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Keynote Speakers’ Speeches 

 

Bilgi Çağında Küresel İşletmelerin Pazarlama Faaliyetlerindeki 

Dönüşümleri 
 

 
Mustafa Gülmez1 

 

 
Bilgi çağına dair literatürde pek çok tanımla karşılaşmak mümkündür (Kang, 2005). Bu 

tanımlar incelendiğinde dijital teknolojilerin üretimde yer alması (Carneige ve Abel, 2009) ve 

internetin dünya geneline yayılmasının (Buchanan, 1999) bilgi çağının başlamasında etken 

olduğu ve bu çağın ekonomiyi ve toplumu sarsıcı bir şekilde değiştirdiği (Helbing, 2015) 

görülmektedir. Etki alanı bu kadar geniş olan bir çağın işletmeler üzerindeki etkisini göz ardı 

etmek mümkün değildir. Bilgi çağı ile beraber bilgi teknolojilerinin hayatlarımızın her alanına 

sızması ve iletişimin günümüzde bu kadar kolaylaşması ise işletmeleri küreselleşmeye 

zorlamaktadır.  

Küreselleşme ve teknolojideki hızlı değişim pazarlamanın dinamiklerindeki değişimi de 

zorunlu kılmıştır. Bu değişimlerden en önemlisi pazarlamanın artık yenilikçi bir yol 

izlemesidir. Pazarlama da bilgi teknolojilerini etkili ve doğru kullanarak küreselleşen 

pazarlara uyum sağlamalıdır.  

Küresel pazarlama faaliyetleri genelde ulusal pazarlama faaliyetlerinin küresel ölçekte 

uygulanması olarak tanımlanmaktadır (Gülmez, 2007). Ulusal pazarlardan küresel pazarlara 

geçiş pazarlama faaliyetlerinde önemli bir değişim gerektirirken; internetin hızlı gelişimi ve 

böylece bilgi çağına geçiş süreci de yöneticilerin küresel pazarlamaya yönelik 

uygulamalarında önemli değişiklikler yaratmıştır (Kuhlmeier ve Knight, 2004). Pazarlama 

yöneticileri bilgi çağına uyum sağlamak için mevcut kuralların dışında hamleler 

geliştirmelidirler (Schlegelmilch ve Sinkovics, 1998).  

Modern iletişim teknolojilerindeki gelişimlerin firmaların küreselleşme sürecini 

kolaylaştırdığı belirtilmektedir (OECD, 1997). Çünkü insan kaynaklarının ve finansal 

kaynakların yetersiz olduğu koşullarda, internet, pazarlamacıların ürünlerini tüm dünya 

genelinde sunmasına olanak sağlamaktadır (Kuhlmeier ve Knight, 2004). Günümüzde 

firmaların hedef kitleleri tüm dünya genelinde farklı ülkelere dağılmış bir şekilde 

olabilmektedir. Bu yüzden pazarlama faaliyetlerinin küresel olması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Artık küçük işletmelerden büyük olanlara kadar tüm işletmelerdeki pazarlama sorumluları ve 

müdürleri, küresel pazarlama anlayışına sahip olmalıdır. (Schlegelmilch ve Sinkovics, 1998). 

Bilgi çağında küresel işletmeleri bekleyen değişimlerin pazarlama karması üzerindeki etkileri 

şu şekilde özetlenebilir. 

Küresel firmalar genelde ürünlerini herhangi bir çeşitlenmeye gitmeden standart olarak sunma 

isteğindedirler (Durvasula, S., & Lysonski, S., 2016; Ratten, 2017) . Bu durum aslında 

kültürler arası farklılıkların da yavaş yavaş erimesi (Khare, 2012),  bilginin her geçen gün 

daha da küreselleşmesi, sosyal medya ile uzaklık ve farklılık ölçütlerinin daha da azalması 

(Schlegelmilch ve Sinkovics, 1998) ile bilgi çağında mümkündür. Diğer bir ifade ile ürün 

bilgi çağında daha az çeşitlendirilebilir. Ancak ürün ile ilgili küresel işletmeleri zorlayacak bir 

                                                 
1Prof., Akdeniz University, Faculty of Applied Sciences, Antalya-Türkiye,  

mgulmez@akdeniz.edu.tr  
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husus müşterinin üründen beklediği yenilikçiliktir (Schlegelmilch, 2016). Artık tüketiciler 

daha fazla bilgi sahibidir ve bilginin kolayca yayılması ve kullanılması ile ürünler birbirine 

benzeşmekte, hatta  yeri geldiğinde ürünler artık tüketiciler tarafından tasarlanabilmektedir. 

Ürünlerin tasarımında ve geliştirilmesi aşamasında tüketicilerin firma ile anında iletişime 

geçmesi sonucunda işletmeler bir taraftan mal veya hizmetlerin geliştirilmesini sağlarken 

diğer taraftan model, biçim, renk, desen, işlev gibi daha bir çok konuda tüketicilerin kişisel 

isteklerinin de gerçekleşmesini sağlamaktadır. Öyle ki, günümüzdeki bazı ürünleri şirketler 

değil, tüketiciler tasarlamakta, müşteriler üretim sürecinde yer almaktadır. Örneğin Dell.com, 

Gateway.com (bilgisayar), Levi.com (bluejean) ve Reflect.com (makyaj malzemesi). 

Eğer bir firmanın mevcut ve muhtemel müşterileri mal veya hizmeti satın almadan önce 

oturduğu yerde deneyebiliyorsa, bu rekabette güçlü olabilmek için büyük bir avantajdır Bu 

konuda çok sayıda sanal mağazalar kıyafetlerin giyilmeden ilgili yazılımlar sayesinde 

çevrimiçi (online) ortamda denenmesine imkân tanımaktadır. Örneğin gelinlik gibi prova 

gerektiren kıyafetler bile bilgi çağında ve internet ortamında ilgili yazılımlar ve programlar 

sayesinde gelin adayları tarafından deneme fırsatı bulabilmektedir. 

Küresel işletmeler için fiyat belirleme süreci genellikle sıkıntılı bir durumdur. Çünkü fiyat, 

konumlandırma stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır ve yanlış bir fiyat, işletmenin imajını, 

itibarını sarsabilmektedir. Pazarlama karması elemanları arasında en esnek olan fiyat, internet 

ile ülkeler bazında farklılaşmayı ortadan kaldırmaktadır. İnternet ile fiyatlarda şeffaflık da 

oldukça artmıştır (Schlegelmilch, 2016). Dünya tüketicisi diye tabir edebileceğimiz 

uluslararası bir müşteri herhangi bir ürünü ya da hizmeti ya da markayı sınır ötesine 

geçmeden 7/24 saat dünyanın herhangi bir yerindeki ülkedeki fiyatını görebilmekte, 

karşılaştırma yapabilmektedir. Günümüzde çok sayıda müşteri, ürünlerin genelde çok daha 

ucuz olduğu Çin menşeili online perakende sitesi Aliexpress’e sipariş vermekte, kendi 

ülkesinden çok daha ucuza o ürünü alabilmektedir. Tek sorun ürünün biraz geç teslim 

edilmesinde yatmaktadır.  

Bilgi çağında internet yoluyla küresel pazarlama dünyanın bir ucundaki müşteriye ulaşma 

imkânı tanımakta ve kişisel satış ile perakendecilere yer vermemesi ya da sınırlı olanak 

tanıması nedeniyle maliyetleri aşağı çekmektedir (Gülmez, 2007).  Sosyal yakınlığın,  

interaktif ve sosyal medya aracılığıyla sağlanmasın, bir tutundurma aracı olarak küresel 

işletmeler tarafından başvurulan kişisel satışın gitgide etkinliğini yitirmesine yol açacaktır 

(Schlegelmilch ve Sinkovics, 1998). 

Web aracılığıyla firmanın kendisi, ürünleri, fiyat listeleri ve kampanya faaliyetleri hakkında 

yeni bildiriler, bültenler, haberler ve yayınlar yapılabilir. Bunun yanı sıra Web’te etkileşimli 

(interaktif) broşürler aracılığıyla müşteri kitlesine tanıtım yapmak, bilgiler vermek de 

mümkün olabilir. Günümüzde pek çok şirket Bilgi çağının en önemli mecrasını başka bir 

ifadeyle Web’i bilgi sağlama ve etkileşimli broşür olarak kullanmaktadırlar. 

Halkla ilişkilerde dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan biri de firmaya e-posta ile 

gönderilen şikâyetlerin mümkün olduğunca çok hızlı bir şekilde cevaplandırılmasıdır. Eğer 

bir firma gelen e-postaları cevaplamazsa ya da çok geç cevaplandırırsa, ileride ciddi 

sıkıntıların doğmasına neden olabilir. Bu yüzden müşterilerden gelen e-postalar çok çabuk bir 

şekilde cevaplandırılmalıdır. Bu nedenle, halkla ilişkiler açısından hız ve zamanlama son 

derece önemli bir unsurdur. Meselâ, geçmiş yıllarda bir uçak kazası sonrasında Pan American 

şirketinin belirlenen açıklamaları zamanında yapmaması kamuoyunda tepki yaratmıştır. Oysa 

Internet aracılığıyla hızlı ve çok geniş kitlelere gerekli açıklamalar yapılmış olsaydı, Pan 

American firması kamuoyunda tepki almayabilirdi. Benzeri bir durum Malezya Havayolları 

şirketinde de yaşanmış, zamanında ve yeterli bilgi vermemesi nedeniyle kamuoyunda 

olumsuz tepkiler almıştı. 
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Bilgi çağında küresel işletmelerin dağıtım kanallarında da önemli dönüşümler olduğu 

geleneksel dağıtım kanallarının yerini online kanalların aldığı görülmektedir. Online dağıtım 

kanallarının yönetiminin fiziksel satışlara göre daha karmaşık bir süreç olduğu 

belirtilmektedir (Kollmann, Kuckertz ve Kayser, 2012). Küresel işletmelerin dağıtım 

kanallarını güçlendirerek rekabetsel avantaj elde edebildikleri göz çarpmaktadır. Örneğin, 

günümüzde Whole Foods ve WalMart gibi şirketler aynı gün içinde teslimat vadetmektedir.  

Dünyanın neresinde olursa olsun eğer web tabanlı bir sipariş 72 saatte (3 günde) alıcıya 

ulaşabiliyorsa, Internet’te pazarlamaya yönelik doğru adımlar atılmış demektir. Dünyaca ünlü 

online kitap satıcısı Amazon (www.amazon.com) firması Internet üzerinden kitap satışına 

1995 yılında başlamasına rağmen kısa zaman içerisinde ABD’nin en büyük beşinci kitap evi 

konumuna gelmiştir. Bu başarısındaki en büyük pay ise, siparişlerini dünyanın hemen her 

yerine kısa zaman içinde göndermesiydi. 
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Avrupa Birliği’nin Alternatifi Avrasya Ekonomik Birliği Olamaz 
 

 

S. Rıdvan Karluk1 

 
Hollanda, Avusturya, Fransa ve Almanya’da geçen yıl yapılan seçimlerde Türkiye'deki siyasi 

gelişmeler ve Türkiye'nin AB üyelik perspektifi, merkez partiler tarafından aşırı popülist 

partilerin elinde malzeme olmasın gerekçesiyle gereğinden fazla büyütülmüştür. Aralarında 

Almanların ve Fransızların da bulunduğu çok sayıda gazetecinin teröre destek gerekçesiyle 

gözaltına alınması Avrupa'da olumsuz yankılanmıştır. Almanya ve Avusturya'da iktidarda olan 

partiler genel seçimler öncesinde Türkiye ile fiilen donmuş müzakere sürecine son verilmesini 

istemiş, Almanya ile yaşanan kriz AB ile ilişkilere olumsuz yansımıştır. Türkiye, 2004 

öncesinde olduğu gibi Avrupa Konseyi’nde yeniden denetim sürecine alınmış, Avrupa 

Konseyi'ne bağlı Venedik Komisyonu 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL 

uygulamasıyla ilgili olumsuz raporlar yayınlamıştır. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye-AB 

müzakereleri askıya alınsın çağrısı ilişkileri daha da germiştir. 

İtalya’da 4 Mart 2018 tarihinde yapılan seçimlerde merkez partiler zayıflarken, aşırı sağ partiler 

güçlenmiştir. Seçimlerden galip çıkan 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) yanında, aşırı sağda yer alan 

Kuzey Ligi de oylarını artırmıştır.  2009 yılında komedyen Beppe Grillo tarafında kurulan 5 

Yıldız Hareketi oyların yüzde 32,22’sini alarak seçimlerin galibi olmuştur. Kuzey Ligi’nin 

lideri Salvini’nin Türkiye’nin AB üyeliği sürecini delilik olarak nitelendiren açıklamaları son 

derece tehlikelidir. Türkiye karşıtlığı ile bilinen Hollanda, Almanya ve Fransa’dan farklı olarak 

İtalya’da Türkiye-AB ilişkilerini sekteye uğratacak partilerin en yüksek oyu alması, Türkiye 

AB ilişkilerinin gelişmesine engeldir. 2013 seçimlerine göre oylarını 13,59 puan artırarak 

üçüncü sıraya yerleşen Kuzey Ligi, M5S’in potansiyel koalisyon ortağı adayıdır.  Türkiye’nin 

üyelik sürecini tehlikeye atacak bu partinin koalisyonda yer alması Türkiye açısından kötü bir 

sürpriz olur.   

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında ilerleme 

sağlanamamıştır. Özellikle Almanya, Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle ilgili çalışmaların 

ilerlemesini engellemiş, vize serbestisi terörle mücadele mevzuatına takılmış, taraflar 

arasındaki gerginlik AB fonlarına yansımıştır. Bunun sonucunda AB Maliye Bakanları 2018 

bütçesinde Türkiye'ye ayrılan fonlardan 105 milyon Euro kesilmesini kararlaştırmıştır. Böylece 

AB tarihinde ilk defa bir aday ülkeye karşı siyasi gerekçeli fon kesme kararı alınmıştır.  

Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi kapsamında hizmetler sektörü, kamu alımları ve tarım 

sektörüne genişletilmesiyle ilgili müzakerelerde siyasi engellemeler vardır. Bunun 

sebeplerinden biri, nüfusunun tamamına yakını Müslüman olan Türkiye’ye Avrupa’da artan 

terör eylemlerinden dolayı şüphe ile bakılmasıdır. Avrupa’da son yıllarda aşırı sağcı ve popülist 

partilerin güçlenmesi ve bu partilerin Polonya, Macaristan, Çekya ve Avusturya'da iktidarda 

olması, ilişkilerin gelişmesini engellemektedir.  Fransa'daki cumhurbaşkanı seçimi ikinci 

turunda Türkiye karşıtı  adayın  yüzde 35 oy alması dikkat çekicidir. Bu partiler sadece 

Türkiye'nin AB sürecine değil, AB'nin varlığına ve politikalarına da karşıdır. AB yanlısı partiler 

bunlara daha fazla koz vermemek için Türkiye’yi destekleme konusunda çekimser 

davranmaktadır. İskoçya, Katalanya, Güney Tirol ve Korsika’daki otonomi talepleri ile etnik 

milliyetçilik, AB'nin genişleme sürecini olumsuz etkilemektedir.  

                                                 
1 Prof., Ankara-Türkiye, rkarluk@anadolu.edu.tr 
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Mayıs 2019'da Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacağından, kamuoylarının Türkiye 

hassasiyetleri iktidardaki partileri etkileyecektir. Bu durumda tüm olumsuzluklara rağmen 

siyasi ve ekonomik reformları gerçekleştirip   üyelikte ısrar etmek, ya da Brexit sonucunu 

dikkate alıp AB ile karşılıklı çıkar ve işbirliğine dayalı yeni bir ilişki modeli geliştirmek bir 

alternatif olabilir. Bunun için Almanya ile olan gerginliklerin giderilmesi gerekir. Başbakan 

Binali Yıldırım 14 Şubat 2018 tarihinde Almanya ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Yeni bir 

sayfa açalım, geçmişi unutalım ve ilişkileri daha da genişletelim" demiştir ama geçmişi 

unutarak sorunların giderilmesi mümkün değildir. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ortak üyelik için 1959 yılında yaptığı başvurusunun üzerinden 

yarım yüzyıldan fazla zaman geçmiştir. Bu sürede 9 Aralık 2011 tarihinde Katılım 

Anlaşması’nı imzalayan Hırvatistan’ın 2013 yılında üye olmasıyla Avrupa Birliği’nin üye 

sayısı 28’e ulaşmıştır. İngiltere’nin ayrılmasıyla üye sayısı 27’ye inecektir. Batı Balkan 

ülkelerinden Arnavutluk, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan   aday, Bosna Hersek ve Kosova 

potansiyel aday ülkelerdir. Karadağ ve Sırbistan ile müzakerelere başlanmıştır. İzlanda Mart 

2015’de   adaylıktan çekilmiştir.   

Günümüzde yürüklükte bulunan 2014-2020 bütçe döneminde Türkiye’nin üyeliğini dikkate 

alan bir bütçe planlaması yapılmamış olması, Avrupalıların Türkiye’yi bu dönemde üye olarak 

görmediğini ortaya koymaktadır.  23 Şubat 2018 tarihinde Brüksel’de bir araya gelen 27 AB 

üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanları, Birliğin uzun vadeli bütçesi ve Türkiye ile ilişkileri 

masaya yatırmışlardır. AB Konseyi Başkanı Tusk, Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır 

olduklarını ve 26 Mart’ta Varna’da düzenlenmesi öngörülen zirvede değerlendireceklerini 

açıklamıştır.     

Almanya’da Hıristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) arasında 4 

Mart 2018 tarihinde üzerinde uzlaşılan 167 sayfalık koalisyon anlaşmasında Türkiye ile ilişkiler 

konusunda olumsuz değerlendirmeler yer almıştır: “Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan 

hakları durumu uzun süredir kötüye gidiyor. Bu nedenle müzakerelerde herhangi bir fasıl 

kapatılmadığı gibi yeni bir faslın açılmasını da istemiyoruz. Türkiye yükümlülüklerini yerine 

getirmediği sürece vize serbestisi olmayacak ve Gümrük Birliği genişletilmeyecek.”  

Koalisyon partilerinin gümrük birliğinin genişletilmeyeceği konusundaki kararlarının bir 

hükmü yoktur. Çünkü, Gümrük Birliği’nin güncelleştirilmesi 29 Kasım 2015 ve 18 Mart 2016 

tarihlerinde yapılan AB-Türkiye zirve kararlarında yer almıştır. AB Komisyonu’nun basın 

toplantısında Almanya’nın Türkiye ile gümrük birliğinin güncelleştirilmesi çalışmalarının 

askıya alınmasının gündeme gelmesi üzerine AB Komisyonu sözcü yardımcısı Mina Andreeva, 

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısını hatırlatarak “Gümrük Birliği’nin 

güncelleştirilmesi bizim (üye ülkelere) teklif ettiğimiz bir şey” demiştir.  

Sözcü Carlos Martin Ruiz de Gordejuela ise, AB’nin Türkiye ile ilişkisinin devam etmesinin 

son gelişmeler çerçevesinde gerekli olduğunu, katılım fonlarıyla reformlar, temel haklar, 

hukukun üstünlüğü gibi alanlara odaklanıldığını söylemiştir. Gordejuela, Komisyon’un 2016 

sonunda gümrük birliğinin güncellenmesi için AB Konseyi’nden yetki talep ettiğini de 

hatırlatmıştır: “Komisyon, gümrük birliğinin güncelleştirilmesinin, her iki tarafa da önemli 

ekonomik yararlar sağlayacağını değerlendiriyor.”  

31 Aralık 1995 tarihinde gerçekleşen gümrük birliğinin genişletilmesi tüm tarafların 

yararınadır. 18-19 Temmuz 2017 tarihlerindeki AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi’ne 

Business Europe adına konuşmacı olarak katılan Sofia Bournou, gümrük birliğinin 

güncellenmesinin her iki taraf için de ekonomik yarar sağlayacak olmasının yanı sıra, 

Türkiye’deki siyasi ortamı olumlu yönde etkileyebilecek kapsamlı reformları da teşvik 

edebileceğini belirtmiştir. Bournou, en kısa sürede gümrük birliğini güncelleme 
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müzakerelerinin başlamasını Business Europe’un desteklediğini şöyle açıklamıştır: “Business 

Europe calls for the launch of negotiations to update the Customs Union as soon as possible”  

Almanya’da hükümeti kuran partilerin gümrük birliğinin genişletilmemesi dahil Türkiye’ye 

yönelik olumsuz çıkışlarının sebebi, Türkiye’nin Avrupalılığı konusunda süregelen 

tartışmalardır. Müzakerelerin açıldığı 2005 yılında Avusturyalıların direnişini kıran İşçi Patisi 

milletvekili ve dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı Jack Straw 2013 yılında yayınlanan   kitabının 

18’nci bölümünü Avrupa Birliği ve Türkiye’ye ayırmıştır. Hasta Adam Karşılık Veriyor: 

Avrupa ve Türkiye başlıklı bölümde Straw, müzakere sürecinin başlamasından bu yana Angela 

Merkel ile Nicolas Sarkozy gibi Avrupalı siyasetçilerin Türkiye’nin AB üyeliğine karşı 

çıktığını hatırlatarak, bu iki siyasetçinin Türkiye’nin üyeliğini arzulamamasını Türkiye’nin 

Müslüman ülke olmasına bağlamıştır:  

“33 müzakere başlığının, 17’si engellenmiş durumda. Hiçbir aday ülkeye böyle 

davranılmamıştır. Acil sorun Kıbrıs’tır. Bu sorun, Fransa, Almanya ve İngiltere tek ses olursa 

çözülebilir. Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Avrupa’nın kendisine sınır 

çizmesi gerektiğini söylediğinde, coğrafi sınırları kastetmemişti. Öyle olsaydı, Malta veya 

Güney Kıbrıs’ın alınmaması gerekirdi. Kastettiği dini sınırlardı. Tüm bunda kaybedecek olan 

AB’dir, Türkiye değil. Türkiye’nin AB’ye duyduğu ihtiyaçtan çok, AB’nin Türkiye’ye şu anda 

ihtiyacı vardır.” (Straw, 2013, Chapter 18)   

Straw, 14 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nda verdiği 

konferansta, Bulgaristan ve Romanya’nın tüm kriterleri karşılamazken AB’ye üye ülke 

olduğunu, Türkiye’ye ise süreçte çifte standart uygulandığını belirtmiştir. Bu çifte standardı 

Bobon kriteri (Bo: Bizden Olan, Bon: Bizden Olmayan)  olarak tanımlıyorum.  Almanya 

Başbakanı Angela Merkel, başından buyana Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan AB’deki 

etkin iki siyasetçiden biridir. Türkiye’nin AB üyeliği bir ‘ahdi yükümlülük’ olmasına rağmen 

Merkel ile önceki Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından Türkiye’ye önerilen 

imtiyazlı ortaklık, uluslararası hukukta geçerli olan ‘ahde vefa’ (pacta sunt servanda) kuralını 

yok saymak anlamındadır.  AB’ye sonradan katılan ülkeler arasında Yunanistan dışında hiçbir 

ülke önce gümrük birliğine girerek üye olmamıştır.  

Türkiye, 14 Nisan 1987 tarihinde Ankara Anlaşması’ndan bağımsız olarak ve bu Anlaşma’da 

öngörülen dönemlerin tamamlanmasını beklemeden bir Avrupalı devlet olarak o zamanki 

ismiyle AET’ye üyelik başvurusunda bulunmuştur. Böylece Türkiye, üyelik başvurusundan 

önce kendisine hissettirilen Ankara Anlaşması’nın 28’nci maddesinde belirtilen duruma henüz 

ekonomik yönden ulaşmadığı savını ortadan kaldırmış ve Roma Anlaşması’nın “her Avrupalı 

devlet Topluluklara katılmayı isteyebilir” hükmünden yararlanmıştır. Türkiye’nin üyelik 

başvurusu, 28 yıllık (1959-1987) Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir kilometre taşıdır. 

Topluluğa ve Avrupa bütünleşmesine katılma konusunda bütün ilgili tarafların uygun görüşü 

ile yapılan başvuru, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinde aldığı en önemli kararlardan biridir.  

Almanya ile ilişkilerin son zamanlarda gerilmesi üzerine bazı siyasetçilerin Avrupa Birliği’nin 

ayrı, Almanya’nın ayrı olduğu yönündeki demeçleri gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü, 

Almanya, İngiltere’nin ayrılma sürecinden sonra Avrupa Birliği içindeki üç büyük karar alıcı 

ülkeden biri ve de en önemlisi olacaktır. AB’de alınacak kararları etkilememesi düşünülemez. 

Almanya; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (Kıbrıs), Yunanistan, Fransa, Hollanda ve Avusturya 

gibi ülkeleri de yanına alarak AB’den istediği kararları zorlanmadan çıkarır. İlişkilerin giderek 

gerilmesi, bu ülkede yaşayan Türklerin hayatını zorlaştırır, Türkiye’deki vatandaşlar da kriz 

sebebiyle sıkıntıya girebilir.  

Türkiye’nin 1987 yılındaki üyelik başvurusundan günümüze kadar geçen dönemde AB ile 

ilişkiler inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir ama hiçbir zaman AB üyeliği stratejik hedef olmaktan 

çıkmamıştır. 17 Aralık 2004 tarihinde AB ile müzakere tarihinin alınması üzerine, Brüksel’den 
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yurda dönen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da 

törenlerle karşılanmış, Kızılay Meydanı’nda gündüz vakti havai fişekli tören düzenlenmiştir.  

Başbakan Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söylemiştir: “Aydınlık yarınların çağdaş 

Türkiye’si için çıktığımız yolda hamdolsun, dün müzakere süreciyle ilgili tarihi 3 Ekim olarak 

almış bulunuyoruz…geçen süre içinde birçok gayretler oldu. Birçok liderin AB yolunda 

mücadelesi oldu. Aşama aşama şüphesiz bir yerlere gelindi… Bundan sonra şüphesiz 

önümüzde uzun, zorlu yollar var unutmayın. Bundan sonra ülkemizde demokrasi daha faklı bir 

şekilde güç bulacaktır…Türkiye çağdaş ülkeler arasındaki yerini almaya başlamıştır 

alacaktır.” 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 9 Mayıs 2013 tarihinde kutlanan Avrupa Günü’nde, Avrupa’nın 

tartışılmaz bir parçası olan Türkiye’nin AB üyeliğinin pek çok konuda AB’ye önemli artılar 

getireceğini açıklamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla 

yayınladığı mesajda da referandum sürecinde kapıyı kapattığı Avrupa Birliği üyeliğini Türkiye 

için stratejik hedef olarak nitelemiştir: “Tarihi, coğrafi ve kültürel olarak yüzyıllardır 

Avrupa’nın bir parçası olan ülkemiz, stratejik hedef olarak gördüğü AB üyelik sürecini, 

karşılıklı saygı, eşitlik ve kazan-kazan anlayışı çerçevesinde devam ettirmek arzusundadır.”  

Başbakan Ahmet Davutoğlu 28 Ocak 2015 tarihinde Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin 

stratejik hedef olduğunu söylemiştir: “AB bizim için stratejik bir hedeftir. İnşallah öyle veya 

böyle bir gün mutlaka Türkiye AB’nin üyesi olacaktır.” 2001, 2003 ve 2008 yıllarında 

güncellenerek Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de yayınlanan AB üyeliği hedefine 

yönelik Türkiye Ulusal Programı’nın giriş bölümündeki hedefte bir değişiklik olmamıştır.   

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği ile ilgili temaslarda bulunmak üzere 5 Eylül 2015 

tarihinde gittiği Brüksel’de “Avrupa Birliği stratejik hedeftir” demiştir. Dönemin AB Bakanı 

Volkan Bozkır da 18 Mayıs 2016 tarihinde aynı görüşü paylaşmıştır. Başbakan Yardımcısı 

Mehmet Şimşek de “AB bizim için önemli bir çıpa, Batı’dan bir kopuş görmüyorum” tespitinde 

bulunurken, diğer Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de “Avrupa, bizim en büyük ekonomik 

ortaklarımızdan biridir. Bu ticaretten her iki taraf da çıkar sağlıyor. İki tarafın menfaatini 

yükseltecek şekilde ilişkilerimiz devam edecektir” demiştir. 

TBMM Genel Kurulu'nda 24 Mayıs 2016 tarihinde Cumhuriyetin 65, Adalet ve Kalkınma 

Partisi'nin 7’nci hükümetini sunan Başbakan Yıldırım’ın bu konudaki görüşü şöyledir: 

“Türkiye'nin, AB'ye tam üyeliğini stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Ancak, AB ile 

ilişkilerimizi, diğer ilişkilerimizin bir alternatifi değil tamamlayıcısı olarak tanımlıyoruz. 

Türkiye, AB'ye tam üyelik için bütün sorumluluklarını yerine getirmektedir. Buna karşın AB'nin 

Türkiye'ye yönelik konjonktürel yaklaşımları ve negatif ayrımcılık anlamına gelen 

uygulamaların doğru bulmuyoruz.”   

Hükümet Programının 133’ncü sayfasında Avrupa Birliği ile ilişkiler ile ilgili paragrafta AB 

üyeliği stratejik hedef olarak belirlenmiştir:  “Ülkemizin stratejik bir hedef olarak belirlediği 

AB üyeliği doğrultusundaki kararlılığını ve bu meyanda, esasen halkımızın yaşam 

standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunacak olan reform sürecini daha da ileri götürmek 

hususunda irademizi korumaktayız. AB katılım sürecinde siyasi nedenlerden kaynaklanan 

tıkanıklıkların aşılması ve katılım müzakerelerinin yeni fasıllar açılarak canlandırılması 

yönündeki çalışmalarımıza devam edeceğiz…AB katılım müzakereleri ve müktesebata uyum 

çalışmalarının sürdürülmesi, katılım öncesi mali yardımların etkin şekilde kullanılması ve 

Türkiye’nin yeni AB iletişim stratejisinin uygulanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer 

alacaktır.” 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 9 Ocak 2017 tarihindeki “Türkiye’nin olmadığı Avrupa 

eksiktir” açıklaması, AB ile iplerin  kopma noktasına gelmediğini göstermektedir. 18 Ağustos 

2017 tarihinde Ticari ve Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem başlığıyla düzenlenen Türkiye-
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Rusya İş Forumu’nda bir konuşma yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkel’in “gümrük 

birliğini güncellemeyeceğiz” demecinin yanlış olduğunu söylemiştir ama Türkiye’nin AB ile 

olan birlikten ayrılmadan Avrasya Gümrük Birliği’ne dahil olmayı hedeflediklerini de 

açıklamıştır.  Sayın Bakan’ın AB yetkililerinin, güncellemenin her iki tarafın da çıkarına 

olduğu, en üst düzeyde kazançlı çıkılacağı yönünde net beyanlarının bulunduğunu hatırlatması 

ve de 28 AB üyesi ülkenin oy birliğiyle bu güncelleme için yetki talebinin söz konusu olduğuna 

işaret etmesi doğrudur.  Fakat, daha sonra “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi bizim için 

olmazsa olmaz değildir” açıklaması yukarıdaki doğru tespiti ile çelişmektedir.  

Başbakan Binali Yıldırım 21 Ağustos 2017 tarihinde Singapur’da Türkiye’nin temel dış politika 

eksenleri bugün de güncelliğini koruduğunu açıklamıştır: “Avrupa Birliği, ülkemiz için stratejik 

hedef olmayı sürdürüyor. AB ile çok boyutlu ve köklü ilişkilerimiz var. AB ile Gümrük Birliği 

içinde olan tek aday ülkeyiz. Türkiye, AB’nin beşinci büyük ticaret ortağı ve AB ile ticaretimiz 

yaklaşık 146 milyar dolar seviyesindedir. Gümrük Birliği’ni güncelleyerek ticaret hacmini iki 

katına çıkarmayı hedefliyoruz ve bunun başarılabileceğini öngörüyoruz.” 

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik İşbirliği Toplantısı, 9 Aralık 2017 tarihinde Türk 

hükümetinden üç bakanın katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Başbakan Yardımcısı 

Mehmet Şimşek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Avrupa Birliği'nin  de çıkarına 

olduğunu belirterek şunları söylemiştir: "Alman arkadaşlarımız güncellemeyi yavaşlatmaya 

çalışıyorlar. Hayrete düşüyoruz. AB üyelik sürecine ivme kazandırmaya hazırız… Hukukun 

üstünlüğü, demokratik standartların yükseltilmesi ve bireysel özgürlükler konusundaki 

taahhütlerimiz geçerli. Hükümetimiz AB üyelik sürecine ivme kazandırmaya kararlıdır. AB’yi 

değişimin motor gücü olarak görüyoruz." 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Roma ziyareti öncesinde İtalyan La Stampa gazetesine 

4 Şubat 2018 tarihinde verdiği röportajda Türkiye’nin hedefinin üyelik olduğunu açıklamıştır: 

"Türkiye aday ülke olarak yükümlülüklerini yerine getiriyor ancak üyelik süreci bizim tek 

başımıza ilerletebileceğimiz bir süreç değil. AB’nin de üzerine düşeni yapması gerekir. Her 

şeyden önce bize verilen sözlerin tutulması lazım. AB katılım müzakerelerinde hem önümüzü 

tıkıyor hem de sürecin ilerlememesinin sorumlusu bizmiş gibi gösteriyor. Bu haksızlıktır. AB 

üyesi bazı ülkelerin Türkiye için farklı alternatifleri gündeme getirmeleri de bir haksızlıktır. 

Türkiye’nin arzusu, AB’ye tam üyeliktir. Bunun dışındaki seçenekler, bizleri tatmin etmekten 

uzaktır. AB’den beklentimiz, önümüzdeki suni engellerin bir an önce kaldırılması ve yapıcı bir 

tutum izlenmesidir. Türkiye’nin üyeliği iç siyasi hesaplara kurban edilmemeli.” 

Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için bir stratejik hedeftir ama Fransa, Almanya ve Avusturya 

gibi bazı AB üyeleri, Türkiye’yi üye olarak alma konusunda isteksizdir. Fakat bu ülkeler 

Türkiye’nin başka denizlere yelken açmasını da istemezler.  AB Devlet ve Hükümet Başkanları 

17 Aralık 2004 tarihinde şu kararı almışlardır: Eğer Türkiye AB’ye üye olamazsa, Türkiye’nin 

AB kurumlarına demirlenmesi söz konusudur. (…is fully anchored in the European structures) 

Demirlemek şu demektir: “Avrupa Birliği’ne eğer üye olamayacaksanız, AB’den fazla uzaklara 

da gitmeyin.”  

Bu durum, taraflar arasında imzalanmış olan Ankara Anlaşması ile Katma Protokol’e aykırıdır.  

Ayrıca Ermeni diasporasının iddialarının aynı tarihte Brüksel’de Türkiye’nin önüne büyük bir 

engel olarak çıkarıldığı da unutulmamalıdır. Avrupa Birliği Ermeni sorunu konusunda 

Türkiye’ye iki dayatmada bulunmuştur. Bunlar; Türkiye’nin AB’ye girmesi için sözde Ermeni 

soykırımını tanıması ve Ermenistan’la sınır kapısını açmasıdır.  Avrupa Parlamentosu’nun 

Ermenistan’ın propagandası altında kalarak sözde Ermeni soykırımını Türkiye’nin tanıması 

için almış olduğu 5 kararı da unutmamak gerekir. 

AB üyeliğinin stratejik hedef olduğu belirtilmektedir ama bu hedef sözde kalmamalıdır. 23 

Şubat 2018 tarihinde Brüksel’de bir araya gelen 27 AB üyesi ülkenin devlet ve hükümet 
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başkanları Birliğin uzun vadeli bütçesi konusunu ve AB’nin uzun vadeli bütçesini ve 2020 

sonrası AB Çok Yıllı Mali Çerçevesini belirleyecek politika önceliklerini görüşmüşlerdir. Çok 

Yıllı Mali Çerçeve; AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yedi yıllık 

dönemler itibarıyla ve yıllık tavanların önceden belirlenerek kaynakların AB'nin politika 

öncelikleri doğrultusunda dağılımını sağlamayı amaçlamaktadır.  

AB’nin uygulanmakta olan 2014-2020 Dönemi Mali Çerçevesi yaklaşık 1 trilyon Euro’dur.  

2021-2028 dönemi AB bütçesinde Türkiye’nin üyeliği için tahsisat konulmazsa üyelik 

gerçekleşmeyecek demektir. Bu durumda 1959 yılından buyana AB kapısında bekletilen 

Türkiye için AB stratejik hedef olmaktan çıkar, İsmet İnönü’nün “Yeni bir dünya kurulur. 

Türkiye de o dünyada yerini alır” sözü Türkiye için geçerli olur. Birleşik Krallık’ın AB’den 

ayrılma modeli Türkiye’ye yol gösterebilir, ama bu yol, Batı dünyasından kopmak olmamalıdır. 

Türkiye’nin gelecek yıllarda küresel ve bölgesel imkanları nasıl değerlendirebileceği, ne türden 

stratejiler belirleyeceği önemlidir. Bu sorulara cevaplar aranırken, dünyada mevcut ve 

muhtemel geniş ve dar kapsamlı birleşme hareketlerini iyi izlemek gerekir. Bu kapsamda ABD 

ile AB arasında gerçekleştirilmesi öngörülen Transatlantik Ticaret Anlaşması göz ardı 

edilmemelidir.   Bu bakımdan Türkiye’nin küreselleşen dünyadaki yerini sağlıklı bir şekilde 

belirlemek, kısa ve uzun vadeli değerlendirmelerinde bulunmak, çağdaş bir ülke olmak için 

büyük önem taşımaktadır. Türkiye, dünya ekonomisi ile bütünleşme çabası içinde olan gelişme 

yolundaki ülkeler arasındadır.  

Avrupa kıtasında olmayan ülkelerden farkı, Batı’nın siyasi ve ekonomik kuruluşlarının 

tamamına yakınına üye, diğerleriyle çok yakın ilişki içinde bulunmasıdır. Önemli fark, coğrafi 

konumu ile ilgilidir. Türkiye bulunduğu bölgede Karadeniz Ekonomik İşbirliği Kuruluşu ile 

İslam Konferansı Kuruluşu’na üyedir, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile yakın ilişkiler 

içindedir. Türkiye’nin değişen dünya şartlarına uyum sağlaması ve dünya ekonomisiyle 

bütünleşebilmesi için orta ve uzun vadeli stratejilere ihtiyacı vardır. Bu stratejiler içinde 

Türkiye’nin Batı dünyasından ayrılmasına yol açabilecek Avrasya Ekonomik Birliği (Gümrük 

Birliği) ve de Şanghay İşbirliği Kuruluşu ya da bazı akademisyenlerin tanımlamasıyla Altay 

Birliği yer almamaktadır. 

Türkiye tercihini, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Batı dünyasından yana yapmıştır.  Avrupa 

Birliği ile ilişkilerde çeşitli faktörlerin etkisiyle meydana gelen olumsuz gelişmeler sebebiyle 

Türkiye’nin son 200 yıldır Batı’ya dönük yüzünü, Şanghay İşbirliği Kuruluşu ve Avrasya 

Ekonomik (Gümrük) Birliği gibi Rusya ve Çin’in siyasi ve ekonomik etkinliğinde olan 

kuruluşlara yönlendirmesi alternatif olarak değerlendirilemez. Bu sebeple Ekonomi Bakanı 

Nihat Zeybekçi’nin Pamukkale’de 13 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen Serbest Bölgeler 

Çalıştay’ında yaptığı konuşmada da “Avrasya Gümrük Birliği, Türkiye için vazgeçilmezdir. Biz 

orada olmak zorundayız. Körfez İşbirliği Teşkilatı içinde olmak zorundayız. Orta Afrika Birliği 

denen… birliğin içinde yer almak zorundayız” açıklaması doğru değildir.   

Ankara Anlaşması ve Katma Protokol değişmediği sürece GATT/WTO kuralları gereğince 

Türkiye aynı anda iki farklı gümrük birliği içinde olamaz.  Sayın Zeybekçi’nin 20 Mart 

2017 tarihinde “Türkiye’nin yolculuğu, Avrupalı dostları ile birlikte medeniyet yolculuğudur” 

tespiti  önceki görüşü ile çelişmektedir. AB üyesi ülkeler ve özellikle Almanya ile Türkiye 

arasındaki ekonomik ilişkiler hiçbir zaman Avrasya Gümrük (Ekonomik) Birliği üyesi ülkelerle 

karşılaştırılamaz. Orta Asya ülkeleri ile ekonomik ilişkileri karşılıklı olarak geliştirmek ile 

gümrük birliği gibi ileri seviyede bir ekonomik entegrasyona gitmek başka şeylerdir.  

AB-Türkiye Gümrük Birliği, Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde bir aşamadır. AB’ye üye 

olunursa Türkiye; egemenlik yetkilerinin kısmen devredildiği, alınan ortak kararlara tüm üye 

ülkelerin uymak zorunda bulundukları, Batılı anlamda demokrasi ile yönetilen, üyelik için 

ekonomik (Maastricht) ve siyasi (Kopenhag) kriterleri yerine getiren, ekonomik entegrasyona 
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(bütünleşmeye) dayanan ve sadece Avrupalı ülkelerden oluşan bir uluslararası kuruluşa 

katılacaktır. Avrasya Gümrük Birliği ise çok farklı bir kuruluştur.  

Birliğin temelleri, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (orijinal ismiyle Avrasya Ekonomik 

Topluluğu: Eurasian Economic Community: EurAsEC ya da AEB) kurulmasıyla atılmıştır. 6 

Ocak 1995 tarihinde Rusya ile Belarus arasında gümrük birliği gerçekleştirildikten 5 yıl 

sonra AEB Anlaşması, 10 Ekim 2000 tarihinde Astana’da Beyaz Rusya, Rusya, Kazakistan, 

Kırgızistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanlarınca imzalanmıştır. Ocak 2006 tarihinde Özbekistan 

Birliğe katılmış, böylece üye sayısı 6’ya çıkmıştır. Özbekistan üyeliğini 2008 yılında 

dondurmuştur. Mayıs 2002’de Moldova ve Ukrayna, Nisan 2003’de Ermenistan Kuruluş’a 

gözlemci ülke olmuştur. 

16 Ağustos 2006 tarihinde Soçi’de Aleksandır Lukaşenko, Nursultan Nazarbayev, Kurmanbek 

Bakiyev, Vladimir Putin, Emomali Rahmon ve İslam Kerimov’un katıldığı Konsey 

toplantısında AEB (EurAsEC) çatısı altında bir gümrük birliği kurulması kararlaştırılmıştır. 

Birliğin kurucu üyeleri Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya Federasyonu’dur. Diğer AEB üyesi 

ülkelerin ekonomileri gümrük birliğine katılmaya hazır olduklarında birliğe üye olacaklardır. 6 

Ekim 2007 tarihinde Duşanbe’de yapılan toplantıda gümrük birliğinin statüsü belirlenmiş ve 

bu konuda bazı temel anlaşmalar imzalanmıştır. Bunlardan Gümrük Kodu 6 Temmuz 

2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Gümrük birliği ve ortak ekonomik alan (common 

economic space) yakın gelecekte Birlik içinde ekonomik entegrasyonu gerçekleştirerek, 

kişilerin refah seviyesinin artmasına katkı sağlayacaktır. 

Avrasya Gümrük (Ekonomik) Birliğinin amacı, bu temel üzerinde üye devletleri birleştirmek 

ve uzun dönemde diğer Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) üyelerini aynı çatı altında 

toplamaktır. Birliğe Ermenistan’ı dahil eden anlaşma 9 Ekim 2014’de onaylanmış, Rusya 

Devlet Duma’sı anlaşmayı 26 Eylül 2015’de uygun bulmuştur. 23 Aralık 2014 tarihinde 

Kırgızistan ve Ermenistan, 1 Ocak 2015 tarihinde fiilen hayata geçen Avrasya Gümrük 

Birliği’ne kabul edilmiştir. Kazakistan, Rusya ve Kırgızistan aynı zamanda üst çatı kuruluşu 

olan Şanghay İşbirliği Kuruluşu (SCO) üyesidir. Belarus ise Diyalog Ortağıdır.  

Avrasya Gümrük Birliği, Rusya’nın Orta Asya’daki ekonomik ayağı olarak 

değerlendirilebilir. Ekonomik birleşmedeki sorunlar göz önünde bulundurulduğunda Birliğin 

siyasi yönü daha ağır basmaktadır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 18 Temmuz 

2012 tarihinde Rusya’ya yaptığı ziyarette Putin’e “Zaman zaman bize takılıyorsun. AB’de ne 

işin var diyorsun. O zaman ben de şimdi size takılayım. Hadi gelin bizi Şanghay Beşlisi’ne dahil 

edin, biz de AB’yi gözden geçirelim şeklinde bir latife yaptım” demiştir ama Türkiye bu Beşlide 

de yer alamaz. Eğer Türkiye Şanghay Beşlisine (Şanghay İşbirliği Kuruluşu) tam üye olursa, 

bu durumda Batı dünyası ile ilişkilerini gözden geçirmek durumunda kalır. Çünkü ŞİK’na üye 

ülkelerinin hiçbiri NATO ve OECD üyesi olmayıp, iki ülke (Rusya ve Ermenistan) hariç 

Avrupa Konseyi’ne de üye değildir. 

Avrasya Gümrük (Ekonomik) Birliği fikrinin öncülerinden olan Kazakistan 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türkiye’nin Avrasya Ekonomik Birliğine üye olmasını 

istemektedir. Nazarbayev 24 Ekim 2013 tarihinde Minsk’te gerçekleşen Yüksek Ekonomik 

Konsey toplantısında Türkiye’nin Avrasya Birliğine katılması yönünde tavsiyede bulunmuştur. 

Kazakistan için bir müttefik olarak görülen Türkiye, Rusya için siyasi, jeopolitik ve de 

jeokonjonktürel bir rakiptir. Rusya’nın Avrasya’sında Türkiye kapının dışında önemli bir ortak 

olup, Avrasya kapısından içeri kalıcı olarak girmesi Rusya için bir tehdittir. Rusya için Avrasya 

Gümrük Birliği bir ekonomik birleşme değil, Avrasya projesi kapsamında eski Sovyetler 

Birliğini yeniden hayata geçirme sürecidir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Avrasya 

Ekonomik Birliği’nde Rusya’ya karşı Türkiye’yi bir denge unsuru olarak değerlendirmektedir. 
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Bu konuya 14 Aralık 2012 tarihinde Kazakistan: 2050 Stratejisi: Olgunlaşan Devletin Yeni 

Siyasi İstikameti başlıklı ulusa sesleniş konuşmasında üstü örtülü olarak değinmiştir.  

Avrasya Ekonomik Birliği’ne Türkiye’nin girmesini isteyen Nazarbayev bu görüşünü Esengül 

Kafkızı’nın  Abdülvahap Kara  tarafından çevrilen ve Türkistan gazetesinde 14 Kasım 2013 

tarihinde yayınlanan “Ankara Gümrük Birliği’ne Katılmayı Gerçekten İstiyor mu? Kazakistan 

Cumhurbaşkanın Teklifi Üçlü Gümrük Birliği’nde Görüşlerin Farklı Olduğunu Ortaya 

Çıkarmış Gibidir” başlıklı makalesinde ortaya koymuştur. Kafkızı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

“AB bizi oyalarsa biz de alternatif ararız, Şanghay 5’lisi bizi kabul etsin, AB’ye hoşça kal 

deriz”  demecinin  perde arkasını şöyle  açıklamaktadır: “Nazarbayev ‘Dış seyahatlerimde bana 

sizler Gümrük Birliği ile eski Sovyetler Birliği’ni tekrar kurmayı mı, yoksa Rusya’nın 

himayesine girmeyi mi istiyorsunuz diye çok sık soruyorlar. Belki, Türkiye gibi büyük ülkeyi 

birliğe alırsak böyle soruların sorulmasını önlemiş oluruz.” 

Nazarbayev haklıdır. Gümrük (Ekonomik) Birliği ülkelerinin şu anki toplam nüfusu 183 

milyondur. 80 milyonluk (2018) bir Türkiye’nin Birliğe katılması Birlik içindeki nüfus 

ağırlığını değiştireceği ve Türkiye’nin etkinliğini arttıracağı için Rusya bu üyeliğe sıcak 

bakmaz. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin nüfusu, büyük bölümü Özbek ve Kırgızlardan 

oluşan Tacikistan da dahil 65 milyondur. Türkiye’nin nüfusuna bu nüfus da eklenirse 145 

milyonluk Türk nüfus 183 milyonun etkinliğini   önler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 12 

Ağustos 2010 tarihinde Ankara’daki büyükelçilere verdiği iftar yemeğinde “Türkiye’nin dış 

politika ekseni değişmemiştir” demiştir.   

Fakat; Ankara Anlaşması, Katma Protokol, GATT/WTO kurallarını bir an için yok sayıp sayın 

Bakan Zeybekçi’nin   dediği gibi Türkiye Avrasya Gümrük Birliği’ne girme girişiminde 

bulunursa bu durumda Türkiye’de eksen tartışmaları gündeme gelir. Ermenistan’ın içinde 

bulunduğu gümrük birliğine Türkiye’nin girmesi, Ermenistan’a uygulanan ambargoların 

kalkması ve Ermenistan’ın Türkiye aleyhine tüm dünyada yürüttüğü sözde Ermeni soykırım 

iddialarının kabul edilmesi demektir. Türkiye için zaman zaman “Batıya giden gemide Doğuya 

koşan ülke” benzetmesi yapılmıştır ama bunun doğru olmadığı Türkiye’nin üye olduğu 

Avrupalı ekonomik, askeri ve siyasi kuruluşlar tarafından ispatlanmıştır. Türkiye’nin dışında 

hiçbir Müslüman ülke AB dışındaki tüm Avrupalı kuruluşlara üye değildir. Türkiye’siz bir AB, 

zayıf bir küresel güç olmaya adaydır.  

Avrasya Gümrük Birliğine AB’den ayrılarak üye olmak, AB pazarını kaybetmek demektir. Bu 

gelişme, Türkiye’nin ihracatını ve de döviz gelirlerini olumsuz etkileyerek cari açığın 

büyümesine yol açar. Avrupa Birliği Türkiye’nin açık ara birinci ticari ortağıdır. Günümüzde 

Türkiye ve AB arasında Gümrük Birliği çerçevesinde gelişmiş güçlü ticaret ve yatırım ilişkileri 

vardır. AB, Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların ana kaynağıdır. Avrupalı şirketler 

otomotivden enerjiye, haberleşmeden mali hizmetlere çeşitli sektörlere yatırım yapmaktadır.  

Türkiye’deki doğrudan yabancı sermaye stokunun üçte ikisi AB ülkeleri kaynaklıdır. Avrupa 

Birliği Türk şirketlerin ana yatırım adresi olmuştur. Son beş yılda Türkiye kaynaklı doğrudan 

yatırımların yarısından fazlası (%57) AB üyesi ülkelere gitmiştir. Avrupa’da Türk sermayesiyle 

kurulmuş yaklaşık 150 bin şirkette 630 bin kişi çalışmaktadır. Dışişleri Bakanlığı’na göre 

yurtdışında yaşayan 5 milyonu aşkın Türk toplumunun yaklaşık 4 milyonu Batı Avrupa 

ülkelerindedir. 

Türk kökenli Amerikalı iktisatçı Prof. Dr. Daren Acemoğlu Avrupa Birliği’ne ve de NATO’ya 

alternatif olarak Şanghay Beşlisi’ne üye olmasının Türkiye açısından olumlu olmadığını 

açıklamıştır: “Çok kötü okuyorum. Türkiye’nin Batı’yla ilişkisi hiçbir zaman sorunsuz değildi. 

Bir adım geri, bir adım ileri gidiyordu. Avrupa’yla yakınlaştığımız dönemler hep iyi netice 

verdi.” Acemoğlu, Perakende Günleri için geldiği İstanbul’da Avrupa Parlamentosu’nun 

Türkiye ile üyelik müzakerelerini geçici olarak dondurma kararını nasıl karşıladınız sorusunu 
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da “Avrupa Birliği, Türkiye’nin kurumları için önemli bir çapadır. Bu çapayı elimizden 

kaçırmak üzereydik. Şimdi tamamen kaçırdık. Türkiye için iyi bir sonuç olmadı. Ayrımın 

büyümesi hem ekonomik hem siyasi anlamda çok kötü” diyerek cevaplandırmıştır. 

15 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonrasında liderler, AB-Türkiye 

mutabakatına bağlılıklarını yineleyerek, anlaşmanın tüm unsurlarının uygulanmasının önemini 

vurgulamıştır: “AB Konseyi, AB-Türkiye mutabakatına olan bağlığını yineler ve tüm 

unsurlarının ve tam ve ayrım yapılmadan uygulanmasının önemini altını çizer.”  AB 

Komisyonu tarafından yapılan açıklamada “Demokrasi ile temel hak ve özgürlüklere olan saygı 

anlaşmanın önemli bir parçası olacaktır” ifadelerine yer verilmiştir. Türkiye AB ilişkilerinin 

2017 ve sonrasında gelişmesinin şartlarını İKV’nın önceki Başkanı Prof. Haluk Kabaalioğlu 

Dünya Gazetesi’nden Osman Arolat’a şöyle açıklamıştır: “Ülkemizin yurt dışı imajı çok 

önemli. AB ülkelerinde bizimle ilgili olumsuzluklar ortadan kalktığı oranda, demokrasimiz 

konusundaki şüpheler giderildikçe, sorunların çözülmesi ve müzakerelerin sonuç vermesi 

mümkün olacaktır.” 

Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye Batı dünyasından kopmamalıdır. Avrasya ile ilişkiler 

geliştirilmeli, fakat Rusya’nın egemen olduğu kuruluşlara üye olma çabalarına son vermelidir.  

2000’li yılların başında Rusya’da Putin’in iktidara gelmesinin ardından çeşitli bölgesel 

kuruluşlar aracılığıyla Sovyet ardılı ülkeler arasında eski Sovyetler Birliği’ne benzeyen bir 

birliğin sağlanması amaçlanmıştır.  Putin’in amaç ve söylemlerinde büyük bir değişimin 

olduğunu söylemek mümkün değildir. O halde neden Avrasya Ekonomik (Gümrük) Birliği ya 

da Şanghay İşbirliği Kuruluşu Türkiye için yeni bir alternatif olarak gösterilmektedir?  Böyle 

bir oluşum içerisinde Rusya’nın Türkiye’yi gerçekten görmek isteyip istemediği de tartışma 

konusudur.  Rusya istese bile Türkiye, AB ile imzaladığı Ankara Anlaşması ve Katma Protokol 

yürürlükte olduğu sürece bu kuruluşlara üye olamaz. 

Türk kamuoyu ülkemizin bir gün AB üyesi olacağına inanmamaktadır. Kamuoyu desteği 

olmadan Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir hükümet AB’ye üyelik konusunda istekli olmayacak, 

bu durumda Türkiye ile Batı dünyası arasındaki ilişkiler zayıflayacak ve Türkiye’de bir eksen 

kayması belki bu durumda olabilecektir. Bu gerçeği görerek Türkiye yeni bir strateji belirlemek 

zorundadır. 63 yıl önce NATO kurulduğunda hiç kimse; 1989 yılında Sovyetler Birliği’nin 

çökeceğini,   Avrupa'nın iki bloklu yapısının  ortadan kalkacağını,  Varşova Paktı’nın 1 

Temmuz 1991'de dağılacağını,  Savaş sonrası Avrupa'sının iki kutuplu yapısının askeri 

bakımdan  tarihe karışacağını, Polonya, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri, Slovenya,  Macaristan,  

Estonya,  Letonya,  Litvanya, Romanya ve Bulgaristan gibi  eski sosyalist ülkelerin  

Türkiye’den önce Avrupa Birliği üyesi olacaklarını tahmin etmiyordu.     

Uluslararası ekonomik ve siyasi ilişkilerde ülkelerin birbirlerini nasıl algıladıkları önemlidir.  

Bu algı, tarafların birbirlerine karşı tarihsel imaj ve kültürel birikimlerin etkisinden geçerek 

oluşur. Algılar bazen peşin yargılardan etkilenir ama algıların varlığı maddi gerçekliğin 

küçümsenmesi anlamına gelmez. Maddi gerçekliğe anlam kazandıran, o gerçekliğe taraflarca 

atfedilen önemdir. Günümüzün küresel dünyasında algılar statik olmayıp hızla 

değişebilmektedir. Tarafların eylemleri algıları doğurur. Bu sebeple eylem değişince algı da 

değişebilir. Türkiye’nin gösterdiği ekonomik performans ve izlediği dış politika, ülkemizin Batı 

dünyasındaki algısının değişmesini sağlamıştır. Türkiye değişirken Batı’nın Türk dış politikası 

algısı da değişmektedir.  

NATO üyeliğinden sonra Türkiye, Batı Dünyası’nın sadık bir müttefiki olarak algılanmıştır. 

Türkiye’nin dış politikada belli ilkeler belirleyerek bunları uygulamaya koyması, son yıllarda 

ABD ve Avrupa Birliği’nde endişe doğurmuştur ama bu bir eksen kayması anlamına 

gelmemektedir. 2023 vizyonu tartışılırken, son yıllarda izlenen dış politika sebebiyle 

Türkiye’nin dış politikasında eksen kayması var mı sorusu gündeme gelmiştir. TÜSİAD’ın 
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Görüş Dergisi Ağustos 2010 tarihli sayısında dış politikadaki eksen kayması tartışmalarını ele 

almış ve “Sarkaç doğuya kayıyor: Türkiye sürüklüyor mu, sürükleniyor mu?” kapak sloganıyla 

çıkmıştır.   

Batı’nın çifte standartlarına yönelik Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar gibi Batılı olmayan 

bölgelerde seslendirdiği eleştiriler zaman zaman Türkiye’nin bir ortak değil, rakip güç olarak 

algılanmasına yol açmakta, Ortadoğu’daki Batı karşıtı aktörlerle ilişkileri, Türkiye’nin 

Avrupa’da ne tür bir ortak olacağı konusunun sorgulanmasına sebep olmaktadır. Eksen 

tartışmalarının doğmasına zemin hazırlayan gelişme, Türkiye-AB ilişkilerinin çıkmaz sokağa 

girmesidir. AB ile Türkiye arasında yapılan   geri kabul anlaşması ve 33’ncü başlığın açılması 

konusunda   Bavyera Maliye Bakanı CSU’lu siyasetçi Markus Soder ZDF televizyonunda 20 

Mart 2016 tarihinde kendisine sorulan bir soruyu cevaplandırırken Türkiye’nin bu konuda 

üstüne düşen   yükümlülükleri yerine getirmesinin güç olduğunu belirterek “Türkiye’ye üye 

olamayacağı açıklanmalıdır” demiştir.  Soder'den önce konuşan Alman Yeşiller Partisi’nin 

Türkiye kökenli Başkanı Cem Özdemir de Türkiye’nin Avrupa değerlerini çiğnediğini   dile 

getirmiştir.   

Almanya’da Mart ayında kurulan  hükümetin Türkiye AB ilişkilerine yönelik tespiti önemlidir.  

Başbakan Merkel,  Türkiye ile ilişkilere koalisyon anlaşmasında da yer verdiklerine işaret 

ederek, "Hem AB'ye komşu bir ülke olduğu ve üyelik müzakereleri sürdürdüğü için, hem de 

bizim açımızdan insan haklarında kötüleşme durumları gördüğümüz için. Biz bu konularda her 

zaman Türkiye'deki yetkililerle konuştuk. Bunu yeni hükümet olarak da sürdüreceğiz. Bu 

nedenle şu sıralar örneğin Gümrük Birliği'ni derinleştirmek için bir temel de görmüyoruz"  

demiştir. 

Türkiye AB üyesi olamasa da Batı dünyasının demokratik değerlerinden kopmamalıdır. 

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in Aydın Doğan'a 7 Şubat 2015 

tarihinde yazmış olduğu mektupta önemle üzerinde durduğu husus, “Türkiye, ne olursa olsun, 

Avrupa Birliği çıpasına sarılmalıdır. Bundan vazgeçmek olmaz”dır.  Türkler Batı’ya yönelmiş 

bir ulustur.  Lucius Annaeus Seneca “Hangi kapıya yöneldiğini bilmeyen hiçbir zaman uygun 

esen rüzgarı bulamaz” (ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est) derken haklıdır. 

Yöneldiğiniz kapıyı bilmezseniz, hiçbir zaman uygun esen rüzgarı yakalayamazsınız. Ama 

bazen kapıyı bulmanız yeterli olmayabilir. Çünkü rüzgar eğer tersten eserse, sizi uygun olan 

kapıya değil, istemediğiniz bir kapıya yönlendirebilir.   

Büyük Önder Atatürk 29 Ekim 1923 tarihinde Fransız yazar Maurice Pernot’ya verdiği demeçte 

tercihini yapmıştır: “Kabul etmelisiniz ki, doğuda yaşamayı seçmeye mecbur olduğunuz için, 

ırkımızın beşiği ile ilgili olması nedeniyle mümkün olduğu kadar yakın batıyı bir yerleşim yeri 

seçtik. Fakat vücutlarımız doğuda ise fikirlerimiz batıya doğru yönelik kalmıştır. Memleketimizi 

asrileştirmek istiyoruz. Bütün çalışmamız Türkiye’de asri binaenaleyh batılı bir hükümet 

vücuda getirmektir. Medeniyete girmek arzu edipte Batıya yönelmemiş millet hangisidir?”   

Türkiye, 1856 Paris Anlaşması’ndan sonra yüzünü Batı’ya çevirmiş, Tanzimat’tan bu yana da 

Batı’ya yönelmiş dünyadaki tek Müslüman ülkedir. Türkiye, laik ve demokratik ilkeleri 

benimsemiş, Batı dünyası ile ortak sınıra sahip ve ona komşu, AB ülkeleri ile tarihi ilişkileri 

bulunan, dünya üzerinde mevcut 57 İslam ülkesi arasında ekonomik, politik, sosyal, kültürel ve 

sportif alanlarda en gelişmişler arasında yer alan, hayat tarzı olarak kendi kültürel değerlerini 

koruyarak Batı’yı seçmiş bir ülkedir.   

Avrupa Birliği, 26 Mart’ta Varna’da  toplanan zirvede Türkiye’nin sunduğu pozisyon belgesine 

olumlu yaklaşmıştır. AB’ye sunulan belgede ifade özgürlüğüne önem verilmiş, düşüncenin 

eleştiri kapsamına giren ya da habercilik sınırını aşmayan şekilde açıklanmasının suç 

oluşturmayacağı vurgusu yapılmıştır. Türkiye, AB’nin polis örgütü Europol ile operasyonel 

işbirliği anlaşması imzalama niyetini bildirmiştir. Europol tüzüğü değiştiği için sürecin eskisine 
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göre daha fazla zaman alması söz konusudur. Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler 

Grubu’nun (GRECO) yolsuzlukla mücadele alanındaki önerilerinin uygulanması konusunda 

sunulan yol haritası kabul görmüştür.  

AB uyumlu pasaportlar konusunda ilerleme sağlanmıştır.  Türkiye üzerinden yasa dışı şekilde 

AB ülkelerine geçiş yapan kişilerin geri alınmasına ilişkin Geri Kabul Anlaşması büyük ölçüde 

uygulandığı için Türkiye GKA’yı vize serbestisi ile eş zamanlı uygulamak istemektedir. 

Türkiye, AB’ye pozisyon belgesini sunarken, belgedeki unsurların vize muafiyetine yönelik 

kriterleri karşılamaya yettiğinin kendisine iletilmesi durumunda gerekli adımları atacağı 

taahhüdünde bulunmuştur. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 7 Şubat 2018 tarihinde 

“Vize serbestisi ile ilgili çalışma tamamlandı ve AB'ye Dışişleri Bakanlığı tarafından teslim 

edildi. Bu gerçekleşirse Türkiye'nin AB'ye bakışı da değişecektir. İlişkilere yeni bir ivme 

kazandıracak" demiştir. 

AB, sürecin tamamlanmasında Türkiye’den hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi 

alanlarında gelecek haberlerin olumluluk dozunun önemli rol oynayacağı görüşündedir. Üyelik 

Türkiye için önemlidir. Üyelik bir stratejik hedef olmaktan çıksa bile eksen tartışmaları 

gündeme gelmemelidir. Bu kapsamda Doğu ile Batı arasında bir tercih yapmak gerekirse, bu 

tercih Batı’dan yana olmalıdır.  

Türkiye’de 2019-2023 döneminde On Birinci Kalkınma Planı’nı uygulamaya geçecektir. 2019-

2023 dönemini kapsayan Kalkınma Planı, 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin kalkınma 

hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır. Plan hazırlık çalışmaları kapsamında kurulacak 

komisyonların yapacakları kapsamlı çalışmalar Plan’da yer alacak politika, hedef ve 

stratejilerin belirlenmesine ışık tutacaktır. Bu kapsamda daha önceki plan hazırlık 

çalışmalarında olduğu gibi Avrupa Birliği Özel İhtisas Komisyonu kurulmalıdır.  

Çünkü;Türkiye’nin AB ile olan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vizelerin kaldırılması, mali 

işbirliğinin derinleştirilmesi, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündemin güçlendirilmesi, 

katılım sürecinde siyasi sebeplerden kaynaklanan tıkanıklıkların aşılması, bazı AB çevrelerinde 

yeniden gündeme getirilmeye çalışılan “imtiyazlı ortaklık” görüşünün mevcut hukuki 

düzenlemeler kapsamında geçersizliğinin ortaya konulması, tıkanan müzakere sürecinde yeni 

başlıkların açılmasının sağlanması, AB ile sorunların çözüm yollarının  tespit edilmesi  için 

komisyon çalışmaları önemlidir. 

Özel İhtisas Komisyonlarının Oluşturulmasına İlişkin 2017/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 

kapsamında Avrupa Birliği Özel İhtisas Komisyonu’nun kurulmaması üzerine böyle bir 

Komisyon’un olmamasından duyduğum hassasiyeti belirtmek için DPT’da 1982 yılında 

rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’n direktifleri ile DPT AET Dairesini kuran ve 3 yıl 

Başkanlığını yapan eski bir DPT mensubu olarak 25 Ocak 2017 tarihinde Kalkınma 

Bakanlığı’na bir yazı ile başvuruda bulundum. Sayın Cumhurbaşkanımızın  Avrupa Birliği 

stratejik hedeftir direktifi  olmasına rağmen   komisyonun kurulmasına ilişkin önerimin 

Bakanlık tarafından kabul edilmemesi  ilginçtir. 

Komisyon kurulamadığı için 17 Nisan’da Avrupa Komisyonu tarafından  yayınlanan  20’nci 

Türkiye İlerleme Raporu’na önemli  ve gerekçeli bir tepki de verilememiştir.   Rapor, ilk defa 

Türkiye karşıtlığı ile tanınan Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes 

Hahn tarafından değil, Komisyon’un birinci Başkan Yardımcısı  Frans Timmermans tarafından  

açıklanmıştır. Johannes Hahn, "Türkiye, Avrupa'dan büyük adımlarla uzaklaştı" (Turkey is 

moving rapidly away from the path of European Union membership) açıklamasında bulunurken  

haklıdır.  Eğer Avrupa Birliği ile ilişkilere önem verilmiş olsaydı, 25 Ocak 2017 tarihinde 

Kalkınma Bakanlığı’na sunduğum  önerim  kabul edilir ve önceki Plan  dönemlerinde olduğu 

gibi Avrupa  Birliği ÖİK toplanırdı. Türkiye, AB üyesi olamasa bile Batı dünyası ile olan  
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ilişkilerini güçlendirmeli, Avrasya Ekononomik Birliğine katılma girişimlerine son vermeli, 

uzak denizlere yelken açmamalıdır.     
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Özet 

Avrupa Birliği bütünleşmesinin en güçlü ülkesi olan Almanya, bütünleşme süreci içerisinde de oldukça güçlü bir 

konuma sahiptir. Almanya’nın Avrupa Birliği içerisindeki bu rolü, Avrupa Birliği–Türkiye ilişkilerinde de 

kendisini somut bir şekilde göstermektedir. Almanya’da iktidar partisi olan Hristiyan Demokrat Birliği’nin, başka 

bir deyişle Angela Merkel iktidarlarının Avrupa Birliği–Türkiye ilişkilerine yaklaşımı, Türkiye’nin müzakere 

sürecinin ilerleyişini önemli ölçüde şekillendirmiştir. Bu bağlamda çalışma hem Angela Merkel’in iktidara geldiği 

hem de Türkiye’nin müzakere sürecinin başladığı yıl olan 2005’den başlatarak 2005-2017 dönemini kapsayacak 

şekilde Avrupa Birliği–Türkiye ilişkilerinde Almanya’nın rolünü kronolojik olarak ele almakta ve söz konusu 

tarihsel süreçten hareketle ilişkinin geleceğine dair çıkarımlar yapmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki 

geleceğinde doğrudan söz sahibi olan Almanya’nın tutumunu özel olarak incelemek, bütün müzakere sürecinde 

Avrupa Birliği’nde söz sahibi olan Merkel iktidarlarının Türkiye’nin üyeliğine yönelik yaklaşımlarındaki 

süreklilikleri ve kırılmaları da gösterecektir.  
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Germany which is the most powerful member state of the European Union integration has a very strong position 

in the integration process as well. This powerful role in the European Union shows itself in the EU-Turkey relations 

in a concrete way as well. Christian Democrats, in power in Germany, in other words Angela Merkel government’s 

approach to the European Union-Turkey relations has shaped the negotiation process significantly. Starting from 

2005 when Turkey’s negotiation process began and Merkel governments came into power, this study 

chronologically elaborates the role of Germany over the period 2005-2017 and deduces regarding the future 

relations considering the historical process. Observing the approach of Germany which has a direct voice on 

Turkey’s future in the European Union distinctively will show the continuation and fractures of the Merkel 

governments regarding membership of Turkey in whole negotiation process. 
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1. Giriş 

Almanya, hem dünya ekonomisindeki hem de Avrupa Birliği (AB) içerisindeki konumuyla 

(Kronauer, 2016) Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde diğer üye devletler arasında eşsiz bir yere 

sahiptir. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin köklü tarihsel arka planı, Almanya’yı 

Türkiye nezdinde önemli bir konuma getirmektedir. Türkiye’nin AB’ye (o dönemde Avrupa 

Ekonomik Topluluğu/AET) tam üye olmak için başvurmuş olduğu tarihten itibaren 

Almanya’nın tutumu Türkiye’nin AB’ye üyeliği açısından büyük önem arz etmiş, ancak 

Türkiye’nin tam üyeliğinin karşısısında duran Alman hükümetlerinin görevde olmaları Türkiye 

ile AB arasındaki ilişkilerin seyrini 1998 yılına kadar değiştirmemiştir. 

1998 yılında Almanya’da gerçekleştirilen seçimler sonrası, Almanya federal hükümeti Sosyal 

Demokratlar (Sozialdemokratische Partei Deutschlands/SPD) ile Yeşiller tarafından 

kurulduktan sonra dönemin Alman Şansölyesi Schröder, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine 

ciddi bir şekilde destek vermiş ve bu sayede 1999 yılında Türkiye’ye AB Helsinki Zirvesi’nde 

aday üye statüsü tanınmıştır. Bu itibarla Türkiye’nin aday ülke statüsünü aldığı süreçte 

Almanya’nın önemli bir katkısı olmuştur. 

Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler 2005 yılında Almanya’da Angela Merkel dönemlerinin 

başlamasıyla radikal bir değişime uğramıştır. Hıristiyan Demokratların (Christlich 

Demokratische Union Deutschlands/CDU) lideri olarak Almanya siyasetinde öne çıkan 

Merkel, 2004 yılında Şansölye seçilmeden önce Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasına karşı 

çıkarak dikkat çekmiştir. Öyle ki, Almanya’da Türkiye’nin AB üyesi olmasına en fazla karşı 

olan siyasi partinin CDU/CSU ittifakı olduğunu belirtmek mümkündür (Kaiser, 2008: 292). 

Merkel, 2005 yılında Şansölye seçildikten ve SPD ile koalisyon hükümeti kurduktan sonra 

“ayrıcalıklı ortaklık (privileged partnership)” düşüncesini dile getirmiştir. Türkiye ile AB 

arasındaki ilişkinin ahde vefa (pacta sund servanda) ilkesi içerisinde değerlendirilmesinin 

gerekliliğine vurgu yapan Merkel, Türkiye ile ilişkinin kesilmemesine dikkat çekmiş, ancak 

1963 yılında Türkiye ile Ankara Antlaşması’nın imzalanmasının büyük bir hata olduğunu ve o 

dönemdeki AET ile bugünkü AB arasında ciddi bir yapısal farkın bulunduğunu belirterek 2005 

ile 2009 yılları arasında “ayrıcalıklı ortaklık” düşüncesi üzerinden Türkiye ile AB arasındaki 

ilişkilere yön verilmesi yaklaşımını benimsemiştir. 

2009 ile 2013 yılları arasında Almanya’da 2. Merkel hükümeti dönemi başlamıştır. İlgili 

dönemde, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine karşı söylemler Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı 

Nicolas Sarkozy’nin de destekleri ile önemli düzeyde artmıştır. Ayrıca AB bu dönemde yaşanan 

ekonomik krizin etkisi içerisine girmiş; 2005 yılında Anayasal Antlaşma’nın Fransa ve 

Hollanda tarafından reddedilmesi sonrası 2008 yılında meydana gelen finansal ve ekonomik 

kriz 2009 yılını AB açısından hiç olmadığı kadar zor hale getirmiştir. Bu krizlere karşı AB, 

kendi içerisine dönerek krizlere çözüm üretmeye odaklanmış ve genişleme perspektifini rafa 

kaldırmıştır. Mevcut durum içerisinde Türkiye ile Almanya ilişkileri, 2009 ile 2013 yılları 

arasında CDU/CSU ve Hür Demokrat Parti (Freie Demokratische Partei/ FDP) koalisyon 

dönemi içerisinde gelişme ve ileri gitme fırsatından yoksun kalmıştır. Bu dönem içerisinde 

“ayrıcalıklı ortaklık” düşüncesi büyük oranda gündemde tutulmuş, belirtilen dönem içerisinde 

2013 yılında oluşturulan “stratejik diyalog mekanizması” tek önemli gelişme olmuştur. 

Almanya siyasi hayatında 3. Merkel dönemi, 2013-2017 döneminde yaşanmıştır. Almanya’da 

federal hükümet CDU/CSU ve SPD arasında oluşturulmuştur. Belirtilen dönem içerisinde 

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler önemli ölçüde gerilmiş ve kopma noktasına gelmiştir. 

Bu dönem içerisinde Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerde meydana gelen tek olumlu gelişme 

göçmenlere yönelik gerçekleştirilen anlaşma ve vize serbestisine yönelik başlatılan diyalog 

olmuştur. Ancak Almanya, Türkiye ile gerçekleştirilen anlaşma ile oldukça pragmatik bir tavır 

aldığını göstermiş, vize serbestisi süreci Türkiye’nin yükümülülüklerini yerine getirmediği 
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gerekçesiyle durdurulmuş ve Merkel hükümeti katı bir tutumla Türkiye’nin tam üyeliğine karşı 

çıkmıştır. 

2017 yılında Almanya’da gerçekleştirilen seçimler sonucu Merkel önderliğindeki CDU kayda 

değer bir oy kaybına uğramış olsa da seçimden galip çıkmış ve SPD ile büyük koalisyonun 

kurulma sürecine girilmiştir. Seçim süreci, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin en kötü olduğu 

dönemde yaşanmıştır. Seçim kampanyaları süresince Almanya siyasilerinin Türkiye’nin AB’ye 

tam üyeliğine karşı çıktığı ve “ayrıcalıklı ortaklık” düşüncesinin evrilerek Türkiye’nin sadece 

bir komşu ülke olarak görülmesi gerektiği yaklaşımına indirgendiğini söylemek mümkündür. 

Belirtilen tarihsel süreç kapsamında çalışmada kronolojik olarak Merkel hükümetlerinin 

Türkiye-AB ilişkilerine yaklaşımı ele alınacaktır. Her dönemde öne çıkan konular ve Türkiye-

AB ilişkilerine yaklaşımın temel boyutu gösterilecektir. Böylece, Türkiye’nin AB 

müzakerelerinin başlamasıyla aynı zamanda Almanya’da iktidar olan Merkel hükümetlerinin 

2005-2017 dönemindeki yaklaşımlarında yaşanan süreklilik ve kırılmalar da gösterilmiş 

olacaktır. Böylece çalışmanın, AB-Türkiye ilişkileri literatüründe üye devletlerin Türkiye’nin 

üyeliğine yönelik yaklaşımlarının anlaşılması konusuna katkı sağlaması hedeflenmiştir. 

2. Türkiye AB Ortaklık Müzakelerinin Başlaması ve Tarihsel Süreçte Almanya'nın 

Farklılaşan Türkiye Tutumu 

Almanya, Türkiye’yi 1998 ile 2005 yılları arasında SPD ile Yeşiller arasında oluşturulan 

koalisyon hükümeti döneminde desteklemiştir. 10-11 Aralık 1999 tarihinde düzenlenen 

Helsinki Avrupa Zirvesi sırasında Türkiye’ye AB aday ülke statüsü verilmesi Almanya’nın 

desteği ile mümkün olabildiği ve Almanya’nın önemli katkılarının olduğu iddia edilmektedir 

(Hauge, 2017:2, Aghayev, 2014).  

2005 yılı, Türkiye adına AB müzakerelerinin başlaması açısından önem taşımakla birlikte, aynı 

yıl Almanya’da gerçekleştirilen seçimler sonrası CDU/CSU’ya liderlik eden Angela Merkel 

oyların % 35,2’sini, Shröder % 34’ünü alarak büyük koalisyon4 oluşturulmuş ve bu siyasi 

oluşum, Türkiye’nin AB ile ilişkileri üzerinde oldukça etkili olacak olan bir dönemi 

başlatmıştır. Almanya'nın ilk kadın Başbakanı olan Angela Merkel’in Türkiye’ye yönelik 

düşünceleri Türkiye ile AB arasında ve Almanya ile Türkiye arasında ciddi sorunların ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Merkel’in özellikle ilk iktidarı döneminde kesin bir şekilde 

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine karşı gelmesi ve bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan 

Türkiye’nin AB’ye sadece “özel bir statü” yolu ile üye olabileceğine yönelik somut düşünceleri, 

Türkiye’ye yönelik siyasi tutumun olumsuz bir duruma dönüşmesine neden olmuştur 

(AljazeeraTurk, 2005). Merkel’in bu düşüncesi yeni olmayıp iktidara gelmeden önce de benzer 

bir yaklaşımı göstermiştir. İlk kez, Eylül 2004’te AB üye devletlerin hükümet başkanlarına, 

Avrupa’daki bütün merkez sağ parti liderlerine, AB Komisyonu üyelerine birer mektup yazarak 

Türkiye ile ilişkilerin “ayrıcalıklı ortaklık” şeklinde yürütülmesinin daha doğru olacağını 

belirtmiştir (Gürsel, Dedeoğlu, 2010: 32).  

Alman koalisyon yönetimleri, 2005 yılından günümüze değin farklı yapıları içerisinde 

barındırmış olsa da, Merkel’in Almanya Şansölyesi olarak hükümetlerin başında yer alması, 

ülkenin Türkiye’ye yönelik AB paydasında görüşlerinin de şekillenmesine neden olmuştur. 

CDU/CSU’nun5 2005 yılından 2018 yılına kadar Türkiye’ye yönelik düşüncelerinde büyük bir 

farklılık olmamış, ancak ilişkilerde ciddi anlamda bozulmalar meydana gelmiş, Türkiye’nin AB 

                                                 
4 Almanya siyasi dinamiklerinin anlaşılması, ülkenin Türkiye ile AB arasında nasıl bir oyunun belirleyicisi 

olduğunun anlaşılmasına da yardım edecektir. Bu bağlamda Almanya’da meydana gelen seçimlerde Büyük 

Koalisyon’un kurulmasının anlamı, seçimleri ilk iki sırada yer alarak bitiren partilerin koalisyon ortaklığı içerisine 

girerek hükümeti oluşturması anlamına gelmektedir (Şahin, 2014 :58). 
5 CDU ve CSU Almanya seçimleri birlikte dahil olmakta, iki parti arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. İlgili 

partiler Alman siyasi yaşamında "Hıristiyan Birlik Partileri" olarak adlandırılmaktadır  (Şahin, 2014: 58). 
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aday ülkesi olarak ilan edilmesinde başat role sahip olan SPD ve SPD’li siyasilerin dahi 

Türkiye’ye yönelik tutumu negatif yönde farklılaşmıştır. 

Merkel’e göre, Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda olması AB’ye tam 

üye yapılmaması için gösterilebilecek en somut nedenlerin başında gelmektedir. Merkel “bir 

köprü” olarak Türkiye’nin betimlenen coğrafi konumunu ülkenin tamamen bir yere ait olmadığı 

şeklinde yorumlayarak, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine karşı çıkmış, Türkiye’nin Asya ile 

Avrupa arasındaki köprü görevini AB’ye tam üye olmasa da yerine getirebileceğini belirtmiştir. 

Fransa ekseninde Sarkozy ile aynı paralelde olan bu görüş, somut bir şekilde Türkiye’yi AB 

dışında tutma eğiliminden kaynaklanmıştır. Türkiye’nin AB’ye üye olması Avrupa nüfusu 

içerisinde kültürel uyumu bozacak nitelikte olup, birleşmiş ve daha güçlü bir AB inşa etme 

süreci, Türkiye’nin dahil olması ile sona erme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağına iki siyasi 

aktör tarafından dikkat çekilmiştir (Yılmaz, 2007: 297,304-305). 

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği genel olarak kültürel ve dini faktörler ekseninde tartışılmıştır. 

Bu bağlamda başta Merkel olmak üzere Avrupa’nın önde gelen siyasi liderleri Türkiye’nin 

AB’ye üyeliğine süreklilik arz eder bir şekilde karşı gelmiştir (Vardan, 2009: 52). 

2004 yılında CDU ve CSU tarafından hazırlanmış olan “ayrıcalıklı ortaklığa” ilişkin belge 

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin seyri ve Almanya’nın Türkiye’ye yaklaşımı açısından 

önem taşımaktadır. Türkiye ile AB arasında tesis edilmiş olan gümrük birliğinin daha farklı bir 

yapı içerisinde ele alınması ve bir serbest ticaret bölgesi haline getirilmesi, Türkiye’nin AB’ye 

tam üye olmadan AB’nin çıkarları doğrultusunda Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve 

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası kapsamında stratejik olarak değerlendirilmesi, ancak 

Türkiye’nin AB karar alma mekanizmalarına dahil edilmeden sadece temsilci düzeyinde 

katılması gibi tam üyelik haklarından yoksun bir şekilde AB içerisinde yer alması ilgili belgede 

ortaya konmuştur (Karakaş, 2007-2008: 36). Nitekim belirtilen düşünceler belirli dönemlerde 

farklılaşsa da Merkel iktidarları süresince sürekli olarak dile getirilmiş ve Türkiye’nin AB ile 

ilişkileri ilgili belgede ortaya konan düzlem içerisinde tartışıla gelmiştir. 

Türkiye’nin AB üye ülkeleri ile siyasi ve ekonomik ilişkileri düşünüldüğünde, Almanya ile 

Türkiye arasındaki ilişkilerin oldukça eşsiz bir nitelikte olduğu görülmektedir. Almanya’da 

yaşayan yaklaşık olarak 3 milyon Türk vatandaşı, başta AB olmak üzere Almanya ile Türkiye 

arasındaki ilişkiler açısından önemli bir role sahip olmuş ve bu durum tarafların her zaman 

gündeminde yer alarak siyasi aktörlerin dikkate alması gereken bir unsur olma özelliği 

göstermiştir. Bu çerçevede, Almanya’nın Türkiye-AB ilişkilerine yönelik tutumu büyük önem 

taşımaktadır. Buna karşın, Almanya siyasi partileri arasında Türkiye’ye yönelik ortak bir tutum 

bulunmamaktadır. SPD uzun bir süre Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine destek vermiş, 2005 

yılında CDU/CSU’nun siyasi iktidara sahip olması sonucu Türkiye’ye AB bağlamında 

Almanya tarafından verilen destek azalmış ve şüpheci bir yaklaşım daha fazla görünür 

olmuştur. CDU/CSU siyasi kanadı Türkiye’ye her daim şüpheci bir şekilde yaklaşmış, AB’ye 

tam üyeliğin karşısında durmuş, Merkel’in önderliğinde kurulan hükümetler döneminde 

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde Almanya faktörü etkili olmuştur.  

Avrupa’da Türkiye karşıtlığı, Merkel ve Sarkozy gibi siyasetçiler ile tam anlamıyla görünür 

hale gelmiş, Türkiye’nin AB’ye ait olmadığına ve entegrasyon sürecinin doğal bir üyesi 

görülmediğine dikkat çekilmiştir (Öniş, 2010: 10). Sarkozy’nin açık bir şekilde Türkiye’nin 

üyeliğine karşı gelmesi sonrası, Merkel de Türkiye’nin AB’ye aday ülke statüsü verilmiş 

olmasının bir hata olduğunu belirtmesine karşılık Türkiye ile AB arasındaki müzakere sürecine 

karşı olduğu yönünde herhangi bir beyanda bulunmamıştır (Mirel, 2017: 5). 

1998 ile 2005 yılları Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin altın yılı olarak kabul 

edilmektedir. Almanya’daki hükümetin değişmesi ile birlikte Türkiye’ye ciddi bir şekilde 

destek verilmiştir. Ancak önemle belirtilmelidir ki, bu noktada Schröder’in “post modern 
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kozmopolitan Avrupa” vizyonu büyük önem taşımaktadır. Schröder tarafından ortaya konulan 

yaklaşımın ilgili dönemdeki koalisyon ortağı Yeşiller tarafından da desteklenmesi Almanya ve 

Türkiye arasındaki ilişkileri altın bir çağa taşıdığı gibi, AB ile Türkiye ilişkilerinde de büyük 

bir ilerleme kaydedilmiştir. Helmut Kohln’ün “Hıristiyan ve Uygar Avrupa” vizyonu karşısında 

Schröder’in ilerlemeci ve farklılığı kabul eden evrensel Avrupa vizyonu, ilgili dönem içerisinde 

ilişkilerdeki değişimin temel nedeni olmuştur. Ayrıca bu dönemde Kosova Savaşı’nın meydana 

gelmesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 11 Eylül saldırılarının gerçekleşmesi 

güvenliğe yönelik değişimi de beraberinde getirerek Türkiye ile ilişkilerin 

normalleştirilmesinde ciddi bir rol oynamıştır. Schröder’in Almanya-Türkiye ilişkilerinde ve 

ortak payda olan AB ilişkilerinde benimsemiş olduğu “simetrik üyelik politikaları” karşılıklı 

ilişkilerin önemli ölçüde düzelmesi ile sonuçlanmıştır. İlgili dönem içerisinde Türkiye’nin 

büyüyen ekonomisi, demokratik değerlerin gelişmesi açısından elde edilen kazanımların 

artması, Türkiye ile Almanya arasında oldukça olumlu bir atmosfer yaratmış, ancak 

ilişkilerdeki altın çağ, 2005 yılında Almanya’daki Schröder hükümetinin CDU/CSU ve SPD ile 

yer değiştirmesi sonucu bir “asimetri” halini almıştır. Almanya’nın yeni Şanşölyesi Merkel ile 

birlikte taraflar arasındaki simetrik ilişki asimetrik bir hal almış, Almanya kendi çıkarı adına 

Türkiye’ye karşı bir tutum sergilemiştir (Yeneroğlu, 2016).  

Başta Merkel olmak üzere, Sarkozy ve Fransa eski Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing 

Türkiye’nin AB’ye üyeliğine karşı çıkmış ve “ayrıcalıklı ortaklık” düşüncesini dile 

getirmişlerdir. Türkiye’nin AB üyeliğine karşıt olan ilgili siyasi liderler her durumda 

Türkiye’nin büyüklüğünün onu eşssiz bir ülke haline getirerek, Türkiye’nin AB’ye üye olması 

durumunda AB’nin nüfus açısından en büyük ülkesi olacağını belirtmişler, ülkenin ekonomik 

refahının eşit bir şekilde dağılmadığına dikkat çekmişlerdir. Ülkede egemen dinin İslam olması 

Türkiye’yi eşsiz kılan bir diğer özelliğidir. 11 Eylül 2001 yılında ABD’ye gerçekleştirilen terör 

saldırıları, 11 Mart 2004 yılında Madrid ve 7 Temmuz 2005 yılında Londra’da gerçekleştirilen 

diğer eylemler 2005 yılı öncesi Türkiye’ye yönelik bakış açısında da önemli değişimlerin 

meydana gelmesine neden olmuş, tam üyelikten öte “ayrıcalıklı ortalık” yaklaşımının belirli bir 

yapı içerisinde görüşmelere eklenerek Türkiye’ye sunulmasına yönelik düşünceler güç 

kazanmıştır (İçener, 2007: 420). 2006 yılında Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komiseri Olli 

Rehn tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen konuşmada Türkiye'nin AB’nin genişleme 

sürecinin bir parçası olduğu belirtilmiş ve ülkenin oldukça ciddi bir reform sürecine tabii 

olduğunu dile getirmiştir. Rehn’e göre, Avrupalı çoğu liderin “ayrıcalıklı ortaklık” düşüncesini 

dile getirmesinin en önemli nedenlerinin başında, üyelik müzakere sürecinin ucunun açık 

olması gelmektedir. Ancak “ayrıcalıklı ortaklık” düşüncesinin dile getirilmesi ve AB ile 

Türkiye arasındaki ilişkiler üzerinden sürekli gündemde tutulması sadece kısır bir döngü 

yaratmakla kalmayıp Türkiye’nin reform sürecini de bozmaktadır (Rehn, 2006: 4-5). 

2004 yılında Kıbrıs’ın AB üyesi olmasıyla birlikte Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin 

dinamikleri de değişime uğramıştır. Kıbrıs’ın AB’ye tam üye olarak kabul edilmesi sonrası 

sıkıntılı bir sürece giren AB-Türkiye ilişkilerinde Almanya faktörü devreye girmiş, Türk-

şüpheciliğinin önderlerinden biri olan Merkel, Kıbrıs’taki mevcut durum nedeniyle ciddi bir 

şekilde Türkiye’yi suçlamaya başlamıştır. Bu şekilde Kıbrıs konusunun çözülmesi Türkiye’nin 

AB üyeliği için bir koşul haline gelmiştir (Aydın-Düzgit, Tocci, 2015: 63). Merkel, Türkiye’nin 

Ankara Protokolü’nü ve Kıbrıs’ın bağımsızlığını kabul edene kadar 35 müzakere başlığından 

8’inin müzakerelere kapalı kalacağını belirtmiş, ancak AB’nin müzakereleri ileriye taşımak için 

yeni müzakere başlıkları açmaya istekliği olduğunu ortaya koymuştur (Lorca-Susino, 2016: 

114). 

2.1.  2005-2009 Dönemi CDU/CSU SPD Büyük Koalisyonu 
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Merkel, 2005 yılında Almanya Şansölyesi olarak seçilmeden önce Türkiye’ye yönelik 

düşüncelerini dile getirmiş, Türkiye’ye 1963 yılında sunulan AB üyelik kapsamı ve 

çerçevesinin günümüzde farklı olduğunu ve AB’nin bir ekonomik birlikten daha çok temelinde 

ortak değerleri bulunan siyasi bir temele dayandığını belirterek yine değerler üzerinden siyasi 

bir söylem ortaya koymuştur (Kylstad: 2010: 18). Bu bağlamda Merkel, 2004 yılında 

“ayrıcalıklı ortaklık” düşüncesini Schröder’in aksine savunmuştur (Diez, 2005: 177, Reutter, 

2005-06: 226). O dönemde CDU lideri Merkel, Türkiye’nin AB’ye ayrıcalıklı ortak olmasının 

AB ile ilişkilerinde hiç imtiyaza sahip olmamasından daha iyi olduğunu belirtmiştir 

(Saatçioğlu, 2012: 14). Merkel 2005 yılında Almanya Başbakanı olduktan sonra Türkiye’ye 

yönelik olarak ahde vefa ilkesine bağlı kalınması gerektiğini “ayrıcalıklı ortaklık” modelini 

desteklemesine rağmen ortaya koymuş, Türkiye ile AB arasında gerçekleştirilmekte olan tam 

üyelik müzakerelerinin açık uçlu olduğu ve adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Bu nokta da Merkel’in Türkiye’nin AB üyelik müzakelerini engellemeden, Türkiye’yi 

cesaretsiz kılmaya ve AB sürecine ilişkin olarak tüketmeye yönelik bir taktik izlemiş olduğunu 

belirtilmektedir. Almanya süreç içerisinde müzakere başlıklarına bloke koymamış, diğer AB 

üyeleri Almanya ekseninde şekillenen tutum ile birlikte Türkiye’nin müzakere başlıklarına 

yönelik bloke kararı alır hale gelmiştir. Bu tutum ile Türkiye’nin ve özellikle de Türk 

toplumunun AB tam üyelik umudunu yitirmesi ve hayal kırıklığına uğraması amaçlanmıştır 

(Paul, Schmidt, 2017). 

AB ile Türkiye arasındaki ilişki 2005 yılında başlayan müzakereler bağlamında ele alınmış 

olduğunda karşımıza oldukça dikkat çekici sonuçlar çıkmaktadır. Özellikle belirtilen durum 

Almanya açısından daha fazla dikkat çeker niteliktedir. Kırmızı ve Yeşiller (Red and Greens)6 

olarak adlandırılan koalisyon hükümeti döneminde Almanya, Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin 

sıkı bir destekçisi ve sürecin temel teşvik edicisi olarak hareket etmiştir. Ancak belirtilen bu 

durum Almanya’da 2005 yılında koalisyon hükümetinin kompozisyonunun değişmesi ile 

farklılaşmıştır. CDU ve SPD daha önce Türkiye’nin AB’ye üyeliğine yönelik ortaya konulan 

düşüncelerin tam karşısında yer alan politikaları izlemiş ve CDU açık bir şekilde Türkiye’nin 

tam üyeliğine karşı çıkarak, “ayrıcalıklı ortaklık” konusunun Türkiye açısından daha uygun 

olduğunu savunmuştur (Kramer, 2006: 27). 

İlgili dönemde AB içerisinde ciddi tartışmalara neden olan yeni üyelerin ekonomik 

uyumsuzlukları, AB Anayasal Antlaşma krizi, 2008 yılında meydana gelen finansal kriz, 

Avrupa genelinde yükselme trendine giren Türkiye karşıtlığı, ırkçı ve ayrılıkçı hareketlerin 

yükselişe geçerek entegrasyon sürecini tehdit etmesi ve Müslümanlık karşıtı söylemlerin ciddi 

şekilde artmış olması, AB’nin genişleme perspektifini önemli ölçüde zedelemiş, Birlik bir 

krizler dönemine girerek kendi içerisindeki sorunları çözmeye odaklanmış ve Angela Merkel 

Türkiye’nin AB üyeliğine belirtilen dönem içerisinde karşı olduğunu somut bir şekilde dile 

getirmiştir (Yeneroğlu, 2016). Ayrıca, 30 Ocak 2008’de Fransa’da Sarkozy’nin partisi olan 

Halk Hareketi Birliği Partisi’nin (Union pour un mouvement populaire/ UMP) Kurultayı’na 

onur konuğu olarak katılan Merkel, “Türkiye’ye üyelik değil, ayrıcalıklı ortaklık verilmesi 

teklifi UMP ve CDU’yu birleştiren bir konudur” (Gürsel, Dedeoğlu: 2010: 34) açıklamasıyla 

Türkiye’ye yönelik yaklaşımını göstermiştir. 

Angela Merkel’den farklı olarak bir önceki dönem Almanya Başbakanı olan Schröder somut 

bir şekilde Türkiye’nin AB’ye üyeliğine destek vermiştir (Turhan, 2016: 446). Ancak Shcröder 

                                                 
6 1998 yılında Sosyal Demokratlar ile Yeşiller arasında kurulan Almanya‘nın yeni federal koalisyon hükümetidir. 

27 Eylül 1998 tarihinde gerçekleşen Almanya seçimlerinde mevcut koalisyon ortaklarından CDU, CSU ve FDP 

kayda değer bir oy kaybı yaşamış, toplam 16 yıldır süren muhafazakar ve liberal kökenli hükümet, Sosyal 

Demokratlar ve Yeşiller tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz; 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/social-policies/the-significance-of-the-new-red-

green-government-for-german-industrial-relations. 
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sonrası Almanya’da başlayan Merkel hükümetleri dönemleri boyunca Türkiye’nin AB üyeliği 

hedefine karşı gelinmiş, AB siyasi ve ekonomik krizler ile yüzleşirken Türkiye gibi güçlü bir 

ortağının desteğini kaybetmiştir. Schröder’e gore, AB’nin ayakta kalabilmesi için Türkiye gibi 

oldukça güçlü bir üye devlete ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’nin AB’ye tam üye olması ile 

birlikte, ülkenin oldukça hızlı büyüyen ekonomisinin AB’ye entegre olması AB için ciddi bir 

kazanç olacak, ekonomik ve jeo-stratejik açıdan Türkiye Orta Doğu’daki konumu ile AB’ye 

oldukça önemli fırsat ve faydalar sağlayacaktır (Yeneroğlu, 2016).  

2005 ile 2009 yıllarında kurulan Merkel liderliğindeki Alman hükümetlerinin Türkiye ile AB 

ilişkileri üzerinde önemli etkileri olmuş ve AB ile Türkiye arasındaki müzakere süreci tıkanma 

noktasına varan sorun ve gerilimler yaşanmış ancak Almanya ile Türkiye arasındaki ikili 

ilişkilerde görülen ekonomik motivasyonlar, ilişkilerin olumlu bir atmosferde seyretmesini 

sağlamıştır (Ermağan, 2012: 77).  

2.2. 2009-2013 Dönemi CDU/CSU ve FDP Koalisyonu 

2010 yılında Almanya tarafından Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen çeşitli düzeylerdeki 

ziyaretler Almanya’nın Türkiye ile ilişkilerin korunmasına vermiş olduğu önemi de 

göstermektedir. Önce Almanya’nın dönemin Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, daha sonra 

ise Merkel ve dönemin Cumhurbaşkanı Christian Wulff Türkiye’yi ziyaret etmiştir (Ermağan, 

2012: 77). 

2009 yılında CDU/CSU ile kurulan koalisyon hükümeti anlaşma belgesinde koalisyon 

ortaklarının Türkiye’ye yönelik düşünceleri “Genişleme ve Avrupa Komşuluk Politikası” 

kapsamında ele alınmıştır. Bu bağlamda, Türkiye ile Almanya arasında özel çıkarlara dayanan 

karşılıklı bir ilişkinin bulunduğu ve bu ilişkinin iki taraflı olarak geliştirilmesi gerektiğine vurgu 

yapılmıştır. Türkiye ile AB arasında 2005 yılında başlayan tam üyelik müzakerelerinin açık 

uçlu olduğu ve otomatik bir şekilde üyelik ile sonuçlanamayacağına genellikle dikkat çekilerek 

Türkiye’nin AB üyeliğinden doğacak olan yükümlülükleri üstlenememesi durumunda ya da 

AB’nin yeni bir üye ülkeyi hazmetme kapasitesinin sorun olacağının düşünülmesi halinde 

Türkiye’nin olabildiğince Avrupa yapısına yakınlaştırılması ve tam üyelikten öte “ayrıcalıklı” 

bir ortaklık geliştirilmesi gündeme gelmiştir (The Coalition Agreement Between the CDU CSU 

and FDP, 2009: 167). 

FDP’nin önde gelen siyasi isimlerinden olan Westerwelle, Türkiye ile AB arasındaki 

müzakereleri durdurmanın doğru olmadığını belirtirken, CDU/CSU FDP koalisyonunun 

Ekonomi ve Kalkınma Bakanı olan Dirk Niebel, Türkiye’nin öngörülebilir bir gelecekte AB 

üyesi olamayacağını ve Türkiye’nin AB üyeliğine halen hazır olmadığını belirtmiş, aynı 

zamanda da AB’nin de Türkiye’yi tam üye olarak kabul etmeye hazır olmadığına dikkat 

çekmiştir. Savunma Bakanı Karl Theodor zu Guttenberg, Türkiye’nin AB üyeliğini 

düşünmenin bir ilizyon olduğunu, Türkiye’nin yıllardır köklü reformlar yapmak yerine AB 

üyeliğinin otomatik bir şekilde gerçekleşmesini beklediğini ifade ederek, Türkiye’nin ekonomi 

ve güvenlik konularında AB ile işbirliğini derinleştirerek “ayrıcalıklı ortaklık” modeline 

yönelmesi gerektiğine vurgu yapmıştır (Cagatay, 2009). 

Dönemin Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, Türkiye ile AB arasındaki ilişkinin neden tam 

üyelikle sonuçlanmasına karşı olduğunu çeşitli düşünceler ekseninde ortaya koymuştur. 

Schauble’ye göre, Almanya’nın birincil önceliği AB entegrasyonunun başarısıdır. Avrupa 

coğrafi sınırlara sahiptir ve Avrupa Suriye, İran ve Irak ile sınırdaş olduğunda Avrupalı hiçbir 

vatandaş kendisini Avrupalı hissetmeyecektir. İyi bir dost ülke olan Türkiye’yi kimse geri 

çevirmek istememektedir. Ancak iyi ilişkilere sahip olan her ülkenin de AB entegrasyon 

sürecine dahil olması gerekmemekte, her iyi ilişkiye sahip olunan ülkenin AB’de yer alma 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Türkiye günümüzde Müslüman ve demokratik bir yönetime 

sahip olan en iyi örnek olmakla birlikte AB’ye üyeliğinin söz konusu olması durumunda 
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Pakistan, Hindistan gibi ülkelerin de AB’ye üyeliğinin düşünülmesi gerekli hale gelmektedir. 

Coğrafi ve kültürel bir köprü görevine sahip olan Türkiye, AB’ye üye olması durumunda köprü 

görevini yerine getirememe durumunda kalacaktır. Köprü olmanın temel şartı, herhangi bir 

tarafa dahil olmamaktır. Ancak Türkiye AB’ye tam üye olmak istemektedir. Almanya’da 

yaşayan Türklerin entegrasyonu, Türkiye AB’ye tam üye olmaz ise başarısız olacaktır. Ancak 

Türkiye AB’ye tam üye olmadan da Almanlar ile Türkler arasında barışcıl bir toplumsal uyum 

kurulabilme olasılığı yüksektir. Türkiye’de dini özgürlüklere yönelik bazı sorunlar yer almakta 

ve Türkiye tarafından AB’nin bir “Hıristiyanlar kulübü” olduğuna işaret edilmektedir. Türkiye 

ile AB arasındaki ilişkilerin zamansal boyutu düşünüldüğünde, olası bir başarısızlık Türkiye’yi 

ciddi bir hayal kırıklığına uğratacağı gibi AB’nin kendi siyasi bütünlüğüne de zarar vermek 

ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’ye yönelik olarak “ayrıcalıklı ortaklık” 

düşüncesinin gündemde tutulması ve denenmeye devam edilmesi gerekmektedir 

(Turkey&Macedonia, 2009).  

2013 yılında Türkiye ile Almanya arasında “stratejik diyalog” ortak bir bildiri ile imzalanmıştır. 

İki ülke arasında imzalanan stratejik diyalog ile ciddi bir mekanizma oluşturularak her iki ülke 

arasında her alanda ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır (Republic of Turkey Ministry of 

Foreign Affairs, 2013). Türkiye ile Almanya arasında oluşturulan stratejik diyalog 

mekanizması Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasına karşı olan Almanya’nın muhafazakar 

siyasilerinin bir kısmı tarafından desteklenmiş, her iki ülke açısından bu tür bir mekanizmanın 

yararlı olacağı vurgulanmıştır. Stratejik diyalog mekanizması Merkel tarafından Türkiye’nin 

AB’ye tam üyeliğine yardım sağlayacağına yönelik bir girişim olarak değerlendirilmemiş ve 

Türkiye ile alakalı düşüncelerini ilgili sürece ilişkin olarak “nicht sachgerecht (uygun değil)” 

şeklinde ortaya koymuş ve Türkiye’nin tam üyeliğinin önünde oldukça uzun bir yol olduğunun 

ve kısa bir zamanda AB üyeliğini düşünmenin anlamsızlığının altını çizmiştir (Büyükbay, 

Reiners, 2016: 207).  

2009 ile 2013 yılında oluşturulan Büyük Koalisyon’un Türkiye-AB ilişkilerine yönelik 

yaklaşımı koalisyon ortakları tarafından hazırlanmış olan protokolde açık bir şekilde ortaya 

konulmuştur. Koalisyon protokolü, Türkiye’nin stratejik açıdan taşımış olduğu değere vurgu 

yaparak, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesini ve “ayrıcalıklı ortaklık” 

düşüncesinin temelinde Türkiye’nin kaybedilmemesine dikkatleri çekmektedir (Şahin, 2014: 

77). 

3. 2013-2017 Dönemi CDU/CSU SPD Büyük Koalisyonu 

Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen Almanya seçimlerinden Merkel’in partisi CDU ciddi bir 

zafer elde etmiştir. Ancak Merkel’in partisi hükümet kurabilecek coğunluğa ulaşamamış ve 

Aralık 2013 tarihinde Merkel’in liderliğinde SPD ile koalisyon hükümeti oluşturulmuştur. 

Merkel seçim sürecinde Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine karşı çıkmakla birlikte, Almanya’da 

yaşayan Türklere ve diğer göçmenlere Alman vatandaşlığının da verilmesine somut ve sert bir 

şekilde karşı çıkmıştır. Belirtilen dönemde Merkel’in hükümet ortağı olan SPD ilgili konulara 

ilişkin olarak çok daha ılımlı bir yaklaşım ortaya koymuştur (Şahin, 2014: 58-59).  

2013 yılında oluşturulan CDU/CSU ve SPD arasındaki Büyük Koalisyon anlaşması 

görüşmelerinde Türkiye’ye yönelik olarak yine müzakerelerin açık uçlu olduğu ve AB’ye tam 

üyelik yerine alternatif bir ortaklıklığın düşünülmesi gerektiği belirtilmiştir (Lang, 2013: 45). 

Merkel, AB’nin karşı karşıya kaldığı göçmen krizi karşısında oldukça pragmatik davranarak 

Türkiye ile ciddi bir işbirliği içerisine girmiştir. AB temelinde göçmenlere ilişkin olarak ortaya 

konulan çözüm üç katmanlı olarak belirlenmiş, öncelikle paylaşımcı bir şekilde yeni 
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düzenlemeler hazırlamış, AB dış sınırlarında Frontex’in7 güçlendirilmesi ve belirli noktalarda 

denetimlerin arttırılması faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve son olarak Türkiye ile anlaşma 

sağlanmıştır. Bu bağlamda Almanya’nın Türkiye ile ilişkilerinde baskı altında kalmış olduğu 

iddia edilmekte, Almanya'nın Türkiye ile işbirliği gerçekleştirerek oldukça pragmatik bir tutum 

sergilediğine dikkat çekilmektedir. Nitekim Almanya’nın göç krizinde Türkiye ile işbirliği 

yapmak istemesi gerek Almanya açısından gerekse de AB açısından en iyi alternatif çözüm 

olarak görülmüştür. Almanya’nın öncü olduğu AB ile Türkiye arasında gerçekleştirilen 

anlaşma ile Türkiye’ye 3 milyar Euro finansal yardım yapılması, vize serbestisine yönelik 

olarak sürecin oldukça hızlı bir şekilde işletilmesi taraflar arasında kabul edilmiş ve büyük 

ihtimalle Almanya’dan anlaşmadan doğan yükümlülüklerin çoğunu üstlenmesi beklenmiştir. 

Bu noktada Almanya, mevcut durumlara çözüm getirilmemesi karşısında daha da zayıflama 

olasılığı bulunan ve bölünmüş bir AB yerine Türkiye’ye önemli bir ortak olarak yaklaşmış, 

Berlin ile Ankara arasındaki ilişkiler ciddi şekilde genişlemiş ve önem kazanmıştır (Fröhlich, 

2014). 

Merkel, 2013 yılında Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesi, Türkiye ile AB arasında 

gerçekleştirilen müzakerelere yönelik olarak gidilmesi gereken oldukça uzun bir yol olduğunun 

ve müzakerelerde sabit beklentiler içerisinde olunmaması gerektiğinin altını çizmiştir. Merkel, 

Türkiye’nin AB üyeliğine hala şüpheci yaklaştığını, ancak aynı zamanda Türkiye ile 

müzakerelerin devam etmesi üzerinde uzlaştığını belirtmiştir. 2013 yılında ise, Türkiye’ye 

yaptığı ziyarette yeni müzakere başlığının açılmasına destek vereceğini ifade etmiştir. Oldukça 

yavaş bir şekilde ilerlemekte olan AB-Türkiye ilişkilerine yönelik olarak Almanya’nın bu süreç 

içerisinde Türkiye'ye yaklaşımı değişmemiş, Türkiye 3. Merkel hükümeti döneminde yine 

arafta bırakılmıştır (Knaus, Altfuldisch, 2013: 2). 

2016 yılında Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar ciddi bir gerilim 

içerisine girmiştir. Bu gerilimin sebepleri arasında; Almanyalı vatandaşların Türkiye’de tutuklu 

bulunmaları, Almanya tarafından mevcut gerilimli durumu daha da zora sokan “ermeni 

soykırımı” iddialarını tanıma yasasını kabul etmeleri, Almanya’nın 15 Temmuz sürecinde 

Türkiye’nin varlığına karşı gerçekleştirilen darbeye yönelik net ve somut bir tutum içerisinde 

olmaması, Almanya’nın Türkiye’de 2017 yılında gerçekleştirilmiş olan referandum kampanya 

sürecinde Türkiye’nin Almanya’da kampanya düzenlemesini yasaklaması, Merkel’in 2017 yılı 

Almanya seçimlerine yönelik olarak yürütmüş olduğu kampanya sürecinde kesin bir dille 

Türkiye’nin AB’ye üye olamayacağını belirtmesi gibi gelişmeleri saymak mümkündür (DW, 

2018b).  

3.1. 2017 Yılı ve Almanya’nın Seçim Sürecinde Türkiye Söylemleri  

Merkel, SPD’li rakibi Martin Schulz ile birlikte Türkiye’nin kesinlikle bir AB üyesi 

olamayacağını, SPD ile ortak bir paydada buluşmaları halinde de Türkiye ile AB arasındaki 

katılım müzakerelerini durduracaklarını belirtmişlerdir (Independent, 2017). Uzun bir süredir 

Türkiye’nin AB’ye üyeliğini savunan Schulz, 2017 yılında Türkiye ile müzakerelerin 

durdurulması çağrısı yapacağını belirtirken, Merkel de kesin bir şekilde Türkiye’nin AB 

üyeliğinin imkansızlığına vurgu yapmıştır (DW, 2017).  

2017 yılında Almanya’da gerçekleştirilen ve siyasi partiler tarafından yürütülen seçim 

kampanyaları sürecinde, Türkiye öne çıkan bir başlık olmuştur. Genel olarak Alman siyasi 

partilerinin Türkiye’ye yönelik politika ve tutumları olumsuz bir seyir izlemiştir. Seçim 

sürecinde CDU/CSU koalisyonunun seçim kampanyası Türkiye ile yakın işbirliğine yönelik 

                                                 
7 Frontex, AB tarafından 1999 yılında kurulan, göç, iltica ve güvenlik alanında sıkı işbirliğine gitmeyi hedefleyen 

ve tam anlamı ile 2004 yılında faaliyetlerine başlayan AB’nin sınır güvenlik birimidir. Ayrıntılı bilgi için bkz; 

http://frontex.europa.eu/about-frontex/origin/ 
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gerekliliğin altını çizerken, ülkenin stratejik ve ekonomik açıdan Almanya için taşıdığı değer 

öne çıkarılmıştır. Ancak CDU kesin bir şekilde Türkiye’nin üyeliğine karşı olduğunu belirtmiş, 

dış politika ve güvenlik konularında Türkiye ile diyaloğun önemine vurgu yapmıştır. Ancak 

seçim sürecinde CDU’nun Türkiye’ye yönelik tutumu daha da olumsuz bir hal almış, 

Türkiye’nin tam üyelik müzakerelerinin durudurulması düşüncesi gündeme gelmiştir. SPD ise 

CDU’ya nazaran daha ılımlı bir tutum sergilemiş, ancak kesin bir şekilde yakın zamanda 

AB’nin ve Türkiye’nin üyelik için hazır olmadıklarını, Türkiye’nin AB sürecinin dışına 

itilmemesini, Türkiye ile AB arasındaki seyahat diyaloğuna destek verilmesi gerektiğini 

belirtmiştir. Ancak SPD lideri Schulz, seçimlerde yürüttüğü kampanya sürecinde tutum 

değiştirerek Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin Başbakan olması haline durdurulması 

için gayret göstereceğini ortaya koymuştur. CDU ve SPD’den farklı olarak Almanya Sol Partisi 

(Die Linke); Türkiye ile AB arasındaki müzakere sürecinin durdurulmasından öte, Almanya’nın 

ve AB’nin Türkiye’ye yaklaşımının önemli ölçüde değişmesi gerektiğine dikkat çekmiş, 

Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının sona erdirilmesi ve Türkiye’ye silah satışının 

sonlandırılması gerektiğini belirtmiştir. Yeşiller Partisi ise, seçim kampanya sürecinde 

Türkiye’ye yönelik sert bir tutum benimsemiş, iktidar olmaları durumunda göçmenlere yönelik 

anlaşmanın acilen sonlandırılacağını, ancak Türkiye ile AB arasında diyaloğun devam 

ettirilmesi gerektiğine ve Türkiye’ye yönelik ekonomik önlemlerin hayata geçirilebileceğine 

vurgu yapmıştır. FDP de, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine kesin bir şekilde karşı çıkmış, ancak 

Türkiye ile yakın işbirliği gerçekleştirilmesinin desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir. Parti, 

AB’nin de ileride yapısal olarak değişime uğrayacağını belirterek “çok vitesli Avrupa” 

modelinden yana bir tavır almış ve belirtilen model içerisinde Türkiye’ye de üyelik dışında 

farklı bir rol verilebileceğini belirtmiştir. FDP’de diğer partiler gibi ekonomik olarak 

Türkiye’ye yönelik çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini belirtmiş ve ilişkilerin dondurulması 

yönünde tavır almıştır. Son olarak ise Almanya için Alternatif Partisi (Alternative für 

Deutschland/ AfD) seçim kampanya bildirgesinde Türkiye’ye oldukça geniş yer vermiş, vize 

serbestisi sürecine karşı olduğunu ve AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sonlandırılması 

yönünde düşüncelerini dile getirmiştir. Diğer partilerden farklı olarak AfD, Türkiye ile AB (o 

dönemde AET) arasında imzalanan Ankara Anlaşması’nın AB tarafından geçersiz kılınmasını, 

gerekirse Türkiye’nin Kuzey Atlantik İşbirliği Örügütü (NATO) dışında bırakılmasının da 

düşünülmesi gerektiğini ortaya koyarak oldukça agrasif bir yaklaşım sergilemiştir (DW, 

2017b). 

2017 yılında Almanya’da gerçekleşen seçimlerin sonucunda CDU/CSU ve SPD arasında 

koalisyon kurulması ihtimali dikkate alındığında, ilgili partilerin Türkiye’ye yönelik 

yaklaşımları daha da önem kazanmaktadır. Temel olarak Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olan 

CDU/CSU ve SPD’de de 2017 yılı seçim sürecinde Türkiye’ye karşı negatif bir tutum 

benimsemiştir.  

Merkel bu süreçte Türkiye’ye karşı tutumunu daha da sertleştirerek, Türkiye’nin önemli bir 

önceliği olan gümrük birliğinin güncellenmesinin gerçekleştirilmeyeceğini belirtmiş ve katılım 

öncesi maddi yardımlara yönelik çeşitli önlemlerin ele alınabileceğini dile getirmiştir (DW, 

2017c). Nas’a göre Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkiler bağlamında durum 

değerlendirildiğinde iki taraf arasında oldukça yakın ilişkilerin olması, Türkiye ihracatının % 

48’inin AB ile gerçekleşmesi, yatırımların çoğunun AB üye ülkelerine yapılması AB için de 

Türkiye’yi vazgeçilmez bir ortak haline getirmektedir. Ancak AB’nin Türkiye’ye yönelik 

belirgin bir perspektif ortaya koyamaması, Türkiye’yi AB ekseni dışarısına itmekle kalmayıp, 

özellikle 23. ve 24. fasılların halen açılmaması, stratejik ortaklık yaklaşımlarının ortaya 

konması gibi çeşitli düşüncelere sebep olmakta ve ayrıca Türkiye’yi ciddi bir hayal kırıklığına 

uğratarak AB hedefi bağlamında motivasyonu azaltmaktadır (DW, 2017d). 

3.2. Son Dönem Alman Siyasetinin AB-Türkiye ilişkilerine Bakışı 



4th SCF International Conference on “Economic and Social               Nevsehir 

Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”                        26th-28th April 2018 

 

27 
 

2017 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen Almanya seçimlerinde Merkel 4. kez Almanya 

Şanşölyesi olmaya hak kazanarak Avrupa’nın en uzun süre iktidarda kalmış olan efsanevi siyasi 

lideri Margaret Thatcher’dan bu unvanı almıştır (Aljazeera, 2015). 

Şubat 2018’de CDU/CSU ve SPD arasında yeni hükümetin kurulması üzerinde uzlaşıya 

varılmış ve Almanya’da yeniden “büyük koalisyon” hükümetini kurma sürecine girilmiştir. 

Taraflar arasında oluşturulan koalisyon anlaşması metninde Türkiye’ye AB ile alakalı konular 

başlığı içerisinde yer verilmemiştir. Bu bağlamda 2013 yılındaki koalisyon anlaşmasında, 

“Güçlü bir Avrupa” başlığı altında ve AB’nin genişlemesine ilişkin planlamada Türkiye’ye yer 

verilirken 2018 yılı koalisyon programında yer verilmemesi bir politika değişikliğini 

göstermektedir. Zira belgenin “Avrupa için Yeni bir Başlangıç” adını taşıyan bölümünde 

Türkiye bulunmamaktadır. Bu durum Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefinin gerçekçi bir 

nitelik taşımadığının ifade edilmesi şeklinde yorumlanmıştır. Türkiye ile AB arasında son 

dönemde gümrük birliğinin revize edilmesi ve vize serbestliğine ilişkin olarak koalisyon 

belgesinde Türkiye’nin üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesinin bir zorunluluk 

olması, aksi taktirde ilgili süreçlerde herhangi bir ilerleme sağlanamacağı oldukça yoğun bir 

şekilde tartışılmaktadır. İlgili konular bağlamında Almanya ve Türkiye arasında ciddi şekilde 

fikir ayrılığı bulunmaktadır. Vize serbestisinin sağlanması her iki taraf açısından faydalı 

olabilme potansiyeline sahip olmakla birlikte, Almanya’nın yeni koalisyon hükümeti, 

uzlaştıkları taslak belgede Türkiye ile sürmekte olan süreçleri rafa kaldırmamakta ve diyalog 

yolunu açık tutmaktadır. Ortaklık belgesinde Türkiye’nin AB’nin bir komşusu olarak 

tanımlanması ve Almanya’nın iyi bir ortağı vurgusu yapılması, tüm olumsuz gelişmelere 

rağmen iyi bir gelişme olarak dikkat çekmektedir. Ancak Türkiye’ye yönelik ortaya konulan 

komşu tanımlaması, Türkiye’nin bir AB aday ülkesi olarak görülmediğinin de göstergesi olarak 

yorumlanmakta, mevcut durum Türkiye’ye AB’nin komşuluk politikası kapsamında yer 

verileceğine yönelik iddiaları güçlendirmektedir. Nitekim Türkiye’ye taslak koalisyon uzlaşı 

metni içerisinde AB başlığında yer verilmemesi, Türkiye’nin AB dışında görülmekte 

olduğunun açık bir kanıtını oluşturmaktadır. Ancak yeni hükümet içerisinde Türkiye’ye yönelik 

oldukça olumlu bir perspektife sahip olan SPD’li Martin Schulz’un görevlendirilecek olması 

ileriki dönemde ilişkilerin seyri açısından olumlu karşılanmaktadır (DW, 2018c). 

Almanya’da 2017 Eylül’de gerçekleştirilen seçimler sonrası koalisyon görüşmeleri sürecinde 

CDU/CSU ile SPD arasında oluşturulacak “büyük koalisyon”a ilişkin taslak metinde 

Türkiye’ye yönelik olarak yeni bir faslın açılmaması düşünülmesine karşılık Türkiye’nin AB 

ve Almanya açısından taşımış olduğu değer ve komşuluk ilişkilerinin önemi vurgulanmıştır. 

Ancak metinde Türkiye’ye yönelik olarak AB’ye karşı sorumlulukların yerine getirilmediğini 

ve Türkiye’nin AB değerlerinden uzaklaşmış olduğuna vurgu yapılmıştır. Bu bağlamda Türkiye 

ile AB arasında güncellenmesi oldukça yoğun tartışmalara neden olan gümrük birliği ve vize 

serbestisi gibi konuların ancak Türkiye tarafından AB’ye karşı yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi ile mümkün olacağına dikkat çekilmiştir (DW, 2018a). 

2015 yılında Merkel, mülteci krizi sırasında lider rol oynayarak AB içinde öne çıkmıştır. 

Merkel, açık bir şekilde AB’nin mülteci sorununa yönelik olarak harekete geçmesi gerektiğini 

belirtmiş ve mülteci sorununun AB’nin temsil etmiş olduğu değerler açısından büyük önem 

taşıdığını savunmuştur (Toygür, Benvenuti, 2016: 1).  Almanya’nın AB ile Türkiye arasındaki 

ilişkide belirleyici rolü, 2016 yılında Türkiye ile AB arasında gerçekleştirilen mülteci krizine 

yönelik anlaşmada somut bir hal almıştır. Merkel, Türk yetkililerle karşılıklı dialog içerisinde 

AB adına liderliği üstlenmiş ve mülteci sorununa ilişkin ilkeleri, durumu ve Türkiye ile 

işbirliğinin kapsamını belirlemiştir. AB, 2008 yılında meydana gelen ekonomik krizin dışında, 

çoklu bir kriz dönemine girmiş ve yeni dönem krizler olarak da adlandırılabilecek mülteci krizi, 

Avrupa içi terörün yükselmesi, demokrasi-meşruiyet krizi gibi ciddi tehditler ile karşı karşıya 

kalmış, Almanya ilgili dönem içerisinde liderlik rolünü üstlenerek, aynı zamanda Türkiye ile 
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AB arasında bir diyalog geliştirilmesine yönelik olarak ciddi bir katkı sağlamıştır (Turhan, 

2016: 28-29). 

Şubat 2018’de Almanya ve Türkiye siyasi liderleri biraraya gelerek diyalog içerisinde 

kalınması gerektiğini belirtmişlerdir. İki ülke arasında çeşitli konularda görüş ayrılıkları 

bulunmakla birlikte ilişkiler oldukça zorlu bir dönemden geçmiştir. Buna rağmen iki ülke 

arasındaki ilişkilerin önemli olduğu konusunda taraflar hem fikir olmuştur. Türkiye ile birlikte 

teröre karşı verilen mücadelenin yanında NATO içerisinde müttefik olmak ve yıllardır süren 

köklü ekonomik ilişkilerin zarar görmemesine önem vermek, yeni hükümetin Almanya’da 

kurulması ile birlikte ilişkilerin yoğunlaştırılması üzerinde uzlaşıya varılmasını sağlamıştır. 

Merkel tarafından da, Türkiye’nin ziyareti oldukça olumlu karşılanmış ve Türkiye’nin Almanya 

ile ilişkilerini normalleştirmesi için hazır olduğu dile getirilmiştir (DW, 2018d). 

4. Sonuç 

Almanya Türkiye açısından diğer AB üye devletlerine nazaran oldukça özel bir yere sahiptir. 

Almanya’da yaşayan 3,4 milyon civarındaki Türk vatandaş dikkate alındığında, Türkiye ile 

Almanya arasındaki ilişkilerin insanların günlük hayatları açısından ne kadar önem taşıdığı 

görülecektir. Türkiye-Almanya arasındaki ilişkiler, ekonomik açıdan da ciddi boyutlardadır. 

2016 yılı ile birlikte Türkiye’nin en büyük ekonomik ortağı olan Almanya ile Türkiye 

arasındaki ticaret hacmi yaklaşık olarak % 2 yükselmiş ve 35,5 milyar Dolar’a çıkmıştır. Kasım 

2017’ye göre ise, % 1,4 yükselen ticaret hacmi 933 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir 

(Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2018b). Taraflar arasındaki ilişkinin tarihsel olarak 

oldukça geriye gitmesi, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiyi çok daha özel kılmakla birlikte, 

1963 yılında Türkiye ile AET arasında Ankara Antlaşması’nın imzalanması ile bir başka boyuta 

taşınmıştır. 

1998 yılında Almanya’da federal hükümetin değişmesi ile birlikte, Türkiye’nin AB’ye tam 

üyeliğinin karşısında olan Helmut Kohl liderliğindeki hükümet yerini SPD ile Yeşiller 

arasındaki koalisyona bırakmış, Schröder’in vizyoner bakışı, 1999 yılında AB Devlet ve 

Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Türkiye’ye üye devlet statüsünün sağlanması ile 

sonuçlanmıştır. Türkiye ile AB ilişkileri ve özelde de Türkiye ile Almanya ilişkileri, Türkiye’ye 

AB aday ülke statüsü verilmesi ile başka bir boyuta taşınmıştır. Almanya’da 1998 yılında 

federal hükümetin değişmesi ile birlikte Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkiler hiç 

olmadığı kadar düzelmiş ve adeta bir altın çağ yaşamıştır. 

2005 yılında Schröder hükümetinin CDU/CSU ve SPD koalisyonu ile yer değiştirmesi, 

Almanya ile Türkiye ilişkilerine yönelik ilk ciddi kırılma noktasını oluşturmuştur. Almanya’nın 

ilk kadın Şanşölyesi olmakla birlikte Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine karşıtlığı ile bilenen 1. 

Merkel dönemi başlamış, 2005 ile 2009 yılları arasında Türkiye’ye “ayrıcalıklı ortaklık” teklifi 

üzerinden yaklaşan Almanya ile ilişkiler ılımlı bir seyirde devam etmiştir. 

2009 ile 2013 yılları arasında Almanya’da 2. Merkel dönemi başlamıştır. CDU/CSU ve FDP 

ile oluşturulan federal Almanya hükümetinin Türkiye’ye yönelik yaklaşımı yeniden “ayrıcalıklı 

ortaklık” üzerinden şekillenmiş, bu dönemde Türkiye nezdinde yaşanan en önemli gelişme 

Almanya ile Türkiye arasında stratejik ortaklık mekanizmasının oluşturulması ve ilişkilerin 

iyileştirilmesine yönelik çabalar olmuştur. Belirtilen dönem AB için tam anlamıyla krizlerle 

mücadele etme süreci olmuş, 2005 yılında Fransa ve Hollanda’da AB Anayasal Antlaşması’nın 

reddedilmesi ile başlayan siyasi krize 2008 yılında ABD’de meydana gelen finansal ve 

ekonomik kriz de eklenince AB bütünleşmesi varlıksal mücadele içerisine girmiştir. İlgili 

dönemde Almanya önderliğinde AB krizlere yönelik ciddi önlemler geliştirmiş, ancak 

Türkiye’ye yönelik genişleme perspektifi kapalı tutulmuş ve bir ilerleme sağlanamamıştır. 
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2013 ile 2017 yılları arasında 3. Merkel hükümeti CDU/CSU ve SPD arasında oluşturulmuş, 

Merkel 3. kez seçilerek Almanya siyasi tarihine damga vurmuştur. Ancak belirtilen dönem 

Türkiye ile AB arasında ilişkilerin neredeyse kopma noktasına geldiği ve özellikle de Almanya 

ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ciddi şekilde gerildiği bir dönem olmuştur. Türkiye’ye yönelik 

karşıtlık ciddi bir niteliğe bürünerek devam etmiş, 2017 yılının sonunda Almanya’da 

gerçekleştirilen seçim sürecinde Türkiye’nin AB’ye tam üye olamayacağına yönelik 

imkansızlıklar açık bir şekilde ortaya konmuştur. 

Eylül 2017’de Almanya’da gerçekleştirilen seçimler sonucunda CDU/CSU ciddi bir oy kaybı 

yaşasa da seçimleri galip olarak tamamlamış ve SPD ile koalisyon görüşmelerine başlayarak 

anlaşmaya varmıştır. Belirtilen dönem içerisinde Türkiye’nin statüsü koalisyon uzlaşı 

belgesinde komşu niteliğine düşürülmüş, “ayrıcalıklı ortaklık” düşüncesi ekseninde alternatif 

düşünceler dile getirilmiş, ancak ilişkilerin seyri giderek kötüleşmiş ve Almanya’nın önde gelen 

siyasileri tarafından Türkiye ile AB arasında üyelik müzakerelerinin durdurulacağına yönelik 

düşünceler ortaya konulmuştur. 

Tablo 1’de, Merkel hükümetlerinin çalışmada ele alınan söz konusu dönemdeki tutumlarının 

sınıflandırılması yapılmıştır. 

 

Tablo 1: Merkel Hükümetlerinin AB-Türkiye İlişkilerine Yaklaşımı 

Dönem Başbakan Koalisyon Ortakları Tutum 

2005-2009 Angela Merkel CDU/CSU-SPD İmtiyazlı Ortaklık-Tam Üyeliğe Karşı 

2009-2013 Angela Merkel CDU/CSU-FDP Tam Üyeliğe Karşı-Diyalog 

2013-2017 Angela Merkel CDU/CSU-SPD Tam Üyeliğe Karşı 

2017- Angela Merkel CDU/CSU-SPD Üyelik Müzakereleri Durdurulmalı- 

Tam Üyeliğe Karşı 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
 

Sonuç olarak Almanya, AB’nin en önde gelen ve bütünleşme sürecini şekillendiren kurucu üye 

devletidir. Türkiye’ye yönelik üyelik desteği sadece Schröder önderliğinde kurulan SPD ve 

Yeşiller koalisyonunda verilmiş ve bu süreçte de Türkiye AB’ye aday ülke statüsü kazanmıştır. 

2005 yılı ile birlikte Almanya’da başlayan Merkel hükümetleri döneminde Türkiye ile AB 

arasındaki ilişkiler ciddi şekilde bozulmuş ve kayda değer bir gelişme sağlanamamıştır. 

Almanya Şansölyesi Merkel, somut bir şekilde Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olmakla birlikte 

ayrıcalıklı ortak düşüncesine destek vermekte ve Türkiye ile gerçekleştirilen göçmenlere 

yönelik anlaşma ve vize serbestliği konularında ilişkileri pragmatik bir şekilde yönlendirmeye 

çalıştığı görülmektedir. Ancak 2005 ile 2017 yılları arasında Almanya Türkiye ve AB ilişkileri 

değerlendirilmiş olduğunda, Almanya ve AB’nin Türkiye’den çıkar elde ettikçe ilişkilerde 

gelişme sağlandığı ve Türkiye’ye yönelik bir perspektif ortaya konulduğu görülmektedir. 

Ayrıca, AB’ye yön veren en önemli üye devlet olarak kabul edilebilecek olan Almanya’nın ve 

Şansölyesi Merkel’in desteği olmaksızın Türkiye’nin AB üyeliğinin mümkün olmayacağı da 

açıkça belirtilebilir. 
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Türkiye’de Kadın İstihdam Örüntülerinde Bölgesel Farklılıklar 
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Özet 

Günümüzde Türkiye’de kadın istihdam oranları dünyadaki pek çok ülkeye kıyasla düşüktür ve geçmişten bu yana 

dünya ortalamasının altında seyretmektedir. Hizmetler sektörü ülke genelinde kadınları istihdam eden başat sektör 

olmakla birlikte, bölgesel düzeyde incelendiğinde (Türkiye İstatistik Kurumunun sınıflandırmasına gore Düzey 1 

temelinde) Türkiye’de bölgelerin yarısının istihdam yapısında tarım sektörünün kadın istihdamı açısından halen 

önemli rol oynadığı göze çarpmaktadır. Diğer yandan ülkede kadın istihdam oranlarının ve örüntülerinin bölgeden 

bölgeye farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kadın istihdam örüntülerini 

bölgeler ve sektörler düzeyinde ayrıntılı olarak incelemek ve bölgeler arası farklılıkları ortaya koymaktır. 

Çalışmaya göre, İstanbul ve Doğu Marmara bölgeleri kadın istihdam örüntülerinin ülke geneline kıyasla farklılık 

arz ettiği bölgelerdir. Kadının sanayi sektöründe istihdamının daha yoğun olduğu bölgelerde kadının kayıt dışı 

istihdamının da oldukça yoğun olduğu belirlenmiştir. Diğer bir deyişle, Türkiye’de kadının kayıt dışı istihdamı, 

ücretsiz aile işçiliğinin kaçınılmaz bir sonucu olarak tarım sektöründe çok daha ağırlıklı olsa da, yalnızca kadının 

tarım sektöründeki emeğine özgü bir istihdam biçimi olarak görülmemelidir. Doğu Karadeniz bölgesi kadının en 

yoğun istihdam edildiği bölge iken, Orta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri kadının istihdamdaki payının 

marjinal olduğu bölgelerdir. Çalışma kadın istihdamına ilişkin bölgeler arası farklılıkları gün ışığına çıkarmakla 

birlikte ülkede oldukça düşük oranlarda seyreden kadın istihdam oranlarını artırmaya yardımcı olacak politika 

önerileri geliştirmeyi de hedeflemektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Kadın istihdamı, bölgesel istihdam, Türkiye 
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Regional Disparities Concerning Women’s Employment Patterns 

in Turkey 

 
Abstract 

Female employment rates in Turkey have been marginal in comparison with various countries in the world and 

have been below the world average from past to present. Although services sector is the dominant sector employing 

women countrywide nowadays, it is observed that agriculture sector plays a vital role regarding half of the regions’ 

employment structure when examined in regional basis (according to NUTS-1 level in the classification of Turkish 

Statistics Organization). On the other hand, disparities concerning female employment ratios and patterns are 

observed from region to region in the country. The aim of this study is to examine women’s employment patterns 

in the basis of regions and sectors in Turkey and to reveal the interregional disparities. According to the study, 

İstanbul and Eastern Marmara regions have different women employment patterns as against country-wide. It is 

determined that informal employment of women is also very intense in regions where women are more employed 

in the industry sector. In other words, although women's unregistered employment is very dense agricultural sector 

as a result of unpaid family labour of women, informal employment of women should not be seen merely as a 

form of employment specific to female labour in the agriculture sector. While the Eastern Black Sea region is the 

region where women are the most intensively employed, the Middle East and Southeastern Anatolia regions are 

regions where the share of women in employment is marginal. The study both unearths the interregional disparities 

concerning women employment and targets to develop policy recommendations that will help to upgrade the low 

female employment rates of the country. 
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1. Giriş 

Günümüzde kalkınmanın temel gereklerinden biri ekonomik, sosyal ve siyasal alanda 

toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktır. Tüm dünyada bu bilincin yaygınlaşmasıyla birlikte, 

özellikle son 30 yılda, global bazda kadının işgücü piyasalarına katılımı alanında önemli artışlar 

sergilenmektedir. Öyle ki, kadın istihdamının yüksekliği artık gelişmiş ülke işgücü 

piyasalarının adeta temel niteliklerinden biri haline gelmiş, gelişmekte olan pek çok ülke de bu 

yolda önemli adımlar atarak, kadın istihdam oranlarını yükseltmiştir ve hali hazırda belirli 

düzeyde tutmak için de çaba sarf etmektedir. Gelişme sürecindeki büyük ekonomilerinden biri 

olan Türkiye ise bu alanda gerekli gelişmeyi kaydedememiştir, zira ülkede kadın istihdam 

oranları oldukça düşüktür ve uzun yıllardır dünya ortalamasının altında seyretmektedir.  

Türkiye İstatistik Kurumunun Düzey 1 sınıflandırmasına göre incelendiğinde, Türkiye, 

birbirinden farklı ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya sahip 13 bölgeden oluşmaktadır. Bu 

bölgelerin ekonomik ve sosyo-kültürel yapılarındaki farklılıklar istihdam örüntülerini de 

farklılaştırmakta, kimi bölgeler kadının istihdama katılımına önemli ölçüde fırsat verirken, kimi 

bölgeler kadının istihdamını adeta marjinalleştirmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de bölgesel 

farklılıklar kadının istihdama katılım örüntülerine önemli ölçüde etki eden unsurlardır. Bu 

çalışmanın amacı genelde Türkiye ve özelde Düzey 1 bölgeleri bazında kadın istihdam 

örüntülerini irdelemektir. Bu çerçevede ilk olarak Türkiye’de kadın istihdamının temel 

nitelikleri ve belirleyenleri ortaya koyulmuş, ardından kadının istihdama katılımı Düzey 1 

bölgeleri bazında incelenmiştir. Çalışma, bölgesel farklılıkları göz önüne alarak geliştirilmiş, 

Türkiye’de kadın istihdamının artırılmasına yönelik politika önerilerini içeren sonuç ve öneriler 

bölümü ile son bulmaktadır. 

2.Türkiye’de Kadın İstihdamı 

Türkiye’de işgücü piyasasının temel yapısal sorunlarından biri ülke nüfusunun yarısını 

oluşturan kadınların işgücüne piyasasına sınırlı katılımıdır, zira ülkede kadın istihdam oranları 

pek çok gelişmiş ülkeye hatta gelişmekte olan ülkeye kıyasla oldukça düşüktür. Kadın istihdam 

oranı 2016 yılında Avrupa Birliği üyesi 28 ülke ortalamasında % 65 ve OECD ülkeleri 

ortalamasında %59 olarak gerçekleşmiştir (EUROSTAT 2018, OECDSTAT 2018). Bunun 

yanında, bazı Avrupa ülkelerinde kadının istihdam oranı %70’lerin dahi üzerindedir,  Hollanda 

ve Finlandiya’da ilgili oran % 72, İsviçre’de % 77 ve İsveç’te % 79’dur (EUROSTAT, 2018).  

Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeleri kapsayan dünya ortalamasına bakıldığında ise ilgili 

oranın 2016 yılında % 46 olduğu görülmektedir (KILM, 2018). Diğer yandan, gelişmekte olan 

ülkelerden biri olan Türkiye’de kadınların büyük ölçüde işgücü piyasasının dışında kaldığı 

görülür, ülkede 2016 yılında kadın istihdam oranı dünya ortalamasının (%46) altındadır (Grafik 

1 ve KILM 2018). Söz konusu düşük oranlar işgücü piyasasına katılım açısından kadın ve erkek 

arasında önemli cinsiyet açıklarını da beraberinde getirmektedir, özellikle gelişmiş ülkelerde 

söz konusu açık en fazla %10’lar seviyelerinde iken, Türkiye için bu açık 1990’lı yıllardan bu 

yana %35 ile %40’lar arasında değişim göstermektedir (KILM 2018, TÜİK, 2018a). 
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Grafik 1: 1990-2016 yılları arası Türkiye’de cinsiyetler bazında istihdam oranları (15+) 

(TÜİK, 2018a) 

 
 

Türkiye’de Cumhuriyetin başlangıcından bu yana kadının işgücü piyasasına düşük katılım 

sergilemesinin altında çeşitli ekonomik, siyasi ve toplumsal nedenler bulunmaktadır. Öncelikle, 

ülkenin kuruluşundan 1970’li yıllara kadar izlenen ithal ikameci kalkınma stratejisi nedeniyle 

kadınlar büyük ölçüde tarım sektöründe istihdam olanağı bulabilmiş, sınai istihdam içinde 

marjinal bir konum sergilemiştir. Her ne kadar 1980’li yıllardan itibaren ülkede ihracata yönelik 

sanayileşme modeline geçildiyse de, kadınlar bu model çerçevesinde de sınırlı bir şekilde 

istihdam edilmiş, işgücü piyasasındaki mevcudiyetlerini artıramamışlardır. Hatta, ilgili 

dönemde özellikle tarım sektörünün hacminin küçültülmesine yönelik olarak izlenen makro 

iktisadi politikalar, ülkede, ana istihdam alanı tarım sektörü olan kadınları büyük ölçüde işgücü 

piyasasının dışına itmiştir. Zira, ülkenin ekonomik kapasitesi tarım sektörünün dışına itilen 

kadınları istihdam edebilecek yeni alanlar yaratmada yetersiz kalmıştır. Kadınların eğitim 

seviyesinin düşüklüğü ve ülkede hakim olan ataerkil yapı da ilgili dışlanmayı kamçılamış, orta 

ve üst sınıfa mensup yüksek eğitimli kadınlar çeşitli mesleklerde istihdam edilirken, alt sınıfa 

mensup düşük eğitimli kadınlar hane içi faaliyetlerle meşgul olmak zorunda kalmıştır. Bahsi 

edilen son durum yani yalnızca yüksek öğretim görebilen kadınların istihdam edilebilmesi 

olgusu yalnızca Türkiye’ye ait bir nitelik değil, Türkiye’nin içinde yer aldığı Ortadoğu 

coğrafyasının genel geçer bir niteliğidir (Toksöz, 2012: 219). 

Sektörel bazda incelendiğinde Türkiye’de kadınların en fazla istihdam edildiği sektör hizmet 

sektörüdür. TÜİK verileri uyarınca 2016 yılında kadınların %55’i hizmetler, %29’u tarım ve 

%16’sı sanayi sektöründe istihdam edilmiştir (TÜİK, 2018a). Grafik1’de de görülebileceği 

üzere Türkiye’de kadın istihdam oranları özellikle 2005 yılından itibaren artış eğilimine 

girmiştir. İlgili gelişme sevindirici olmakla birlikte yetersizdir, zira istihdamdaki artış oranları 

düşüktür ve kadın istihdamını niceliksel ve niteliksel olarak önemli ölçekte artıracak makro 

ekonomik politikalara ihtiyaç olduğunun sinyalini vermektedir. Bu çerçevede, söz konusu 

artışla ilgili olarak 2007 yılında başlatılan “Evde Bakım Hizmeti” programına da dikkat çekmek 

gerekmektedir, zira bu program kapsamında engelli bireylere evde bakan yakınlarına devlet 

tarafından net asgari ücret düzeyinde bir aylık bağlanmış ve büyük ölçüde kadınlardan oluşan 

bu bireyler 2011 yılından itibaren TÜİK tarafından “İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet 
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Faaliyetleri” altındaki “Barınacak Yer Sağlamaksızın Verilen Sosyal Hizmetler Sektör 

İstihdamı” kategorisine dahil edilmişlerdir. Diğer bir deyişle, daha önceden istatistiklerde 

görünmeyip evde karşılıksız biçimde bakım emeği sunan bu kadınlar bu uygulama ile devletten 

aylık almaya başlamış, böylece istihdamda ve dolayısıyla da istatistiklerde görünürlük 

kazanmışlardır. 2011-2013 yılları arasında hizmetler sektöründe yaşanan kadın istihdam 

artışının %30’u ilgili program ile bağlantılıdır. Fakat, bu gruptaki bireylerin sosyal güvenliğe 

erişiminin de mümkün olmadığını belirtmek gerekir (ASPB, 2014: 41-50). 

Türkiye’de istihdama katılan kadınlar, nitelikleri ve istihdama katılım biçimleri bağlamında 

genel olarak üç farklı eksende betimlenebilir: 1) Tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi statüsünde 

çalışan ve kırsal alanda yaşayan kadınlar 2) Kentsel alanda daha çok emek-yoğun ve enformel 

işlerde istihdam edilen alt sosyo-ekonomik sınıfa dahil kadınlar 3) Kentsel yüksek eğitim 

düzeyine sahip orta veya üst sosyo-ekonomik sınıfa dahil kadınlar (Özkaplan, 2010: 301-361). 

Birinci ve ikinci grupta betimlenen kadınlar ağırlıklı olarak kayıtdışı istihdam edilmekte ve 

kolayca işgücü piyasasının dışına çıkarılabilmektedir. Özellikle ikinci gruba dahil olan 

kadınlar, ülke ekonomisinde hakim olan üretim ve istihdam yapısı sebebiyle dezavantajlı 

statüde istihdam edilmektedir. Şöyle ki; Türkiye ekonomisinde üretim yapan firmaların önemli 

kısmını küçük ölçekli firmalar oluşturmaktadır. Söz konusu firmalar, uluslararası rekabete 

girebilmek için finansman ihtiyacında olan ve kaynak bulmada sıkıntı çeken firmalardır. Bu 

firmaların başlıca amacı üretim maliyetlerini azaltmak olduğundan kayıt dışı istihdama 

yönelmekte ve büyük ölçüde istihdam olanakları sınırlı olan kadınları kayıt dışı istihdam 

etmektedir. Yani özellikle enformel işlerin kadınların sorumluluğuna bırakılması Türkiye’de 

işgücü piyasasında ayrımcılığın başlıca göstergelerinden biridir (Metin, 2011: 66). 

 TÜİK verilerine göre Türkiye’de istihdam edilen kadınların % 9’u okur yazar olmayan, %48’i 

lise altı eğitimli, %8’i lise mezunu, %8’i mesleki veya teknik lise mezunu ve %28’i 

yükseköğretim mezunu kadınlardan oluşmaktadır (TÜİK, 2018a). Bu verilerin de ortaya 

koyduğu üzere Türkiye’de istihdam edilen kadınların eğitim düzeyi düşüktür. Diğer yandan, 

Türkiye’de kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe istihdamdaki paylarının arttığı görülmektedir. 

Zira, 2016 yılında lise mezunları kadınların %34’ü istihdamda iken, yükseköğretim 

mezunlarının %71’i istihdamdadır (TÜİK, 2018a). 

Türkiye’de işgücü piyasasının temel niteliklerinden biri de kadının kayıt dışı istihdamının 

yoğunluğudur, zira, 2016 yılında Türkiye’de kadınların %44’ü kayıt dışı istihdam edilmiştir. 

Kayıt dışı istihdamın en yoğun olduğu sektör ise kadınların büyük ölçüde ücretsiz aile işçisi 

statüsünde çalışmasından ötürü tarım sektörüdür, ülkede 2016 yılında tarım sektöründe 

istihdam edilen kadınların %94’ü ve tarım dışı sektörlerde istihdam edilen kadınların %24’ü 

kayıt dışı istihdam edilmiştir. Türkiye’de kadının kayıt dışı istihdamı lise altı eğitim düzeyine 

sahip kadınlarda belirgin biçimde daha yüksektir. Yükseköğretim mezunu kadınların ülkede 

kayıt dışı istihdamı oldukça sınırlıdır (TÜİK, 2018a). 

Türkiye’de kadınların işgücü piyasasına dahil olamayışında eğitim seviyelerinin düşüklüğü ve 

kısıtlı istihdam olanaklarının dışında çok önemli bir engel daha bulunmaktadır. Ataerkil yapı 

ve beraberinde gelen cinsiyetçi işbölümü yani ev ve bakım işlerinin yalnızca kadınların 

sorumluluğunda görülmesi ülkede kadınları işgücü piyasasına katılmaktan alıkoyan başlıca 

unsurlardandır. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2016 yılında işgücüne dahil olmayan 20.052 

kadının 11.098’i yani %55’i işgücüne dahil olamama nedenleri olarak ev işleri ile meşgul 

olmayı göstermişlerdir (TÜİK, 2018a). Toksöz ve arkadaşları tarafından son yıllarda yapılan 

bir araştırma da hanedeki fert sayısı arttıkça karşılıksız çalışma faaliyetlerine ayrılan sürenin 

hem kırsal hem de kentsel alanda keskin bir artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Çalışma 

uyarınca, hanedeki çocuk sayısı karşılıksız çalışmayı belirleyen önemli etmenlerden biridir, 

zira, çocuk sayısı arttıkça hem kırsal hem de kentsel alanda yaşayan kadınların karşılıksız 
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çalışma faaliyetlerine ayırdıkları sürenin belirgin biçimde yükseldiği saptanmıştır. İlgili 

araştırmada, 2013 yılında 25-49 yaş arasında bulunan kadınların istihdam durumları detaylı 

olarak incelenmiş ve çocuksuz hanelerde kadın istihdam oranının %40,2 olduğu, çocuklu 

hanelerde ise aynı oranın %26,8’e düştüğü açığa çıkarılmıştır. Araştırmanın bir diğer önemli 

bulgusu da, çocuk sahibi olma durumunda kadının istihdamında görülen düşüşün kentsel alanda 

kırsal alana kıyasla daha çok daha belirgin oluşudur (ASPB, 2014). 

Bütün bu genel niteliklerle birlikte Türkiye’de kadın istihdam örüntüleri bölgeden bölgeye 

önemli farklılıklar göstermektedir. Bölgelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi istihdamın sektörel 

dağılımında farklılıklara neden olmakta ve söz konusu unsur sosyo-kültürel yapı ile 

birleştiğinde Türkiye’de bölgesel bazda kadının işgücü piyasasına katılımını ve işteki statüsünü 

farklılaştırmaktadır. 

3. Doğu ve Batı Karadeniz Bölgelerinde (TR8 ve TR9) Kadın İstihdamı 

Türkiye’de bölgeler bağlamında kadının istihdamı irdelendiğinde en yüksek istihdam oranının 

Doğu Karadeniz (TR9) bölgesine ait olduğu görülür. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, 

Gümüşhane illerinden oluşan TR9 bölgesinde 2016 yılında kadın istihdam oranı (%39,5), 

Türkiye ortalamasının (%31)  üzerindedir. Bununla birlikte, 2000’li yılların başlarına kıyasla, 

Doğu Karadeniz Bölgesinde kadın istihdamının azaldığı Grafik2’de görülmektedir. 
 

Grafik 2:Doğu Karadeniz Bölgesinde 2004-2016 Yılları Arasında Kadın İstihdam Oranları (%) 

(TÜİK, 2018a) 

 
 

Bölgede kadınlara istihdam sağlayan başlıca sektör tarımdır, zira, tarım bölgenin hakim 

ekonomik faaliyetidir. Bölgede milyonlarca kişinin temel geçim kaynağı fındık ve çay 

yetiştiriciliğidir. Bölgenin arazi şartları farklı ürünlerin yetişmesi açısından çok uygun 

olmadığından, söz konusu ürünler bölgenin yegane geçim kaynakları olarak görülmektedir.  

Diğer yandan fındık ve çayın üretim aşamaları büyük ölçüde emek yoğundur ve bu emek yoğun 

üretim aşamaları ağırlıklı olarak kadın istihdamına dayanır (Alkan, 2018 ve TEPGE, 2016). Bu 

nedenle Doğu Karadeniz Bölgesinde kadınlar tarım sektörünün vazgeçilmez üreticileridir. 

Bölgede istihdam edilen kadınların %61’i tarım sektöründe, %34’ü hizmetler sektöründe ve 

%5’i sanayi sektöründe istihdam edilmektedir. Diğer yandan, tarımda kadının statüsü büyük 

ölçüde ücretsiz aile işçisidir. TÜİK istatistiklerine göre 2016 yılında Doğu Karadeniz 

Bölgesinde kadın tarımda % 62 oranında ücretsiz aile işçisi,  %38 oranında işveren ve kendi 

hesabına çalışan olarak istihdam edilirken, tarım dışı sektörlerde %90 oranında ücretli, maaşlı 

ya da yevmiyeli çalışan olarak istihdam edilmektedir. Bölgede tarımın hakim sektör olması 

beraberinde kadının yoğun kayıt dışı istihdamını getirir. Bölgedeki kadın istihdamının 2013 

yılında %77’si kayıt dışıdır, tarımda kayıt dışı kadın istihdam oranı ise %98’dir (TÜİK, 2018a). 
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Kısaca, Doğu Karadeniz Bölgesi sadece Türkiye’de kadının en yoğun istihdam edildiği bölge 

değildir aynı zamanda kadının kayıt dışı istihdamının en yoğun olduğu bölgelerden de biridir.   

Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Samsun, Sinop, Amasya, Çankırı, Tokat ve Çorum’u 

kapsayan Batı Karadeniz Bölgesi (TR8) de tıpkı Doğu Karadeniz Bölgesi gibi tarımın 

ekonomide önemli rol oynadığı ve yüksek kadın istihdam oranları sergileyen bir bölgedir. 

Bölge, 2016 yılında %33,8’lik oran ile Türkiye’de kadın istihdamının en yoğun olduğu ikinci 

bölgedir. Bölgenin kadın istihdam oranları 2000’li yılların başından bu yana hiç %30’ların 

altına düşmemiş ancak en fazla %36 olabilmiştir. 

Grafik 3:Batı Karadeniz Bölgesinde 2004-2016 Yılları Arasında Kadın İstihdam Oranları (%) 

(TÜİK, 2018a) 

 
 

Bölgenin genel istihdam yapısında hizmetler sektörü ilk sırada olmasına rağmen, tarımın payı 

hizmetler sektörünün payına oldukça yakındır. Bölgede tarım sektörünün önemli payı kadının 

istihdam örüntülerine de yansır,  zira Batı Karadeniz Bölgesinde kadın istihdam oranı 2016 yılı 

itibariyle %33,8 olarak gerçekleşmiş olup, kadınların %57’si tarım sektöründe, %35’i hizmetler 

sektöründe ve %8’i sanayi sektöründe istihdam edilmiştir (TÜİK, 2018a). Bölgenin temel tarım 

ürünlerinden olan fındık ile sebze-meyve yetiştiriciliğinde pek çok üretim aşamasının 

kadınların sorumluluğunda olduğu göze çarpar (Alkan, 2018). Bölgede kadınların %92’si tarım 

sektöründe ücretsiz aile işçisi statüsünde istihdam edilirken, tarım dışı sektörde kadınların 

%82’si ücretli, maaşlı ya da yevmiyeli statüde çalışmaktadır. Batı Karadeniz Bölgesinde 2013 

yılında istihdam edilen kadınların %75’i kayıt dışı istihdam edilmiştir, tarımın kadınlara 

istihdam sağlayan temel sektör olması sebebiyle bölgede kadının kayıt dışı istihdamı yoğundur, 

söz konusu oranın aynı yıl için %98 olduğu saptanmıştır (TÜİK, 2018a). 

4. Ege ve Akdeniz Bölgelerinde (TR3 ve TR6) Kadın İstihdamı 

İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyon, Kütahya ve Uşak illerini içine alan Ege (TR3) 

bölgesi 2016 yılı itibariyle kadın istihdam oranının (%32,3) en yoğun olduğu üçüncü bölgedir 

(Grafik4).  Bölgede kadınlara istihdam yaratan başlıca sektör hizmetler sektörüdür, zira, 2016 

yılında Ege bölgesinde kadınlar %49,9 oranında hizmetler, %32,4 oranında tarım ve % 17,7 

oranında sanayi sektöründe istihdam edilmiştir. Bölgede kadınlar, tarım dışı sektörde büyük 

ölçüde (%83 oranında) ücretli, yevmiyeli ya da maaşlı statüde, tarım sektöründe ise, Türkiye 

genelinde olduğu gibi büyük ölçüde (2016 yılında % 82,5 oranında) ücretsiz aile işçisi 

statüsünde çalışmaktadırlar (TÜİK, 2018a).  
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Grafik 4:Ege Bölgesinde 2004-2016 Yılları Arasında Kadın İstihdam Oranları (%)(TÜİK, 

2018a) 

 
 

Bölgede yoğun olan kadın istihdamının tarım dışı sektörlerde yoğunlaşması ve büyük ölçüde 

ücretli, yevmiyeli ya da maaşlı statüde istihdama dayanması Ege bölgesinde kadının işgücü 

piyasalarına daha fazla ve ücretli katılımı anlamında pozitif bir durum olarak 

değerlendirilebilir. Bölgede imalat sanayi özellikle tekstil-dokuma sanayi gelişmiş olduğundan 

kadının sanayi sektöründeki istihdamı diğer pek çok bölgeye kıyasla yüksektir. Zira tekstil-

dokuma sanayi önemli ölçüde kadın istihdam eden bir sektördür.  Özellikle Denizli ve Uşak 

illerinde kadınların ilgili sektörde yoğun olarak istihdam edildikleri belirlenmiştir. Diğer 

yandan, bu illerde kadınların kayıt dışı istihdam oranlarının da oldukça yüksek olduğunu da 

belirtmek gerekir (Kuzgun, 2008: 1242). Tekstil sektörünün geliştiği bölgelerde kayıt dışı 

istihdamın yüksek oluşunun başlıca sebebi ev eksenli çalışma şeklidir. Örneğin, Denizli ilinde 

ev eksenli çalışma oldukça yaygındır ve ilgili çalışma tipi ilde yasal korumadan yoksun ve 

herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmaksızın çalışma biçiminin artmasına neden olmaktadır 

(Aktuğ, 2013: 18). Yani Ege bölgesinde kadının sanayi sektöründe istihdamı diğer bölgelere 

kıyasla yüksek olmasına rağmen, istihdamda kayıt dışılığın payı da yüksektir. Bölgede 2013 

yılında istihdam edilen kadınların %56’sı kayıt dışı istihdam edilmiştir, aynı yılda kadının 

tarımsal istihdamın %95’i, sanayi sektöründe istihdamın %32’si ve hizmetler sektörü 

istihdamının %36’sı kayıt dışıdır (TÜİK, 2018a). 

Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden oluşan 

Akdeniz Bölgesi (TR6)  kadın istihdamın fazla yoğun olmadığı bir bölge konumundadır, 

bölgede kadın istihdam oranı 2016 yılında %26,7 ile Türkiye ortalamasının altındadır. Diğer 

yandan 2000’li yılların başına kıyasla bölgede kadın istihdamı artış göstermiştir (Grafik5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 5: Akdeniz Bölgesinde 2004-2016 Yılları Arasında Kadın İstihdam Oranları (%)(TÜİK, 

2018a) 
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Bölgede kadının birincil istihdam alanı hizmetler sektörüdür, 2016 yılında bölgede istihdam 

edilen kadınların %58,3’ü hizmetler sektöründe, %32’si tarım sektöründe ve %10’u sanayi 

sektöründe istihdam edilmiştir. Bölgede istihdam edilen kadınların %60’ı ücretli, maaşlı ve 

yevmiyeli statüde, %28’i ücretsiz aile işçisi statüsünde ve %12’si işveren ve kendi hesabına 

çalışan statüsünde istihdam edilmektedir. Bölgede kadının kayıt dışı istihdam oranı 2013 

yılında %61’dir, ayrıca, sektörel düzeyde bakıldığında kadının kayıt dışı istihdamı tarımda 

%95, sanayide %52 ve hizmetler sektöründe %34’tür (TÜİK, 2018a). 

 

5. İstanbul, Batı Marmara ve Doğu Marmara Bölgelerinde (TR 1, TR 2, TR 4)  Kadın 

İstihdamı 

 

İstanbul ilini kapsayan İstanbul Bölgesi (TR 1) nüfus yoğunluğunun da etkisiyle Türkiye’de 

oransal olarak değil ancak rakamsal olarak kadın istihdamının en yüksek olduğu bölgedir. Zira, 

2016 yılı itibariyle Türkiye’de istihdam edilen 8.312.000 kadının 1.683.000’i İstanbul 

bölgesinde yaşamaktadır. Bölgede aynı yıl için kadın istihdam oranı ise %29,3’tür. Bölgede 

kadın istihdam oranları son 12 yılda artış trendindedir (Grafik6). Bu bölgede kadın istihdamında 

başat role sahip sektör 2016 yılında %74 gibi büyük bir pay ile hizmetler sektörü, ikincil sektör 

ise %25’lik pay ile sanayi sektörüdür ve tarım sektörü %1’lik pay ile kadın istihdamında 

marjinal konumdadır (TÜİK, 2018). Bölgede kadınların büyük kısmı (2016 yılı için %86’sı) 

daha çok tarım dışı sektörlerde ücretli, maaşlı veya yevmiyeli statüde istihdam edilmektedir 

(TÜİK, 2018).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 6: İstanbul Bölgesinde 2004-2016 Yılları Arasında Kadın İstihdam Oranları (%)  

(TÜİK, 2018a) 
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İstanbul Bölgesinde kadın istihdam örüntülerinin Türkiye geneline kıyasla önemli farklılık arz 

ettiğini bu noktada belirtmek gerekir. Zira, Türkiye genelinde 2016 yılında kadınların %63’ü 

ücretli, maaşlı veya yevmiyeli statüde çalışırken İstanbul bölgesinde belirtildiği üzere ilgili 

ortalama (%86) Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Yine, Türkiye’de kadınların % 

26’sı ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilirken, İstanbul bölgesinde 2016 yılı için bu oran 

%2,5’tir.Yani, bölgedeki kadın istihdam örüntüsünün gelişmekte olan bir ekonominin yapısal 

niteliklerinden ziyade gelişmiş ekonomilerdeki istihdam yapısına benzediği ifade edilebilir 

(İlkkaracan, 2016: 11). Bölgede istihdam edilen kadınların 2013 yılında %19’u kayıt dışı 

istihdam edilmiştir. Hizmetler sektöründe kadının kayıt dışı istihdam oranı %15 iken sanayi 

sektörü için ilgili oran %29’dur (TÜİK, 2018a).  

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan Batı Marmara (TR 2) 

bölgesinde 2016 yılında kadın istihdam oranı %31,4’tür ve istihdam en fazla olarak hizmetler 

(%49,3), ikinci olarak tarım (%27,9) ve üçüncü olarak sanayi sektörlerinde (%22,8) 

yoğunlaşmaktadır. Bölgede aynı yılda kadınların yarısından fazlası ( %62’lik kısmı) ücretli, 

maaşlı veya yevmiyeli statüde çalışırken, istihdam edilen kadınların yaklaşık üçte biri (%29’luk 

kısmı) ücretsiz aile işçisi statüsündedir (TÜİK, 2018a). Tarım sektörünün hizmetler 

sektöründen sonra bölge istihdamında önemli rol oynaması ve kadınların tarım sektöründe 

büyük ölçüde ücretsiz aile işçisi statüsünde istihdam edilmesi ilgili durumun başlıca sebebidir. 

Batı Marmara bölgesinde kadın sadece tarımsal faaliyetlerde değil, hayvansal üretimde de 

önemli rol oynamakta, yoğun iş yükü altında büyük ölçüde sosyal güvencesiz biçimde 

çalışmaktadır (TKB, 2010a: 73).  

Grafik 7: Batı Marmara Bölgesinde 2004-2016 Yılları Arasında Kadın İstihdam Oranları (%) 

(TÜİK, 2018a) 

 
Grafik 7’de görülebileceği üzere 2004 yılından bu yana Batı Marmara Bölgesinde kadın 

istihdamı daha çok artış eğilimindedir. Bölgede kırsal alandan kentsel alana olan göç özellikle 
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kentsel alanda kadınların işgücüne katılım oranlarını hızlı biçimde düşürmekte, 2004 yılından 

itibaren kadınlarda işsizliği önemli ölçüde artırmaktadır. Yani bölgede, kentsel alanda 

ekonomiye katılım açısından cinsiyetler arasında belirgin bir farklılaşma söz konusudur. Diğer 

yandan, bölgede kırsal alanda kadının işgücüne katılımı çok daha yüksektir ve kentsel alanın 

aksine kırsal alanda istihdamda cinsiyetler arasında daha eşitlikçi bir yapı söz konusudur (Erkut 

ve diğ., 2008: 119). Diğer yandan bölgede 2013 yılında istihdam edilen kadınların %49’u kayıt 

dışı istihdam edilmiştir ve kadının kayıt dışı istihdam oranı tarımda %92, sanayi sektöründe 

%22 ve hizmetler sektöründe %28’dir (TÜİK, 2018a). 

 

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan Doğu 

Marmara Bölgesi (TR 4) kadın istihdamının fazla yoğun olmadığı bir bölgedir. Bölgede kadın 

istihdam oranı 2016 yılı itibariyle %27,4’tür. Bölge istihdamında kadınlar birincil olarak 

hizmetler sektöründe (%56), ikincil olarak sanayi sektöründe(%27,5) ve üçüncül olarak tarım 

sektöründe (%16,5) yoğunlaşmışlardır. Bölgede kadın büyük ölçüde tarım dışı sektörlerde 

istihdam edildiğinden, kadınların %76’sı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışan, %16’sı ücretsiz 

aile işçisi ve %8’i işveren ve kendi hesabına çalışan statüsünde çalışmaktadır. Bölgenin kadın 

istihdam örüntüsü bölgede kadın istihdamında sanayi sektörünün ikincil olması sebebiyle 

Türkiye genelinden farklılık arz etmektedir. Diğer yandan, bölgede sanayi sektöründe kadının 

kayıt dışı istihdamı yüksektir. Nitekim Toksöz yaptığı çalışmada, 2010 yılında Bursa İlinde 

sanayide kadınların ücretli ve yevmiyeli çalışmalarına rağmen üçte bir oranında kayıt dışı 

istihdam edildiklerini ifade etmiş ve bu oranın erkeğin kayıt dışı çalışma oranının iki katı 

olduğunu vurgulamıştır. Çalışmanın dikkat çeken diğer bulguları ise genç kadınların işsizlikten 

çok yoğun etkilendiği, kadınların erkeklere kıyasla daha uzun süre iş aradığı ve bölgede yüksek 

öğretimli kadınların işsizlik oranının erkeklerinkine kıyasla yüksekliğidir (Toksöz, 2016: 14). 

 

Grafik 8: Doğu Marmara Bölgesinde 2004-2016 Yılları Arasında Kadın İstihdam Oranları (%) 

(TÜİK, 2018a) 

 
 

 Doğu Marmara Bölgesinde kadın istihdamı son 12 yılda genel olarak yükselme trendinde 

olmakla birlikte (Grafik8),  bölgede kayıt dışı istihdam belirgindir, zira, bölgede 2013 yılında 

istihdam edilen kadınların %43’ü kayıt dışı istihdam edilmiş olup, kadının kayıt dışı istihdam 

oranı tarım sektöründe %94, sanayi sektöründe %27 ve hizmetler sektöründe %22’dir (TÜİK, 

2018a). 
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Ankara, Konya ve Karaman illerini kapsayan Batı Anadolu Bölgesinde (TR 5) kadın istihdam 

oranı 2016 yılında %26,7 olarak gerçekleşmiştir. Bölgede hizmetler sektörü %73,2’lik oran ile 

kadının istihdam edildiği başlıca sektördür. Tarım ve sanayi sektörlerinin sırasıyla %14,2 ve 

%12,6 oranları ile kadın istihdamındaki payı oldukça sınırlıdır. Bölgenin kadın istihdam 

oranları ortalaması görüldüğü üzere Türkiye ortalamasından düşüktür. Ancak, bölgede 2004 

yılından bu yana kadın istihdam oranları artış göstermektedir (Grafik9). Bölgede 2013 yılında 

istihdam edilen kadınların %36’sı kayıt dışı istihdam edilmiştir, kadının kayıt dışı istihdam 

oranı tarım sektöründe %99, sanayi sektöründe %39 ve hizmetler sektöründe %16’dır (TÜİK, 

2018a). 

 

Grafik 9:Batı Anadolu Bölgesinde 2004-2016 Yılları Arasında Kadın İstihdam Oranları (%) 

(TÜİK, 2018a) 

 
 

Batı Anadolu Bölgesinde önemli istihdam potansiyeline sahip olan Ankara ilinde ana meslek 

grupları bazında kadın istihdamı incelediğinde kadınların profesyonel meslek gruplarında çok 

daha ağırlıklı olduğu göze çarpmaktadır. İlde özellikle yüksek öğretimli kadınların payı yüksek 

olduğundan ötürü kadın istihdamı Ankara’da kamu ve özel hizmet sektörlerinde, profesyonel 

meslek gruplarında yoğunlaşmıştır. İlde 2014 yılında profesyonel meslek gruplarında istihdam 

edilen kadın oranı (%26,9) Türkiye ortalamasının (%16) oldukça üzerindedir  (Memiş, 2016: 

12-27).   
 

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat illerinden oluşan Orta 

Anadolu Bölgesi (TR 7) Türkiye’de kadın istihdamının düşük yoğunluklu olduğu 

bölgelerdendir.  Bölgede kadın istihdam oranı 2016 yılında %25,2’dir (Grafik10). Bölgede 

tarım kadına istihdam sağlayan öncelikli sektördür, istihdam edilen kadınların 2016 yılında 

%47,4’ü tarım, %44,3’ü hizmetler ve %8,3’ü sanayi sektöründe istihdam edilmiştir. Kadının 

çalışma statüsüne bakıldığında bölgede ücretsiz aile işçiliği ile ücretli, maaşlı ve yevmiyeli 

çalışma oranlarının birbirine denk olduğu görülmektedir. Bölge istihdamında tarımın ağırlıklı 

olması kadının ücretsiz aile işçisi statüsünde istihdamını artırmaktadır. Öyle ki, 2016 yılında 

bölgede istihdam edilen kadınların %45’i ücretsiz aile işçisi statüsünde, %45’i ücretli, maaşlı 

ve yevmiyeli statüde ve %10’u işveren ve kendi hesabına çalışan biçiminde istihdam edilmiştir 

(TÜİK, 2018a). Bölge, kadının kayıt dışı istihdamının yoğun olduğu bölgelerdendir, bölgede 

2013 yılında kayıtlı olmayan kadın istihdam oranı %65’tir. Tarım sektöründe istihdam edilen 

kadınların %95’i kayıt dışı istihdam edilmiştir, ilgili oran hizmetler sektörü için %25 iken 

kadının istihdama katılımının marjinal olduğu sanayi sektörü için %58’dir (TÜİK, 2018a). 

 
 

Grafik 10: Orta Anadolu Bölgesinde 2004-2016 Yılları Arasında Kadın İstihdam Oranları (%) 

(TÜİK, 2018a) 
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Bölgede kadın istihdam oranları yıllar itibariyle hafif dalgalanmalar gösterse de, büyük ölçüde 

artış trendindedir (Grafik10). 

7. Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (TRA, 

TRB, TRC) Kadın İstihdamı 

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerini kapsayan Kuzeydoğu 

Anadolu Bölgesinde (TRA) kadın istihdam oranı %31’dir. Bölgede kadın istihdam oranları son 

12 yılda azalış ve artış trendi izlemişse de 2004 yılına kıyasla azalmıştır (Grafik11).  
 

Grafik 11: Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 2004-2016 Yılları Arasında Kadın İstihdam 

Oranları (%) (TÜİK, 2018a) 

 
 

Bölgede kadına istihdam olanağı sunan birincil sektör tarımdır; 2016 yılında kadınların %71’i 

tarım sektöründe istihdam edilmiştir. Hizmetler sektörü %27’lik pay ile bölge kadınlarına 

istihdam sağlayan ikincil sektördür, diğer yandan kadınların sanayi sektöründe istihdamı 

%2,6’lık pay ile oldukça marjinaldir. Bölgede kadın, istihdamda büyük ölçüde ücretsiz aile 

işçisi statüsünde yer almaktadır. 2016 yılında bölgede istihdam edilen kadınların %66’sı 

ücretsiz aile işçisi, %26’sı ücretli, maaşlı ve yevmiyeli çalışan ve %8’i kendi hesabına çalışan 

olarak istihdam edilmiştir (TÜİK, 2018a). Bölgede kırsal alanda yaşayan erkekler daha çok 

ikamet ettikleri köy dışında çalıştıklarından bölgede tarımsal üretimin kadınlar tarafından 

yürütüldüğü saptanmıştır. Diğer yandan, bölge kadınının tarımsal üretimi emek yoğun 

üretimdir, kadın tarımsal yükünü hafifletecek teknoloji kullanamamaktan ve ağır hane içi iş 

yükünden (ev işleri, çocuk bakımı, ahır, ağıl temizliği gibi) muzdariptir. Ayrıca, bölgede 

tarımsal üretimde kadının en büyük sorunlarından biri de tarımsal üretim süreçlerinde gerekli 

bilgi kaynaklarına ulaşamamaktır (GTHB, 2011: 66-67). Bölgede 2013 yılında istihdam edilen 

%81’i kayıt dışı istihdam edilmiştir, kadının kayıt dışı istihdamı tarım sektöründe %99, kadın 

istihdamının çok sınırlı olduğu sanayi sektöründe %88 ve hizmetler sektöründe %18’dir (TÜİK, 

2018a). 
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Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerini içeren Ortadoğu Anadolu 

Bölgesi (TRB) kadın istihdamının düşük olduğu bölgelerdendir. Bölgede kadın istihdamı 2016 

yılında %24,2 olup, Türkiye ortalamasının altındadır (Grafik12).  
 

Grafik 12: Ortadoğu Anadolu Bölgesinde 2004-2016 Yılları Arasında Kadın İstihdam Oranları 

(%) (TÜİK, 2018a) 

 
 

Tarım bölge kadınına istihdam sağlayan ana sektördür, 2016 yılında istihdam edilen kadınların 

%57’si tarım sektöründe, %38’i hizmetler sektöründe ve %5’i sanayi sektöründe istihdam 

edilmiştir. Tarımın bölgenin hakim ekonomik faaliyeti olması beraberinde kadının büyük 

ölçüde ücretsiz aile işçisi statüsünde istihdamını getirmektedir. Bölgede 2016 yılında istihdam 

edilen kadınların yarısından fazlası (%54) ücretsiz aile işçisi statüsünde istihdam edilmektedir. 

Tarımsal istihdam içinde ilgili oran daha da yükselmekte ve aynı yıl için %91 olmaktadır 

(TÜİK, 2018a). Bölgede kadınların yoğun aile içi sorumlulukları sebebiyle (bölgede çok 

çocuklu aile yapısı oldukça yaygındır) tarımsal üretime çok fazla dahil olamadıkları 

belirlenmiştir. Diğer yandan, üretime dahil olabilen kadınların ise eğitim seviyelerinin çok 

düşük olduğu,  mekanik aletler kullanmada güçlük çektikleri ve tarımsal eğitimden yoksun 

bırakıldıkları saptanmıştır. Bölgede oldukça yerleşik olan ataerkil yapı kadını eğitim 

imkanlarından yoksun bırakmış, ekonomik karar süreçlerinden dışlamıştır (GTHB, 2010: 56-

80). Ortadoğu Anadolu Bölgesinde kadının kayıt dışı istihdam oranı oldukça yüksek olup, 2013 

yılında %81 olarak gerçekleşmiştir. Kayıt dışı istihdam oranı 2013 yılında tarımda %99, 

sanayide %63 ve hizmetler sektöründe %32’dir (TÜİK, 2018a). 

Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde 

oluşan Güneydoğu Anadolu Bölgesi (TRC) Türkiye’de kadın istihdam oranının en düşük 

olduğu bölgedir. İlgili oran bölgede 2016 yılında %15,8 olarak gerçekleşmiştir (Grafik13).  
 

Grafik 13:Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2004-2016 Yılları Arasında Kadın İstihdam 

Oranları (%) (TÜİK, 2018a) 
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Bölgede istihdam edilen sınırlı sayıdaki kadın için temel faaliyet sektörü hizmetler sektörüdür, 

ikincil sektör ise tarım sektörüdür, bölgede kadın sanayi sektörü istihdamında marjinal 

konumdadır. 2016 yılında bölgede istihdam edilen kadınların %53’ü hizmetler, %38’i tarım ve 

%9’u sanayi sektöründe istihdam edilmiştir (TÜİK, 2018a). Bölgedeki yoksulluk düzeyinin 

yüksek oluşu, istihdam olanaklarının sınırlılığı, kadının iletişim konusunda yaşadığı sıkıntılar 

(dili bilmeme, dile yeterince hakim olmama, diğer insanlarla iletişime geçmede zorlanma), 

kadının düşük eğitim düzeyi, sosyo-kültürel yapının ataerkilliği ve çok çocuklu aile yapısı 

kadınların işgücüne katılım oranlarına önemli ölçüde etki eden unsurlardır. Bölgede kırsal 

alanda kadın nüfusu fazladır ancak kadınlar aile içi sorumluluklarının fazlalığı sebebiyle 

tarımsal üretimde yeterince yer alamamaktadır. Bölgede tarımsal üretim yapabilen kadınlar ise 

mekanizasyon kullanmadan uzaktır, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerini bir arada 

yürütmekte ve daha çok emek yoğun faaliyetlerde, sosyal güvenceden yoksun, ücretsiz işçi 

konumunda istihdam edilmektedir. Bölgede ailelerin eğitim seviyeleri düşüktür ve kız 

çocuklarının eğitimine gerek olmadığı kabulü yaygındır. Diğer yandan, bölgede kadın ailenin 

ekonomik faaliyetlerinin karar süreçlerinde yer almamaktadır (GTHB, 2010: 44-58). Kadının 

kayıt dışı istihdamı bölgede 2013 yılında %64 oranındadır, kadınınkayıt dışı istihdam oranı ise 

tarım sektöründe %96, sanayi sektöründe %61 ve hizmetler sektöründe %28’dir (TÜİK, 

2018a).   

8. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’de kadın, işgücü piyasalarına katılım söz konusu iken dünyanın farklı coğrafyalarında 

yaşayan pek çok kadına kıyasla dezavantajlı konumdadır.  Türkiye’de bölgelerin ekonomik 

gelişmişlik düzeyleri, istihdam kapasiteleri üzerinde doğrudan etkili olmakta, istihdam 

kapasitesi ile sosyo-kültürel yapı ise bir arada kadının ekonomik hayata dahil olmasının ya 

önünü açmakta ya da kadını işgücü piyasasının dışına itmektedir. Sektörel olarak bakıldığında, 

Türkiye’de tarım geçmişten bu yana pek çok coğrafi bölgede kadına istihdam olanağı sunan 

temel sektör olmuştur. Türkiye’de günümüzde genel anlamda kadınlar daha fazla hizmetler 

sektöründe istihdam ediliyor olsa da, pek çok bölgede tarım sektörü kadın istihdamında birincil 

olmasa da ikincil sektördür. Diğer yandan Türkiye’de kadın tarım sektöründe büyük ölçüde 

sosyal güvenceden yoksun ve ücretsiz aile işçisi statüsünde istihdam edilmektedir. Bu 

çerçevede Doğu ve Batı Karadeniz ile Kuzeydoğu Anadolu bölgeleri kadının büyük ölçüde 

tarımda ve ücretsiz aile işçisi statüsünde istihdam edildiği bölgelerdir. İstanbul, Doğu Marmara 

ve Ege bölgeleri ise kadının önemli ölçüde ücretli, maaşlı ve yevmiyeli statüde istihdam edildiği 

bölgelerdir, özellikle İstanbul ve Doğu Marmara bölgelerinin kadın istihdam örüntüleri, söz 

konusu bölgelerde kadın istihdamında sanayi sektörünün ikincil olması sebebiyle Türkiye 

genelinden önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ise 

ataerkil yapının oldukça hakim olduğu ve kadının büyük ölçüde işgücü piyasasının dışında 

bırakıldığı bölgelerdir. 
 

Türkiye’de kadının işgücü piyasalarına katılımı yetersiz olmakla birlikte, ülkede bölgesel 

farklılıkları göz önünde bulundurarak geliştirilecek çeşitli makro ekonomik ve sosyal 

politikalar sayesinde ilgili yetersizlik bertaraf edebilir. Bu çerçevede, öncelikle genel politika 

olarak bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmeli, az gelişmiş bölgelerde yatırımlar 

için cezbedici mali teşvikler hayata geçirilmeli, bölgelerin istihdam kapasitesi artırılmalıdır. 

Özellikle ülkenin doğu ve güneydoğusunda görülen iktisadi geri kalmışlık varolan teşviklerin 

yatırımları yeterince cezbetmediği gerçeğini ortaya koymaktadır. Diğer yandan, bütün bu 

tedbirlerle beraber ilgili bölgelerdeki nüfusun eğitim düzeyi yükseltilmeli, meslek edindirme 

kursları gibi araçlarla işgücünün beşeri sermayesi de daha üst seviyelere çıkarılmalıdır. Söz 

konusu önlemler yürürlüğe konulurken, bilhassa da istihdam aşamasında cinsiyet eşitliği 

gözetilmeli, istihdam sağlayan her kuruluşa kadın istihdam kotası uygulanmalıdır. Kadının 

yoğun olarak tarımda istihdam edildiği bölgelerde kadının eğitim düzeyi artırılmalı, verilecek 
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tarımsal eğitim ile kadının sadece emek-yoğun değil, mekanize işleri de üstlenebilmesi 

sağlanmalıdır. Ayrıca, kadının tarımda çalışması büyük ölçüde kayıt dışı olduğundan vergi 

indirimi gibi teşviklerle söz konusu kadınların tarımda kayıtlı ve sosyal güvenceli biçimde 

istihdam edilmesinin önü açılmalıdır. Tarımsal üretim yılın bazı dönemlerinde atıl işgücünün 

ortaya çıktığı bir üretim biçimidir, dolayısıyla ilgili dönemlerde kadının hem örgün hem de 

tarımsal eğitim alması sağlanabilir. Zira, tarımın vazgeçilmez üreticilerinin tarımsal eğitimden 

yoksun oluşu Türkiye’de tarımın en önemli sorunlarından biridir.  Bu hususla ilgili diğer bir 

önemli nokta ise eğitimi verecek kişinin cinsiyetidir, kırsal alanda ataerkil yapı hakim 

olduğundan kırsal alandaki kadının eğitimi için kadın eğitimciler tercih edilmelidir. İlaveten, 

kadının kooperatifleşmesinin önü açılmalı, tarımsal üretime katılan kadın bu yolla 

güçlendirilmelidir. Bunun dışında, tarımın önemli istihdam unsuru olduğu bölgelerde tarıma 

dayalı sanayi geliştirilmeli ve devlet ilgili kuruluşlarda kadının öncelikli istihdamını çeşitli 

teşvik politikaları ile sağlamaya çalışmalıdır. Bu yolla tarım, özellikle kırsalda yegane istihdam 

sağlayıcı sektör olma konumundan da kurtulabilecektir. 
 

Türkiye’de kadının eğitim seviyesi işgücü piyasasına katılımın temel belirleyenlerindendir, 

zira, kadının eğitim seviyesi arttıkça istihdamı niceliksel ve niteliksel olarak artmakta, kayıt dışı 

istihdam oranı düşmektedir. Çalışmada da belirtildiği üzere kayıt dışı çalışma daha çok lise altı 

eğitim düzeyine sahip kadınlar arasında yaygındır, yüksek öğretim mezunu kadınlarda ise yok 

denecek kadar azdır. Bu nedenle, Türkiye’de hem kentsel hem de kırsal alanda kadının eğitim 

seviyesi artırılmalı, kırsal alanda eğitime ilişkin alt yapı yetersizlikleri süratle tamamlanmalı ve 

kız çocuklarının eğitiminin önemi hususunda nüfus daha fazla bilinçlendirilmelidir.  
 

Türkiye’de hem kentsel hem de kırsal alanda kadının işgücüne katılımının önündeki başlıca 

engel kadının yoğun hane içi sorumluluklarıdır. Bu bağlamda, kadının bakım yükünü 

hafifletecek ve işgücü piyasasına girişini kolaylaştıracak kreş uygulaması gibi uygulamalara 

ağırlık verilmeli, kadının ücretli ve kayıtlı istihdamı çeşitli teşviklerle desteklenmelidir. Ayrıca, 

kadının çalışmasının önemi hakkında tüm toplum, yani kadının yanında erkek de 

bilinçlendirilmeli ve böylece kadının işgücü piyasasına girişinin önündeki engeller minimize 

edilmelidir. Bu bilinçlendirme faaliyeti ve toplumun eğitim seviyesinin yükseltilmesi, özellikle 

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde çok baskın olan ataerkil anlayışın kırılabilmesi 

ve bu bölgelerde kadının işgücü piyasalarındaki çok sınırlı mevcudiyeti bağlamında oldukça 

önemlidir. 
 

Çalışma ile görüldüğü üzere, Türkiye’de kayıt dışılık sadece tarım sektörüne has bir istihdam 

biçimi değildir, hizmetler ve sanayi sektörlerinde de kadın kayıt dışı istihdam edilmektedir. 

Önceki bölümlerde de detaylı olarak belirtildiği üzere yapılan araştırmalar, kadının sanayi 

sektöründe istihdama katılımının daha yoğun olduğu Ege ve Doğu Marmara gibi bölgelerde 

kadının yoğun olarak kayıt dışı istihdam edildiğini ortaya koymaktadır (Kuzgun 2008, Aktuğ 

2013, Toksöz 2016) . Bu bağlamda da ev eksenli çalışma, sanayi sektöründe kadının kayıt dışı 

çalışmasının en sık karşılaşılan türlerindendir. Dolayısıyla, kadın emeğini büyük ölçüde 

gizleyen ev eksenli çalışma biçimi kayıt altına alınmalı, bu şekilde çalışanların örgütlenmesi, 

bilinçlendirilmesi ve İş Kanununun sağladığı haklardan faydalanabilmesi sağlanmalıdır. Bu 

hususta başta tekstil sanayi olmak üzere sanayinin yoğun olduğu bölgelerde devlet 

denetimlerini artırmalı, kayıt dışı istihdamı engellemeye çalışmalıdır.  
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Türkiye-Avrupa Birliği Tarım İlişkileri ve Geleceği 

 
Selma Aytüre1 

 
Özet 
Türkiye-AB tarım ilişkilerinin başlangıcı, Türkiye-AB İlişkilerini kuran Ankara Anlaşmasına dayanmaktadır. 

Ankara Anlaşması’nda, Türk ekonomisinin kalkınmasına yardımcı olmak üzere Topluluğun belli bir süre 

Türkiye’ye ekonomik yardımda bulunacağı, Ortaklık Anlaşmasının amaçlarına ulaşabilmek için taraflar arasında 

bir gümrük birliğinin kurulacağı belirtilmekte ve bu hususla ilgili olarak üç aşamalı bir süreç öngörülmektedir. 

Ankara Anlaşmasında, 1963-1973 yıllarını kapsayan hazırlık döneminde Türkiye tarımında önemli yere sahip olan 

geleneksel ihraç ürünlerinde Türkiye’ye tercihli bir geçiş sağlanmıştır. 

Geçiş dönemindeki ticari ve ekonomik ilişkilerin mahiyeti Katma Protokol ile belirlenmiştir. Katma Protokol ile, 

tarım sektörü gümrük birliği dışında bırakılmış, tercihli rejim uygulamasına devam edilmesi ve geçiş döneminin 

sonuna kadar Türk Tarımının, Ortak Tarım Politikasına yönelik önlemleri alması kararlaştırılmıştır. 

1/80, 1/95 ve 1/98 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararlarında tarımla ilgili önemli hususlar yer almıştır.  

10-11 Aralık 1999 Helsinki Zirvesi Kararları ile, Türkiye’nin üye adaylığı kabul edilmiş ve 3 Ekim 2005 tarihinde 

müzakereler başlamıştır. Müzakere Çerçeve Belgesi ile belirlenen 35 fasıldan üçü tarımla ilgilidir (11,12 ve 

13.fasıllar). Müzakerelerin başlaması ile iki aşamalı bir tarama süreci yaşanmıştır. 

 9 Kasım 2006 tarihinde AB, Türkiye'nin Ek Protokol'e ilişkin taahhütlerini (Türkiye’den deniz ve hava limanlarını 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne açması) yerine getirdiğini doğrulayana kadar, 8 faslın müzakereler açılmayacağını 

ve hiçbir faslın geçici olarak kapatılamayacağını kararlaştırdı.  Bu fasıllar arasında, 11. Fasıl: Tarım ve Kırsal 

Kalkınma ve 13. Fasıl: Balıkçılık, yer almıştır. 

Tarım ticaret ilişkileri tavizli rejim kapsamında devam etmektedir. AB, Ortak Tarım Politikasında sık sık 

değişiklikler yapmakta, uyum sağlamaya çalışılan hedef sürekli yer değiştirmektedir. Brexit ile birlikte AB’nin 

geleceği tartışılmaya başlanmıştır. Türkiye’nin ticaretini yakından etkilemesi beklenen TTIP Anlaşması 

görüşmeleri kesintiye uğramıştır. Tarım ve hizmet ticaretinin Gümrük Birliği kapsamına alınması tartışılmaktadır. 

Bildiri bu çerçevede Türkiye-AB tarım ilişkilerini ele almayı, bu ilişkilerin muhtemel geleceğini tartışmayı ve bu 

tartışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, AB, tarım ilişkileri, gelecek beklentiler 
 

JEL Sınıflandırması: F53, F59, N54, Q18 

 

Turkey-EU Agricultural Relations and its Future 

 
Abstract 

The beginning of Turkey-EU agricultural relations are based on the Ankara Agreement Establishing Turkey-EU 

relations. In the Ankara Agreement, the community will provide economic assistance to Turkey for a period of 

time to help the development of the Turkish economy, a customs union shall be established between the parties in 

order to achieve the objectives of the Partnership Agreement, and a three-step process is foreseen in this regard. 

In the Ankara Agreement, a preferential transition has been provided to Turkey in traditional export products that 

have a significant place in Turkey's agriculture during the preparation period, which covers the 1963-1973 years. 

The nature of commercial and economic relations in the transitional period is determined by the Additional 

Protocol. With the added protocol, the agricultural sector was excluded from the Customs Union and it was decided 

to continue to implement preferential regime and to take measures towards Common Agricultural Policy until the 

end of transition period.  

Association Council Resolutions numbered 1/80, 1/95 and 1/98 includes important agricultural issues. 

Turkey's candidacy for membership was accepted with the Decisions of the Helsinki Summit on 10-11 December 

1999 and negotiations started on 3 October 2005. Three of the 35 chapters determined by the negotiation 

framework document are related to agriculture (11,12 and 13th chapters). With the start of negotiations, a two-

stage screening process has been experienced. 

On 9 November 2006, the EU decided that the 8 chapters would not open to negotiations and no chapter would be 

provisionally closed until Turkey confirmed that it had fulfilled its commitments to the Additional Protocol 
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(opening its ports of sea and air from Turkey to the Greek Cypriot administration). Among these chapters, 11. 

Chapter: Agriculture and Rural Development and 13. Chapter: Fishing, has taken place. 

Agricultural trade relations continue under the concessional regime.. The EU is making frequent changes in the 

Common Agricultural Policy, and the target to adapt is constantly changing. With Brexit, the future of the EU has 

begun to be discussed. Talks on the TTIP agreement, expected to closely affect Turkey's trade, have been 

interrupted. It is discussed that agricultural and service trade to be included in the Customs Union. 

In this context, the paper aims to discuss Turkey-EU agricultural relations, discuss the possible future of these 

relations and contribute to these discussions. 
 

Keywords: Turkey, EU, agricultural relations, future expectations 
 

JEL Classification: F53, F59, N54, Q18 

 

1. Giriş 

Türkiye ve AB arasındaki tarım ilişkilerinin temeli, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri kuran 

Ankara Anlaşmasına dayanmaktadır. Tarım ilişkilerindeki önemli dönemler, aynı zamanda 

ilişkiler için de önem arzeden dönemler olmuştur. Ankara Anlaşması ve bazı Ortaklık Konseyi 

Kararları bu ilişkilerde önemli yere sahiptir. Ankara Anlaşmasında bir gümrük birliği 

öngörülmüş, buna hazırlık için bir hazırlık dönemi ve ilişkilerin tam üyeliğe ulaşması için son 

dönem öngörülmüştür. Ancak işler öngörüldüğü gitmemiş ve üyelik gerçekleşmemiştir. 

İlişkiler ticari boyutta ilerlemektedir. Halihazırda Türkiye ticaretinin yarıya yakınını AB 

Ülkeleri ile yapmaktadır. 

AB 2005 yılında müzakereleri başlatma kararı vermiş, ancak bir süre sonra Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi, Yunanistan ve Fransa gibi bazı üye devletlerin vetoları ile müzakerelerde yol 

alınamaz hale gelinmiştir. Türkiye buna rağmen kendi pozitif gündemini oluşturmuş ve gerekli 

hazırlıkları yürütmeye devam etmiştir. 

Son dönemde AB de bazı zorluklarla karşı karşıyadır. Bir taraftan içerde yükselen sağcı ve ırkçı 

yükseliş, bir taraftan OTP’de reform arayışları ve Brexit. Türkiye-AB İlişkilerinde önem 

arzeden başka bir konu da TTIP görüşmeleridir. Türkiye’nin bu görüşmelerin ve yapılacak 

anlaşmanın kapsamı dışında kalması Türkiye’nin aleyhine olacaktır. Amerikan Başkanı 

Trumph’ın olumsuz tutumu nedeniyle görüşmelerin sekteye uğraması, bir bakıma Türkiye’ye 

zaman kazandırmıştır. 

Bildiride ilişkilerin tarihçesi anlatılmakta, gelecek muhtemel gelişmeler karşısında ilişkiler 

değerlendirilmektedir. 

2. Türkiye-AB Tarım İlişkilerinin Tarihçesi 

Türkiye ile AB (O günkü adı ile AET) arasındaki tarım alanındaki ilişkilerin temeli, ortaklığın 

temelini oluşturan Ankara Anlaşması’na dayanmaktadır. 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve 

1 Ocak 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara Anlaşması üyelik için üç dönem öngörmüştür: 

Hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönem. 

2.1. Hazırlık dönemi 

1963-1973 yıllarını kapsayan hazırlık döneminde, iki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 

ve Türkiye’nin ekonomisini gümrük birliğine hazırlamak ve güçlendirmek amacı 

hedeflenmiştir. Bu dönemin esasları Geçici Protokol ve Mali Protokol ile belirlenmiştir. Geçici 

Protokol’ün 2nci maddesi ile, Türkiye tarımında önemli bir yere sahip olan geleneksel dört 

ihraç ürünü olan tütün, kuru üzüm, kuru incir ve fındık ithalatı için AB, Türkiye’ye kota 

dahilinde gümrük vergisi indirimi şeklinde tercihli bir rejim sağlamıştır. AB tarafından 

Türkiye’ye 1967 yılından itibaren, Geçici Protokol’ün 6ncı maddesine dayanılarak, bazı 

narenciye ürünleri, deniz ve iç su ürünleri ve şarap için belirli kontenjanlar dahilinde gümrüksüz 
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veya düşük gümrük vergisi tavizleri tanınmıştır. Bu dönemin 5 yıl sürmesi ve Türkiye istediği 

takdirde 12 yıla çıkarılması öngörülmüştür (TKB, 2000:35). 

 2.2. Geçiş dönemi ( Katma Protokol) 

Türkiye 5 yıllık sürenin sonunda AB ile ikinci döneme geçmek için görüşmelere başlamış, bu 

görüşmelerin sonunda 1 Ocak 1970 tarihinde Katma Protokol imzalanmıştır. 

Katma Protokol, 1973-1995 yılları arasını kapsayan geçiş döneminin esaslarını belirlemektedir. 

Katma Protokol’de, tarım sektörü gümrük birliği dışında bırakılmış, tarım ürünlerinde tercihli 

rejim uygulamasının devamı kararı alınmış ve Türkiye’nin Geçiş Dönemi’nin sonuna kadar 

Türk Tarımının Ortak Tarım Politikası (OTP)’na uyum sağlamasına yönelik önlemleri alması 

öngörülmüştür. AB, 1973 yılından itibaren Türkiye’nin ihraç ettiği tarım ürünlerinin % 37’sini 

oluşturan kuru üzüm ve tütünden gümrük vergisi almamış, bazı tarım ürünlerine tercihli gümrük 

vergisi uygulamış ve bunların dışında kalan ürünlere de % 50-60 civarında gümrük vergisi ve 

kota uygulamıştır. 

Katma Protokol’ün 31inci maddesinde, Topluluğa ithalatı söz konusu olabilecek tarımsal 

ürünlerin OTP esasları içinde ele alınacağı belirtilmiştir. 33üncü Maddede, “yirmi iki yıllık bir 

dönem içinde, Türkiye, tarım ürünlerinin Türkiye ile Topluluk arasında serbest dolaşımı için 

Türkiye’de uygulanması gerekli OTP tedbirlerini bu dönemin sonunda (1 Ocak 1995) alabilmek 

amacıyla, kendi tarım politikasının uyumu yoluna gider” ifadesi yer almaktadır. 34üncü 

maddede, “yirmi iki yıllık dönemin sonunda Ortaklık Konseyi, Türkiye’nin 33üncü Maddenin 

birinci fıkrasında belirtilen OTP tedbirlerini aldığını tespit ettikten sonra, tarım ürünlerinin 

Türkiye ile Topluluk arasında serbest dolaşımının gerçekleşmesi için gerekli hükümleri tespit 

eder” denmektedir. 35inci Maddede, “Türkiye ve Topluluk birbirlerine, tarım ürünleri ticareti 

için genişliği ve usulleri Ortaklık Konseyi tarafından tespit edilecek tercihli bir rejim tanırlar” 

denmiştir. 

Katma Protokol’ün 6 Sayılı EK’inde, taraflar arasındaki tarımsal ürünler ticaretine ilişkin 

hususlar yer almaktadır. Burada, AB’nin Türkiye’den ithal ettiği bazı tarım ürünlerine gümrük 

muafiyeti, bazılarına da muhtelif oranlarda gümrük indirimi uygulayacağı belirtilmiştir. Buna 

karşılık, Türkiye de AB orijinli tarımsal ürünlere tercihli uygulamada bulunacağını taahhüt 

etmiştir. Katma Protokol’ün yürürlüğe girmesinden 1 yıl sonra tarafların talebiyle ve Ortaklık 

Konseyi’nin Kararları çerçevesinde tavizlerin iki yılda bir iyileştirilebileceği belirtilmiştir. 

Birbirlerine karşı uygulayacakları tercihli rejim çerçevesinde AB, Türkiye’ye bazı meyve ve 

sebzeler ile kurutulmuş veya başka şekillerde muhafaza edilmiş meyveler ve turşular için % 50 

gümrük vergisi indirimi sağlamıştır. Bu indirim, kuru üzümde % 100, portakalda % 40 olarak 

uygulanmıştır. 

Katma Protokol’ün 6 Sayılı EK’inin 17inci Maddesinde: “Türkiye ticari nitelikte yaptığı ithalat 

çerçevesinde, Topluluk kaynaklı tarım ürünleri ithalatının tatmin edici bir artış göstermesini 

sağlayabilecek tercihli bir rejimi Topluluğa tanır” denilmektedir. Bu Madde gereğince 1989 

yılında Türkiye’nin taviz verebileceği tarım ürünleri listesi hazırlanmış, bu liste üzerinden 

görüşmeler başlamıştır. Türkiye gerçek anlamda ilk tavizi 1993 İthalat Rejimi ile vermiş, bu 

çerçevede bazı tarım ürünlerinde AB’ye yaklaşık % 30 gümrük indirimi sağlanmıştır (TKB, 

2000:36-37). 

Bazı Ortaklık Konseyi Kararları (OKK) Türkiye-AB İlişkilerinde kilit öneme sahiptir. Bunların 

başlıcaları 1/80, 1/95, 2/97 ve 1/98 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararlarıdır. 
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1/80 Sayılı OKK 

Bu Karar çerçevesinde, uygulanan tercihli rejimin genişletilmesi ve Türkiye’den ithal edilecek 

tarım ürünlerine uygulanan sabit gümrük vergilerinin 1 Ocak 1987 tarihinde kaldırılması 

kararlaştırılmıştır. Türkiye’nin AB’ye ihraç ettiği bazı meyve ve sebzelere takvime bağlı olarak 

belirli dönemlerde gümrük muafiyeti getirilmiştir. 

12 Eylül 1980 tarihinden itibaren Türkiye ve AB ilişkilerinin kesintiye uğraması sebebiyle, 

uzun süre Ortaklık Konseyi toplanamamıştır. İlişkilerin düzelme sürecine girmesi ile 1987 

yılında kaybedilen yılların telafi edilmesi amacıyla Türkiye, AB’ne tam üyelik başvurusunda 

bulunmuştur. Ancak AB’nin genişleme yerine derinleşme döneminde olması ve bazı ekonomik 

ve sosyal nedenlerden dolayı bu başvuru kabul edilmemiş, ancak taraflar arasındaki ilişkilerin 

iyileştirilmesi amacıyla bir işbirliği raporu (Matutes Raporu) hazırlanmıştır. Bu Raporda tarım 

alanında, AB ve Türkiye arasında tercihli bir rejimin oluşturulması ve Türkiye’nin içinde 

bulunduğu koşullar göz önünde bulundurularak OTP’ye uyumunun önemi vurgulanmıştır. 1993 

yılında yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında taraflar gümrük birliğini ve bu çerçevede 

alınması gereken önlemleri tanımlamışlardır (TKB, 2000:40). 

 2.3. Son dönem: 1/95 Sayılı OKK (Gümrük Birliği) 

6 Mart 1995 tarihinde toplanan Ortaklık Konseyi, 1/95 Sayılı OKK ile, 01.01.1996 tarihinden 

başlamak üzere, Katma Protokol’ün geçiş döneminin sonlandırılarak, Türkiye ve AB arasında 

bir gümrük birliği oluşturulmasını ve ilişkilerin tam üyelikle sonuçlanması beklenen son 

dönemine geçilmesini kararlaştırmıştır. Ancak Türk Tarımının OTP’ye uyumu konusunda 

kayda değer bir ilerleme kaydedilemediğinden, tarım ürünleri gümrük birliği kapsamına 

alınmamıştır. 

1/95 Sayılı OKK’nın 17-21inci Maddelerine göre, sadece işlenmiş tarım ürünlerinin gümrük 

birliği çerçevesinde serbest dolaşıma tabi olacağı belirtilmiştir. 

OKK’nın 22inci Maddesinde, tarım ürünlerinin serbest dolaşımını sağlama hedefi teyit 

edilmekte ve bu amaçla ek bir sürenin gerekliliği kaydedilmektedir. 23’üncü Maddede, tarım 

ürünlerinin serbest dolaşımının, Türkiye’nin AB’nin OTP’nı benimsemesine bağlı olduğu 

vurgulanmakta, bu doğrultuda alınacak tedbirler konusunda Ortaklık Konseyi bünyesinde 

danışma toplantıları yapılabileceği belirtilerek, Topluluğun tarım politikalarını belirlerken, 

Türk Tarımının çıkarlarını da gözetmesi ve alınan kararlar konusunda Türkiye’ye bilgi vermesi 

hüküm altına alınmaktadır. 24üncü Maddede, Topluluk ve Türkiye’nin tarım ürünleri 

ticaretinde birbirlerine tanıdıkları tercihli rejimleri, aşamalı olarak ve karşılıklı avantajlar 

yaratacak biçimde geliştirmeleri öngörülmüştür. 25inci Maddede ise, Ortaklık Konseyinin, 

Türkiye’nin OTP önlemlerini aldığını teyit ettikten sonra, tarım ürünlerinin serbest dolaşımı 

için gerekli tedbirleri alacağı belirtilmiştir (TKB, 2000:41). 

2/97 Sayılı OKK 

1/95 Sayılı OKK’nın 8inci Maddesine göre; Türkiye’nin, ticarette teknik engellerin kaldırılması 

konusundaki Topluluk araçlarına (standardizasyon, metroloji ve kalibrasyon, akreditasyon 

ölçümleme ve belgelendirme) ilişkin Topluluk mevzuatını, Kararın yürürlüğe giriş tarihinden 

itibaren beş yıl içinde iç yasal düzenlemelerine aktarmayı kabul ettiği, bu araçların listesi ve 

bunların Türkiye tarafından uygulanma koşul ve kurallarının Anlaşmanın yürürlük tarihinden 

itibaren bir yıl içinde OKK ile belirleneceği belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre AB 

mevzuatının listesi ile bu mevzuatın Türkiye tarafından uygulama koşul ve kuralları 1997 

yılında kabul edilen 2/97 Sayılı OKK ile belirlenmiştir. 
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Türkiye’nin akreditasyon alanındaki eksiğini gidermek üzere Türk Akreditasyon Kurumu 

(TÜRKAK), 27 Ekim 1999 tarihinde 4457 Sayılı “Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun”la kurulmuştur. 

Standadizasyon alanında ise, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Avrupa Standardizasyon 

Kuruluşları CEN ve CENELEC’e üye olmuş, EN Standartlarını uyumlaştırmıştır. 

Uyumu yapılan Teknik Mevzuatın hukuki altyapısını oluşturmak üzere, 4703 Sayılı “Ürünlere 

İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” bir çerçeve kanun 

olarak hazırlanmış ve 11 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çerçeve Kanun’un uygulama 

usul ve esaslarını gösteren dört adet Yönetmelik çıkarılmıştır: CE Uygunluk İşaretinin Ürüne 

İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İle 

Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair 

Yönetmelik, Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında 

Bildirimine Dair Yönetmelik (Yılmaz, 2009:86). 

2/97  Sayılı OKK kapsamında uyumlaştırılması gereken Teknik Mevzuat kapsamında yer alan 

tarımla ilgili konular şunlardır: Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler, gıda ürünleri, 

gübreler, tütün ve alkollü içecekler. 

 1/98 Sayılı OKK 

Katma Protokol’ün 35inci Maddesinde yer alan ve 1/95 Sayılı OKK ile teyit edilen, Topluluk 

ve Türkiye’nin tarım ürünleri ticaretinde birbirlerine tercihli rejim öngörecekleri ve bunu 

aşamalı olarak ve karşılıklı avantajlar yaratacak şekilde geliştirecekleri hükmüne dayanarak 

Topluluk Türkiye’den taviz talep etmiştir. AB ile 1993 yılında başlayan ve 13 tur süren 

müzakereler neticesinde, Türkiye ile AB tarım ürünleri ticaretinde tercihli (tavizli) rejimi 

genişleten Protokol, 25 Mart 1997 Tarihinde imzalanmış ve 9 Ocak 1998 tarihinde İthalat 

Rejimi Kararı olarak Türkiye Resmi Gazetesinde ve 1/98 Sayılı OKK olarak 28 Şubat 1998 

tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. OKK ile tarafların tarım 

alanında birbirlerine tanıdıkları tavizler genişletilmiş ve bazı ürünlere yeni düzenlemeler 

getirilmiştir (TKB, 2000:42). 

1/98 Sayılı OKK’nın ekinde yer alan III No.lu Protokol ile Türkiye ve AB arasındaki tarım 

ürünleri ticaretinde uygulanacak yeni menşe kuralları belirlenmiştir. Bu çerçevede, “Türkiye 

ile Avrupa Topluluğu Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri 

Yönetmeliği” hazırlanmış ve 17 Mayıs 1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  Söz 

konusu Yönetmeliğe göre, bir ürünün taraflar arasında menşeli sayılabilmesi ve bu kapsamda 

tercihli rejimden yararlanabilmesi için, ya tamamen “elde edilmiş” ya da imalinde üçüncü ülke 

menşeli girdi kullanılmış ise, bu girdilerin “yeterli işçilik ve işlemden geçmiş” olması 

gerekmektedir. Üçüncü ülke katkısının, nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10’unu aşmaması 

gerekmektedir (Atılgan, 2009:99). 

AB’nin 2004 ve 2007 yıllarında gerçekleştirdiği genişlemeler neticesinde 1/98 Sayılı OKK’nın 

revizyonu ihtiyacı doğmuş, bunun neticesinde yeni Üye Devletlerle akdedilmiş olan Serbest 

Ticaret Anlaşması hükümleri 1/98’e dercedilerek, 2/2006 Sayılı OKK altında birleştirilmiştir. 

2/2006 Sayılı OKK, 22 Aralık 2006 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır (Atılgan, 

2009:100). 

Türkiye İçin Avrupa Stratejisi-1998 

15-16 Haziran 1998 tarihlerinde Cardiff’de yapılan Zirve’de onaylanan Stratejide, Türkiye ve 

AB arasındaki gümrük birliği ve diğer alanlardaki işbirliğini geliştirmek için bir çalışma 

programı düzenlenmiştir. 
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Stratejinin “Tarım” bölümünde, Türkiye’nin Topluluk müktesebatını benimsemeye teşvik 

etmek amacıyla, AB Komisyonu, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerine uygulanan yaklaşımdan 

esinlenen üç aşamalı bir süreç önermiştir. Bu sürecin sonunda Türkiye’den, AB’ye Topluluk 

müktesebatının benimsenmesine yönelik bir çalışma programı sunması istenmiştir. Birinci 

aşama 1998 yılının sonunda başlatılmış, 1999 yılı Mart ayında üçüncü aşama olan öncelikler 

iletilmiştir. Ancak bu stratejinin gerekleri tamamlanamamıştır (TKB, 2000:47-48) 

 2.4. Helsinki Zirvesi ve Sonrası 

10-11 Aralık 1999 tarihinde toplanan Helsinki Zirvesinde Türkiye’ye aday ülke statüsü 

verilmiştir. Zirve Kararları gereğince 8 Mart 2001 tarihinde Türkiye için bir Katılım Ortaklığı 

Belgesi kabul edilmiştir. Belgede Türkiye’nin tam üyeliğe hazırlanması için ulaşması gerekli 

hedefler belirlenmiş, bu hedeflere ulaşmak için kısa ve orta vadeli öncelikler ortaya konmuştur. 

Katılım Ortaklığı Belgesinde yer alan önceliklerin hayata geçirilmesine yönelik program ve 

takvim içeren ilk Ulusal Program 26 Mart 2001 tarihinde Avrupa Birliğine sunulmuştur. 

Katılım Ortaklığı Belgesi 

Katılım Ortaklığı Belgesi 2003, 2006 ve 2008 yıllarında yenilenmiştir. 26 Şubat 2008 tarihli 

son Katılım Ortaklığı Belgesinde yer alan tarımla ilgili hususlar şunlardır;2 

Fasıl 11: Tarım ve Kırsal Kalkınma 

 – AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım 

Aracı- Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması.  

– Dana eti, canlı büyükbaş ve yan ürünlerinin ticaretiyle ilgili kısıtlamaların kaldırılması.  

Fasıl 12: Gıda güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı  

– Gıda, yem ve veterinerlik konularında AB gereklilikleriyle uyumlu ve AB müktesebatının 

tam olarak aktarılmasına olanak sağlayacak bir çerçeve kanunun kabul edilmesi. 

 – AB müktesebatıyla uyumlu olarak büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve 

hareketlerinin kaydı sisteminin işlerliğinin sağlanması ve koyun ve keçilerin hareketlerinin 

izlenmesi için uygun bir sistemin uygulanmaya başlanması. 

 – Trakya bölgesinin Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından, aşılama yoluyla şap 

hastalığından ari bölge olarak tanınması için gerekli önlemlerin alınması.  

– AB müktesebatına dayalı olarak tüm tarım- gıda işletmelerinin sınıflandırılması ve bu 

işletmelerin iyileştirilmesi için bir Ulusal Program hazırlanması.  

Fasıl 13: Balıkçılık  

– Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla 

idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin 

güçlendirilmesine özel önem verilmesi  

– Denetim ve kontrol ile kaynak ve filo yönetimi alanları da dahil olmak üzere, AB 

gerekliliklerine uygun olarak revize edilmiş Su Ürünleri Kanunun kabul edilmesi. 

Ulusal Program da 2003 ve 2008 yıllarında yenilenmiştir.3 

 

 

                                                           
2 https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2007.pdf 
3 https://www.ab.gov.tr/ulusal-programlar_46225.html 
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İlerleme Raporu  

Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program dışında adaylık statüsü kazanılmasıyla beraber 

hazırlanmaya başlanan diğer bir belge ise "İlerleme Raporu"dur. Komisyon, aday ülkenin 

müktesebata uyum alanında kaydettiği ilerlemeleri veya bu alanda gözlemlediği eksiklileri 

yıllık bazda ilerleme raporlarıyla değerlendirir. Türkiye için ilk İlerleme Raporu 1998 yılında 

hazırlanmış olup, günümüze kadar her yıl Türkiye için bir İlerleme Raporu yayımlanmıştır. 

2016 yılı İlerleme Raporunda yer alan tarımla ilgili hususlar şunlardır;4 

Fasıl 11: Tarım ve Kırsal Kalkınma 

Tarım ve kırsal kalkınma alanında hazırlıklar belirli bir düzeydedir. Geçtiğimiz yıl bazı 

ilerlemeler kaydedilmiştir. Genel tarım konularına ve ortak tarım politikasına uyum 

sağlanmasına ilişkin hazırlıklar ilerlemiştir. Katılım öncesi kırsal kalkınma programı IPARD'ın 

uygulanmasıyla birlikte Türkiye'nin fonları hazmetme kapasitesi artmıştır. Gelecek yıl, 

Türkiye'nin özellikle: - canlı sığır ve sığır eti ithalatında geriye kalan kısıtlamaları kaldırması; 

- tarım istatistikleri için bir strateji belgesi hazırlaması gerekmektedir. 

Fasıl 12: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası 

Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası alanında hazırlıklar belirli bir düzeydedir. 

Geçtiğimiz yıl ilerleme kaydedilmemiştir. Bu alandaki AB müktesebatının tam olarak 

uygulanması için, özellikle de hayvansal yan ürünler, hayvan refahı ve hayvanların 

kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile hareketlerinin kontrolü konularında kayda değer 

ilave çabalara ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle: - diğer bazı hususların 

yanı sıra, bir ulusal program ve izleme planı sunmak suretiyle, gıda işletmelerini AB 

standartlarını karşılayacak şekilde geliştirmesi; - hayvan refahı ve hayvansal yan ürünlere 

ilişkin kuralların uyarlanması ve uygulanmasına yönelik daha fazla adım atması gerekmektedir. 

Fasıl 13: Balıkçılık 

Bu alandaki hazırlıklar hâlâ başlangıç aşamasındadır. Geçen yıl, kaynaklar ve filo yönetimi, 

denetim ve kontrol ile uluslararası anlaşmalar konularında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Yapısal eylemler, devlet desteği ve piyasa politikası konularındaki mevzuatın uyumlaştırılması 

ve kurumsal kapasitenin artırılması için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecek yıl, 

Türkiye'nin özellikle: - Su Ürünleri Kanun Tasarısı'nı kabul etmesi gerekmektedir. 

 2.5. Müzakerelerin başlaması 

17 Aralık 2004 tarihinde Brüksel’de yapılan AB Zirvesinde, Türkiye ile 3 Ekim 2005 tarihinde 

tam üyelik müzakerelerini başlatma kararı alınmış ve bir müzakere çerçeve belgesi kabul 

edilmiştir. 

Kararın 23üncü maddesinde müzakerelerin açık uçlu olduğu belirtilmektedir. Bu maddeye 

göre: “Bu müzakereler sonucu önceden garanti edilemeyen açık uçlu bir süreçtir.” Yine Karara 

göre. “Uzun geçiş süreleri, derogasyonlar ve özgün düzenlemeler ile daimi koruma tedbirleri 

yani koruma tedbirlerine temel teşkil etmek üzere daimi olarak elde tutulan hükümler 

düşünülebilir”. Ayrıca, “Bütün Kopenhag Kriterlerini göz önünde bulundurarak şayet bir aday 

ülke üyelik yükümlülüklerinin tümünü tam olarak üstlenmek durumunda değilse, ilgili aday 

ülkenin mümkün olan en güçlü şekilde Avrupa yapılarına tam olarak bağlı kalması 

sağlanmalıdır.” 

                                                           
4 https://www.ab.gov.tr/files/pub/2016_ilerleme_raporu_tr.pdf 
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Müzakere Çerçeve Belgesi (MÇB), müzakere sürecinin en temel belgesidir ve katılım 

müzakerelerine ilişkin ilkeleri, esasları, usulleri ve müzakere fasıllarını belirler. Türkiye'nin 

Müzakere Çerçeve Belgesi'nde müzakereler aşağıdaki 3 temel unsur üzerine kurulmuştur: 

1. Kopenhag siyasi kriterlerinin istisnasız olarak uygulanması, siyasi reformların 

derinleştirilmesi ve içselleştirilmesi, 

2.AB müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanması, 

3.Sivil toplumla diyaloğun güçlendirilmesi ve bu çerçevede hem AB ülkelerinin 

kamuoylarına, hem de Türkiye kamuoyuna yönelik olarak bir iletişim stratejisinin 

yürütülmesi.5 

Belgede müzakerelerin 35 fasılda yürütüleceği belirtilmiştir. Her bir fasıl bir müktesebat alanını 

temsil etmektedir. Buna göre tarımla ilgili konular: “11. Fasıl: Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “12. 

Fasıl: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı”, “13. Fasıl: Balıkçılık” olarak  3 grupta 

toplanmıştır. 

Müzakere Çerçeve Belgesinde belirlenen usuller çerçevesinde ilk önce Tarama Süreci 

gerçekleştirilmiştir. Tarama Süreci de iki aşamada gerçekleştirilmiştir: Tanıtıcı Tarama ve 

Ayrıntılı Tarama. 

11. Faslın tanıtıcı tarama toplantısı 05-08 Aralık 2005 tarihlerinde, ayrıntılı tarama toplantısı 

23-26 Ocak 2006 tarihlerinde, 12. Faslın tanıtıcı tarama toplantısı 9-15 Mart 2006 tarihlerinde, 

ayrıntılı tarama toplantısı 24-28 Nisan 2006 tarihlerinde, 13. Faslın tanıtıcı tarama toplantısı 24 

Şubat 2006 tarihinde, ayrıntılı tarama toplantısı 31 Mart 2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Tanıtıcı tarama toplantısında AB mevzuatı hakkında AB yetkililerince, Türk yetkililerine bilgi 

verilmiş, ayrıntılı tarama toplantısında Türk yetkilileri, AB yetkililerine Türk mevzuatı ve 

Türkiye’deki uygulamalar hakkında bilgi vermişlerdir. Hatta bu süreç Hırvatistan’la birlikte 

yürütülmüş, bu süreçte AB tarafınca gönderilen “Questionaire”lere verilen cevaplar, 

Türkiye’den izin alınarak Hırvatistan’a örnek olarak gösterilmiştir. Ancak ne yazık ki bundan 

sonraki süreçte Türkiye ile olan ilişkiler siyasi gerekçelerle sekteye uğramış, Hırvatistan ile 

müzakere süreci ilerletilerek, Hırvatistan 2013’te AB’ye tam üye olmuştur. 

15 Aralık 2006’da Brüksel’de yapılan Liderler Zirvesinde, 8 başlıkta müzakerelerin askıya 

alınması kararlaştırıldı. Bu çerçevede, Türkiye’nin Ek Protokol’e ilişkin taahhütlerini yerine 

getirdiğini doğrulayana kadar, 8 başlığın açılmayacağı ve geçici olarak kapatılamayacağı 

belirtildi. Bu 8 fasıl içerisinde, “11. Fasıl: Tarım ve Kırsal Kalkınma” ile “13. Fasıl: Balıkçılık” 

yer aldı. 

12 No’lu Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası Faslı, AB tarafından iletilen 

6 adet açılış kriterinin karşılanması için gerekli çalışmaların tamamlanması sonrası, 30 Haziran 

2010 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen 9. Türkiye-AB Katılım Konferansında müzakereye 

açılmıştır. Müzakerelerin geçici olarak kapatılabilmesi için 7 adet kapanış kriteri 

bulunmaktadır. Söz konusu kapanış kriterlerinin karşılanması amacıyla kamu kurum ve 

kuruluşları ile birlikte gerekli adımlar atılmaktadır. 

Balıkçılık Faslında henüz taslak tarama sonu raporu bile iletilmemiştir.6 

Katılım Ortaklığı’nın öncelikleri ve mevzuatın yaklaştırılması konularındaki gelişmeleri 

izlemek ve Ortaklık Komitesi’ne yardımcı olmak amacıyla, 3/2000 Sayılı OKK ile 8 adet alt 

komite kurulmuştur. Bu komiteler, Türk ve AB uzmanlarının bir araya gelmesini ve karşılıklı 

bilgi alışverişini sağlamaktadır. Bu komitelerden biri de “1 No.lu,Tarım ve Balıkçılık Alt 

Komitesi’dir. Komitenin yılda iki kez toplanması öngörülmüşse de, çeşitli sebeplerle düzenli 

                                                           
5 https://www.ab.gov.tr/muzakere-cerceve-belgesi_46229.html 
6 https://www.ab.gov.tr/files/pub/abms.pdf 
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toplanamamıştır, yine de bilgi alışverişi için iyi bir platformdur. Komite 13üncü toplantısını 22-

23 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da yapmıştır. 

Tarım başlıklarında yaşanan durağanlığa rağmen AB konularında tüm çalışmalar aksatılmadan 

sürdürülmektedir. Ayrıntılı taramaların sona ermesi ile birlikte çalışmalara Müzakere Tutum 

Belgesinin hazırlanması ve Sektörel Analizlerin yapılmasına yönelik Düzenleyici Etki 

Analizlerinin yapılması ile devam edilmiştir. AB’ye uyum sürecinin olumsuzluğuna rağmen 

hız kesmediğinin diğer bir göstergesi de, uyum sürecinin bir getirisi olarak; AB mevzuatına 

uyumlu olan 12 temel kanunun yürürlüğe konulması olmuştur (TKB, 2008:3). 

AB’ye üyelik yolunda son aşama olan müzakere süreci, Türkiye’nin AB ile bütünleşmesini 

istemeyen veya böyle bir bütünleşmenin mümkün olabileceğine inanmayan çevrelerin aksi 

yöndeki tahminlerine rağmen 17 Aralık 2004 zirvesinde söz verildiği gibi 3 Ekim 2005’te 

resmen, 20 Ekim 2005’te de fiilen başlamıştır. Sürecin bazen hızlanıp, bazen yavaşlayan inişli-

çıkışlı bir seyir izlemesinin nedeni daha çok siyasidir. Politikacıların bu konuyu iç siyaset 

malzemesi yapmaları, kamuoyu algısını biçimlendiren başka siyasi-kültürel faktörler ekonomik 

ve teknik nedenlerden daha belirleyici olmaktadır (Acar-Aytüre, 2014:274). 

 3. Son Gelişmeler 

3.1. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi 

Gümrük Birliği’nin dinamik etkileri, Türk imalat sektörünün rekabet ve verimlilik düzeyine 

olumlu yönde katkıda bulunmuş, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelmesinde etkili 

olmuştur. Sağladığı yapısal değişim ve ülkemize kazandırdığı rekabetçilik yaklaşımı,  üretim 

yapısını çeşitlendirmiş, kaliteli ve güvenli ürün üretimini sağlamıştır. Ülkemizin AB’ye uygun 

şekilde oluşturduğu teknik mevzuat altyapısı, AB’nin fikri mülkiyet ve rekabet kurallarını 

benimsemesi, ülkemizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yükseltmiş, Türkiye 

ekonomisinin dünya ekonomisiyle entegrasyonunu artırmıştır. 

Ancak Gümrük Birliği’nin uygulamadan kaynaklanan sorunlu tarafları da mevcuttur. Bu 

sorunları temel olarak, AB’nin serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladığı bazı ülkelerin, AB 

üzerinden pazara girme avantajının da etkisiyle ülkemizle benzer bir anlaşma imzalamada 

isteksiz kalmasıyla oluşan ticaret sapması ve haksız rekabet riski, Gümrük Birliği’ni 

ilgilendiren alanlarda AB’nin karar alma mekanizmalarına yeterli düzeyde dahil olunamaması, 

bazı üye ülkelerce ülkemizde kayıtlı ticari araçlara uygulanan karayolu kotaları ile 

işadamlarımızla kamyon şoförlerimize uygulanan vizelerin oluşturduğu teknik engeller olarak 

sıralamak mümkündür.  

Avrupa Komisyonu tarafından, Gümrük Birliği’nin bu sorunlarına ilişkin olarak Dünya 

Bankası’na (DB) bir çalışma yaptırılmıştır. Bu çalışma sonucunda Dünya Bankası tarafından 

hazırlanan rapor Nisan 2014’te kamuoyu ile paylaşılmıştır. Raporda, Gümrük Birliği’nin 

negatif ve pozitif etkilerine ilişkin tespitlerde bulunulmuş, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin 

asimetrik yapısından kaynaklanan sıkıntılarının çözümüne vurgu yapılmış ve değerlendirme 

sonucunda, AB ile Türkiye arasındaki ticari entegrasyonun artmasının her iki tarafın da çıkarına 

olacağı önerisi getirilmiştir. 

Öte yandan, Gümrük Birliği’nin tesisinden bu yana geçen süre zarfında ülkemizde ve dünya 

ticaretinde yaşanan ekonomik gelişmeler ve değişimler de Gümrük Birliği’nin mevcut halinin 

gözden geçirilmesini gerekli kılmıştır. Bu çerçevede, taraflar arasında varılan mutabakat 

uyarınca Türkiye ve AB bir dizi teknik görüşme gerçekleştirmiş ve müzakerelerin çerçevesini 

belirleyen bir rapor üzerinde uzlaşı sağlanmıştır. Buna göre, güncelleme kapsamında Gümrük 

Birliği’ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın daha iyi uygulanmasına ilişkin 
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hususlar ile Gümrük Birliği’nin kapsamının hizmetler ve kamu alımları alanlarına da 

genişletilmesi ve tarım tavizlerinin karşılıklı geliştirilmesi hususları yer almaktadır.7 

Dünya Bankası Raporunda yer alan tarımla ilgili özet değerlendirme aşağıdaki şekildedir;8 

“Gümrük Birliği’nin tarım ve hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi her iki taraf için 

de önemli faydalar sağlayacaktır. Türkiye’nin GSYH’sinde tarım % 10’luk, hizmetler ise % 

60’lık bir paya sahiptir, ancak bu sektörler gümrük birliğinin kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Türkiye’nin ortalama tarımsal MFN (en fazla kayrılan ülke) tarifesi çok yüksektir (% 41,7). 

Tarımsal ticaret aynı zamanda tarife kotalarına ve fiyat düzenlemesine tabidir; bu durum hem 

AB, hem de Türkiye’de yüksek derecede bir koruma yaratmıştır. İkili tarımsal ticaretin 

serbestleştirilmesi ve tarım için AB’nin ortak gümrük tarifesinin kabul edilmesi, Türkiye’nin 

bazı ürünlerdeki ithalat korumasında önemli bir azalma ve tarımsal istihdamda düşüş anlamına 

gelecektir. AB’deki Akdeniz ülkeleri Türk yağları ve domatesi ile daha fazla rekabet etmek 

durumunda kalırken, diğer üye ülkelerden Türkiye’ye hayvansal ürün ihracatı artacaktır. 

Bununla birlikte, Türkiye ile AB arasında tarımsal ürün hareketindeki artış, Türkiye’nin gıda 

güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı konularındaki AB kurallarını ne kadar hızlı bir şekilde 

kabul edeceğine ve uygulayacağına kritik bir şekilde bağlı olacaktır.  

Bazı tarımsal sektörlerde uyarlama ile ilgili endişeler bulunmasına rağmen, daha derin bir STA 

bağlamında tarımın karşılıklı olarak daha fazla açılması uygulanabilir bir seçenek olabilir. Bazı 

ürünler için her iki tarafta da hassasiyetler olabilir ve bunlar özellikle ithalatta büyük artış 

potansiyelinin bulunduğu durumlarda ticaret reformunu engelleyebilir. 69 Ürün bazında iki 

taraflı piyasa erişiminin müzakere edilmesi bu hassasiyetlerin aşılmasına yardımcı olabilir. 

Örneğin, Türkiye AB’ye zeytinyağı ihracatını arttırmak, AB de Türkiye’ye hayvan ihracatını 

arttırmak ile ilgilenmektedir. Bununla birlikte, böyle bir pozitif liste yaklaşımı bir bütün olarak 

tarım sektörü için yavaş bir ticaret serbestleştirmesi getirecektir, dolayısıyla genel refah 

kazanımlarını sınırlayacaktır.” 

Avrupa Komisyonu (2016) tarafından yürütülen son etki değerlendirmesi çalışmasına göre, 

Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile, AB’nin gerçek GSYİH'sının % 0,01 oranında artacağı, 

ekonomik refahın 5,4 milyar Avro artacağı  ve Türkiye'ye AB ihracatının 27,1 milyar Avro 

artacağı tahmin edilmekte. Türkiye’nin reel GSYİH’nın % 1,44 oranında artacağı ve refahın 

2,5 milyar Avro artacağı, AB'ye ihracatın ise, 5,0 milyar Avro büyüyeceği tahmin edilmektedir.  

3.2. OTP’deki Gelişmeler 

1 Aralık 2009’da yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması, AB’nin iki kurucu antlaşması olan Avrupa 

Birliği Antlaşması ile Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın tam ve kapsamlı bir şekilde 

yeniden şekillendirilmesidir. Lizbon Antlaşmasında tarım başlığı altında yapılan düzenlemeler 

birkaç temelde ele alınabilir. Bunlar: 

- AB’nin kuruluşu sırasında önem taşıyan, artık yönlendirici özelliği kalmayan bazı 

uygulamalarla ilgili hükümlerin kaldırılması, 

- Bazı ifadelerin kaldırılması veya değiştirilmesi, 

- Tarım ve balıkçılığın aynı başlık altında ele alınması, 

- Tarım başlığının altındaki maddelerin temel olarak kapsamlarında bir farklılaşmaya gitmeden 

mevcut maddelerin yeniden numaralandırılması, 

- Karar alma mekanizmasında yetki devriyle ilgili bazı düzenlemeler yapılması temeline 

dayanmaktadır. 

3üncü Maddede, Birliğin münhasıran yetkili olduğu alanlar sıralanmış, bunlar arasında sadece, 

“Ortak balıkçılık politikası altında denize ait biyolojik kaynakların korunması” yer almıştır. 

4üncü Maddede ise, Birlik ve üye devletler arasında yetkinin paylaşıldığı alanlar sıralanmakta, 
                                                           
7 https://www.ab.gov.tr/gumruk-birligi_46234.html 
8 http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/turkey/tr-eu-customs-union-eng.pdf 
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bunlar arasında “tarım ve balıkçılık” yer almaktadır. Tarım konularında yetkinin Birlik ve üye 

devlet arasında paylaşılması bir ilktir. Bu Komisyonun geçmişteki öğreti ve yasal katkıları ile 

taban tabana zıt düşmektedir. Tarım alanında kararların Konsey ve Avrupa Parlamentosu 

tarafından ortak alınması, zaten çok zor alınan tarım politikası kararlarını daha da geniş bir 

platforma yayarak almaya çalışmak gibi bir uygulamaya dönüşmektedir (Eraktan, 2012:319).   

2014-2020 reformları 2010 yılından sonra geniş bir kamuoyu katılımıyla hazırlandı, 2013 

yılında kabul edildi. Değişiklikler “reform” başlığı altında sunulmakla birlikte ortaya çıkan 

sonucu 2003-2013 reformlarının devamı, pekiştirilmesi olarak değerlendirmek daha doğru 

olabilir. Daha önce Komisyon ve Tarım Bakanlarıyla sürdürülen karar alma sürecine ilk defa 

bu dönemde bütçe boyutuyla Avrupa Parlamentosu katıldı. Etkili de oldu. Komisyonun tüm 

değişiklik önerilerine katıldı, ancak OTP bütçesini az da olsa düşürdü. Diğer önemli değişiklik, 

bir evvelki dönemde geçmişteki destek düzeyi esas alınarak yapılan doğrudan desteklerin 

ülkeler arasında yarattığı hektar başına destek farkının, eşitsizliğin giderilmesi için başlatılan 

yeniden dağılım çabalarıdır. Çevre ve iklim değişikliği sorunları ikinci ayak, kırsal gelişme 

destekleriyle de güçlendirilmeye çalışılıyor. OTP’deki radikal değişimin bir göstergesi de 

bütçeden yapılan harcamaların kompozisyonudur. 1992 yılında piyasa müdahaleleri bütçenin 

yüzde doksanını oluştururken, bu oran 2013 yılının sonunda yüzde beş düzeylerine çekilmiş, 

doğrudan ödemeler yüzde doksan dört düzeyine yükselmiştir. Başka bir yenilik de üretim 

sınırlandırmalarının kaldırılmasıdır. Reformun yönü açısından pek bir soru işareti yok. Açık 

olan soru, 2012’de sürmekte olan ekonomik krizin bu planları, plana ayrılacak kaynakları ne 

yönde etkileyeceğidir (Akder, 2016:485). 

Üye sayısı 28’e çıkan AB’nin tarımsal ve kırsal özellikler bakımından artan heterojen yapısı, 

OTP’nin uygulanmasını zorlaştırmış, üyeler arasındaki dağılımların adaletsiz olduğu 

yönündeki şikayetlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Üye ülkelere, OTP araçlarının 

uygulanması amacıyla yaratılan “esneklik” imkanının en temel gerekçelerinden biri yapı 

farklılıklarıdır. Reform sürecinin en önemli sonuçlarından biri olan sütunlararası esneklik 

imkanı, OTP’nin üye ülkelerin ihtiyacına göre şekillenebilmesine imkan tanıyabilmektedir. 

Ancak bu uygulamaya yönelik ülkelerarası farklılıkların, OTP’nin “ortak” özelliğine zarar 

getirip getirmeyeceği konusu da en çok tartışılan ve bundan sonra da tartışılması muhtemel olan 

konuların başında gelmektedir. OTP, Avrupa 2020 hedefleri doğrultusunda stratejik önemini 

devam ettirecektir. Bununla birlikte, AB’de tarım harcamalarının yarısından fazlasının AB 

Bütçesi’nden karşılanıyor olması, elbette AB’ye gerek çiftçilik, gerek gıda kalitesi, gerekse 

doğal kaynakların kullanımı gibi temel konularda söz hakkı ve kontrol yetkisi vermektedir. 

2014-2020 yıllarını kapsayan yeni Mali Plan kapsamında AB Bütçesi’nin, istikrarlı ve güvenilir 

bir şekilde, ekonomik büyümeye, kültürel ve sosyal gelişmeye katkıda bulunması 

hedeflenmektedir (Olcay, 2016:120). 

OTP’de hala devam eden bir reform süreci vardır. OTP’yi sadeleştirme çalışmaları devam 

etmektedir.Tarımsal desteklerin eşit dağılımı konusu hala sorun olmaya devam etmektedir. 

Ayrıca Brexit konusu da bütçe üzerinde baskı yaratmakta ve OTP harcamalarının azaltılmasını 

gerekli kılmaktadır. Bu gibi nedenlerle OTP’de reform kaçınılmaz görünmektedir. Bu durum 

Türkiye’nin uyum hazırlıklarını da yakından ilgilendirmektedir. 

3.3. Brexit 

Lizbon Antlaşması ile ilk kez, isteyen üye devletin Birlikten ayrılma hakkı 

düzenlenmiştir(50.Md.). Üye devletlerden, Birlikten ayrılmak yönünde bir talep gelmesi 

halinde Avrupa Parlamentosunun talebi uygun bulmasının ardından, Konseyin nitelikli 

çoğunlukla karar alması gerekmektedir. Birlikten ayrılan devletin, ileriki bir tarihte yeniden 

Birliğe katılmak istemesi halinde yeniden üyelik talebinde bulunması ve katılım koşullarını 

karşılaması gerekmektedir (Akşahin, 2009:178). 



4th SCF International Conference on “Economic and Social          Nevsehir 

Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”                      26th-28th April 2018 

 

60 

 

Lizbon Antlaşması 50.Maddeye dayanarak Birleşik Krallık, 29 Mart 2017 tarihinde Avrupa 

Konseyine, AB’yi terk etmeyi amaçladığını resmen tebliğ etti. O gün konuşan Avrupa Konseyi 

Başkanı Donald Tusk, “Gerek Brüksel’de, gerekse Londra’da bugünün mutlu bir gün olduğunu 

düşünmek için bir sebep yoktur,” dedi. Tusk, 27 ülkeli topluluğun ileri dönemde yapılacak 

müzakerelerde “kararlı ve dayanışma içinde” olacağını da sözlerine ekledi: “Bizim amacımız 

bellidir: AB vatandaşlarının, işletmelerin ve üye ülkelerin üzerindeki yükü asgari düzeye 

indirmek.” 50. Maddenin tebliğ edilmesi, Birleşik Krallığın 23 Haziran 2016’da yaptığı 

referandumun sonucundan sonra gerçekleşmişti.9 

Ngaire Woods, 17 Ağustos 2017 tarihli The Guardian gazetesindeki “Brexit, tarım reformu için 

bir şanstır - ancak politikayı doğru bir şekilde belirlemeliyiz” başlıklı yazısında aşağıdaki 

görüşlerini belirtmiştir;10 

“İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çekilmesi şüphesiz birçok risk taşıyor. Ancak, İngiliz 

politikacılar ve iş dünyası liderleri haklıysa, aynı zamanda önemli bir fırsat yaratır: daha 

güvenli, daha yeşil, daha verimli ve daha yenilikçi bir tarım sektörü inşa etme olasılığı. Birleşik 

Krallık bu fırsatı ele geçirmeyi başarırsa, AB, ABD ve yüksek oranda korunan tarım sektörüne 

sahip diğer ekonomiler de onu takip edebilir. 

Öyle görünüyor ki, Birleşik Krallık tarımının büyük bir kısmı AB'nin ortak tarım politikasına 

kilitlendi. Bu durum, sektörün çiftlik çeşitliliğini desteklememesi ve İngiltere'nin en zengin 

toprak sahiplerine yaptığı ödemeleri yönlendirmemesi de dahil olmak üzere sektörü daha 

büyük, daha endüstriyel ve çevreye zarar verici uygulamalara yönlendirmekle suçlanıyor.  2005 

tarihli bir soruşturma, İngiltere'nin OTP'den aldığı sübvansiyonlarda 3 milyar sterlinin (3.9 

milyar dolar) büyük ölçüde Nestlé, Cadbury ve Kraft gibi büyük tarım ve gıda üretim 

şirketlerine gittiğini ortaya koydu. 

Brexit’in savunucuları, kusurlu OTP’den kurtulduklarında, İngiltere’nin tarım ve tarım 

işçilerine daha iyi hizmet veren daha rekabetçi bir tarım sektörü inşa edebileceklerini ve bunun 

da sübvansiyonların çarpıtılmasına olan bağımlılığı azaltacağını savunuyor. 

Tabii ki, Birleşik Krallıklı çiftçiler, ihraç ettikleri miktarın yarısından fazlasını oluşturan AB 

pazarını kaybetmekten dolayı artan sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar. İngiltere'den gelen AB 

göçmenlerinin engellenmesi, birçoğunun da mevsimlik işgücüne bağlı olması nedeniyle 

çiftçilere zarar verecektir. Ancak, İngiltere için, ne tür çiftliklerin ve gıdaların geliştirilmesi 

gerektiğine karar vermesi ve daha sonra serbest ticaret anlaşmalarını sonuçlandırmaya çalıştığı, 

dünyanın önde gelen ihracatçılarıyla olan anlaşmalarında çıkarlarını korumak için en önemli 

hedef olmalıdır.”  

Tarımsal ticaret tavizleri halihazırda ağırlıklı olarak tarife kotası şeklindedir. Bu AB 

tavizlerinin korunması durumunda tarife kotası ile yapılan Birleşik Kırallık ithalatı, Yeni 

Zelanda koyunu ve tereyağı kotaları ile Afrika ülkelerinden şeker ithalatları, yeni 

düzenlemelerle ithal edilmek zorunda. DTÖ Kuralları gereğince İngiltere, bu ayırımcı kotaları 

bundan sonra uygulayamayacak (Agra Europa, 2016:42). 

Brexit’in, AB için de birçok zorluklar getireceği beklenmektedir. En önemli etki, AB bütçesinin 

en büyük 3üncü finansör ülkesinin kaybı ile oluşacak bütçe açığının kapanması olacaktır. Bu 

açığın kapatılabilmesi için, 27 ülkenin AB bütçesine yaptıkları katkı payının artırılması, 

Bütçenin en önemli harcama kalemlerini oluşturan tarım  ve uyum politikalarında reforma ve 

bütçe kısıntılarına gidilmesi gibi konular tartışılmaktadır.  

4. Sonuç 

AB ve Türkiye arasındaki tarım ürünleri ticaretinin daha uzun bir süre tercihli ticaret rejimiyle 

artarak süreceği anlaşılmaktadır. Belirgin eğilimleri değiştirebilecek bir işaretin olmadığı 

                                                           
9 https://www.avrupa.info.tr/tr/brexit-sureci-1062 
10 https://www.theguardian.com/business/2017/aug/17/brexit-farming-reform-uk-agriculture-cap 



4th SCF International Conference on “Economic and Social          Nevsehir 

Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”                      26th-28th April 2018 

 

61 

 

anlaşılmaktadır. Dünya Ticaret Örgütünün ikinci anlaşması, Doha Turları ise henüz 

sonuçlanmamıştır. Amerika ve Avrupa’daki kriz sürdüğü sürece sonuçlanması da beklenemez. 

Eğer sonuçlanırsa bu, AB-Türkiye tarım politikası ilişkilerini de etkileyecek ve en azından 

tercihlerin yeniden düzenlenmesini gerektirecektir. 

Türkiye’nin adaylık statüsü sürdükçe, ortak kırsal politika IPARD desteği ile, mütevazı 

adımlarla ilerleyecektir. Tarım politikası için bu kadar net bir şey söylemek ise mümkün 

görünmemektedir. Müzakerelerde tarım faslının açılma tarihi henüz belli değildir ve tam üyelik 

için de artık tahmin yapmanın gerçekçi olmadığı bir dönemi yaşanmaktadır (Akder, 2013:368).   

Türkiye-AB İlişkileri zor bir dönemden geçmektedir. Tarım da bundan nasibini almaktadır. 

AB’nde yükselen sağcı ve ırkçı akımlar Türkiye ile ilişkileri zorlaştırmaktadır. AB’nin kendisi 

de zor günler geçirmektedir. Brexit dolayısıyla uğranılacak kayıpların telafisi bir zorluk alanı 

iken, bunun diğer üyelere örnek olması ihtimali Birliğin geleceğini tehlikeye sokmaktadır. 

Birlik bir yandan geleceğini sorgulayarak kendine yeni bir yol çizmeye çalışırken, bir yandan 

da oluşacak bütçe kayıpları ile baş edebilmek için bazı alanlarda reform ve desteklerde kesinti 

yapmayı düşünmektedir. Bu durumda da eskiden beri tüketiciler tarafından çok eleştirilen OTP 

hedefte bulunmaktadır. OTP çerçevesinde yapılan yardımların azaltılması kesin gibidir. Zaten 

AB, neredeyse her üye alımından önce OTP’de reform yaparak, ödemelerde kesintiye 

gitmektedir. Bu durumda ufukta görünmese bile, Türkiye’nin üyeliği halinde Türkiye’nin OTP 

çerçevesinde fazla bir destek alamayacağı anlaşılmaktadır. 

Halihazırda Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve tarımın dahil edilmesi kısmi rahatlama 

sağlayabilecektir. Türkiye’nin TTIP kapsamına alınması için ısrarcı olunmalıdır. Aksi taktirde 

Türkiye’nin önemli bir pazar ve imkan kaybına uğraması mümkündür.  
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Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Avrupa Birliği 

Ülkelerinden Deliller 

    
Serap Barış1    Abdullah Barış2       

 
“Küreselleşmeye karşı durmak, yerçekimi yasalarına karşı durmak gibi bir şeydir.”  

(Kofi Annan, Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri) 

Özet 

Küreselleşmenin günlük hayatımız üzerinde farklı etkileri olması nedeniyle halihazırda oldukça tartışmalı bir 

konudur. 2008 Küresel Finans Krizi ile küreselleşmenin özellikle ekonomik ve finansal boyutları gerek akademik 

gerekse politik çevrelerce yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada küreselleşme düzeyi açısından yüksek 

sıralarda yer alan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Çalışmada 28 AB üyesi ülke ve 1996-2015 dönemi verileri kullanılarak panel regresyon analizi 

yapılmıştır. Küreselleşmeyi temsilen, pek çok avantajı nedeniyle literatürde yaygın bir şekilde kullanılan KOF 

küreselleşme endeksi verileri tercih edilmiştir. Panel regresyon tahmin sonuçlarına göre ülkelerin genel, ekonomik, 

sosyal ve politik küreselleşme ile büyüme arasında yüzde bir anlam düzeyinde pozitif anlamlı bir ilişki söz 

konusudur. Dolayısıyla küreselleşmenin AB üyesi ülkeleri olumlu etkilediği söylenebilir. 
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1. Giriş 

Kökeni çok eskilere gitmekle beraber, son çeyrek yüzyıldır hız kazanarak ekonomik, sosyal, 

politik ve teknolojik alanlar başta olmak üzere birçok alanı etkisi altına alan gelişmeler ulusüstü 

ve ötesi bir kavramı anlatan sürecin başlangıcı olmuştur. Sürece adını veren bu kavram 

“küreselleşme”dir. Küreselleşme küçülen dünya, karşılıklı bağımlılığın hızlanması, küresel 

bütünleşme gibi anlamlara gelmektedir. Örneğin IMF (2008)’ye göre küreselleşme 

ülkelerarasında ekonomik, politik ve sosyal etkileşimin arttığı; üretim faktörleri ile mal ve 

hizmetlerin uluslararası sınırlar arasında -kısıtlamaların kaldırılarak- serbestçe hareket ettiği bir 

entegrasyonu ifade etmektedir. En geniş anlamıyla ise, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel 

alanlarda ortak değerlerin ulusal sınırları aşarak dünya geneline yayıldığı bir süreç olarak ifade 

edilebilir. O halde küreselleşme, çok boyutlu bir kavramdır ve bu kavrama hangi disiplinden 

bakıldığına göre tanımlamalar da değişmektedir. Ancak hangi açıdan bakılırsa bakılsın, 

küreselleşme ulus devletlerin başta ekonomik olmak üzere birçok parametresi üzerinde önemli 

değişiklere yol açtığı söylenebilir. 

Küreselleşme, genellikle ekonomiyle ilgili bağlantılar şeklinde “dünyanın bütünleşmiş tek bir 

pazar durumuna gelmesi” olarak algılansa da sosyal, politik ve kültürel yönleri olan bir 

kavramdır. Hatta günümüzde küreselleşmeyi ölçmeye yönelik olarak oluşturulan endekslerde 

alt endeksler olarak küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve politik boyutları da ölçülmektedir. 

Ekonomist Joseph Stiglitz, "Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı" adlı kitabında, ekonomik 

küreselleşmeyi "... ulaşım ve iletişim maliyetlerinin muazzam ölçüde azaltılması ve yapay 

engellerin malların, hizmetlerin, sermayenin, bilginin ve/veya hizmetlerin akışına 

indirgenmesiyle ortaya çıkan, ülkelerin ve insanların daha yakın entegrasyonu" olarak 

tanımlamaktadır. Ekonomik anlamda küreselleşmenin ticari, mali ya da finansal ve üretimin 

küreselleşmesi olmak üzere üç boyutu dikkat çekmektedir. Üretimin küreselleşmesi, sınır ötesi 

doğrudan yatırım ve üretim faaliyetleri önündeki engellerin kaldırılıp desteklenmesini ve 

yaygınlaşmasını içermektedir. Özellikle 1980’lerin ikinci yarısından itibaren çok uluslu 

şirketlerin üretimlerini önemli ölçüde sınır ötesinde gerçekleştirdikleri gözlenmektedir.  

Finansal küreselleşme, sermaye akımlarına yönelik ulusal sınırlamaların kaldırılmasıyla dünya 

finans piyasalarının bütünleşmesini ifade etmektedir. Liberal ekonomi politikalarının yükselişi 

ve hızlı teknolojik gelişmeler sayesinde sermaye sınır tanımadan dolaşmaktadır. Ticari 

küreselleşmede ise mal piyasalarındaki ticaretin serbestleştirilmesi ve bu konudaki engellerin 

en aza indirilerek ya da kaldırılarak mal piyasalarının bütünleşmesi anlamı taşımaktadır. 1947 

yılında GATT’ın sonrasında Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası’nın katkılarıyla 

ticari küreselleşmede önemli ölçüde mesafe kaydedilmiştir. 1980’li yılların başlarında 

neoliberal iktisat politikalarının da uygulanmaya başlanmasıyla hız kazanan küreselleşme 

süreci, dış ticaret, yabancı sermaye ve özellikle finansal akımların artmasında etkili olmuştur.  

Küreselleşme modern yaşamın hemen hemen tüm alanlarını etkilemesine rağmen etkileri 

konusunda henüz bir görüş birliğine varılamamıştır. Küreselleşmenin hangi değişkenleri 

etkilediği ve bu değişkenler üzerindeki etkilerinin nasıl olduğu (pozitif, negatif) bugün de 

ekonomi biliminin yanı sıra diğer pek çok bilim dalında tartışılmaktadır. Küreselleşmenin hızlı 

teknolojik gelişmeler sayesinde daha da hız kazandığı 21. yüzyılda başta gelir eşitsizliği olmak 

üzere, ekonomik büyüme, yoksulluk, işsizlik, kültürel baskınlık, çevre ve iklim değişikliği gibi 

etkileri konusu akademik ve politik çevrelerin yanısıra çeşitli gruplarca sürekli tartışılır 

olmuştur (Hayaloğlu vd., 2015: 120). Tarafsızları (dönüşümcüler) bir tarafa bırakacak olursak 

bu tartışmalar iki farklı ekol çerçevesinde sürüp gitmektedir. Hiper-küreselciler olarak da 

adlandırılan küreselleşme taraftarları ulus-devletlerin varlığının sıra dışı karşılandığı yeni bir 

dönemi işaret ederken, küreselleşmenin bireysel ekonomilere daha etkin piyasalara yol açarak 

rekabet gücünün, teknolojinin, istihdamın, yatırımların ve verimliliğin gelişmesine katkı 
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sağlayarak ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği konusunda hem fikirdir. Daha yüksek ticari 

açıklık (ticari küreselleşme) aynı zamanda, yerel işgücüne istihdam kaynağı olan ve teknoloji 

transferini kolaylaştıran doğrudan yabancı yatırımları teşvik ederek ekonomik büyümeyi 

artırmaktadır (IMF, 2008: 3). Küreselleşme karşıtlarına (kuşkucular-şüpheciler) göre ise 

küreselleşme gelir eşitsizliğini daha da derinleştirmekte, özellikle sermaye piyasalarının zayıf 

ve politik istikrarsızlığın fazla olduğu gelişmekte olan ülke ekonomilerinin refahını olumsuz 

yönde etkileyen bir süreçtir (Türedi, 2016: 692). 

Bu çalışmada ise küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerinde nasıl bir etkiye yol açtığı ampirik 

olarak analiz edilmiştir. AB ülkelerinin analize dahil edildiği çalışmada, genel küreselleşmeden 

başka ekonomik, politik ve sosyal küreselleşmenin de ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Çalışmanın bundan sonraki kısımları şu şekilde ilerlemektedir: İkinci kısımda 

literatür incelenmekte; üçüncü kısımda veri ve yöntem açıklandıktan sonra ekonometrik analiz 

sonuçları yer almaktadır. Dördüncü kısım ise çalışmanın sonuç ve değerlendirmesinden 

oluşmaktadır. 

2. Literatür Taraması 

Küreselleşmenin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkileri teorik düzlemde uzunca 

bir süredir tartışılmasına rağmen, ampirik olarak incelenmesinin tarihi oldukça kısadır. 

Küreselleşmenin tanımlanmasındaki ve ölçülmesindeki güçlükler ile uzun dönemli veri 

setlerinin olmaması, bu durumun önemli nedenleridir.  

Küreselleşmenin nasıl tanımlanacağı kadar nasıl ölçüleceği de önemli bir konudur. 

Küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin incelenmesinde küreselleşme 

göstergeleri olarak başlangıçta ticari açıklık, kısa ve uzun süreli sermaye hareketleri, finansal 

gelişme, doğrudan yabancı yatırımlar gibi değişkenler sıklıkla kullanılırken (Stiglitz, 2004), 

özellikle 2000’li yıllarda üretilen çeşitli endeksler kullanılmaya başlanmıştır (Martens vd. 

2014). Çünkü küreselleşme, ticaret açıklığı ve sermaye hareketleri gibi göstergelerin ötesine 

geçen ekonomik, sosyal ve siyasi yönleri de içeren çok yönlü bir kavramdır. Bu amaçla 

ekonomik, sosyal ve politik yönleri içeren kapsamlı endeksler [A.T. Kearney Dış Politika 

(KFP) Küreselleşme Endeksi, KOF küreselleşme endeksi, CSGR küreselleşme endeksi, Yeni 

Küreselleşme Endeksi (NGI), Maastricht Küreselleşme Endeksi (MGI)] geliştirilmiştir 

(Martens vd., 2014: 2). Bu endekslerden biri ampirik analizlerde yaygın olarak tercih edilen ve 

bu çalışmada da kullanılan KOF küreselleşme endeksidir3.  

Burada açıklanacak olan literatür iki kısma ayrılarak incelenmiştir. İlk olarak küreselleşmenin 

göstergesi olarak makroekonomik değişkenler (ticari açıklık, finansal açıklık gibi) ile KOF 

endeksi dışındaki endeksler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar; 

ikinci olarak ise KOF küreselleşme endeksini kullanan çalışmalar analiz edilecektir. 

Küreselleşmenin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkilerinin incelendiği 

çalışmalarda küreselleşmeyi temsilen ticari ve finansal açıklık değişkenleri yaygın olarak, 

sınırlı da olsa tarife oranları denklemlere dahil edilmiştir. Ticari açıklığın ekonomik büyüme 

üzerindeki etkilerinin genel olarak pozitif ve anlamlı olduğu yönünde bir görüş birliği vardır 

(Dollar, 1992; Sachs ve Warner, 1995; Yanıkkaya, 2003; Omisakin vd., 2009). Ancak az sayıda 

çalışmada özellikle düşük gelirli ülkelerde ticari açıklığın ekonomik büyüme üzerindeki 

etkilerinin zayıf ya da negatif olduğu (Stiglitz, 2004; Ulaşan, 2015) bulgulanmıştır. Finansal 

dışa açıklık ve ekonomik büyüme arasında ilişki de ise sonuçlar oldukça farklıdır. King ve 

Levine (1993), Beck vd. (2000), Edison vd. (2004), Acemoğlu vd. (2006) tarafından üretim 

fonksiyonuna dayalı olarak yapılan çalışmalarda finansal dışa açılmanın ekonomik büyümeyi 

pozitif etkilediği; Grilli ve Milesi-Ferretti (1995); Rodrik (1998) bu iki değişken arasında ilişki 

                                                 
3 Endeks hakkında çalışmanın veri seti kısmında ayrıntılı bilgi verilmiştir.  
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olmadığı; Rodrik (1999), Hellmann vd. (2000); Tornel vd. (2004) finansal dışa açıklığın 

ekonomik büyümeyi negatif etkilediği yönünde bulgular da elde edilmiştir. 

Ticari ve finansal açıklıktan başka tarife oranları da küreselleşmenin bir göstergesi olarak 

kullanılmıştır. Örneğin,  Rodrik (1999) ve Garret (2001) tarife oranlarının belirli bir düzeyin 

altında olmasının (düşük) ekonomik performans üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya 

koymuşlardır.  

KOF küreselleşme endeksi ortaya atılmasından sonra bazı avantajları nedeniyle birçok 

çalışmada kullanılmıştır. Bu avantajlar şöyle sıralanabilir: (1) Uzun bir zaman serisine (1970-

2015 dönemi KOF 2018 versiyonuna göre) sahip olması, (2) 209 ülkeye yayılmış olması ve (3) 

küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve siyasi boyutlarını içermesidir (Potrafke, 2015). Bu 

endeksi kullanan çalışmaların genelinde gerek genel, gerekse alt endeksler (ekonomik, sosyal, 

politik) bazında olsun küreselleşmenin ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği (Dreher, 2006; 

Dreher vd., 2008; Chang ve Lee, 2011; Quinn vd., 2011; Villaverde ve Maza, 2011; Chang vd., 

2013; Gurgul ve Lach, 2014; Hayaloğlu vd., 2015; Türedi, 2016; Doğan ve Can, 2016) 

sonucuna varılmıştır. Az sayıda çalışma ise küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerinde 

etkilerinin sınırlı, negatif ya da etkisinin olmadığı (Peter ve Elizabeth I., 2013; Osterloh, 2012; 

Sapkota, 2010) bulgusunu ortaya koymuştur. Alt endeksler olarak ekonomik, politik ve sosyal 

küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı ya da negatif 

etkisinin (Kılıç, 2015; Olimpia ve Stela, 2017) olduğu da literatürün bulgularındandır.  

Literatürün temel bulgularından birisi de küreselleşmenin ekonomik büyüme ve kalkınma 

üzerindeki etkilerinin ülkelerin kalkınmışlık ve gelir düzeylerine göre farklı olacağıdır. 

Hayaloğlu vd. (2015) yüksek, üst orta, alt orta ve düşük gelirli 91 ülke için yaptıkları analizde 

küreselleşme,  yüksek, üst orta ve düşük orta gelirli ülkelerde ekonomik büyümeyi artırırken, 

düşük gelirli ülkelerde gerek genel gerekse ekonomik ve sosyal küreselleşme düzeyindeki artış 

ekonomik büyümeyi azaltmaktadır. Kazar ve Kazar (2016)’a göre ise yüksek gelirli OECD 

ülkeleri ile orta-üst gelirli ülkelerde politik küreselleşme; orta-alt gelirli ülkelerde ekonomik 

küreselleşme ve düşük gelirli ülkeler ile OECD üyesi olmayan yüksek gelirli ülkelerde sosyal 

küreselleşme ekonomik büyümenin itici bir gücüdür. Stiglitz (2004)’in de belirttiği üzere, 

küreselleşme iyi yönetilmesi gereken bir süreçtir ve etkileri bütün ülkelerde aynı değildir. 

Küreselleşmenin farklı ülkelerdeki büyümeyi farklı şekillerde etkilemektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerin olumsuz yönde etkilediği bazı kanallar, aslında ABD ve diğer gelişmiş ülkelere fayda 

sağlamaktadır.  

3. Veri Seti ve Model 

3.1. Veri Seti 

Çalışmanın temel amacı, AB ülkelerinde küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerinde bir 

etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. AB ülkelerinin örneklem olarak seçilmiş olmasının 

nedeni KOF Küreselleşme Endeksi verilerinin başladığı yıl olan 1970’ten günümüze 

küreselleşme düzeyi en yüksek olan ülke grubu olmasındandır. 28 AB ülkesine ait 1996-2015 

periyoduna ait yıllık veriler kullanılmıştır.  

Analizin tüm modellerinde bağımsız değişken olarak kullanılan KOF Küreselleşme Endeksi, 

Dreher (2006) tarafından geliştirilmiş ve Dreher vd. (2008) tarafından güncellenmiştir. Endeks, 

1970 yılından bu yana dünyadaki hemen hemen her ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal boyutta 

küreselleşme düzeyini yıllık olarak ölçmektedir. Bu yönüyle literatürde en çok kullanılan 

küreselleşme endeksi olmuştur (Potrafke, 2015). En son yayımlanan KOF Küreselleşme 

Endeksi olan KOF 2018 versiyonu 209 ülke için hesaplanmış olup, 1970'den 2015'e kadar olan 

dönemi kapsar. KOF endeksi ekonomik, sosyal ve politik olmak üzere 3 alt endeks ve bir genel 

endeksten oluşmaktadır. KOF 2018 versiyonuna göre –önceki versiyonlardan farklı olarak-  her 
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alt endeksin genel endeks içindeki ağırlığı birbirine eşit olup, %33,3 olarak belirlenmiştir. Yine 

önceki versiyonlardan farklı olarak ekonomik küreselleşme endeksi ticari ve finansal 

küreselleşme olarak iki alt endeksten; sosyal küreselleşme, bireylerarası küreselleşme, bilgi 

akışı küreselleşmesi ve kültürel küreselleşme olarak üç alt endeksten oluşmaktadır. Bu alt 

endekslerin toplamıyla oluşan KOF genel küreselleşme endeksinde toplamda 42 değişken yer 

almaktadır. Endeksteki değişkenlerin her biri 1 ile 100 arasındaki değerlere sahiptir. En düşük 

küreselleşme düzeyi 1 ile gösterilirken en yüksek küreselleşme düzeyi 100 ile gösterilmektedir. 

Alt endeksin hesaplanması için kullanılan ağırlıklar temel bileşenler analizi kullanılarak elde 

edilmektedir (KOF, 2008a).  

KOF Küreselleşme endeksi verileri, dünya genelinde küreselleşme düzeyinin 1970 yılından bu 

tarafa sürekli arttığını göstermektedir. Şekil 1’de KOF 2018 verilerine göre (1970-2015) genel 

küreselleşme endeksi dünya ortalaması gösterilmiştir. Dünya genelindeki küreselleşme seviyesi 

1990 ile 2007 yılları arasında hızla artmış ve 2008 Küresel Finans Krizi’nden sonra bu yana 

daha yavaş bir artış göstermiştir. 2015 yılında küreselleşme seviyesi hafif bir düşüş göstermiş 

olup, dünya genelinde küreselleşme düzeyi 1975’ten beri ilk kez gerilemiştir. Bu gerileme 

ekonomik küreselleşmedeki düşüşten kaynaklanmış, sosyal küreselleşme durağan seyrederken, 

politik küreselleşmede ise az da olsa bir yükseliş olmuştur (KOF, 2008b). 

 

Grafik 1:KOF Küreselleşme Endeksi Dünya Ortalaması 

 
    Kaynak: (KOF, 2018b). 

Çalışmada KOF küreselleşme endeksi hem genel hem de ekonomik, sosyal ve politik 

küreselleşme alt endeksleri olarak modele dahil edilmiştir. Bu amaçla 4 adet model tahmin 

edilmiştir. 

Ekonomik büyümeyi belirleyen en temel değişkenler bir ülkedeki sermaye ve emek düzeyidir. 

O nedenle kontrol değişkenleri olarak sermayeyi temsilen gayri safi sabit sermaye oluşumu 

dolar cinsinden, emeği temsilen de ülkelerin toplam nüfusları milyon kişi cinsinden modele 

dahil edilmiştir. Nüfus dışındaki tüm değişkenlerin ekonomik büyümeyi pozitif etkilemesi 

beklenmektedir. Literatürde yer alan teorik ve ampirik çalışmaların sonuçları, nüfus artışının 

ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı engellediğini (kötümserler); ülkelerin kendi koşullarına 

bağlı olarak büyümeyi arttırdığını (iyimserler) hatta ekonomik büyüme üzerinde anlamlı ve 

önemli bir etkisinin olmadığını (tarafsızlar) ortaya koymaktadır (Tekeli ve Günsoy, 2015). 

Dolayısıyla nüfus artışının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi pozitif, negatif hatta anlamsız 

(önemsiz) olabilir.  

Analizde ekonomik büyümeyi temsilen kişi başına milli gelir ile küreselleşme ve ekonomik, 

sosyal ve politik boyutlarını temsilen ise KOF endeksi yıllık verileri kullanılmıştır. Ayrıca 
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literatürde ekonomik büyümeyle ilişkisi belirtilen sermaye oluşumu (GFC) ve ülkelere ait nüfus 

(POP) kontrol değişkeni olarak analize dahil edilmiştir. Analizde kullanılan veriler Tablo1’de 

ve tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Modelde Kullanılan Değişkenler 
Değişken Adı Kısaltma Tanım Birim Kaynak 

Ekonomik Büyüme GDP Kişi Başına düşen Milli Gelir USD $ WDI 

Küreselleşme KOF Küreselleşme puanı Endeks KOF 

Ekonomik küreselleşme ECON Ekonomik küreselleşme puanı Endeks KOF 

Sosyal küreselleşme SOCIAL Sosyal küreselleşme puanı Endeks KOF 

Politik Küreselleşme POLI Politik küreselleşme puanı Endeks KOF 

Sabit sermaye oluşumu GFC Yıllık sabit sermaye oluşumu USD $ WDI 

Nüfus POP Yıllık nüfus Kişi sayısı WDI 

      

Analizde bağımlı değişken olan ekonomik büyüme, dolar cinsinden yıllık kişi başına düşen 

GSYH (GDP) olarak Dünya Bankası veri tabanından alınmıştır. Küreselleşme endeksi (KOF), 

KOF tarafından yıllık olarak hesaplanan ve yayınlanan ortalama küreselleşme endeksini 

göstermektedir. Ekonomik (ECON), sosyal (SOCIAL) ve politik (POLI) küreselleşme verileri 

ise ortalama küreselleşme endeksinin alt endekslerini göstermektedir. Kontrol değişkeni olarak 

sabit sermaye oluşumu (GFC) Dünya bankası veri tabanından alınmıştır. Brüt sabit sermaye 

oluşumu (eski gayri safi yurtiçi sabit yatırım) arazi iyileştirmelerini (çitler, kanallar, 

kanalizasyon boşaltmaları vb.); bitki, makine ve teçhizat alımları; okullar, ofisler, hastaneler, 

özel yerleşim konutları ve ticari ve endüstriyel binalar da dahil olmak üzere yolların, 

demiryollarının ve benzerlerinin inşaatını kapsamaktadır. 1993 SNA'ya göre, değerli eşyaların 

net kazanımı da sermaye oluşumu olarak kabul edilmektedir. Veriler mevcut ABD doları 

cinsindendir. Ülkelere ait nüfus verileri yine Dünya Bankası veri tabanından alınmıştır.  

    Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişken Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum Gözlem Sayısı 

GDP 25819.42 19477.36 1208.85 119225.4 560 

KOF 78.73746 7.381032 54.43895 90.23753 560 

ECON 74.70997 10.5658 33.743 93.58852 560 

SOCIAL 77.50592 7.402912 50.11999 89.8889 560 

POLI 74.43509 12.9712 43.43993 99.54428 560 

GFC 1.04e+11 1.63e+11 5.44e+08 7.78e+11 560 

POP 1.77e+07 2.24e+07 379905 8.25e+07 560 

 

3.2. Model 

Bu çalışmada AB ülkelerinde küreselleşme ve alt endeksleri olan ekonomik, sosyal ve politik 

küreselleşmenin ayrı ayrı ekonomik büyüme üzerindeki etkisi dört farklı ekonometrik model 

yardımıyla incelenmiştir. Bu modeller: 

 

Model 1: GDPit = β0 + β1KOFit + β2GFCit + β3POPit + Ɛit 

Model 2: GDPit = β0 + β1ECONit + β2GFCit + β3POPit + Ɛit 

Model 3: GDPit = β0 + β1SOCIALit + β2GFCit + β3POPit + Ɛit 

Model 4: GDPit = β0 + β1POLIit + β2GFCcit + β3POPit + Ɛit 

 

Bütün modellerde bağımlı değişken ekonomik büyümeyi temsilen kişi başına düşen GSYH’dir. 

Modellerde yer alan Gdpit; i ülkesinin t yılındaki kişi başına düşen GSYH’sidir. KOFit; i 

ülkesine ve t yılına ait küreselleşme endeksi değeridir. ECONit, SOCIALit ve POLIit ise i 

ülkesine ve t yılına ait sırasıyla ekonomik, sosyal ve politik küreselleşme endeksi değerleridir. 
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GFCit; i ülkesive t yılına ait sabit sermaye oluşumunu ve POPit ise i ülkesine ve t yılına ait nüfus 

sayısını göstermektedir.  

4. Panel Regresyon Analizi Bulguları 

Analizin ilk aşamasında gözlemlenemeyen bireysel etkilerin varlığını test etmek için Moulton 

ve Randolph (1989) tarafından önerilen ANOVA F testi sonuçlarına bakılmıştır. Sabit etkiler 

ve klasik (havuzlanmış) model arasında karşılaştırma yapan bu testin “tüm bireysel etkilerin 

sıfıra eşit” olduğu (H0: µi=0) şeklindeki sıfır hipotezi reddedilmiştir (Bkz. Tablo 3). Bu sonuç, 

verilerin biremlere göre farklılık gösterdiğine, dolayısıyla klasik modelin (Havuzlanmış EKK) 

geçersiz olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca rassal etkiler tahmincisi ile klasik model arasında 

karşılaştırma yapmak için olabilirlik oranı testi (likelihood ratio) uygulanmış ve “birim 

etkilerinin standart hatalarının sıfıra eşit” olduğu (H0: σλ = 0) hipotezi reddedilmiştir. 

Dolayısıyla birim etkilerinin var olduğu ve klasik modelin uygun olmadığı anlaşılmıştır. 

Son olarak sabit ve rassal etkiler modellerinin karşılaştırılarak uygun modelin seçimi için 

Hausman Testi uygulanmıştır. Testin temel hipotezi “açıklayıcı değişkenler ve bireysel etki 

arasında korelasyon yoktur” şeklindedir. Bu durumda hem sabit etki, hem de tesadüfi etki 

tahmincisi tutarlıdır. Dolayısıyla tahminciler arasındaki fark çok küçük olacaktır ancak rassal 

etkiler modeli tutarlı olduğundan tercih edilmelidir (Tatoğlu, 2016: 185). Alternatif hipotez ise 

“açıklayıcı değişkenler ile bireysel etki korelasyonludur” şeklindedir. Bu durumda tesadüfi 

etkiler tahmincisi sapmalı, sabit etkiler tahmincisi tutarlıdır. Model için uygulanan Hausman 

testi sonuçları  Tablo 3’te yer almaktadır. Elde edilen ki-kare istatistiğine göre H0 hipotezi 

Model1 ve Model2 için reddedilememiş ancak Model3 ve Model4 için reddedilmiştir. Bu 

sonuçlar model1 ve model2 için tutarlı olan tahmincinin sabit etkiler, model3 ve model4 için 

ise rassal etkiler modeli olduğunu göstermektedir. 

           Tablo 3: Bireysel Etkilerin Belirlenmesi ve Tahminci Seçimi 
 Anova F Likeli Hood Ratio Hausman 

Model 1 62.44 

(0.0000) 

646.85 

(0.0000) 

0.00 

(0.9524) 

Model 2 56.02 

(0.0000) 

604.69 

(0.0000) 

0.02 

(0.8839) 

Model 3 50.42 

(0.0000) 

567.20 

(0.0000) 

7.29 

(0.0069) 

Model 4 93.75 

(0.0000) 

816.61 

(0.0000) 

10.28 

(0.0013) 

 

Grupiçi tahminci tutarlı olmakla birlikte, etkin olduğunu söyleyebilmemiz için değişen varyans 

(heteroskedasticity), otokorelasyon ve birimler arası korelasyon problemlerinin var olup 

olmadığı test edilmesi gerekmekir. Testlere ilişkin sonuçlar Tablo 4’te görülmektedir. 

Ekonometrik analizlerde değişen varyans problemi zaman serilerinden çok yatay kesit verilerle 

çalışma yaparken karşılaşılan bir durumdur. Değişen varyansın (heteroskedastisite) varlığını 

sınamak için Model1 ve model2’de sabit etkiler tahmincisi için önerilen değiştirilmiş Wald testi 

(Modified Wald) ve Model3 ile Model4’te rassal etkiler tahmincisi için önerilen Breusch-Pagan 

Lagrange Çarpanı testi uygulanmıştır. Tüm modeller için H0 hipotezi (H0: σi
2 = σ2) “varyanslar 

birimlere göre homoskedastiktir” reddedilmiştir. Buna göre tüm modeller için değişen varyans 

söz konusudur.  

Otokorelasyonun varlığını sınamak için Bhargava, Franzini ve Narendranathan’ın önerdiği 

Durbin-Watson testi ve Baltagi-Wu tarafından önerilen yerel en iyi değişmez test istatistiklerine 

bakılmıştır. Test istatistikleri ikiden küçük ise otokorelasyonun önemli olduğu yorumu 

yapılmaktadır (Tatoğlu, 2016: 214). Tablo 4’te sunulan  her iki teste ait  istatistikler ikiden 

küçük çıkmıştır. Bu sonuçlar bir otokorelasyon problemi olduğunu göstermektedir. Birimler 
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arası korelasyonun sınanması için ise Pesaran (2004) CD testi uygulanmıştır. Tüm modeller 

için birimler arası korelasyonun olduğu görülmektedir.  

    Tablo 4: Diagnostik Test Sonuçları 
 Değişen Varyans Otokorelasyon Birimler Arası 

Korelasyon 

 BP LM D.W.  Baltagi-Wu 

(LBI) 

Pesaran CD 

Model 1 KOF re 2720.32 

(0.0000) 

0.14547 - 0.24282 18.520 

(0.0000) 

Model 2 ECON re 2443.60 

(0.0000) 

0.12588 – 0.21221 27.503 

(0.0000) 

 M. Wald (χ2) Testi   

Model 3 SOCIAL fe 14354.07 

(0.0000) 

0.17733 – 0.26585 22.870 

(0.0000) 

Model 4 POLI fe 62749.02 

(0.0000) 

0.16205 – 0.28555 13.739 

(0.0000) 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere panellerde değişen varyans, otokorelasyon ve birimler arası 

korelasyon sorunları mevcuttur. Bu nedenle bu sorunlara karşı dirençli standart hatalar 

kullanılarak tahmin yapılmıştır. Bunun için rassal etrkiler modeli (Model1ve Model2) için 

Arrelano (1987), Froot (1989) ve Rogers (1993) tarafından geliştirilen dirençli standart hatalar 

kullanılmıştır. Değişen varyans ve otokorelasyona karşı dirençli standat hatalar geliştirerek 

analizi yapmakta olan bu test birimler arası korelasyonu dikkate alamamaktadır. Ancak en 

yakın sonuçla bu şekilde çıkmaktadır. Sabit etkiler modeli (Model3 ve Model4) için ise Dristol-

Kraay (1998) standart hatalarla sabit etkiler modeli tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçları Tablo 

5’te görülmektedir.  

 

        Tablo 5: Panel Regresyon Sonuçları (Bağımlı değişken, GDP) 

Değişkenler 
Model1 

(KOF) 

Model2 

(ECON) 

Model3 

(SOCIAL) 

Model4 

(POLI) 

GFC 
5.70* 

(0.000) 

5.55* 

(0.000) 

10.81* 

(0.000) 

17.95* 

(0.000) 

POP 
-3.98* 

(0.000) 

-3.15* 

(0.002) 

5.10* 

(0.000) 

2.00** 

(0.060) 

KOF 
5.75* 

(0.000) 

- - - 

ECON 
- 4.17* 

(0.000) 

- - 

SOCIAL 
- - 12.75* 

(0.000) 

- 

POLI 
- - - 5.93* 

(0.000) 

C 
-4.77* 

(0.000) 

-0.24 

(0.811) 

-9.31* 

(0.000) 

-4.53* 

(0.000) 

Test İstatistikleri     

Gözlem Sayısı 560    

R-Kare 0.4066 0.3030 0.4529 0.4576 

Chi2 
115.47* 

(0.000) 

60.48* 

(0.000) 

- - 

F(3,19) 
- - 70.38* 

(0.000) 

 186.53* 

(0.000) 

            Not: *, **, ***, tahmin edilen katsayıların sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde  

istatistiksel olarak anlamlı olduklarını göstermektedir.  
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Panel regresyon tahmin sonuçlarına göre ülkelerin genel, ekonomik, sosyal ve politik 

küreselleşme ile büyüme arasında %1 bir anlam düzeyinde pozitif anlamlı bir ilişki söz 

konusudur. Buna göre genel küreselleşme puanlarında bir birimlik artış GSYH’yi 5.75 puan 

artırmaktadır. Benzer bir şekilde küreselleşmenin alt boyutlarını gösteren ekonomik, sosyal ve 

politik küreselleşme endekslerinde bir birimlik artış sırasıyla 4.17, 12.75 ve 5.93 GSYH artışına 

neden olmaktadır. Bu bulgu KOF küreselleşme endeksini ve alt endekslerini kullanarak 

küreselleşmenin ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği sonucuna ulaşan Dreher (2006), Dreher 

vd. (2008), Chang ve Lee (2011), Quinn vd. (2011), Villaverde ve Maza (2011), Chang vd. 

(2013), Gurgul ve Lach (2014), Hayaloğlu vd. (2015), Türedi (2016)’nin sonuçlarıyla 

uyumluluk göstermektedir.  

Kontrol değişkeni olarak analize dahil edilen sabit sermaye oluşumu (GFC) ile GSYH arasında 

ise yüzde bir anlam düzeyinde pozitif anlamlı bir ilişki vardır. Diğer kontrol değişkeni olan 

nüfus ile GSYH arasında yine anlamlı bir ilişkinin varlığı görülmektedir. 

5. Sonuç 

Ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda ortak değerlerin ulusal sınırları aşarak dünya 

geneline yayıldığı bir süreç olarak ifade edilebilen küreselleşme, çok boyutlu bir kavramdır ve 

bu kavrama hangi disiplinden bakıldığına göre tanımlamalar da değişmektedir. Ancak hangi 

açıdan bakılırsa bakılsın, küreselleşme ulus devletlerin başta ekonomik olmak üzere birçok 

parametresi üzerinde önemli değişiklere yol açtığı söylenebilir. 

Bu çalışmada ise küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerinde nasıl bir etkiye yol açtığı ampirik 

olarak analiz edilmiştir. AB ülkelerinin analize dahil edildiği çalışmada, genel küreselleşmeden 

başka ekonomik, politik ve sosyal küreselleşmenin de ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Küreselleşmeyi temsilen genel KOF küreselleşme endeksi hem genel hem de 

ekonomik, sosyal ve politik küreselleşme alt endeksleri olarak modele dahil edilmiştir. AB 

ülkelerine ilişkin 1996-2015 dönemi verileri kullanılarak oluşturulan 4 model panel veri 

regresyon analizi ile tahmin edilmiştir. Panel regresyon tahmin sonuçlarına göre ülkelerin 

toplam, ekonomik, sosyal ve politik küreselleşme ile büyüme arasında %1 anlam düzeyinde 

pozitif anlamlı bir ilişki söz konusudur. Buna göre küreselleşme puanlarında bir birimlik artış 

GSYH’yi 5.75 puan artırmaktadır. Benzer bir şekilde küreselleşmenin alt boyutlarını gösteren 

ekonomik, sosyal ve politik küreselleşme endekslerinde bir birimlik artış sırasıyla 4.17, 12.75 

ve 5.93 GSYH artışına neden olmaktadır. Dolayısıyla küreselleşmenin AB ülkelerinin 

ekonomik büyümesine katkı yaptığı söylenebilir. Bu çalışma AB ülkelerinde küreselleşmenin 

yalnızca ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkisinin olduğunu belirtmektedir. AB ülkeleri için 

ekonomik büyümeden başka diğer ekonomik, politik ve sosyal değişkenler üzerinde yol açtığı 

etkiler (olumlu, olumsuz, nötr) konusunda çalışmalar yapılabilir. Ayrıca küreselleşmenin 

ekonomik büyüme üzerindeki etkileri konusunda ortak bir çıkarım yapabilmek için farklı 

örneklemlerde daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç olduğu da aşikardır. 
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Uluslararası Enerji Fiyatlarının Dünya Ticareti Üzerine Etkisi: 

Panel Çekim Modeli Bulguları 

 
Memduh Alper Demir (Sorumlu Yazar)1  Utku Utkulu2 

 
Özet 

Bu çalışmanın amacı, enerji malı ağırlıklı ihracat yapan ülkelerin enerji dışı mal ithal ettiği ülkelerle karşılıklı 

ticaretinin  etkisini uluslararası enerji fiyatlarının ve uluslararası enerji dışı mal fiyatlarının değişimini de dikkate 

alarak belirlemektir. Ayrıca iki yönlü bir model kurulmasından dolayı analizde enerji dışı mal ticareti yapan 

ülkelerin ve enerji malı ticareti yapan ülkelerin kendi aralarındaki enerji malı/enerji dışı mal fiyatı çerçevesinde 

analizi de dikkate alınacaktır. Diğer bir deyişle amaç söz konusu nispi fiyatların, imalat sanayi malı üreten veya 

enerji malı üreten ülkelerin ticaretlerine etkisini incelemektir. Bu çerçevede, karşılıklı ticaretin modellenmesinde 

çekim modeli kullanılmaktadır. Çekim modeli, ülkelerin arasındaki ticaretin temel olarak aralarındaki uzaklık ve 

ekonomik büyüklük ile ilişkili olduğu varsayımından yola çıkar. Ayrıca yapılan analize bağlı olarak değişen 

nüfus,ortak sınır, ortak dil, serbest ticaret antlaşması vb. ilave kurumsal değişkenler kullanılmaktadır. Çekim 

modeli ile ele alınan bu çalışmanın tahmin yöntemi ise rassal etkiler panel veri modeli olup bu model OECD ve 

OPEC ülkeleri için tahminlenmektedir . Son olarak tahmin bulgularına dayanan politika önerileri sunulmaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Çekim modeli, enerji fiyatları, dış ticaret, panel veri 
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The Impact of Energy Prices on World Trade: Panel Gravity 

Model Findings 

 
Abstract 

The aim of this study is to determine the effect of bilateral trade between countries that export energy-weighted 

goods and countries that import non energy goods by taking into account the changes in international energy prices 

and international non-energy goods prices. In addition, due to the establishment of a bilateral model; non-energy 

export countries and energy export countries bilateral trade amongst themselves are analyzed within the framework 

of energy/non energy price(relative price). In other words, the aim is to examine the effect of relative prices on the 

trading of countries that produce energy goods or produce manufacturing goods. In this framework, the gravity 

model is used for modelling bilateral trade. The Gravity model is based on the assumption that the trade between 

countries is basically related to the distance between them and the economic sizes. In addition, depending on the 

analysis, population, common border, common language, free trade agreement etc. additional institutional 

variables include in the models. The estimation method of this study is the random effects panel data model. The 

estimation includes OECD and OPEC countries.  Finally, policy proposals based on estimation findings are 

presented. 
 

Keywords: Gravity Model, energy prices, trade, panel data 
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1. Giriş 

Sanayi devriminin başlangıcından itibaren enerji gerek üretim kanallarında girdi olarak gerekse 

hane halkı kullanımı için önemi giderek artmıştır. İnsanoğlu bu enerji kaynaklarının büyük bir 

bölümünü fosil yakıtlar olarak belirtilen; kömür, petrol ve doğalgaz kaynaklarından 

sağlamaktadır. Dolayısıyla bu kaynakların fiyatlarındaki değişim bu mallara olan talebinde 

değişmesi sonucunu yaratmıştır.  

Enerji ekonomisi literatüründe enerji fiyatlarının üretim, tüketime ve bazı iç makro 

değişkenlere (GSYH vb.) etkisine bakılırken bunun küresel olarak ticarete etkisi detaylı 

irdelenmemiştir. Özellikle çalışmamızın temelini oluşturacak enerji fiyatları ile enerji-dışı 

malların fiyatlarını ikame elastikiyetleri çerçevesinde dış ticarete konu olacak şekilde ele alan 

çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bizi bu çalışmaya iten temel motivasyon bu olmuştur. 

2. Literatür Taraması 

Çalışmamızın teorik alt yapısını çekim modeli kavramı oluşturacaktır. Tinbergen (1962) ve 

Pöyhönen(1963), Newton’un çekim modeli eşitliğini, uluslararası ticaret akımlarının analizinde 

ilk kullanan araştırmacılardır. Özellikle son yıllarda çekim modeli, uygulamalı dış ticaret 

analizlerinde kullanılan popüler bir araç olmuştur. Bu model başarılı bir şekilde göç, doğrudan 

yabancı yatırımlar ve özellikle uluslararası ticaret akımları gibi çeşitli akım türlerine 

uygulanmaktadır. Bu modele göre, i ülkesinden j ülkesine ihracat; ülkelerin ekonomik 

büyüklüklerine (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla  yada Gayrisafi Milli Hasıla), nüfuslarına, coğrafik 

uzaklıklarına ve söz konusu bu iki ülkenin arasındaki ortak kurumsal bazı özellikleri içeren 

kukla değişkenler kümesine bağlı olarak tanımlanmaktadır (Demir ve Bilik,2018: 30). 

Anderson (1979), çekim modeli için güçlü teorik temelleri literatüre ilk kez sunmuştur.  

Anderson, harcama sistemi sabit ikame elastikiyetinin Cobb- Douglas versiyonundan 

indirgenmiş çekim eşitliğini türettiği modelinde tüketiciler malların ülkelerin kökenine göre 

farklılaştığını  ayırt etmektedir. Literatürde bu konu Armington (1969) varsayımı olarak 

geçmektedir. Armington’a göre ticaret malları arasında menşei ülkeye dayalı olarak eksik 

ikame vardır. Anderson modelinin yatay kesit bütçe çalışmaları için alternatif olabileceği 

sonucuna varılmaktadır (Demir ve Bilik,2018: 31). 

Anderson çalışmasına,  farklı koşullar altında çok çeşitli mal ve faktörün bölgesel ve ulusal 

sınırlar arasında dolaşımını açıklamada çekim modelinin iyi bir uyum gösterdiğini belirterek 

başlamaktadır.  Çekim denklemini şu şekilde belirtmektedir: 

𝑀𝑖𝑗𝑘 = ∝𝑘 𝑌𝑖
𝛽𝑘

𝑌𝐽
𝛾𝑘

𝑁𝑖
𝜀𝑘𝑁𝑗

𝑒𝑘𝑑𝑖𝑗
𝜇𝑘

𝑈𝑖𝑗𝑘 

burada; Mijk k faktörünün ya da malının i ülkesi ya da bölgesinden j ülkesi yada bölgesine dolar 

cinsinden akımını, Yi ve Yj i ve j nin gelirlerini, Ni ve Nj i ve j nin nüfusunu, dij ülkeler yada 

bölgeler arasındaki uzaklığı , Uijk logaritmik normal dağılım gösteren hata terimini 

göstermektedir (Demir ve Bilik, 2018: 31). 

Bergstrand (1985,1989) da genel denge modelinden kısmi denge modeline giderek indirgenmiş 

çekim modeli eşitliği türetmiştir. Bergstrand, Cobb- Douglas yerine genel sabit ikame 

elastikiyetleri tercihlerini kullanmaktadır. Çekim denklemine ihracatçılar ve ithalatçılar için iki 

yönlü taşıma maliyetlerini fiyatlarla ağırlıklandırılmış ortalamalarını katmaktadır. Malların tam 

ikame olmadığını ve ithal mallarının yerli mala oranla değil birbirleri arasındaki ikamesinin 

yakın olduğunu göstermektedir. Bergstand analizini Dixit ve Stiglitz (1977)’nin monopolistik 

rekabet modeline dayandırmaktadır (Demir ve Bilik, 2018: 31). 

Deardorff (1998)’in çalışması, ürün farklılaştırmasını dikkate almayan Heckscher- Ohlin 

modelinden türetilen basit çekim modelidir. Hecksher-Ohlin modeline göre farklı kişi başına 

gelir düzeyine sahip ülkeler aynı gelir düzeyine sahip ülkelere göre daha fazla ticaret 
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yapmaktadır. Diğer yandan, Linder hipotezi ise aynı gelir seviyesine sahip ülkelerin daha fazla 

ticaret yapacağına çünkü farklılaştırılmış ürünler için aynı tercihlere sahip olacağını ortaya 

koymaktadır. Birinci durum ticaret ortağının seçimindeki farklılığa bağlı olarak üretici ve 

tüketicinin homojen mallardaki serbest ticaretini içermektedir. İkinci durumsa, farklı mallar 

üreten ve Cobb-Douglas veya sabit ikame elastikiyetleri varsayımlarına dayanan yeniden çekim 

denklemine götüren durumdur. Son zamanlarda, Anderson ve van Wincoop (2003), sabit ikame 

elastikiyetleri varsayımı altında genel denge modelinden türetilen basit çekim eşitliğinin nasıl 

oluşacağını kanıtlamışlardır (Demir ve Bilik, 2018: 31). 

Tüm bu teorik görüşlerden sonra iki ülke arasındaki ticaretin analizini ortaya koyan en temel 

doğal logaritmik doğrusal çekim modeli şu şekildedir; 

ln Fij = β0 + β1 ln GDPi + β2 ln GDPj + β3 ln (Distij) + μij 

Burada; Fij ülkeler arasındaki ticareti, β0 iki yönlü ticareti etkileyen gözlemlenmeyen faktörleri 

kapsayan ülke çifti sabit etkisini, GDPi ve GDPj ihracatçı ve ithalatçı ülkelerin gayrisafi yurtiçi 

hasılalarını, Distij başkentler yada ekonomik merkezler arasındaki uzaklığı ve μij hata terimini 

son olarak  β0 ,β1 ,β2 , β3 tahmin edilecek katsayıları vermektedir (Demir ve Bilik, 2018: 31). 

Ancak, genellikle araştırmacılar diğer değişkenlerin etkilerini de görmek için genişletilmiş 

çekim modellerini kullanmaktadırlar. Araştırmak istedikleri konuya bağlı olarak; yüzölçümü, 

döviz kuru, nüfus yoğunluğu, tarife ve tarife dışı engeller, pazara erişim, rekabet, ticari açıklık, 

ekonomik kalkınma, ortak kültür,dil, sınır vb. değişkenleri analizlerine katmaktadırlar (Demir 

ve Bilik, 2018: 31). 

Literatürde Enerji Fiyatları ile İki Yönlü Ticaret Arasındaki ilişki özellikle Dünya Ticareti 

perspektifinde  çok az rastlanmıştır.  Bu çalışmalarda elastikiyetlere dayandırılıp (Enerji Fiyatı/ 

Enerji-dışı mal fiyatı) bunun Dünya ticaretine etkisini yapan çalışmaya rastlanmamıştır. 

Literatürde tek bir ülkenin dış ticaret değerlerinin enerji fiyatı (genellikle petrol) ile olan 

ilişkisine değinilen zaman serisi boyutunda çalışmalara da rastlanmıştır. Ayrıca literatürde 

direkt enerji fiyatı-dünya ticareti etkisine bakmayıp GSYH veya başka makro ekonomik 

değişkenlerle enerji fiyatlarının ilişkisine bakılarak cari hesaplar dolayısıyla da ticarete dolaylı 

olarak bakılmıştır. Tablo 1’de direkt ya da dolaylı yoldan Enerji fiyatı- Dünya Ticareti 

arasındaki ilişkilere bakan yada bir kısmına bakmaya çalışan çalışmalara yer verilmiştir. 

 

Tablo 1: İlgili Ampirik Literatür. 
Araştırmacılar 

Ve Araştırmanın 

Yılı 

Örneklem Yöntem Araştırmanın 

Yapılma Nedeni 

Ana Bulgu 

Lutz ve Meyer 

(2009) 

Almanya Tek ülke 

için 

25 mal 1 hizmet 

sektörünün ticaret 

değerleri 

50 ülke için (Opec ve 

Diğer Dünyayı 

Kapsayan) GSYH, 

İhracat Oranı, 

Harcanabilir gelir ve 

fiyat endeksi 

 

Almanya için 

İnput-outputa 

dayanan 

INFORGE 

Modeli 

GINFORS 

Modeli 

Bu çalışmada kalıcı bir 

petrol fiyat artışının 

uluslararası ticaret ve 

petrol ithal eden ülkenin 

GSYİH üzerinde iç bir 

yapısal değişim yoluyla 

ekonomiyi dengeleyici 

bir etki yaratıp 

yaratmadığı 

sorgulanmıştır. 

Almanya açısından, 

tüketim malları 

endüstrisinden yatırım 

malları endüstrisine doğru 

bir kayma olduğu 

uluslararası açıdan da 

Almanya’nın rekabet 

üstünlüğü artan enerji 

fiyatlarının olumsuz 

etkisini sınırlandırdığı 

gözükmüştür. 
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Araştırmacılar 

Ve Araştırmanın 

Yılı 

Örneklem Yöntem Araştırmanın 

Yapılma Nedeni 

Ana Bulgu 

Sato ve 

Dechezleprete 

(2015) 

42 ülke 62 imalat 

sektörünün 1996-

2011 yılları arası 

sektörel düzeyde 

enerji fiyat endeksi, 

ihracat, nüfus, GSYH 

ve GSYH deflatörü, 

ücret 

Panel Çekim 

Modeli 

Sektörel düzeyde enerji 

fiyatlarındaki asimetrinin 

ticaret üzerine kısa 

dönem etkisini 

incelemektir. 

Göreli ülkelerarası sektörel 

enerji fiyatlarındaki 

değişimlerin ikili ticarete 

etkisi çok küçük düzeyde 

de olsa vardır. 

Chen ve Hsu 

(2013) 

117 ülke 1984-2009 

yılları arası, günlük 

petrol fiyatı ve panel 

çekim modellerinde 

gereken veriler 

(GSYH, İhracat, 

Alan, uzaklık vb…) 

Yıllık Volatilite 

Hesaplama  

ve 

Panel Çekim 

Modeli 

Petrol fiyatlarındaki 

oynaklığın dünyadaki iki 

ülke arasındaki iki yönlü 

ticareti nasıl etkilediğini 

incelemektir. 

Petrol fiyatlarındaki 

dalgalanmalar iki yönlü 

ticaret hacimlerini 

düşürmektedir. Ayrıca 

uzaklığın ticareti etkilediği 

bunun da nedeninin taşıma 

maliyetleri olduğu ve bu 

maliyetlerin petrol 

fiyatlarındaki oynaklıktan 

etkilendiği belirtilmiştir. 

Huntington(2015) 91 ülke 1984-2009 

yılları, Cari hesap, 

kişi başı gelir, kamu 

fazlası,çalışan nüfus, 

petrol ticareti tasarruf 

oranları 

Sabit etkiler 

Panel Veri 

modeli 

Petrol ithal 

bağımlılığındaki 

azalmanın belirli koşullar 

altında bir ülkenin ticaret 

açığını nasıl 

azaltabileceğinin 

tartışması yapılmıştır. 

Net petrol ihracatı cari 

hesap fazlasını 

oluştururken anlamlı, net 

petrol ithalatı ise cari hesap 

açıklarını 

etkilememektedir. 

 

 

 

 

 

 

Kilian, Rebucci, 

Spatafora (2009) 

Petrol İhracatçısı 

Ülkeler ve ABD, 

Japonya, Euro Sahası 

1970-2005 dönemi 

petrol ticaret dengesi, 

petrol dışı ticaret 

dengesi, cari hesap, 

sermaye kazançları ve 

net dış varlıklardaki 

değişimler 

Yapısal VAR 

Modeli 

Çalışmada amaçlanan 

küresel ham petrol 

piyasalarındaki arz ve 

talep şoklarının 

ekonomideki dış 

dengeler üzerine etkisini 

incelemektir. 

Petrol talep ve arz 

şoklarının petrol ihracatçısı 

ve petrol ithalatçısı 

ülkelerin ticaret dengeleri 

üzerine etkisi petrol dışı 

ticaret dengesinin etkisine 

de  bağlıdır. 

Bridgman(2008) Kanada ve ABD 

1960-2005 dönemi, 

çok değişken 

Hesaplanabilir 

Genel Denge 

Bu çalışmada tarifelerin, 

enerji fiyatlarının ve bu 

enerji fiyatları 

çerçevesinde enerji 

kullanan taşımacılık 

sektöründeki dikey 

uzmanlaşma ticaret 

modeli irdelenmiştir. 

Petrol şoklarının taşıma 

maliyetlerini arttırdığını, 

düşen tarife oranlarını 

dengelediğini bu nedenle 

fiyat-ithalat esnekliğini  

değiştirmenin 

gerekmediğini 

belirtmişlerdir. 

Allegret, Mignon, 

Sallenave (2015) 

30 ülke 1980-2011 

dönemi, GSYH, 

Özkaynak fiyatı, cari 

Global 

VAR 

Petrol fiyatı şoklarının 

etkilerini araştırmak ve 

bunun küresel 

Talep yada arz şoklarının 

doğası gereği petrol 

fiyatlarındaki şokların 
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Araştırmacılar 

Ve Araştırmanın 

Yılı 

Örneklem Yöntem Araştırmanın 

Yapılma Nedeni 

Ana Bulgu 

denge, döviz kuru, 

petrol fiyatı, petrol 

üretim değeri 

dengesizlikler üzerindeki 

aktarım kanalları ile 

ilişkisini incelemektir. 

uluslararası dengesizlikler 

üzerindeki etkisi doğaldır.  

Timilsina(2013) 25 ülke/bölge 27 

sektör GDP sektörel 

çıktı, uluslararası 

ticaret 

Hesaplanabilir 

Genel Denge 

Petrol fiyatlarındaki artış 

küresel ekonomiyi nasıl 

etkilemektedir. 

Özellikle çalışmanın 

uluslararası ticarete etkisi 

açısından bakılırsa 

MENA’nın ticaretini 

arttırdığını, yüksek gelirli 

ülkelerin çok 

etkilenmediği, orta 

gelirlerinin etkilendiği 

görülmüştür 

Abu- Bader ve 

Abu-Qarn 

(2010) 

55 tane ülke 1957-

1993, İthalat/GSYH 

ve İhracat/GSYH 

Zaman Serileri 

(Vogelgang ve 

Bai-Perron 

Kırılma Testleri) 

Ticaret rasyolarındaki 

yapısal kırılmaların 

ticaretin serbestleşme 

dönemlerinden çok 

petrol şokları ile oluştuğu 

iddaa edilmiştir. 

55 ülkedeki ticaret 

rasyolarındaki yapısal 

kırılmaların çoğu 

1973/1974 ve 1979/1980 

petrol şoklarının olduğu 

dönemde gerçekleşmiştir.  

Le ve Chang 

(2013) 

Malezya, Singapur, 

Japonya ocak1999- 

Kasım2011 

Gregory-Hansen 

Todo-Yamamoto 

nedensellik ve 

genelleştirilmiş 

etki tepki 

Petrol fiyatı 

dalgalnmaları 

çerçevesinde ticari 

dengelerin analizi. 

Farklı zamanlara ayrılan 

çalışmada bu üç ülkenin 

ticari dengeleri bazen 

etkilenmiş bazı zamanlarda 

etkilenmemiştir. 

Backus ve Crucini 

(2000) 

1955-1990 

8 gelişmiş ülke, çok 

değişken 

Dinamik Genel 

Denge  

Petrol şoklarının 

ekonominin genel 

dengesine etkisi 

Dış ticaret açısından 

Kanada dışında petrol fiyatı  

ile negatif ilişki vardır.  

 

 

Welsch (2008) 4 Avrupa ülkesindeki 

15 mal grubu 

Armington 

elastikiyetler ve 

Johansen 

60 ülke-mal grubu 

şeklinde malların 

elastikiyetleri 

hesaplanmış ve zaman 

serileri ile 

modellenmiştir. Burada 

hangi mallarda üstünlüğe 

sahip olunduğu 

elastikiyet değerlerinden 

çıkarak bulunması 

amaçlanmıştır. 

Makine sanayinde 

elastikiyetlerin yüksek 

olduğu gözlemlenmiş 

ancak genel anlamda 

enerji-regülasyonlarının bu 

değerleri etkilediği politika 

önerisi olarak belirtilmiştir. 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
 

3. Veri Seti ve Yöntem 

Çalışmamızda kullandığımız veriler tablo 2 de gösterilmektedir. Verilerin doğal logaritması 

alınmıştır. Uygulama için STATA 14.2 paket programı kullanılmıştır. Analize konu olan enerji 

malı ihracatçısı ülkeler; Cezayir, Angola, Azerbaycan, Brunei, Kongo, Gabon, İran, Irak, 

Kazakistan, Kuveyt, Libya, Nijerya, Umman, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, 

Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Yemendir. Enerji-dışı mal ihracatçısı ülkeler ise; 

Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, 

Hong Kong, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İtalya, Japonya, Güney Kore, Malezya, Meksika, 

Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika 

Birleşik Devletleridir.  

 

 

 

 



4th SCF International Conference on “Economic and Social               Nevsehir 

Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”                        26th-28th April 2018 

 

79 
 

Tablo 2: Veri seti 
Değişkenler Sembol Kaynak 

İhracat Ln Exportij Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Ticaret 

İstatistikleri 

Kişi Başına Gayrisafi Yurt içi Hasıla Ln GDPPi ve 

LnGDPPj 

Dünya Bankası 

Nüfus Ln POPi ve Ln 

POPj 

Dünya Bankası 

Uzaklık Ln Distanceij http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd.asp 

CEPII 

Komşuluk CONTIGij http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd.asp 

CEPII 

1945 sonrası Ortak Sömürgeci Güç COMCOLij http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd.asp 

CEPII 

Ortak Resmi Dil COMLANGij http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd.asp 

CEPII 

Fiyat  Ln P Dünya Bankası Global Ekonomik Monitörden 

alınarak 2010=100 şeklinde www.quandl.com 

istatistik veri tabanından alınmıştır. P değeri 

Enerji Fiyat Endeksi/ Enerji Dışı Mallar Fiyat 

endeksidir. 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
 

Yöntem olarak ise panel rassal etkiler kullanılmaktadır. Panel rassal etkiler modelini geçmeden 

önce modelin sabit etkilimi rassal etkilimi olduğunu araştırmak için Hausman testi 

kullanılmıştır.   

Hausman testinin hipotezleri şu şekilde oluşmuştur. Ho hipotezi rassal etkiler modelinin 

uygunluğunu H1 hipotezi ise sabit etkiler modelinin uygunluğunu belirtmektedir (Demir ve 

Bilik, 2018:37). Çalışmamızda Hausman test sonucu  Prob>chi2 =0.4390 vermiştir. Dolayısıyla 

rassal etkiler modeli koşturulacaktır.  

Panel rassal etkiler modelinde yatay kesit birimlerindeki farklılıkların hata terimi gibi rassal 

olduğu varsayılmaktadır.  Bu modellerde, yatay kesit birimlerinde veya birimlere ve zamana 

göre meydana gelen değişiklikler, modele hata teriminin bir bileşeni olarak ilave edilmektedir. 

Bunun nedeni sabit etkiler modelindeki serbestlik derecesi kaybı sorununun önlenmesidir. 

Rassal etkiler modelinde birime veya birime ve zamana özel katsayılar değil birime veya birime 

ve zamana özel hata bileşenleri bulunmaktadır (Çalışkan, 2009: 125). 

Panel verilerin önemli özelliklerinden biri, gözlemlenemeyen değişkenleri kontrol etmemize ve 

varlık-bilgi  heterojenliğini hesaba katmamıza izin vermesidir. Çalışmamızda, belirli bir ülke 

çiftini bir varlık olarak seçiyoruz. Başlangıçta, bir sabit etki modelinin veya rassal etki 

modelinin veri yapısı için uygun olup olmayacağı hausman testi yardımı ile belirlenmesi 

gerektiği belirtilmiştir. Ancak bizim verilerimiz uzaklık, komşuluk, ortak sömürgeci gibi 

zamanla değişmeyen değişkenler içermektedir. Bu değişkenler, panel içindeki belirli varlıklar 

için benzersizdir ve diğer özelliklerle ilişkilendirilmelidir. Hata terimlerinin bu zamanla-

değişmeyen değişkenlerle korelasyon göstermesi oldukça olasıdır ve bu yüzden bize sabit 

etkileri seçmememiz için bir sebep vermektedir. (Kumar ve Ahmed, 2015:237). 

Ayrıca çalışmamızda Breusch-Pagan Lagrange Multiplier test kullanılarak rassal etki 

regresyonumu yoksa basit en küçük kareler regresyonumu kullanacağımız test edilmiştir. LM 

Olasılık (Prob. > chi2) 0.000 olduğundan dolayı rassal etki regresyonunun uygun olduğu 

görülmüştür. 
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4. Ampirik Analiz: Panel Rassal Etkiler Modeli Bulguları 

Panel rassal etkiler modeli sonuçları Tablo 3 de gösterilmiştir. Ülkeler arasındaki ihracatı 

anlamlı olarak etkileyen değişkenler ortak resmi dil ve komşuluk dışında diğer değişkenlerin 

hepsi olduğu gözlenmiştir. Çalışmamızın modeli şu şekildedir; 

 
Ln Exportij = α0 + α1 Ln GDPPi + α2 Ln GDPPj +α3 Ln POPi + α4 Ln POPj + α5 Ln Distanceij + α6 Ln P + α7  

CONTIGij  + α8 COMCOLij + α9 COMLANGij + ut 

 

Tablo 3: Panel Rassal Etkiler Modeli Bulguları 
Değişkenler Rassal Etkiler Modeli R-Sq Within       0.047 

R-Sq Between    0.527 

R-Sq Overall      0.479 

Prob > Chi2         0.000 

Observation         6480 

Not: Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir. 

*p < 0.1 **p < 0.05 ***p < 0.01 

 Ln GDPPi  1.386 (0.000)*** 

Ln GDPPj 0.812 (0.000)*** 

Ln POPi      1.213 (0.000)*** 

Ln POPj       1.084 (0.000)*** 

Ln Distanceij      -1.273 (0.000)*** 

Ln P        0.157 (0.093)* 

CONTIGij           0.572 (0.286) 

COMCOLij          1.725 (0.000)*** 

COMLANGij              0.445 (0.158) 

Sabit    -30.465 (0.000)*** 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Ele alınan ülkenin kişi başına gelir düzeyini veren GDPP değerleri, genellikle bir ülkenin yaşam 

standardı, sermaye emek oranı, satın alma gücü ve ekonomik kalkınma aşaması için bir vekil 

değişken olarak kullanılmaktadır. Daha gelişmiş iki ülke, daha fazla ticaret yapacaklardır 

(Greene,2013: 10). Teoriye göre işaretin pozitif ve anlamlı olması beklenmektedir ve teori ile 

uyumludur. Ayrıca, ihracatçının gelirindeki artış ihracat miktarını ithalatçının gelirindeki artışın 

ihracata etkisinden daha fazla etkilemektedir.  

Bir ülkenin nüfusun ticaret üzerindeki etkisinin negatif veya pozitif olması, emilim etkisinin 

nüfusla doğrudan alakalı olan ölçek etkisinden büyük olup olmamasına bağlıdır. Greene (2013), 

daha büyük nüfusa sahip ülkelerin daha büyük ve daha çeşitli üretime sahip olduklarını, daha 

fazla bağımsız olduklarını ve daha küçük nüfuslu ülkelerden daha az ticaret yapma eğiliminde 

olduklarını belirtmiştir. Yang ve Martinez-Zarzoso (2013), büyük nüfusun daha geniş iç  

pazara, zengin kaynak tahsisine ve daha farklı çıktılara sahip olacağı ve aynı zamanda 

uluslararası uzmanlaşmaya daha az bağımlı olmasından dolayı nüfusun ticari akışlarla negatif 

olarak ilişkili olduğunu belirtmiştir. Buna ek olarak, nüfus katsayısının da pozitif olabileceğine 

dikkat çekmişlerdir, çünkü bir ithalatçı ülkede daha büyük bir nüfus, ithal malların yurt içi 

mallar ve dengeleyici ihracatçılarla daha iyi rekabet etmesine olanak sağlamakta ve 

yurtdışındaki satış faaliyetleri maliyetini dengelemektedir. Bu, ölçek ekonomilerini gösterir ve 

ülkeyi geniş bir ürün yelpazesinde yabancı ortaklarla daha fazla ticaret yapmaya teşvik eder 

(Demir vd. 2017:8). Bizim modelimizde de POP(nüfus değişkeni) pozitif ve anlamlı çıkmıştır. 

Dolayısıyla Greene (2013) görüşlerini yansıtmaktadır.  

İki ülke arasındaki uzaklık (Distanceij) arttıkça, taşıma maliyetleri artmakta ve dolayısıyla 

ticaret hacmini azalmaktadır. Dolayısıyla teori ile uyumlu olarak modelimizde negatif ve 

anlamlı çıkmıştır. 
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Ülkeler arasında komşuluğu belirten (CONTIGij) değişkeni ve ortak resmi dili belirten 

(COMLANGij) işaret olarak doğru çıksa da anlamlı çıkmamıştır. Bunun nedeni özellikle enerji 

mallarının komşuluk olup olmasına bakılmaksızın belirli bir coğrafyadan sürekli uzak 

coğrafyalara talebinin olması düşünülmektedir. Ticaretin ortak dilinin ağırlıklı olarak İngilizce 

olması da ülkeler arasında ortak dilin var olup olmamasının ticaret de sorun teşkil etmeyeceğini 

belirtmektedir. 

COMCOLij, tarihsel bağları ülke i ve ülke j arasındaki kolonizasyon (sömürgeci) açısından 

ölçmektedir. Ortak sömürgeciye sahip ülkeler, bölgesel ticaret açısından farklı sömürgecilere 

göre daha fazla ilişki kurabilmektedir (Sumani, 2015: 55). Dolayısıyla bizde de anlamlı ve 

pozitif çıkan bu değer özellikle enerji malı satan ülkelerin enerji dışı mal satan ülkelerle 

geçmişten gelen sömürgeci bağlarının ticareti etkilediğini göstermektedir. Burada özellikle 

enerji malı ihracatı yapan Ortadoğu coğrafyasının İngilizce ve Fransızca gibi batı dillerini resmi 

dil olarak kullanmasa da sömürgeci güç olarak ticarete etkiler gözlenmektedir.  

Son olarak, analizimizdeki fiyat değişkeni (P), P = Enerji Dışı Mallar Fiyat Endeksi/ Enerji 

Malları Fiyat endeksi şeklindedir. Enerji dışı mallar endeksindeki % değişim  enerji 

mallarındaki değişime göre daha fazla olduğu zaman ihracat üzerinde esnekliği 1 den küçük ve 

pozitiftir. Buna göre ele alınan ülkeler ölçeğinde enerji dışı mallar ile enerji mallarının 

fiyatlarındaki esneklik ile ilişkisi dikkate alındığında; enerji dışı mallardan ortaya çıkan 

fiyatlardaki % değişime karşı ihracatın vermiş olduğu tepki pozitif ve birden küçüktür. Enerjiye 

konu olan mal sektörü içinde bunun tersidir. Bulduğumuz regresyon katsayısı 0.15 olup buna 

göre enerji dışı mal fiyatları %1 artarken enerji fiyatları  % 0.05 arttığı varsayımı altında (0.1-

0.05=0.05*0.15=0.0075) kadar ihracatı arttırmaktadır. Buna göre enerji-dışı mallar fiyat 

endeksi içindeki malların fiyatlarındaki artışın ihracat üzerinde pozitif etkisi olacağının 

bununda dış ticaret hadlerinin ülkeler lehine olacağı sonucu yorumlanabilmektedir. Tersi 

durumunda dış ticaret hadleri ülkelerin aleyhine gelişmiş olacaktır.  

5. Sonuç 

Bu çalışmada uluslararası enerji malları fiyat endeksi ile enerji dışı mallar fiyat endeksi 

arasındaki oranın(nispi fiyat), diğer ihracatı etkileyen değişkenler ile birlikte ihracata etkisi 

modellenmiştir.  

Bu modelleme çerçevesinde istatistiki olarak anlamlı çıkan değişkenler; kişi başına gelir, nüfus, 

uzaklık, fiyat ve sömürgecilik değişkenleridir. Bu çerçevede yapılan politika önerileri şu 

şekildedir: 

Kişi başına gelir değişkenin anlamlı çıkmasından dolayı ülkelerin satın alma gücünün fazlalığı 

dünya refahını arttırmakta ve dolayısıyla ticareti de arttırmaktadır. Bundan dolayı ülkelerin 

büyüme yönlü politikalara daha fazla önem vermesi düşünülmektedir. Nüfus değişkenin 

anlamlılığından dolayı pazarların büyüklüğünün ticareti arttırıcı etkisi olduğu görülmektedir. 

Ülkelerin bir yandan gelirlerini arttırırken nitelikli nüfuslarını arttırıcı politikalara sahip 

olmasının faydalı olacağı öngörülmektedir. Uzaklık değişkeninin negatif etkisi çekim 

modellerinin kaçınılmazıdır. Ancak modeldeki katsayı yüksektir. Bunun düşürülmesi için 

taşıma maliyetlerinin minimize edecek mikro ve makro politikaların uygulanması ticaretin 

artışı için fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Sömürgeci değişkeninin pozitif, anlamlı ve 

yüksek çıkması tarihinde ortak sömürgeciye sahip olan ülkelerin ticaretten avantaj sağladığı 

görülmektedir. Son olarak ise dünyada ticaret hadlerinin arttırılması isteniyor ise enerji dışı mal 

fiyatlarının dengeli olması için gerekli iktisat politikalarına önem verilmesi düşünülmektedir. 
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Küreselleşme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği 

Arasındaki İlişki: Dinamik Panel Veri Yaklaşımı 

 
Derya Demir (Sorumlu Yazar)1 Halil Altıntaş2 

 
Özet 

Son on yıllarda büyük bir hızla gerçekleşmekte olan küreselleşme sürecinde, küreselleşmenin en önemli 

araçlarından biri olarak doğrudan yabancı yatırımlar önemli bir rol oynamaktadır. Küreselleşme ve doğrudan 

yabancı yatırımların gelir dağılımı üzerine etkileri konusunda, farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bu yaklaşımlar 

Neoliberal yaklaşım ve Neoliberal yaklaşıma eleştirel bakan yaklaşımlardır. Neoliberal yaklaşım küreselleşmenin 

gelir dağılımı üzerinde olumlu etkilerinin olacağını ifade etmektedir. Neoliberal yaklaşıma karşı çıkan gruplar ise 

küreselleşmenin gelir dağılımında eşitsizliğe sebep olduğunu öne sürmekte ve küreselleşme karşıtları olarak 

nitelendirilmektedirler.  

Çalışmanın temel amacı, gelişmekte olan ülkelerde 1984-2007 yılları arası verileri kullanarak, küreselleşme ve 

doğrudan yabancı yatırımlar ile gelir eşitsizliği ilişkisini dinamik panel veri analiz yöntemleriyle incelemektir. 

Eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığını tespit etmek için Pedroni (1999, 2004)’ nin çalışmaları takip edilmiş ve uzun 

dönem katsayılar Pedroni (2000, 2001) tarafından geliştirilen panel Fully Modified Ordinary Least Squares 

(FMOLS) ve panel Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) yöntemleri ile tahmin edilmiştir. Çalışmada 

doğrudan yabancı yatırımların gelişmekte olan ülkelerde gelir eşitsizliğini artırdığı, küreselleşmenin ise gelir 

eşitsizliğini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, doğrudan yabancı yatırımlar, gelir eşitsizliği 
 

JEL Sınıflandırması: F69, F21, J60  

 

The Relationship among Globalization, Foreign Direct 

Investments and Income Inequality: A Dynamic Panel Data 

Approach 

 
Abstract 

Foreign direct investment plays an important role as one of the most important tools of globalization in the 

globalization process that has been taking place at a great pace in the last decades. Different approaches to the 

effects of globalization and foreign direct investment on income distribution are mentioned. These approaches are 

the critical approach to the Neoliberal approach and Neoliberal approach. The Neoliberal approach implies that 

globalization will have a positive impact on income distribution. Groups that oppose the Neoliberal approach argue 

that globalization causes inequality in income distribution and are characterized as anti-globalization opponents.  

The main purpose of the study is to examine the relationship among globalization, foreign direct investments and 

income inequality using dynamic panel data analysis methods, with data from 1984 to 2007 in developing 

countries. Pedroni (1999, 2004) studies were followed to determine if there was a cointegration relationship and 

the long term coefficients were estimated by the panel Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) and the 

panel Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) developed by Pedroni (2000, 2001). Results have been reached 

that foreign direct investments have increased income inequality in developing countries, while globalization has 

reduced income inequality. 
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1. Giriş 

Gelir dağılımı milli gelirin üretim faktörlerince nasıl paylaşıldığını gösteren ekonomik bir 

kavramdır. Tüm dünyada en önemli ekonomik problemlerden biri gelir dağılımındaki 

adaletsizlik sorunudur. Gelir dağılımını belirleyen ve birbiriyle etkileşim içinde bulunan birçok 

faktör bulunmaktadır. Gelir dağılımını etkileyen en önemli faktörler içinde yapısal nedenler, 

sosyal norm ve düzenlemeler, kişilerin kendi özelliklerinden kaynaklanan nedenler ile 

tekonolojik gelişmeler ve küreselleşme sayılabilir.  

Ticaretin serbestleşmesiyle gelir dağılımı arasındaki ilişkiler teorik düzeyde ilk olarak 

geleneksel ticaret teorisinde ele alınmıştır. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi, yoksul 

ülkelerdeki gelir eşitsizliğinin büyüyen küresel piyasalarla birlikte azalacağını öngörmektedir. 

Uluslararası ticaretin gelir dağılımına etkisi Heckscher-Ohlin ve Stolper-Samuelson teorileri 

yardımıyla açıklanır. Teoriye göre serbest ticaret, ülkede bol olan üretim faktörünün milli 

gelirden aldığı payı artırır. Ülkelerin nispeten bol miktarda sahip oldukları üretim faktörünün 

yoğun kullanımını gerektiren malların üretiminde uzmanlaşmaları gerekir. Bol olan faktörün 

talebi ve geliri artarken, nispeten kıt olan faktörün talebi ve geliri de azalır.  

Ekonomi politikalarının temel amacı, ekonomik büyüme ile toplumun refah düzeyini 

yükseltmektir. Ekonomik büyüme toplumların refah düzeyine ilişkin genel bir fikir vermekle 

beraber asıl gösterge bu refah artışının toplumun bireyleri arasında adil dağılıp dağılmadığıdır. 

Özellikle son 20-30 yılda büyük bir hızla gerçekleşmekte olan küreselleşme sürecinde, 

küreselleşmenin en önemli araçlarından biri olarak doğrudan yabancı yatırımlar önemli bir rol 

oynamaktadır. Liberalizasyon ve küreselleşme taraftarları küreselleşme ve doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarının gelir dağılımını olumlu etkileyeceğini ifade ederken buna karşın 

küreselleşme karşıtları gelir dağılımını olumsuz etkileyeceğini iddia etmektedirler. 

Küreselleşme karşıtları, küreselleşmenin ülkeler arasındaki eşitsizliği artırdığını, özellikle 

gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul kesimi dışladığını ve arkasında en yoksul ülkeleri bıraktığını 

savunmaktadır.  

Eşitsizlik özellikle son 30 yılda ciddi bir artış göstermiş, tüm dünyada yoğun bir tartışma 

konusu haline gelmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda ve gözlenen bu 

eşitsizlik artışının, son 30 yılda küresel ekonomiyi etkileyen diğer büyük değişimler de göz 

önünde bulundurularak analiz edilmesinde yarar görülmektedir. Bu değişimlerin arasında 

özellikle bilgi teknolojisinde etkili olan önemli teknolojik gelişmeler ve gelişmekte olan pek 

çok ülkede büyümeyi hızlandıran küreselleşme sayılabilir. 

Küreselleşme süreciyle bütün dünyada artan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 

başlangıç tarihi sömürgecilik dönemine kadar gitmektedir. Ondokuzuncu yüzyıl boyunca 

sanayileşen batı ülkeleri sanayi devriminden sonra sahip oldukları sermaye birikimlerini başka 

ülkelerdeki en çok kârı sağlayacak yatırım alanlarına yöneltme ihtiyacı içine girmişlerdir. 

Genellikle Avrupa sanayisinin ihtiyacı olan hammaddelerin bulunduğu ucuz işgücüne sahip 

sömürgeler ve bazı az gelişmiş ülkeler gelişmiş batı ülkeleri için cazip yatırım alanları olarak 

dikkatleri çekmiştir. Bu doğrultuda özellikle İngiltere’nin ihtiyacı olan hammaddelerin 

çıkarılması amacıyla 1800’ lü yılların başındaki sömürgelerdeki girişimleri yabancı sermaye 

yatırımlarının başlangıcı olarak kabul edilmektedir.  

İkinci Dünya Savaşı’ nın yabancı sermaye yatırımları için farklı bir dönüm noktası olduğu ifade 

edilebilir. Savaş sonrasındaki uzun canlılık dönemi, yatırımlarla birlikte dünya ticaretindeki 

büyük artışa bağlanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’ na kadar yabancı sermaye yatırımları 

portföy yatırımları şeklinde gerçekleşirken o dönemden sonra doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. 1950’ li yıllardan sonra uluslararası şirketlerin 

dünya ekonomisi üzerinde giderek daha çok etkisi görülmeye başlanmıştır. Özellikle 1950’li 

yıllarda Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurulmasından sonra Amerikan şirketlerinin 
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Avrupa’da yaptıkları yatırımlar artmıştır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının dünya 

ekonomisinin entegrasyonunda oynadığı rol 1970’ li yıllardan sonra daha belirgin hale 

gelmiştir.  

1980’ li yıllardan itibaren yabancı sermaye stoğu çok fazla artmış, dünya genelinde şirket 

birleşmeleri ve şirket satın almalarının artmasına bağlı olarak yüksek teknolojiye dayalı üretim 

miktarı artmış, ayrıca gelişen bilgi teknolojisinin uluslararası organizasyonlara yansıması 

yabancı sermaye yatırımlarını yönlendiren en önemli faktör olmuştur. Özellikle hizmetin 

uluslararası ticareti mümkün olmadığı için hizmetler sektöründe yabancı yatırımlar hızla 

ticaretin yerine geçmektedir. Hizmetlerin bölgelere özel olması dolayısıyla çokuluslu şirketler 

bu hizmetleri sağlamak için yatırım yapmak zorundadırlar. Artan uluslararası ilişkilerle 

haberleşme ve bilgi teknolojisindeki gelişmelere dayalı olarak coğrafi uzaklıklar önemsiz hale 

gelmiş ve dünya ekonomisi küresel bir nitelik kazanmıştır. Sermaye birikimi yetersiz olan 

gelişmekte olan ülkelerin yaklaşımları çokuluslu şirketlerin gerçekleştirdiği doğrudan yabancı 

yatırımlara karşı değişmiştir. Ancak bir yandan da dünya genelinde ve özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde gelir dağılımında eşitsizlikte gözlenen artış küreselleşme ve doğrudan yabancı 

yatırımların etkilerinin sorgulanmasına yol açmıştır.  

Çalışmanın amacı 19 gelişmekte olan ülkede 1984-20073 yılları arasında KOF küreselleşme 

indeksi, doğrudan yabancı sermaye yatırım girişleri ve endüstriyel ödeme eşitsizliği 

değişkenlerini kullanarak panelin geneli için küreselleşme ve doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının gelir eşitsizliğini olumsuz etkileyip etkilemediğini dinamik panel veri analiz 

yöntemleri ile test etmektir.  

2. Literatür Taraması 

Küreselleşme ile DYY (Doğrudan Yabancı Yatırımlar)’ ın gelir eşitsizliği üzerine etkisini 

çeşitli ekonometrik yöntemlerle analiz eden ampirik çalışmaları iki ayrı grup olarak incelemek 

mümkündür. Bu sebeple önce gelir eşitsizliğine küreselleşmenin etkilerini analiz eden 

çalışmalar incelenecektir.  

2.1.Küreselleşme ve Gelir Eşitsizliğine İlişkin Ampirik Çalışmalar 

Mah (2002), Kore’ de küreselleşmenin gelir eşitsizliği üzerine etkisini 1975-1995 arası yıllık 

verilerle Johansen-Juselius eş bütünleşme testi ile analiz etmiştir. Bu çalışmada küreselleşme 

sürecinin ve DYY’ ın Kore’ de gelir eşitsizliğini arttırdığı sonucuna varılmıştır.  

Açıkgöz; Kök; İspir (2008)’ in panel veriye dayalı FMOLS (Full Modified Ordinary Least 

Squares) yöntemini uyguladıkları çalışmada gelişmekte olan seçilmiş 50 ülke örneği (1997-

2003) analize tabi tutulmuş ve küreselleşmenin gelişmekte olan ülkelerde gelir eşitsizliğini 

artırdığı sonucuna varılmıştır.  

Dreher ve Gaston (2008), OECD ülkelerinde ekonomik küreselleşme sorun değilken, sosyal 

entegrasyonun farklılaşmaya katkı sağladığını bulmuştur. 1970-2000 arası verilerle 123 ülke 

için dengesiz panel veri kullanılmıştır. GMM yapılan çalışmada küreselleşmenin eşitsizliği 

kötüleştirdiği, OECD ülkelerindeki gelir eşitsizliği için sonuçların daha belirgin olduğu 

bulunmuştur. Az gelişmiş ülkelerde ise, küreselleşmenin eşitsizliğe etkisinin güçlü olmadığı 

bulunmuştur.  

Hameed ve Nazır (2009), çalışmalarında Pakistan’ da yoksulluk ve eşitsizlik üzerinde 

ekonomik küreselleşmenin etkisini, küreselleşmenin ticari liberalizasyon yönüne odaklanarak 

vurgulamaya çalışmaktadır. 1970-2004 arası Granger nedensellik sonuçları, küreselleşmenin 

                                                 
3Texas Üniversitesi Araştırması UTIP-UNIDO veri setinden elde edilen Endüstriyel Ödeme Eşitsizliği verileri 

bazı ülkeler için en son 2007, bazı ülkeler için en son 2008 yılı için mevcuttur. Bu sebeple analizler 2007 yılına 

kadar olan verileri kapsamaktadır. 
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yoksullukta azalmaya yol açarken, aynı zamanda gelir eşitsizliğini şiddetlendirdiğini 

göstermektedir.  

2.2.Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliğine İlişkin Ampirik Çalışmalar 

DYY ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişki incelendiğinde ampirik çalışmalarda elde edilen 

sonuçlar üç farklı gruptan oluşmaktadır. Bazı çalışmalarda DYY’ ın eşitsizliği artırdığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Örneğin,  Tsai (1995), en az gelişmiş ülkeler (119 ülke) için 1970’ li 

yıllarda OLS analizi yaptığı çalışmada DYY artışının eşitsizliği artırdığı sonucuna ulaşmıştır. 

Gopinath ve Chen (2003), 15 gelişmiş, 11 gelişmekte olan ülke verileriyle 1970-1995 dönemi 

için zaman serisi analizi ile DYY’ ın gelişmekte olan ülkelerde eşitsizliği artırdığı sonucuna 

ulaşmışlardır. Basu ve Guariglia (2004, 2007), 119 gelişmekte olan ülke verileriyle 1970-1999 

dönemi için sabit etkiler ve GMM yaptıkları çalışmada DYY’ ın eşitsizliği artırdığı sonucuna 

ulaşmışlardır. DYY’ ın eşitsizliği artırdığı bulgusuna ulaşan diğer ampirik çalışmalar arasında; 

Wu ve Hsu (2012), Herzer; Hühne; Nunnenkamp (2012), Lessman (2013), Artan ve Kalaycı 

(2014) ile Asteriou; Dimelis; Moudatsou (2014) sayılabilir.   

Aitken; Harrison; Lipsey (1996), Meksika, Venezuela, ABD ve Venezuela için 1977-1989 

dönemi verilerini, Meksika için 1984-1990 dönemi verilerini kullanarak, iki aşamalı OLS 

yaptıkları çalışmada, DYY artışının ücretleri artırdığı, Mathew ve Bandelj (2008), Orta ve 

Doğu Avrupa geçiş ülkeleri için 1990-2001 dönemi verilerini kullanarak, havuzlanmış yatay 

kesitli zaman serisi analizi yapmışlar ve DYY’ ın eşitsizliği azalttığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Chintrakarn; Herzer; Nunnenkamp (2010), ABD’ nin 48 eyaleti için, 1997-2001 dönemi 

verileriyle, panel eşbütünleşme analizi yapmışlar ve DYY ile gelir eşitsizliği arasında 

eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Herzer ve Nunnenkamp (2011), 10 

Avrupa ülkesi için 1980-2000 dönemi verileriyle yaptıkları panel eşbütünleşme ve nedensellik 

analizi sonucunda DYY’ ın eşitsizliği azalttığı bulgusuna ulaşmışlardır.  Karabıyık ve Dilber 

(2016), çalışmalarında, 50 az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülke için 1970-2008 dönemi 

verileriyle CCE ve EKK ile panel veri analizi yapılmış ve DYY’ ın eşitsizliği azalttığı sonucuna 

ulaşmışlardır.  

Bazı ampirik çalışmalarda DYY’ ın eşitsizliği etkilemediği sonuçları ortaya konmuştur. 

Örneğin, Milanovic (2002, 2003), 88 ülke için 1985-1998 dönemi verileriyle havuzlanmış 

yatay kesit analizi yapmışlar ve DYY’ ın eşitsizliği etkilemediği sonucuna ulaşmışladır. 

Busmann; Soysa; Oneal (2002), 72 gelişmiş ve az gelişmiş ülkede, 1970-1990 dönemi için OLS 

analizi yaptıkları çalışmada, DYY’ ın eşitsizliği etkilemediğini bulmuşlardır. Slywester (2005), 

azgelişmiş ülkeler için 1970-1989 döneminde OLS ve 3SLS analizleriyle, DYY ile gelir 

eşitsizliği arasında anlamlı ilişki olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bonassi; Giovannetti; 

Ricchiuti (2006)’ nin 27 geçiş ekonomisi ile yükselen ekonominin 1990-2001 döneminde 

tesadüfi etkiler analizi yaptıkları çalışmaya göre, DYY’ nin eşitsizlik üzerine etkisinin anlamsız 

olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Sun (2007)’ ın 68 ülke için 1970-2000 dönemi verileriyle 

havuzlanmış zaman serisi ve yatay kesit yaptığı analiz sonuçlarına göre DYY’ ın eşitsizlik 

üzerine etkisi yoktur.  

Bazı ampirik çalışmalarda ise sonuçlar ülke grubunun gelişmiş veya gelişmekte olan ülke grubu 

olmasına göre farklılık göstermektedir. Velde ve Morrissey (2002), 5 Doğu Asya ülkesi için 

1985-1998 dönemini kapsayan dengesiz panel ve SUR analizi yaptıkları çalışmada Tayland’da 

DYY’ nın eşitsizliği artırdığı, ancak diğer ülkeleri etkilemediği sonucuna ulaşmışlardır.  Figini 

ve Görg (2006), 100 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke için 1980-2002 dönemini sabit etkiler ve 

GMM ile incelemişler ve DYY’ ın gelişmiş ülkelerde eşitsizliği azalttığını, gelişmekte olan 

ülkelerde ise artırdığını bulmuşlardır. Lin; Kim; Wu  (2013) ise 73 gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülke verileriyle 1970-2005 dönemi için  eşik regresyon analizi yaptıkları çalışmada DYY’ ın 
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gelişmiş ülkelerde eşitsizliği azalttığını, gelişmekte olan ülkelerde ise artırdığını ortaya 

koymuşlardır.  

3. Veri ve Yöntem 

Küreselleşme, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve gelir eşitsizliği ilişkisini incelediğimiz 

çalışmamızda seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisini analiz etmeden önce serilerin durağan 

olup olmadıkları yani birim kök içerip içermedikleri Levin, Lin ve Chu (2002), Im, Pesaran ve 

Chin (1993, 2003) ve Maddala ve Wu (1999) Fisher ADF testleri ile test edilmiştir. Seriler 

arasında eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığını tespit etmek için Pedroni (1999, 2004)’ nin 

çalışmaları takip edilmiştir. Eşbütünleşme ilişkisinin belirlenmesinden sonraki adım 

değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan uzun dönem katsayılarının tahmin edilmesidir. 

Bunun için Pedroni (2000, 2001) tarafından geliştirilen panel fully modified ordinary least 

squares (FMOLS) and panel dynamic ordinary least squares (DOLS) yöntemleri kullanılmıştır. 

Ampirik araştırmanın son aşaması değişkenler arasındaki ilişkilerinin yönünün ortaya 

konulmasıdır. Çünkü eşbütünleşme testi ve uzun dönem katsayı tahmin sonuçları değişkenler 

arasındaki ilişkinin yönü hakkında bilgi vermemektedir. Bu nedenle analizin son aşamasında 

vektör hata düzeltme modeline dayalı (VEC) panel nedensellik test sonuçlarına yer verilmiştir. 

Modelin tahmin edilmesinde gelişmekte olan ülkeler için 1984-2007 dönemi yıllık verileri 

kullanılmıştır. Yapılan analizlerde serilerin logaritmik değerleri kullanılmıştır.  

Literatürde daha önce yapılmış olan çalışmalardan Franco ve Gerussi (2013), ticari açıklık 

değişkeni olarak ihracat ve ithalat toplamının GSYİH’ ya % oranını, DYY değişkeni olarak da 

DYY giriş stoğunun GSYİH’ ya % oranını kullanmıştır. Aynı şekilde Herzer ve Nunnenkamp 

(2011) yaptığı çalışmada DYY giriş stoğunun GSYİH’ ya % oranını kullanmıştır. DYY net 

akımı yerine stok değerlerinin kullanılma sebebi, akım değerlerinin önemli derecede 

dalgalanma gösterirken, stok değerlerinin uzun vadeli etkileri daha iyi göstermesidir. Dreher ve 

Gaston (2008) ise ekonomik, sosyal ve politik küreselleşme için KOF küreselleşme 

indekslerinden yararlanmıştır. Bu çalışmada söz konusu yazarlar takip edilerek aynı değişkenler 

kullanılmıştır.  

3.1 Veri 

Değişkenlere ilişkin veriler, Dünya Bankası istatistiklerinden, KOF Küreselleşme 

İndexlerinden, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)’ ndan ve Texas 

Üniversitesi Eşitsizlik Araştırması veri setinden derlenmiştir. Doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları için DYY giriş stoklarının GSYİH’ ya yüzde oranı kullanılmış, bu veriler UNCTAD 

(Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı)’ ndan, ticari açıklık için ihracat ve ithalat 

toplamlarının GSYİH’ ya yüzde oranı Dünya Bankası verilerinden derlenmiştir. Analizler için 

Eviews-8 programı kullanılmıştır. 

Tablo 3’ te, verilerin ulaşılabilirliğine bağlı olarak seçilip analize dahil edilen ülkeler yer 

almaktadır.  

Tablo 3: Ülke Listesi 

Gelişmekte Olan Ülkeler*  

1 Arjantin 6 Mısır 11 Güney Kore 16 Peru 

2 Bolivya 7 Fiji 12 Malezya  17 Singapur 

3 Şili  8 Hindistan 13 Mairitius 18 Türkiye 

4 Kolombiya 9 Endonezya 14 Meksika 19 Uruguay 

5 Ekvador 10 Jamaika 15 Malavi   
*
Gelişmekte olan ülkeler seçilirken Dünya Bankası’ nın sınıflandırması dikkate alınmıştır.  
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Değişkenlere ilişkin veriler ve kaynakları Tablo 4’ te görülmektedir: 

Tablo 4: Veri seti 
Değişkenler Sembol Kaynak 

Endüstriyel ücret eşitsizliği PAYIN  UTIP-UNIDO 

(Texas Üniversitesi Eşitsizlik 

Projesi Veri Seti)   

Ticari Açıklık  (Toplam 

ihracat+Toplam ithalat)’ ın 

GSYİH’ya % oranı      

OPEN WORLD BANK 

 

DYY giriş stoğunun 

GSYİH’ya % oranı 

FDI UNCTAD 

Ekonomik küreselleşme 

indeksi 

ECO Dreher vd. (2008) 

Sosyal küreselleşme indeksi SOC Dreher vd. (2008) 

Politik küreselleşme indeksi POL Dreher vd. (2008) 

Çalışmada eşitsizlik ölçümü olarak endüstriyel ücret eşitsizliği kullanılmıştır. Bu veriler, UTIP-

UNIDO’ dan alınmıştır. Bu değişken Texas Üniversitesi Eşitsizlik Projesi (UTIP) veri setinden 

endüstriyel ödeme eşitsizliğidir. Bu değişken, Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma 

Organizasyonu (UNIDO)’ nun imalat ücret bilgisine dayanmaktadır (UTIP-UNIDO; University 

of Texas Inequality Project-United Nations Industrial Development Organization, BM 

Endüstriyel Kalkınma Organizasyonu). 

Küreselleşmenin toplam ölçümü için, Dreher (2006) ve Dreher vd. (2008)’ nin çalışmalarına 

dayanan ekonomik, politik ve sosyal boyutlarının göstergeleri kullanılmıştır. Bu çalışmada 

ekonomik, sosyal ve politik küreselleşme indeksleri bağımsız değişkenler olarak yer 

almaktadır.  Küreselleşme ölçümü olarak KOF indeksi kullanılmaktadır.  

Ekonomik küreselleşme indeksi cari ekonomik akımlar ile sınırlamalardan oluşmaktadır. Cari 

ekonomik akımlardaki özet indeks ticaret, DYY ve portfolyo yatırım verilerini ve yabancı 

uyruklu kişilere gelir ödemelerini içermektedir. Sınırlamalar ise gizli ithalat engelleri, ortalama 

tarife oranları, uluslararası ticarete vergiler ve sermaye hesabı sınırlamalarından oluşmaktadır. 

Sosyal küreselleşme indeksi 3 kategoriden oluşmaktadır. İlki kişisel iletişimi, ikincisi bilgi 

akımları verilerini, üçüncüsü de kültürel özellikleri ölçmektedir. Her ülkede politik 

küreselleşme değişkenini temsil etmek için, KOF indeksi yüksek komisyonlar ve elçiliklerin 

sayısını, ülkenin üyesi olduğu uluslararası organizasyonların sayısını ve katılınan BM barış 

misyonu sayısını içermektedir. 

3.2.Ekonometrik Metodoloji: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi 

3.2.1.Ekonometrik Model 

Gelişmekte olan ülkelerde küreselleşme ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelir 

dağılımı üzerine etkisini test etmek amacıyla düzenlenen model (6), Basu ve Guariglia (2007), 

Dreher ve Gaston (2008), Herzer ve Nunnenkamp (2011) ile Franco ve Gerussi (2013) 

tarafından geliştirilen modeller temel alınarak oluşturulmuştur. 

0 115it it i t tGini a a FDI u u ui                               (1) 

Basu ve Guariglia (2007)’ ye ait (1) nolu modelde i ülke indeksi, t zaman indeksi, FDI doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları net akımlarını göstermektedir. Hata terimi üç unsurdan 

oluşmaktadır: 𝑢𝑖 (ülke spesifik etki), 𝑢𝑡 (zaman spesifik etki) ve 𝑢𝑖𝑡 (hata terimi).  

it i it it

it

FDI
Inequality a b

GDP
 

 
    

 
                                       (2) 
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Herzer ve Nunnenkamp (2011)’ in geliştirdiği (2) nolu modelde i ülke indeksi, t zaman indeksi, 

𝒊𝒏𝒆𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚𝒊𝒕 gini formatında kullanılan ve 0 ile 100 arası değer alan hane halkı gelir eşitsizliği 

tahminidir. b, DYY’ın eşitsizlik üzerine uzun dönem etkileri, a ve 𝜹 zaman trendlerini 

göstermektedir. 

2

0 1 1 1 1it it it ikt i itGini OPEN OPEN kx n u e                                                             (3)                            

Franco ve Gerussi (2013)’ ye ait (3) nolu modelde i ülke indeksi, t zaman indeksi, OPEN; ihracat 

ve ithalat toplamından oluşan ticari açıklık, Gini ile doğrusal olmayan ilişkiyi göstermek için 

karesi ve bir yıl gecikmeli değerler yer almaktadır.  

  i it it it it itit
Gini EHII a bsKOF cpKOF deKOF                                           (4) 

  i it it it it itit
Gini PAYIN a bsKOF cpKOF deKOF                                  (5) 

Dreher ve Gaston (2008)’ in geliştirdiği (4) ve (5) nolu modelde i ülke indeksi, t zaman indeksi, 

Gini(PAYIN) ödeme/ücret eşitsizliği, Gini(EHII) hane halkı gelir eşitsizliği, sosyal, politik ve 

ekonomik KOF indeksleri ile a ve 𝛿 zaman trendlerini göstermektedir. 

Yukarıdaki modellerden yola çıkılarak oluşturulan (6) nolu model, küreselleşme, doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları ve gelir dağılımı ilişkisi üzerine yapılan önceki çalışmalara göre 

kullanılan tahmin yöntemleri, incelenen dönem ve ülkeler bakımından farklılık arz etmektedir. 

  i it it it it it it itit
G PAYIN a bFDI cOPEN dsKOF epKOF feKOF     m m m                     (6) 

3.2.2.Panel Birim Kök Testleri 

Panel birim kök testleri panel veri setini oluşturan gruplar arasında iki açıdan ele alınmaktadır. 

Bu gruplar arasında yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ve dikkate almayan birim kök 

testlerinden söz edilebilir. Yatay kesit bağımlılığını dikkate almayan birim kök testleri birinci 

nesil panel birim kök testleri olarak nitelendirilirken, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan 

testler ikinci nesil panel birim kök testleri olarak nitelendirilmektedir. Panel eşbütünleşme 

çalışmalarında yaygın olarak kullanılan birim kök testleri birinci nesil testlerden Levin; Lin; 

Chu (2002), Im; Pesaran; Shin (2003) ve Maddala; Wu (1999)’ dur.  

Levin; Lin; Chu (LLC, 2002)’ nin geliştirdiği panel birim kök testinde; 

1

1

k

it i t it it j it j it

j

y py a y e    



                                                      (7) 

Modeli tahmin edilerek panel birim kök testi yapılır. Eşitlikteki y birim kök testi yapılacak 

seriyi, Δ birinci dereceden fark işlemcisini, 𝜇𝑖 sabit etkileri, 𝜃𝑡 zaman etkilerini, t trendi (genel 

eğilim) göstermektedir. LLC ( 2002) testi şu varsayımlarda bulunmaktadır;  

 Sabit etkiler ülkeden ülkeye değişmektedir. 

 ρ bütün yatay kesitler için homojendir. 

 Yatay kesitler arasında bağımlılık yoktur.  

 

LLC (2002) testinin sıfır ve alternatif hipotezi (Nazlıoğlu, 2010:88; Asteriou; Hall 2007, p.367); 

𝐻0 : ρ = 0 

𝐻1 : ρ < 0 
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Şeklindedir. Sıfır hipotezi panel veri setinin birim kök içerdiğini test ederken, alternatif hipotez 

içermediğini yani serinin durağan olduğunu test etmektedir.  

LLC (2002) panel birim kök testinde sıfır hipotezi;  

𝑡𝑝 = 
𝜌

𝑠.𝑒.(𝜌)
 ~ N (0,1)  test istatistiği ile test edilir. Test istatistiği standart normal dağılım 

göstermektedir.  

Ancak 𝜌’ nin bütün yatay kesitler için homojen olduğu varsayılmaktadır. Im, Pesaran, Shin 

(IPS, 2003)’ in geliştirdiği test 𝜌’ nin her bir yatay kesit için değişmesine yani heterojen 

olmasına izin vermektedir. Bu durumda (8) eşitliği şu şekilde yazılır; 

1

1

k

it i t it i it j it j it

j

y p y a y e    



                                                               (8) 

IPS (2003) testine göre sıfır ve alternatif hipotez; 

𝐻0 : ρ = 0  bütün yatay kesitler için (i=1,2,…………,N) 

𝐻1 : ρ < 0  en az bir yatay kesit için (i= N1 + 1,……..,N) şeklindedir. 

Sıfır hipotezinde yatay kesitlerin her biri birim kök içermektedir ve durağan değildir. Alternatif 

hipotezde ise yatay kesitlerin biri veya bazıları birim kök içermemektedir ve durağandır.  

IPS (2003) testi ile sıfır hipotezini sınamak amacıyla her bir yatay kesit için 𝜌𝑖 katsayısının t 

istatistiği hesaplanır, sonra bu istatistiklerin ortalaması alınır ve standart normal dağılıma sahip 

olması için normalleştirme yapılır. IPS (2003) test istatistiği şu şekilde hesaplanır;  

 
1

1

1
0

0,1
1

var 0

N

it i

i

IPS N

it i

i

N t E t
n

t N

t
n









 
     

 


   





:                                       (9) 

IPS (2003),  
1

1
N

i

i

t t
N 



  , ortalama E ve varyans (𝑣𝑎𝑟) değerlerini hesaplamış ve 

raporlamıştır.  

Panel birim kök testleri için alternatif bir yöntem Fisher tipi yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile 

ülkelere özgü birim kök test 𝜌 değerleri bir araya getirilir. Böylece panele özgü sonuçlar elde 

edilir. Maddala ve Wu (1999) bu yaklaşımı temel almaktadır. Maddala ve Wu (1999)’ un test 

ettiği hipotez IPS testi ile aynıdır: 

 
1

ln
N

i

i

 


                                    (10) 

şeklinde bir Fisher tipi test önermektedir. Maddala ve Wu (1999) Fisher ADF ve Fisher PP 

testlerini kullanarak panel birim kök testlerinde parametrik olmayan yöntemleri mümkün 

olduğunca çalıştırararak heterojenliğe izin vermektedir. Her bir yatay kesit için hesaplanan 

birim kök test istatistiklerinin 𝜌 değerlerinin bileşimine dayanan testi Fisher (1932)’ den 

yararlanarak geliştirmiştir. 𝜌𝑖, i yatay kesit birimi için herhangi bir bireysel birim kök testinden 

(ADF, Philips-Peron (PP)) elde edilen 𝜌 değerini göstermektedir: 
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1

2 ln
N

i

i

 


                             (11) 

3.2.2. Panel Eşbütünleşme Testleri 

Panel eşbütünleşme testleri ile panel veri setindeki bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki 

uzun dönem eşbütünleşme ilişkisi incelenir. Pedroni 1997, 1999, 2000 ve 2004 yıllarında 

yaptığı çalışmalarda eşbütünleşme analizlerinde heterojenliğe izin veren birkaç test önerisi 

geliştirmiştir (Asteriou and Hall, 2007, p.373). Bu test dinamik ve sabit etkilerin panelin 

kesitleri arasında farklı olmasına izin vermektedir. Pedroni testleri birden fazla açıklayıcı 

değişkene (regressor) izin verir. Ayrıca eşbütünleşme vektörünün panelin farklı bölümleri 

boyunca çeşitlenmesi, kesit birimleri boyunca hataların heterojenliğe izin vermesi Pedroni 

testlerinin olumlu özellikleridir.  

Pedroni (1999, 2004) öncelikle;  

it i it i it ity a x e                                                              (12) 

Modelini tahmin eder. Modeldeki y bağımlı değişken, x açıklayıcı değişkenler, 𝛼𝑖 sabit etkiler 

ve t trend anlamına gelmektedir.  

Pedroni testinde değişkenlerin düzeylerinde durağan olmadıkları, 1. dereceden farklarında 

durağan oldukları varsayımı söz konusudur. 𝛽𝑖 katsayısı her bir yatay kesit için değişebilir. 

Dolayısıyla eşbütünleşme vektörünün paneli oluşturan yatay kesitler arasında heterojen olduğu 

ifade edilmektedir.  

Pedroni testinde sıfır ve alternatif hipotez aşağıdaki gibidir (Pedroni, 2004, p. 599); 

𝐻𝑜 : bütün yatay kesitler için eşbütünleşme ilişkisi yoktur. 

𝐻1 : bütün yatay kesitler için eşbütünleşme ilişkisi vardır. 

Pedroni bu hipotezleri test etmek için yedi farklı eşbütünleşme istatistiği geliştirmiş, bu testler 

iki farklı gruba ayrılmıştır.  Bu istatistiklerden ilk dördü kesit-içi (within-dimension) panel 

eşbütünleşme testi olarak nitelendirilir. Diğer üç istatistik ise kesitler-arası (between-

dimension) panel eşbütünleşme testi olarak adlandırılmaktadır. Kesit içi panel eşbütünleşme 

testleri; panel v-istatistiği, panel p-istatistiği, panel t-istatistiği (parametrik olmayan) ve panel 

t-istatistiği (parametrik) nden oluşmaktadır. Kesitler-arası panel eşbütünleşme testleri ise grup 

p-istatistiği, grup t-istatistiği (parametrik olmayan) ve grup t-istatistiği (parametrik) nden 

oluşmaktadır.  

Bu test istatistikleri standart normal dağılım gösterirler. Panel v-istatistiğinin % 5 anlam 

düzeyinde kritik değeri 1.645 iken diğer istatistiklerde -1.645’ tir. Çünkü panel v-istatistiği sağ 

kuyruk dağılımı gösterirken, diğer istatistikler sol kuyruk dağılımı göstermektedir. Değişkenler 

arasında uzun dönem eşbütünleşme ilişkisi olduğuna karar vermek için; panel v> 1.645 veya 

diğerleri için hesaplanan istatistikler -1.645 değerinden küçük olmalı ve sıfır hipotezi 

reddedilmelidir.  

Pedroni testleri hesaplanırken; (4.13) no’ lu eşitliğin EKK tahmini yapıldıktan sonra hata 

terimleri (𝑒𝑖𝑡 ) ve it i it ity x      modelinin EKK tahmininden terimler elde edilir. Daha 

sonra Newey-West (1987) tahmincisiyle 𝜂𝑖𝑡’ nin uzun dönem varyansı 𝐿11𝑖
2  hesaplanır. 
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Parametrik olmayan testler için ê𝑖𝑡 =  ŷ𝑖 ê𝑖𝑡−1+ û𝑖𝑡 modeli tahmin edilir. Hata terimlerinin 

varyansı ŝ𝑖
2 ve uzun dönem varyansı 𝜎̂ 𝑖

2
 ve 𝜆̂ 𝑖𝑡 = 1 2⁄  ( 𝜎̂ 𝑖

2
 - ŝ𝑖

2 ) elde edilir.  

Parametrik testler için de 𝑒 𝑖𝑡 = 𝑦̂ 
𝑖
𝑒 𝑖𝑡−1

1

k

k

 𝑦̂ 
𝑖𝑘

 ∆𝑒 𝑖𝑡−𝑘 + 𝑢 𝑖𝑡
∗

 modeli tahmin edilir. Hata 

terimlerinin varyansı 𝑠̂ 𝑖
∗2

 elde edilerek panel eşbütünleşme test istatistikleri hesaplanır.  

3.2.3.Panel Eşbütünleşme İlişkisi Tahmin Yöntemleri 

Eşbütünleşme ilişkisi olduğu ortaya konulmuşsa bundan sonra bağımsız değişkenlere ait uzun 

dönem katsayıların tahmin edilme sorunu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Uzun dönem 

katsayıların tahmin edilmesine yönelik çeşitli yöntemler önerilmektedir. Ampirik analizlerde, 

eşbütünleşme vektörünü tahmin etmek amacıyla yaygın olarak;  

 Kao ve Chiang (2000)’ in geliştirdiği panel EKK, panel dinamik EKK (Dynamic 

Ordinary Least Squares (DOLS) ve panel FMOLS (Full Modified Ordinary Least 

Squares) tahmincileri, 

 Mark ve Sul (2003)’ ün geliştirdiği panel DOLS tahmincisi, 

 Pedroni (2000, 2001)’ in geliştirdiği panel DOLS ve panel FMOLS tahmincileri 

kullanılmaktadır.  

Panel EKK tahmincisiyle karşılaştırıldığında panel DOLS ve FMOLS tahmincileri, bağımsız 

değişkenler ile hata terimleri arasındaki içsellik ve hata terimlerindeki kendine bağlaşımlılık 

problemlerini ortadan kaldırmada daha etkin oldukları için daha çok kullanılmaktadır.  

Pedroni (2000, 2001)’ in geliştirdiği panel DOLS ve FMOLS tahmincileri kesitler-arası 

havuzlanmış veriye dayalıdır ve grup ortalama panel DOLS ve panel FMOLS olarak 

adlandırılır. Bu yöntemler kesit-içi veriye dayalı panel DOLS ve FMOLS’ den daha fazla tercih 

edilmektedir. Çünkü kesitler-arası veriye dayalı grup ortalama tahmincileri eşbütünleşme 

vektörünü kesit-içi veriye dayalı tahminciler gibi bütün panel için değil, her bir yatay kesit için 

tahmin eder. Bu şekilde eşbütünleşme katsayılarının yatay kesitler arasında heterojen olmasına 

imkân verir. Ayrıca, eşbütünleşme katsayıları için teoriye dayalı hipotezler sınanabilir ve panel 

katsayıları uzun dönem eşbütünleşme vektörünün ortalaması olarak yorumlanabilir (Pedroni, 

2001, p.728-729).  

Pedroni (2000)’ in geliştirdiği grup ortalama panel FMOLS yönteminin dayandığı panel 

regresyon modeli aşağıdaki gibidir; 

it i it ity a x                                                             (13)  

1it it itx x e                                                            (14) 

Modelde 𝑦̂𝑖𝑡 bağımlı değişkeni, 𝑥𝑖𝑡 bağımsız değişkenleri, 𝛼𝑖 sabit etkileri temsil etmektedir ve 

yatay kesitlerin bağımlı olmadığı varsayılmaktadır. (13) no’ lu eşitlikte 𝛽 tahmin edilmesi 

gereken uzun dönem eşbütünleşme vektörünü temsil etmektedir. Önce (14) no’ lu eşitlikteki 

model her bir yatay kesit için FMOLS ile tahmin edilir. Daha sonra elde edilen eşbütünleşme 

katsayılarının ortalaması alınır ve eşbütünleşme vektörü aşağıdaki denklem ile hesaplanır; 

1

,

1

N

GFM FM i

i

N   



                                                           (15) 
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Eşitlikteki 𝛽𝐹𝑀,𝑖
∗  her bir yatay kesit için FMOLS tahmininden elde edilen eşbütünleşme 

katsayısını temsil etmektedir. Bu katsayıya ait t-istatistiklerinden ise grup ortalama panel 

FMOLS tahmincilerinin t-istatistikleri elde edilmektedir. Katsayıya ilişkin t-istatistiği (16) no’ 

lu eşitlik ile hesaplanmaktadır; 

*

1
*2

,

1

N

FM iGFM
i

t N t







                                                                  (16) 

Eşitlikteki *GFM
t


 her bir yatay kesit için yapılan FMOLS tahmininden elde edilen eşbütünleşme 

katsayısına ilişkin t-istatistiğidir.  

Pedroni (2001)’ in önerdiği grup ortalama panel DOLS tahmincisini bulmak için (17) no’ lu 

regresyon modeli tahmin edilir; 

ki

it i it ik it it

k Ki

y a x Y x 


                                                           (17) 

Eşitlikteki –ki ve ki öncü ve gecikme sayılarını temsil eder. Paneli oluşturan yatay kesitler 

arasında bağımlılık olmadığı varsayılır. Panel eşbütünleşme vektörünü elde edebilmek için (17) 

no’ lu model her bir yatay kesit için tahmin edilir. Daha sonra her bir yatay kesitin DOLS 

tahmininden elde edilen eşbütünleşme katsayılarının aritmetik ortalaması alınır. Panel 

eşbütünleşme katsayısı (18) no’ lu denklem ile hesaplanır; 

* 1 *

, ,

1

N

G D D İ

i

N 



                                                                  (18) 

Eşitlikteki 𝛽𝐷,𝑖
∗  eşbütünleşme katsayısını temsil eder. Grup ortalama panel DOLS 

tahmincilerinin t-istatistikleri (19) no’ lu denklem ile hesaplanır; 

*

1
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,

1

N

D iD
i

t N t







                                                                   (19) 

Eşitlikteki t 𝛽 
𝐷,𝑖
∗

 her bir yatay kesit için DOLS tahmincisinden elde edilen eşbütünleşme 

katsayısının t-istatistiğidir.  

3.2.4.Panel Nedensellik Analizi 

Panel eşbütünleşme testleri değişkenlerin uzun vadede ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır, 

ancak eşbütünleşme testi nedensellik yönü hakkında bilgi vermemektedir. Bu nedenle ilişki 

yönünü belirlemek için vektör hata düzeltme (VEC) modeli kullanılmıştır. Bu model bize uzun 

ve kısa vadeli nedensellik hakkında bilgi verir. Bu kapsamda VEC aşağıdaki şekilde 

açıklanabilir (Apergis ve Payne, 2009, p. 647). 

1 11 12 1 1 1

1 1

q q

it i ik it k ik it k i it it

k k

y a y x u     

 

                                                                                                   (20) 

2 21 22 2 1 2

1 1

q q

it i ik it k ik it k i it it

k k

x a x y u     

 

                                                                   (21) 



4th SCF International Conference on “Economic and Social               Nevsehir 

Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”                        26th-28th April 2018 

 

95 

 

Burada Δ ilk fark operatörü, q optimal gecikme uzunluğu, panel FMOLS tahmini türevleri ve 

υ seri olarak ilişkisiz hata terimidir. Değişkenler arasındaki kısa vadeli nedensellik ilişkisi Wald 

istatistiği ile analiz edilmiştir. Uzun vadeli nedensellik ilişkisi, hata teriminin katsayısının 

istatistiksel önemini araştırarak test edilmiştir. 

4.Ampirik Analiz  

Ampirik analize geçmeden önce değişkenlerin durağanlığının sınanması gerekmektedir. Eğer 

değişkenlere ait veriler durağansa, değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmek için regresyon 

analizi kullanılacak, durağan değilse sahte regresyon sorunu ortaya çıkacaktır. Bu durumda ise 

değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer değişkenler 

arasında eşbütünleşme ilişkisi varsa tahmin edilecek katsayılar daha güvenilir olacak ve sahte 

regresyon sorunu ortadan kalkacaktır.  

Tablo 5’ te gelişmekte olan ülkeler için Model 6’ nın birim kök testi sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 5: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Birim Kök Test Sonuçları (1984-2007) 

Değişkenler LLC IPS ADF-Fisher 

Sabitli Sabitli ve 

Trendli 

Sabitli Sabitli ve 

Trendli 

Sabitli Sabitli ve 

Trendli 

lnG -2,008b -0,359 -1,192 -0,599 48,970 48,922 

lnOPEN -0,632 -1,147 -0,321 -1,680b 48,444 56,946b 

lnFDI 0,510 0,233 2,754 -0,366 21,771 53,715b 

lnPOL -9,308a -10,331a -4,358a -5,771a 31,395 29,921 

lnSOC -2,439a 0,792 1,057 0,762 34,671 39,340 

lnECO -0,569 -0,600 0,266 1,138 36,809 27,007 

∆lnG -14,147a -10,551a -14,210a -12,056a 248,595a 192,610a 

∆lnOPEN -14,132a -13,715a -13,347a -12,507a 222,259a 198,627a 

∆lnFDI -12,432a -12,543a -11,894a -12,098a 197,743a 188,857a 

∆lnPOL -14,965a -8,825a -13,389a -9,614a 129,111a 161,476a 

∆lnSOC -20,812a -18,221a -15,661a -13,743a 284,435a 271,642a 

∆lnECO -17,151a -14,328a -14,492a -12,249a 243,006a 200,483a 

Not: a ve b sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. ∆ ise birinci fark işlemcisidir. 

Tablo 5’ teki birim kök test sonuçları değerlendirildiğinde; değişkenlerin düzey değerlerin bazı 

test istatistiklerine göre durağan olduğu anacak bazı istatistiklere göre ise birim kök içerdiği 

yani durağan olmadığı görülmektedir. Bu sonuçlar değişkenlerin düzey değerlerinin 

durağanlığı konusunda net bir bilgi sağlamamaktadır. Bu nedenle değişkenler, ilk farkları 

alınarak tekrar birim kök içerip içermedikleri araştırılmıştır. İlk fark sonuçlarına göre ise 

değişkenlerin tamamı %1 istatistiki önem düzeyinde durağan çıkmıştır.  

Birim kök araştırmasından sonra adım eşbütünleşme ilişkisinin test edilmesidir. Literatürde 

durağan olmayan değişkenler arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisini sınamak için 

Pedroni (1999; 2004) tarafından geliştirilen panel eşbütünleşme testi sıklıkla kullanılmaktadır. 

Pedroni eşbütünleşme ilişkisi yoktur şeklinde tanımlanan sıfır hipotezini test etmek için 7 farklı 

test istatistiği geliştirmiştir. Pedroni bu istatistikleri panel eşbütünleşme regresyonundan elde 

edilen artıklardan elde etmektedir. Bu testlerin dördü grup içi (panel-v, panel-ρ, yarı parametrik 

panel-t ve parametrik panel-t) istatistiklerden, diğer üçü ise gruplar arası (grup- ρ istatistiği, yarı 

parametrik group-t istatistiği ve parametrik group-t) istatistiklerden oluşmaktadır (Pedroni, 

1999, p.660). Bu yedi istatistik kritik değerler ile karşılaştırılarak sıfır hipotezi reddedilmekte 

ya da kabul edilmektedir. Bu kapsamda Tablo 6’ da Model 6’ daki modelin panel eşbütünleşme 

test sonuçları gösterilmektedir. 
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Tablo 6: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Eşbütünleşme Test Sonuçları 

Test İstatistikleri Sabitli Sabitli ve Trendli 

Panel v 0,008 

(0,496) 

-1,231 

(0,896) 

Panel rho 1,544 

(0,938) 

2,876 

(0,996) 

Panel PP -4,788a 

(0,000) 

-4,725a 

(0,000) 

Panel ADF -1,699b 

(0,045) 

-1,386c 

(0,096) 

Grup rho 2,394 

(0,991) 

3,641 

(0,997) 

Grup PP -8,788a 

(0,000) 

-10,505a 

(0,000) 

Grup ADF -1,441c 

(0,074) 

-1,992b 

(0,023) 

Not: a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Parantez içindeki değer ise olasılık 

değeridir. 

Tablo 6’ daki panel eşbütünleşme test sonuçları değerlendirildiğinde; 

(1) Sabitli modelde, panel PP ve Grup PP istatistikleri %1 önem düzeyinde, panel ADF %5 ve 

Grup ADF %10 önem düzeyinde eşbütünleşme yoktur şeklindeki sıfır hipotezini 

reddetmektedir. (2) Sabitli ve trendli modelde, panel PP ve Grup PP istatistikleri %1, panel 

ADF %10 ve grup ADF %5 önem düzeyinde eşbütünleşme yoktur şeklindeki sıfır hipotezini 

reddetmektedir. Bu sonuçlar 1984-2007 dönemi gelişmekte olan ülkelerde gelir eşitsizliği, dışa 

açıklık, DYY, politik küreselleşme, sosyal küreselleşme ve ekonomik küreselleşme arasında 

uzun dönemli bir ilişkinin bulunduğunu ortaya koymaktadır.  

Eşbütünleşme ilişkisinin belirlenmesinden sonraki adım değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyan uzun dönem katsayılarının tahmin edilmesidir. Bunun için Pedroni (2000, 2001) 

tarafından geliştirilen panel fully modified ordinary least squares (FMOLS) and panel dynamic 

ordinary least squares (DOLS) yöntemleri kullanılmıştır. Tablo 7’ de Model 6 için panel 

FMOLS ve DOLS tahmin sonuçları gösterilmektedir.  

Tablo 7: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Uzun Dönem Katsayılarının Tahmini  

Bağımlı Değişken: lnG 

Değişkenler Panel FMOLS Panel DOLS 

LnOPEN -0,054b 

[2,386] 

-0,092c 

[-1,667] 

LnFDI 0,199a 

[3,595] 

0,238a 

[2,772] 

LnPOL -0,539a 

[-3,909] 

-0,517b 

[-2,451] 

LnSOC 0,279b 

[2,319] 

0,253 

[1,504] 

LnECO -0,451a 

[-3,951] 

-0,439b 

[-2,386] 

Not: a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez içindeki değerler t 

istatistikleridir. 

Panel FMOLS sonuçlarına göre: 

(a) Dışa açıklığı temsil eden lnOPEN ait katsayı -0,054 olup %5 önem düzeyinde anlamlıdır. 

Buna göre dışa açıklık oranındaki bir artışın gelir eşitsizliğini temsil eden lnG üzerindeki etkisi 
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negatif yöndedir. Diğer bir ifadeyle gelişmekte olan ülkelerde dışa açıklık gelir eşitsizliğini 

azaltmaktadır. Bu sonuç Değer (2006)’ in ulaştığı sonuç ile uyumludur. (b) Doğrudan yabancı 

sermaye hareketlerini temsil eden lnFDI ait katsayı 0,199 olup %1 önem düzeyinde anlamlıdır. 

Buna göre FDI’ da bir artış gelir eşitsizliğini pozitif yönde etkilemektedir. Diğer bir ifadeyle 

gelişmekte olan ülkelerde FDI girişleri gelir eşitsizliğini arttırmaktadır. Bu sonuç, Tsai (1995), 

Gapinath ve Chen (2003), Figini ve Görg (2006), Basu ve Guariglia (2007), Lin; Kim; Wu 

(2013), Artan ve Kalaycı (2014) ile Karabıyık ve Dilber (2016)’ in bulduğu sonuçlar ile 

uyumludur. (c) Politik küreselleşmeyi temsil eden lnPOL ait katsayı -0,539 olup %1 önem 

düzeyinde anlamlıdır. Buna göre politik küreselleşme oranındaki/indeksindeki artış gelir 

eşitsizliğini negatif yönde etkilemekte, gelir eşitsizliği azalmaktadır. (d) Sosyal küreselleşmeyi 

temsil eden lnSOC ait katsayı 0,279 olup %5 önem düzeyinde anlamlıdır. Bu sonuç sosyal 

küreselleşmenin gelir eşitsizliği üzerinde arttırıcı bir etkisi olduğunu, gelir eşitsizliğini 

artırdığını göstermektedir. Bu sonuç, Açıkgöz; Kök; İspir (2008)’ in ulaştıkları sonuç ile 

uyumludur. (e) Ekonomik küreselleşmeyi temsil eden lnECO ait katsayı ise -0,451 olup % 1 

önem düzeyinde anlamlıdır. Buna göre ekonomik küreselleşme oranındaki/indeksindeki artış 

gelir eşitsizliğini negatif yönde etkilemektedir. Diğer bir ifadeyle ekonomik küreselleşme gelir 

eşitsizliğini azaltmaktadır. 

Panel DOLS sonuçlarına göre; 

(a) Dışa açıklığı temsil eden lnOPEN ait katsayı -0,092 olup %10 önem düzeyinde anlamlıdır. 

Buna göre azgelişmiş ülkelerde dışa açıklık oranındaki bir artış gelir eşitsizliğini negatif yönde 

etkilemekte, gelir eşitsizliğini azaltmaktadır. Bu sonuç, Değer (2006)’ in ulaştığı sonuç ile 

uyumludur. (b) Doğrudan yabancı sermaye hareketlerini temsil eden lnFDI ait katsayı 0,238 

olup %1 önem düzeyinde anlamlıdır. Buna göre FDI’ da bir artış gelir eşitsizliğini pozitif yönde 

etkilemekte, gelir eşitsizliğini artırmaktadır. Bu sonuç, Tsai (1995), Gapinath ve Chen (2003), 

Figini ve Görg (2006), Basu ve Guariglia (2007), Lin; Kim; Wu (2013), Artan ve Kalaycı 

(2014) ile Karabıyık ve Dilber (2016)’ in bulduğu sonuçlar ile uyumludur. (c) Politik 

küreselleşmeyi temsil eden lnPOL ait katsayı -0,517 olup %5 önem düzeyinde anlamlıdır. Buna 

göre gelişmekte olan ülkelerde politik küreselleşme eğilimi gelir eşitsizliğini negatif yönde 

etkilemektedir. (d) Sosyal küreselleşmeyi temsil eden lnSOC ait katsayı istatistiki olarak 

anlamlı değildir. Bu durum sosyal küreselleşmenin gelir eşitsizliği üzerinde etkisi 

bulunmadığını işaret etmektedir. (e) Ekonomik küreselleşmeyi temsil eden lnECO ait katsayı 

ise -0,439 olup % 5 önem düzeyinde anlamlıdır. Diğer bir ifadeyle ekonomik küreselleşme gelir 

eşitsizliğini azaltmaktadır.  

Araştırmada hem FMOLS hem de DOLS sonuçlarının ağırlıklı olarak birbirini desteklediği 

görülmektedir.  

Ampirik araştırmanın son aşaması değişkenler arasındaki ilişkilerinin yönünün ortaya 

koyulmasıdır. Çünkü eşbütünleşme testi ve uzun dönem katsayı tahmin sonuçları değişkenler 

arasındaki nedensellik ilişkisinin yönü hakkında bilgi vermemektedir. Bu nedenle analizin son 

aşamasında vektör hata düzeltme modeline dayalı (VEC) panel nedensellik test sonuçlarına yer 

verilmiştir. Değişkenler arasındaki kısa dönem nedensellik ilişkisi Wald istatistiği ile test 

edilmiştir. Uzun dönemli nedensellik ilişkisi ise hata düzeltme teriminin katsayısının istatistiki 

olarak anlamlılığı araştırılarak test edilmiştir. 

Tablo 8’ de Model 6 için, hem kısa hem de uzun nedensellik ilişkilerini ortaya koyan panel 

VEC nedensellik test sonuçları raporlanmıştır. 
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Tablo 8: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Nedensellik Test Sonuçları 

 Kısa Dönem Nedensellik Uzun 

Dönem 

Nedensellik 

Bağimli 

Değişkenler 

ΔlnG ΔlnOPEN ΔlnFDI ΔlnPOL ∆lnSOC ∆lnECO ECT(-1) 

ΔlnG - 13,993b 

(0,050) 

6,299 

(0,505) 

12,744c 

(0,078) 

10,252 

(0,174) 

12,891c 

(0,074) 

-0,753a 

[-10,131] 

ΔlnOPEN 9,791 

(0,200) 

- 6,243 

(0,543) 

12,175c 

(0,081) 

13,508c 

(0,060) 

8,472 

(0,292) 

0,008 

[0,215] 

ΔlnFDI 3,555 

(0,821) 

21,530a 

(0,003) 

- 15,031b 

(0,034) 

5,671 

(0,574) 

8,488 

(0,291) 

-0,001 

[-0,025] 

ΔlnPOL 13,340c 

(0,061) 

7,146 

(0,419) 

3,114 

(0,875) 

- 7,652 

(0,363) 

8,103 

(0,326) 

-0,022 

[-0,644] 

∆lnSOC 9,062 

(0,246) 

14,033b 

(0,050) 

10,071 

(0,185) 

5,945 

(0,545) 

- 12,210c 

(0,093) 

0,018 

[0,621] 

∆lnECO 4,027 

(0,777) 

21,110a 

(0,003) 

14,776b 

(0,039) 

14,013b 

(0,050) 

2,957 

(0,885) 

- -0,044c 

[-1,812] 

Not: a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Parantez içindeki değerler olasılık, 

köşeli parantez içindeki değerler ise t istatistiğidir. 
 

Kısa dönem nedensellik test sonuçlarına göre; 

(a) Dışa açıklıktan, politik küreselleşmeden ve ekonomik küreselleşmeden gelir eşitsizliğine 

doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. (b) Politik ve sosyal küreselleşmeden dışa açıklığa 

doğru bir nedensellik ilişkisi vardır. (c) Dışa açıklık ve politik küreselleşmeden DYY doğru bir 

nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. (d) Gelir eşitsizliğinden politik küreselleşmeye doğru bir 

nedensellik ilişkisi vardır. (e) Dışa açıklık ve ekonomik küreselleşmeden sosyal 

küreselleşemeye doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. (f) Dışa açıklık, DYY ve politik 

küreselleşmeden ekonomik küreselleşmeye doğru bir nedensellik ilişkisi vardır. 

Uzun dönem nedensellik test sonuçlarına göre; 

(a) Dışa açıklık, DYY, politik, sosyal ve ekonomik küreselleşmeden gelir eşitsizliğine doğru 

bir nedensellik ilişkisi görülmüştür. Bu bulgu eşbütünleşme tahmin sonuçlarını 

desteklemektedir. Buna göre azgelişmiş ülkelerde uzun dönemde dışa açıklık, FDI, politik, 

sosyal ve ekonomik küreselleşme gelir eşitsizliğinin nedenidir. (b) Gelir eşitsizliği, dışa açıklık, 

DYY, politik ve sosyal küreselleşmeden ekonomik küreselleşmeye doğru bir nedensellik 

ilişkisi bulunmaktadır. Buna göre gelir eşitsizliği, dışa açıklık, DYY, politik ve sosyal 

küreselleşme ekonomik küreselleşmenin nedenidir. 

5. Sonuç 

Ampirik literatürde gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkeleri küreselleşme ile DYY’ ın gelir 

eşitsizliğine etkisini analiz eden çalışmalar Tsai (1995), Bausmann ve Oneal (2002), Gapinath 

ve Chen (2003), Figini ve Görg (2006), Değer (2006), Basu ve Guariglia (2007), Dreher ve 

Gaston (2008), Açıkgöz; Kök; İspir (2008), Lin; Kim; Wu (2013), Artan ve Kalaycı (2014), 

Karabıyık ve Dilber (2016) ile 27 AB ülkesi için Asteriou; Dimelis; Moudatsou (2014)  olarak 

sıralanabilir.  

Bu çalışmada eşbütünleşmenin olup olmadığı test edilmiş, değişkenlerin katsayıları panel 

FMOLS ve panel DOLS ile tahmin edilmiş ve nedenselliğin yönü kısa ve uzun dönem için 

analiz edilerek literatürdeki diğer çalışmalardan farklı bir yöntem uygulanmıştır. Gelişmekte 

olan ülkeler için yapılan analiz sonuçları Gapinath ve Chen (2003) ile Basu ve Guariglia (2007)’ 

nin çalışmalarında ulaştıkları sonuçlar doğrultusunda olup, gelişmekte olan ülkelerde DYY’ın 

gelir eşitsizliğini artırdığı yönündedir.  
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Gelişmekte olan ülkeler için yapılan analizler değerlendirildiğinde; gelişmekte olan ülkelerde 

DYY girişi ile sosyal küreselleşme gelir eşitsizliğini artırırken, dışa açıklık, politik 

küreselleşme ile ekonomik küreselleşmenin gelir eşitsizliğini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Uzun dönem nedensellik test sonuçlarına göre gelişmekte olan ülkeler için uzun dönemde dışa 

açıklık, DYY, politik, sosyal ve ekonomik küreselleşmenin gelir eşitsizliğinin nedeni olduğu 

görülmektedir.  

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin artmasına dair en önemli neden küreselleşme, uluslararası 

ticaret ve yabancı doğrudan yatırımların hız kazanmasıdır.  Kâr ve verimlilik dürtüsüyle 

gerçekleşen ticaret ve sermaye hareketleri daha çok teknoloji yoğun alanlara kaymaktadır. 

Dolayısıyla bu alanlardaki nitelikli işgücüne olan talep artmaktadır. Bunun gelir dağılımındaki 

adaletsizlik üzerindeki etkisi arz-talep dengesi ile açıklanabilir. Sermayenin daha fazla talep 

ettiği nitelikli işgücü, zor yetiştiği için toplam işgücüne nispeten sınırlı oranda arz edilmekte ve 

katma değeri düşük ve sermaye tarafından eskisi kadar talep edilmeyen niteliksiz işgücü ise 

daha fazla arz edilmektedir. Böylelikle talebin arzı aştığı nitelikli işgücünün ücretleri, arzın 

talebi aştığı niteliksiz işgücünün ücretlerine göre katlanarak artmaktadır.  

1980’lerden itibaren üretim anlayışının kitlesel üretimden yalın üretime dönüşmesi, 

oligopolistik yapının piyasaya hâkim olması, piyasa fiyat mekanizmasının etkisizleşmesi 

sonucunda, istihdam, ücret ve gelir dağılımı üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkmış dolayısıyla, 

gelir dağılımını düzenlemek ve istihdamı arttırmak için devletin müdahalesi kaçınılmaz 

olmuştur. Çünkü nitelikli ve niteliksiz işgücünün ücret seviyeleri arasındaki farkın açılması, 

gelir dağılımındaki eşitsizliğin temel sebebidir. 
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Türkiye'de Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Ve 

Cari Açık Üzerindeki Etkisi 
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Özet 

Günümüz dünyasında enerjinin önemli bir yeri vardır. Günlük yaşamın ve üretimin devam edebilmesi enerjiye 

bağlıdır. Her ülke enerjiye ulaşmak ve kullanabilmek için farklı strateji ve politikalar üretmektedir. Enerji 

kaynaklarını incelediğimizde, ağırlıklı olarak fosil yakıtların kullanıldığı ve son yıllarda çevreye duyarlı yenilebilir 

enerji kaynaklarının kullanımının da arttığı görülmektedir. Bu bağlamda, çalışmamızda elektrik enerjisi üretiminde 

ağırlığın fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmesiyle, cari açığımızın azaltılmasına yönelik 

önemli adımlar atılacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışmamızda, öncelikle yenilebilir enerji kaynakları hakkında 

bilgi verilerek, Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımındaki durumu ve çevreye 

duyarlı yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarındaki mali teşviklerden bahsedilmektedir.   
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JEL Sınıflandırması: F64, J11 

 

 

The Effect of Renewable Energy Sources on Power Generation 

and Current Account Deficit in Turkey 

 
Abstract 

The energy has an important place in today's world. The sustainability of the daily life and production depends on 

energy. Each country develops different strategies and policies to access and use energy. Considering the energy 

sources, it can be seen that the use of fossil fuels is predominant and the use of environmentally friendly renewable 

energy sources have been increasingly used in recent years. In this context, we consider that important steps will 

be taken to reduce current accounts deficit by giving weight to using renewable energy sources for power 

generation rather than using fossil fuels. Furthermore, in our study, we are firstly provided information on 

renewable energy sources and then explain the situation of Turkey in the use of renewable energy sources in power 

generation and the financial incentives for investment in environmentally friendly renewable energy sources.  
 

Keywords: Renewable energy, current account deficit, electricity generation, financial incentive.    

JEL Classification: F64, J11 

 

 

1. Giriş 

Günümüz dünyasında yer alan sanayi sektörü ve bunun sonucu olarak gelişen makineleşme, 

her geçen gün enerji talebini artırmaktadır. Bunun sonucu olarak ülkelerin daha hızlı 

kalkınmayı arzulamaları ve buna bağlı olarak artan enerji talebi ve çevre kirlenmesi gibi 

faktörler ucuz ve bol enerjiye dayanan ekonomiden pahalı, çevresel ve teknolojik sorunları da 

beraberinde getiren yeni bir enerji dönemine geçişi karşımıza çıkartmaktadır. Aynı zamanda 

artan nüfus ile birlikte, enerji ihtiyacının, dünyanın kısıtlı kaynaklarıyla karşılanamamakta, 

enerji üretimi ve tüketimi arasındaki açığında hızla büyüdüğü görülmektedir. Bunun yanında, 
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geleneksel enerji üretim yöntemleri de, bugün çevre kirliliğinin önemli nedenlerinden biri 

haline gelmekte ve fosil yakıtların da bir süre sonra tükeneceği yadsınamayacak gerçeklikler 

arasında yer almaktadır. 

Enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan fosil yakıtlar, gün geçtikçe azalmaktadır. 

Dünyanın sahip olduğu petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların özellikle de 20. yüzyılda 

yoğun bir şekilde kullanılması sonucu; ozon tabakası delinmesi, asit yağmurları ve küresel 

ısınma gibi etkilerin, dünyayı zor bir çevre kirliliği ile karşı karşıya bıraktığı görülmektedir. 

Ayrıca fosil yakıtların sonlu bir rezerve sahip olması nedeniyle, önümüzdeki yıllarda bu 

yakıtların tamamen tükeneceği de bilinmektedir (Kumbur vd., 2005).  

Bu doğrultuda, fosil kaynakların sınırlı rezervleri, fiyatlarındaki dalgalanmalar ve çevreye 

verdiği zararlar, ülkelerin birincil enerji kaynaklarına alternatifler aramasına neden olmaktadır. 

Bu nedenle, yaşam kalitesinin devam edebilmesi için, yenilenebilir enerji kaynaklarına önem 

verilmelidir. Ülkemizde ve dünyada her geçen gün çevreye duyarlı temiz enerji kaynaklarına 

ulaşma yönündeki çalışmalar artmaktadır. Bu yapılan çalışmaların, hem gelecek nesillere daha 

temiz bir dünya bırakma, hem de ülke ekonomilerindeki enerji maliyetlerini düşürme 

hedeflerine ulaşmaya çalıştığını görebilmek mümkündür.  

Öte yandan, fosil yakıtları esas alan enerji kullanımında; yakıt konusunda dışa bağımlılık, 

yüksek ithalat giderleri ve çevre sorunları gibi önemli olumsuzlukların yanında, dünya fosil 

yakıt rezervlerinin hızla tükenmesi nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini de 

arttırmaktadır (Kumbur vd., 2005). Bunun yanında, fosil yakıtların kullanımını azaltmanın bir 

yolu da yeni enerji kaynakları bulmaktan geçmektedir. Bu yüzden günümüzde yenilenebilir 

enerji kaynakları karşımıza çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir 

olmasının yanı sıra, dünyanın her ülkesinde bulunabilmesiyle de büyük önem taşımaktadır. 

Yenilenebilir enerjiyi "doğal kaynaklardan elde edilebilen ve kendini sürekli yenileyebilen bir 

enerji kaynağı" olarak tanımlayabilmek mümkündür (arena.gov.au). Yenilenebilir enerjiyi 

diğer enerji çeşitlerinden ayıran en önemli özellik, doğal bir şekilde kendisini yenileyebilmesi 

ve yok olmamasıdır. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji çeşitleri çevreye zarar veren karbon 

salınımının azaltılması, yerli kaynaklar oldukları için ithal edilmeye ihtiyaç duyulmaması ve bu 

sayede enerji konusunda dışa bağımlılığın azaltılması gibi hususlar açısından da oldukça 

önemlidir (Karagöl ve Kavaz, 2017: 8). 

Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarını; güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, 

biyokütle enerjisi, hidrolik enerji ve hidrojen enerjisi şeklinde sıralayabilmek mümkündür. 

Bunun yanında, yenilenebilir enerjilerin avantajları arasında; diğer enerjiler gibi (kömür, petrol, 

doğalgaz vb.) hem bitip tükenme riskleri yok, hem de sonsuz kaynak olarak kullanılmakta ve 

bunun yanında, çevreyi tam olarak kirletmemesi yer almaktadır. Buna karşılık, coğrafi olarak 

her yerde bulunmaması ve bazı türlerinin şimdilik pahalı olması gibi dezavantajlarının 

olduğunu da söyleyebilmek mümkündür.   

Diğer taraftan, ülkemizin ekonomik yapısı incelendiğinde, cari açık veren bir ülke olduğumuz 

ortadadır. Bu cari açığımızın önemli bir bölümünü, enerji ithalatının oluşturduğu 

görülmektedir. Enerji ithalatı da, petrol, doğalgaz vb. gibi fosil yakıtlardan meydana 

gelmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verilmesiyle, elektrik üretiminde fosil 

yakıtlarının payının ve ithalatının azalacağı öngörülmektedir. Böylece enerji ithalatının 

azalması, ekonomimizin kronik sorunlarından birisi olan cari açığın azalmasına da katkı 

sağlayacaktır.  

Bu bağlamda, çalışmamızda elektrik enerjisi üretiminde ağırlığın fosil yakıtlardan yenilenebilir 

enerji kaynaklarına geçilmesiyle, cari açığımızın azaltılmasına yönelik önemli adımlar atılacağı 

amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışmamızda, öncelikle yenilebilir enerji kaynakları hakkında bilgi 
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verilerek, enerjinin cari açıkla ilişkisi, Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanımındaki durumu ve çevreye duyarlı yenilenebilir enerji kaynakları 

yatırımlarındaki mali teşviklerden bahsedilmektedir.   

2. Türkiye'de Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yeri 

Türkiye bulunduğu coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı nedeniyle bütün yenilenebilir enerji 

kaynaklarından faydalanma imkanına sahip bir ülkedir. Özellikle hidrolik, jeotermal, rüzgar ve 

güneş enerjisi potansiyelleri bakımından AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, ülkemizin son 

derece elverişli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Ancak bu kaynaklardan yararlanma 

oranının düşük seviyelerde olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu durumun önünde birtakım 

ekonomik ve hukuki kısıtlamalar olsa da, gelişmelerin memnuniyet verici olduğu 

söylenebilmektedir (Karagöl ve Kavaz, 2017: 7). Özellikle ülkemizde 2009 yılından sonra 

yenilenebilir enerji konusunda önemli gelişmeler kaydedildiği görülmektedir. Bu doğrultuda, 

ülkemizin elektrik üretim kaynakları incelediğinde, 2017 yılı itibari ile fosil yakıtlarının payının 

%70,33 ve yenilebilir enerji kaynaklarının ise %29,67 olduğunu söyleyebilmek mümkündür. 

2020 yılında da, dünyada üretilen elektriğin %50'sinin yenilenebilir kaynaklardan olması 

planlanmaktadır.  

Yıllar itibarıyla yenilenebilir enerji kullanımının dünya genelinde hızlı bir şekilde arttığı 

görülmektedir. Bu artışa neden olan yenilenebilir enerji kaynakları şu şekilde ifade 

edilebilmektedir: 

Güneş Enerjisi: Güneş enerjisi, güneşten gelen ve dünya atmosferi dışında şiddeti sabit ve 

1370 W/m2 olan ve yer yüzeyinde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişen yenilenebilir bir 

enerji kaynağıdır. Isıtmadan soğutmaya ve elektrik üretiminde kontrollü olarak 

kullanılabilmektedir. Ülkemizin yıllık güneşlenme süresi ortalama olarak 2640 saattir. 

Maksimum güneşlenme 362 saat ile Temmuz ayında, minimum güneşlenme süresi ise 98 saat 

ile Aralık ayında görülmektedir. Günümüzde güneş enerjisi; konutlarda ve iş yerlerinde, 

tarımsal teknolojide, sanayide, ulaşım araçlarında, iletişim araçlarında, sinyalizasyon ve 

otomasyonda, elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca ülkemiz, güneş potansiyeli 

açısından oldukça zengin bir ülkedir. Yıllık ortalama güneş enerjisi 1315 kWh/m2'dir (Kumbur 

vd., 2005). Bu bağlamda, yeryüzünde en yaygın bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarından 

birisi olan, güneş enerjisinden elektrik ve ısı elde etmek için faydalanılmaktadır. Ayrıca 

ülkemizin yeryüzündeki coğrafi konumu gereği yıl içerisindeki güneşli gün sayısının fazla 

olması, teknik açıdan bu denli yüksek bir potansiyele sahip olmasında en büyük etkenlerin 

başında gelmektedir. 

Rüzgar Enerjisi: Yenilenebilir enerji kapasitesi bakımından rüzgar enerjisi, geniş bir kullanım 

alanına sahiptir. Ayrıca rüzgar enerjisinin, elektrik üretiminde önemli bir etken ve elektrik 

talebini karşılamada gelişen bir role sahip olduğu da unutulmamalıdır.  

Rüzgar enerjisi, herhangi bir emisyonu olmayan, doğal kaynakları tüketmeyen, küresel 

ısınmaya katkısı olmayan, asit yağmurlarına neden olmayan, yerel çevreye duyarlı bir enerji 

kaynağıdır. Rüzgar enerjisinin yakın çevresine verdiği gürültü, TV ve radyo yayınlarıyla 

etkileşimi, kuşlara yarattığı tehlike ve görsel etkileri, bilinen çevresel etkileridir. Türkiye rüzgar 

bakımından zengin bir ülkedir (Tavman ve Önder, 2001). Bu durumu ülkemizin 2016 yılında 

gerçekleştirdiği 1387 MW'lik kurulu güç ile Avrupa'da rüzgar sektöründe ilk üç arasına 

girdiğini ve dünyada ise yedinci sırada yer aldığını görebilmek mümkündür 

(www.tureb.com.tr). Bu bağlamda, ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olması nedeniyle, 

rüzgar enerjisi potansiyeli bakımından oldukça önemli bir konumdadır. Türkiye'nin hesaplanan 

rüzgar enerjisi potansiyeli 88 bin MW civarındadır ve bu potansiyelin büyük çoğunluğu Ege, 

Doğu Akdeniz ve Marmara bölgelerinde bulunmaktadır (Karagöl ve Kavaz, 2017: 23). 
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Bu doğrultuda, rüzgar enerjisinin diğer enerji türleriyle karşılaştırılması yapıldığında, yatırım 

ve birim enerji maliyeti açısından rüzgar enerjisinin çok avantajlı bir enerji türü olduğu ortaya 

çıkmaktadır (Özen vd., 2015: 88). 

Jeotermal Enerji: Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş olan ısının oluşturduğu ve 

sıcaklıkları atmosferik sıcaklığın üzerinde olan sıcak su, buhar ve gazlar olarak tanımlanan 

jeotermal enerji genel olarak çevre yönünden temiz bir enerjidir ve doğal kaynaklar kullanıldığı 

için dışa bağımlılığı azdır. Ülkemiz jeotermal enerji potansiyeli açısından dünyadaki zengin 

ülkeler arasında yer almaktadır. Dünyada toplam elektrik kurulu gücü 8274 MW iken, 

ülkemizde 20.4 MW'dir (Drahor vd., 2001). Bunun yanında temiz enerji üretimi noktasında 

fayda sağlayan jeotermal enerji sayesinde çevreye çok düşük miktarlarda karbon salınımı 

gerçekleşmektedir. Bu nedenlerden ötürü jeotermal enerji ülkelerin üzerinde ciddiyetle durduğu 

ve kullanılmasını teşvik ettikleri bir yenilenebilir enerji çeşididir. Bu açıdan bakıldığında, 

ülkemiz coğrafi ve jeopolitik konumu nedeniyle bu yenilenebilir enerji kaynağının yaygın 

olarak bulunduğu bir bölgede yer almaktadır. 

Biyokütle Enerjisi: Biyogaz; bitki ve hayvan atıkları gibi organik maddelerin havasız 

ortamlarda fermantasyonu sonucu oluşan ve bileşiminde %60-70 metan, %30-40 karbondioksit 

ve az miktarda hidrojen sülfür, hidrojen, karbon monoksit ve azot bulunan renksiz ve yanıcı bir 

gaz karışımıdır. Biyogazın ısıl değeri bileşimindeki metan oranına bağlı olmakla beraber 

yaklaşık 4700-6000 kcal/m3'tür ve ısınma, aydınlatma ve su ısıtılması gibi amaçlarla geleneksel 

enerji kaynaklarına alternatif olabilecek bir enerji kaynağıdır. Ayrıca biyogaz üretimi sonunda 

elde edilen fermente gübrenin (biyo gübrenin) tarım uygulamalarında kullanılması durumunda 

verimin yaklaşık olarak %25 oranında arttığı görülmektedir. Biyogaz üretiminde kullanılan 

hayvan gübrelerinin kokusu proses esnasında kaybolduğundan ve insan sağlığını tehdit eden 

birçok unsur ortadan kalktığından, biyogaz üretiminin gerçekleştirildiği alanlarda yaşayan 

insanlara temiz ve sağlıklı bir çevre kazandırdığı ortadadır. Biyokütle 100 yıllık periyottan daha 

kısa sürede yenilenebilen, karada ve suda yetişen bitkiler, hayvan artıkları, besin endüstrisi ve 

orman ürünleri ile kentsel atıkları içeren tüm organik maddeler olarak tanımlanmaktadır 

(Acaroğlu vd., 2001). 

Hidrolik Enerji: Hidrolik enerji suyun akış ve düşüş hızı sayesinde elde edilen bir enerji 

çeşididir. Diğer bir ifadeyle hidrolik enerji, su enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi 

yoluyla elde edilmektedir. Maliyet açısından diğer yenilenebilir enerji çeşitlerine göre daha 

avantajlı olmasından ötürü hidrolik enerji dünya çapında kullanılan en yaygın yenilenebilir 

enerji kaynağıdır. Dünya elektrik enerjisinin yüzde 16.4'ü hidrolik enerji tarafından 

karşılanmaktadır. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğu gibi, hidrolik enerjide de 

ülkenin dünya üzerinde bulunduğu coğrafi konumu oldukça önemlidir. Özellikle engebeli 

araziler ve sulak bölgelerdeki ülkeler bu enerji çeşidinin potansiyeli açısından avantaja sahiptir. 

Bu özellikleri bünyesinde bulunduran Brezilya, Türkiye, Hindistan, Vietnam ve Malezya gibi 

ülkeler de hidrolik enerji bakımından önemli kapasite artışları gerçekleştirmektedir (Karagöl ve 

Kavaz, 2017: 13). 

Bunun yanında, dünya genelinde elektrik üretiminde en yaygın kullanım alanına sahip 

yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidrolik enerji, Türkiye'de de mevcut elektrik 

talebini karşılama noktasında en fazla katkıyı yapan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Ayrıca 

Türkiye hidrolik enerji bakımından oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu durumu enerji 

üretim aşamasında avantaja çeviren ülkemizde, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en 

büyük pay hidrolik enerji kaynağına aittir (Karagöl ve Kavaz, 2017: 20). 
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Hidrojen Enerjisi: Doğada bileşikler halinde bol miktarda bulunan hidrojen serbest olarak 

bulunmadığından doğal bir enerji kaynağı değildir. Bununla birlikte hidrojen birincil enerji3 

kaynakları ile değişik hammaddelerden üretilebilmekte ve üretiminde dönüştürme işlemleri 

kullanılmaktadır. Bu nedenle elektrikten neredeyse bir asır sonra teknolojinin geliştirdiği ve 

geleceğin alternatif kaynağı olarak yorumlanan bir enerji taşıyıcısıdır. Hidrojen karbon 

içermediği için fosil yakıtların neden olduğu çevresel sorunlar yaratmaz. Isınmadan elektrik 

üretimine kadar çeşitli alanların ihtiyacına cevap verebilmektedir. Gaz ve sıvı halde olduğundan 

uzun mesafelere taşınabilmekte ve iletimde kayıplar olmamaktadır (Ültanır, 1997). 

Bu doğrultuda, yenilenebilir enerji kaynakları, geniş bir potansiyele sahip olmasına rağmen, 

dünya genelinde tüketilen enerji çeşitlerine bakıldığında ilk sırayı petrol almakta ardından 

sırasıyla kömür ve doğalgaz gelmektedir. Yenilenebilir enerjinin toplam birincil enerji tüketimi 

içerisindeki payı ise, sadece %9,5 (hidroelektrik ve yenilenebilir toplamı) kadardır. Diğer 

taraftan fosil yakıtların başını çektiği yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarının küresel 

elektrik üretimindeki üstünlükleri devam etmektedir. Bu üstünlüğü azaltmak adına özellikle 

kurulum maliyetleri ve fiyat rekabeti noktasında yenilenebilir enerji çeşitlerinin teşvik edilmesi 

oldukça önemlidir. Teknolojik ilerlemeler, finansal gelişmeler ve yeni pazar imkanları rüzgar 

ve güneş (fotovoltaik) başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik 

üretimi ile ilgili maliyetleri azaltıcı etki yapmaktadır (Karagöl ve Kavaz, 2017: 8, 10).   

Ülkemizde özellikle son 15 yıllık dönemde yenilenebilir enerji alanında ciddi ilerlemeler göze 

çarpmaktadır. 2002 yılında yenilenebilir enerji kaynakları kurulu gücü 12 bin 277 MW olan 

Türkiye'nin 2016 yılı itibarıyla bu gücü yüzde 172 oranında artırarak 33 bin 352 MW 

seviyelerine çıkardığı görülmektedir. Yenilenebilir kaynaklar kullanılarak elde edilen elektrik 

üretimi 2002 yılında 34 milyar kWh iken 2015 yılında bu rakam 84 milyar kWh düzeyine 

getirilerek bu alanda ciddi bir ilerleme gerçekleştirilmiştir. 10. Ulusal Yenilenebilir Enerji 

Eylem Planı kapsamında Türkiye'nin 2023 yılı için toplam enerji tüketimi 1,2 trilyon MWh 

olarak tahmin edilmekte ve bu tüketimin 252 milyar MWh'lik kısmının yenilenebilir 

kaynaklardan karşılanması öngörülmektedir. Bu ilerlemeler göz önüne alındığında Türkiye’nin 

2023 hedefleri kapsamındaki toplam enerji tüketiminin en az üçte birini (1/3) yenilenebilir ener-

ji kaynaklarından karşılaması adına önünde son derece önemli bir sürecin olduğunu 

söyleyebilmek mümkündür (Karagöl ve Kavaz, 2017: 11). 

Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı %70 civarındadır. Bu oranın ilerleyen dönemlerde 

artabileceği varsayımı altında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını teşvik 

etmek kaçınılmaz bir durumdur. Bunun yanında enerjinin verimli bir şekilde kullanılması, 

verimliliğinin artırılması ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması oldukça önem 

kazanmaktadır. Ayrıca çıkarılan kanun ve mevzuatların enerji sektöründe yeni bir kazanım 

olduğu da unutulmamalıdır.    

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) üye ülkeler arasında Türkiye, elektrik üretiminde 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından 13. sırada yer almaktadır (Karagöl ve 

Kavaz, 2017: 12). Gerek coğrafi konumu gerekse jeolojik yapısı bakımından bütün yenilebilir 

enerji kaynaklarının kullanılmasına uygun bir yerde olmasına rağmen Türkiye'nin yenilenebilir 

enerji alanında kullanılan teknoloji açısından gelişme göstermesi gerekliliğine de vurgu 

yapılmalıdır. 

 

 

 

 

                                                 
3 Birincil Enerji: Enerjinin işlem veya dönüşüm geçirmemiş, doğada bulunan hali olarak tanımlanabilir. 
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3. Türkiye'de Enerjinin Cari Açıkla İlişkisi 

Türkiye'de enerjiye ulaşma çabalarının cari açıkla ciddi bir ilişkisi vardır. Önemli bir enerji 

ithalatçısı olan ülkemizin, günlük hayatın ve üretimin devam etmesi için diğer dünya 

ülkelerinden petrol ve doğalgaz ithal etmekte olduğunu belirtmek gerekmektedir.  

Herkesin bildiği gibi cari açık, bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerin ithal ettiği mal ve 

hizmetlerden az olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Tabii ki bu durumun tersi olursa da,  

ülkeler cari fazla verirler. Cari açık ülkelerin ödemeler bilançosu dengesinin sağlanmasında da 

önemli bir aktördür. Cari açığın oluşumunu incelediğimizde, üç farklı durumda cari açığı 

görebilmemiz mümkündür. Birinci durum, uluslararası mal ticaretidir. Ülkelerarası mal ihracatı 

ve ithalatı işlemleri sonucunda cari açık oluşabilir. İkinci durum, hizmetler hesabıdır. 

Uluslararası taşımacılık, turizm gibi hizmetlerin yapılması sonucu ülkeler cari açık ya da 

fazlayla karşılaşabilirler. Üçüncü durum ise, transfer hesabıdır. Yurtdışında çalışan ülke 

vatandaşları ve ülkede çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ücret ve diğer gelirleri dolayısıyla 

ülkelere döviz giriş çıkışı olmaktadır. Bu durumda ülkeye giren döviz ülkeden çıkan dövizden 

az ise, cari açıkla karşılaşılabilmektedir. Ülkelerin cari açıklarını incelemek ve hesaplamak için, 

ödemeler dengesine bakılmalıdır. Bir ülkenin mal dengesi, hizmetler dengesi, yatırım gelirleri 

dengesi ve cari transferlerin toplamı cari dengeye tekabül etmektedir. Bir ülkenin ihracat ve 

ithalatı eşit ise, mal dengesi vardır. Hizmetler dengesi ise, sigorta, turizm gibi hizmetler 

karşılığında alınan döviz ve satılması durumunda ödenen dövizlerin birbirine eşit olmasıdır. 

Yatırım geliri dengesi bir ülkenin yurt dışına doğrudan veya dolaylı yolla yaptığı yatırımların 

döviz bedeli ile, o ülkeye yabancı ülkelerin yaptığı yatırımların döviz bedellerinin aynı 

olmasıdır. Cari transfer dengesi ise, yurtdışında çalışan işçilerin getirdiği döviz bedellerinin 

yurtdışına çıkan işçi bedellerine eşit olmasıdır. Bir ülke için bu hesaplamalar negatif çıkarsa 

cari açık oluşmaktadır (www.businessht.com.tr). Cari açığın bu basit hesaplamasının yanı sıra, 

cari açığın niteliği de önemlidir. Bir ülke cari açık verebilir; fakat ithal ettiği mal ve hizmetler, 

ülkede tüketimden ziyade yatırım altyapısının gelişmesinde kullanılıyorsa, ülke ekonomisi için 

faydalıdır. Ülkeler için ana hedef, uzun dönemde cari fazla veren bir ekonomiye sahip olmaktır. 

Ülkemiz ekonomisine baktığımızda, 2017 yılında cari açık 47,1 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 2017-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda cari açığın 2017 yılında 

32 milyar dolar, cari işlemler dengesi/GSYH oranının da %-4,2 olacağı tahmin edilmektedir. 

Orta Vadeli Program Ekim 2017'de revize edilmiş olup; 2017 yılı cari açık tahmininin 39,2 

milyar dolar, cari işlemler dengesi/GSYH oranının da %-4,6 olacağı ifade edildiği 

görülmektedir. Gerçekleşen 2017 yılı cari açığı ilk tahminine göre, 15,1 milyar dolar (%47,2) 

ve revize tahmine göre de, 7,9 milyar dolar (%20,2) sapma mevcuttur. 

Türkiye'de 2016 yılında cari açığın durumu incelendiğinde, 33,1 milyar dolar cari açık ve cari 

dengenin GSYH'ya oranı %-3,8  olduğu görülmektedir. Cari açık 2017 yılında, 2016 yılına göre 

14 milyar dolarlık bir artış göstermektedir. Bu farklılıktaki en büyük pay, dış ticaret açığının 

büyümesidir. 2016 yılında 40,9 milyar dolar olan dış ticaret açığı 2017 yılında, 58,6 milyar 

dolara çıkmıştır. İhracatın %10,4 artmasına karşılık ithalatın %17,4 oranında artış göstermesi, 

cari açıktaki büyümenin nedeni olarak görülmektedir. 

Ülkemizde 2017 yılında gerçekleşen 47,1 milyar dolarlık cari açığın finansmanına  

baktığımızda da, doğrudan yabancı sermaye yatırımları 8,1 milyar dolar, portföy yatırımları 

24,3 milyar dolar ve diğer yatırımlar 6,5 milyar dolar katkı sağladığı ortadadır. Toplam finanse 

edilen tutar 38,9 milyar dolar olup, cari açıkla aradaki fark olan (47,1-38,9=) 8,2 milyar dolar 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri kullanılarak karşılanması söz konusudur 

(www.mahfiegilmez.com). 
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Grafik 1. Büyüme ve Cari Denge (2000-2016) 

 

 

 
Kaynak: www.mahfiegilmez.com. 

 

Yukarıdaki grafikte Türkiye'nin 2000 ile 2016 yılları arası cari denge ve büyüme oranları 

görülmektedir (Grafik 1). Bu grafik incelendiğinde, Türkiye'nin cari açık problemi olduğu 

anlaşılmaktadır. 16 yıllık periyotta sadece 2001 kriz yılında cari fazla vermiş olup, diğer yıllar 

cari açıkla karşılaşılmıştır. 2008 kriz yılında da, cari açığın azaldığı görülmektedir. Türkiye 

ekonomisinde büyüme oranları ile cari denge arasında bir ilişki vardır. Büyüme oranlarının 

arttığı yıllarda cari açığın arttığı, büyüme oranlarının azaldığı yıllarda ise cari açığın azaldığı 

görülmektedir. Hatta 2001 yılındaki negatif büyüme döneminde, cari fazla verilmiştir. 2008 

yılındaki negatif büyüme döneminde ise, cari açık diğer yıllarla mukayese edildiğinde azaldığı 

görülmektedir. Bu grafiğe geniş perspektiften bakıldığında, Türkiye ekonomisinin büyümesini 

finanse eden unsurlardan birisinin cari açık  vererek büyüme olduğu anlaşılmaktadır.  

Türkiye ekonomisinin 2002 yılı sonrası süreci incelendiğinde, yaklaşık olarak toplam ihracatın 

%90'ından fazlası, ithalatın ise %80'i imalat sanayi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunun 

yanında, tarım ve ormancılık ihracatının %4'ünü, madencilik ve taş ocakçılığı ise %2'sini 

gerçekleştirdiği görülmektedir. Toplam ithalatın, yaklaşık %15'i madencilik ve taş ocakçılığı 

sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir. İthalatın unsurlarından  olan madencilik ve taş 

ocakçılığı sınıflandırması altında "ham petrol ve doğalgaz" kaleminin dışında "gizli veri" 

kalemi de bulunmaktadır. Bu alanın önemli bir bölümünü doğalgaz ve petrol ürünlerinin 

oluşturduğu düşünülmektedir (Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014: 55). 

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün büyük bölümünü petrol ve doğalgaz oluşturmaktadır. 

Söz konusu sektörün toplam ithalat içindeki payı, 2002'de %14 düzeyinden, 2011'de %16'ya, 

2012'de %18'e yükselmiş olup, 2017'de ise %15 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu 

sektörün toplam ihracat içindeki payı, %1 ile %2 arasındadır. Mezkur sektör net ithalatçı 

olmakta olup, dış ticaret açıklarında belirleyici bir öneme sahiptir. Günümüz koşullarında petrol 

ve doğalgaz, bütün sektörlerdeki üretimin temel girdileri arasında yer almaktadır. Bunun 

dışında, ısınma ve ulaşım gibi tüketimde de kullanılmaktadır. İthalattaki artış da göz önünde 

bulundurulduğunda, söz konusu sektör ürünlerine olan talebin fiyat esnekliği düşük olduğu 

görülmektedir. Dikkat çekecek bölüm olarak adlandırılan enerji, petrol ve doğalgaz 
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fiyatlarındaki artışın, cari işlemler açıkları artışında önemli bir belirleyicidir (Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu, 2014: 71). 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin geçen yılki toplam ithalatı ise, bir önceki 

yıla kıyasla %17,7 artışla 233 milyar 791 milyon 662 bin dolar oldu. 2016'da 27 milyar 169 

milyon 80 bin doları bulan enerji ithalatı, geçen yıl yaklaşık %37 artarak 37 milyar 194 milyon 

822 bin dolara çıktığı görülmektedir. Enerji ithalatının toplam ithalat içindeki payı ise, %15 

olarak gerçekleşmiştir (aa.com.tr). 

4. Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Mali Teşvikler 

Türkiye'de ve dünyada enerjinin önemi giderek artmaktadır. Türkiye; enerjiye daha kolay 

ulaşmak, enerjiyi daha düşük maliyetlerle tedarik etmek ve ekonomideki kronik sorunlardan 

birisi olan cari açıkla mücadele etmek için, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapacak 

gerçek ve tüzel kişilere önemli mali teşvikler sunmaktadır. 

Türkiye maalesef tükettiği enerjiyi kendisi karşılayamamaktadır. Ülkemizin enerjide dışa 

bağımlılık oranının %75 seviyelerinde olduğu belirtilmektedir. Cari işlemler açığının önemli 

bir bölümünü enerji ithalatı oluşturmaktadır. Türkiye'nin 2017 yılında yapmış olduğu 233 

milyar dolarlık ithalatın, 37 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatı kaynaklıdır. Enerjinin toplam 

ithalat içerisinde %15 gibi önemli bir büyüklük teşkil ettiği göz önünde bulundurulduğunda; 

Türkiye için enerji verimliliğini arttırmak, yeni ve yerli yenilenebilir enerji kaynaklarını 

değerlendirmek, israftan kaçınmak ve enerji yoğunluğunu azaltmak cari açık ve büyüme için 

temel bir öneme sahiptir. 9. Kalkınma Planı döneminde, enerji sektörüne ilişkin "Enerji Sektörü 

Reform Programları" kapsamında, "Yenilenebilir Enerji", "Enerji Verimliliği" ve "Nükleer 

Enerji" Kanunları çıkarılarak kanuni altyapı sağlandığı görülmektedir (Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu, 2014: 77-78). 

Bu kapsamda yatırım ortamının iyileştirilmesi, özellikle stratejik sektörlere yeni yurtiçi ve 

doğrudan yabancı yatırımların teşvik edilmesi amacıyla uygulanmaya başlanan 2012 yılında 

çıkarılan Yeni Teşvik Paketi dikkat çekmektedir. Söz konusu program incelendiğinde; bölgesel 

teşvik uygulamalarının yanı sıra, "Stratejik Yatırımların Teşviki ve Büyük Ölçekli Yatırımların 

Teşviki" uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Stratejik Yatırımların Teşviki Programı'nın 

amacına değinildiğinde, Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ve ithalat haritası çerçevesinde cari 

açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik 

yüksek katma değerli yatırımları tüm bölgelerde teşvik ettiği görülmektedir. Programa göre; 

herhangi bir bölgede, %50'den fazlası ithalatla karşılanan ürünlerin üretimine yönelik asgari 

yatırım tutarı 50 milyon TL olan ve %40 üzeri katma değer üreten, üretilecek ürünle ilgili 

toplam ithalat değeri son bir yıl itibarıyla en az 50 milyon dolar olan yatırımların desteklenmesi 

amaçlanmaktadır. Programda bahsedilen yatırımlara yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak 

üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımları da dahildir. Uygulamaların 

hayata geçmesiyle; kimya, metal üretimi, elektronik ve makine imalat gibi sektörlerde ithalata 

bağımlı ara malı ve ürünlerin Türkiye'de üretimini sağlayacak yatırımların gerçekleştirilmesini 

temin ederek orta vadede, cari açık sorununun çözümüne önemli bir katkı sağlaması 

düşünülmektedir (Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014: 78). 

Enerji sektöründe ülkemizin dışa bağımlı olması, hem arz güvenliğini sağlamada, hem de 

büyüme hedeflerine ulaşmada problemler çıkarmaktadır. Ülkemiz enerji ihtiyacının %26 

civarını yerli kaynaklarla temin edebilirken, birincil enerji tüketiminde ithalata bağımlılığı 2010 

yılı itibariyle %70,3 olarak gerçekleşmiştir. Doğalgazla, elektrik üretiminin %46'sını 

karşılanmakta ve doğal gazda dışa bağımlılık oranı %98 civarındadır. Enerji  tüketiminde 22'nci 

sırada yer alan Türkiye'nin sürdürülebilir bir büyüme sürecine girebilmesi için enerji 

güvenliğini sağlaması gerekmektedir. 
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Önümüzdeki yıllarda uzun dönemli perspektifte enerjide ithalat bağımlılığının azaltılması ve 

cari açıkların düşürülmesi için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar 

gerçekleştirilmelidir. Doğa ile uyumlu bir sanayiyle enerji verimliliğinin artırılması, dolayısıyla 

üretimde kullanılan birim enerji miktarıyla daha çok katma değer sağlanabilir. Bununla birlikte, 

uzun dönemde enerji maliyeti düşecek ve rekabet gücümüz ivme kazanabilecektir. Ayrıca, 

devlet, yeşil büyümeyi finansal destek araçlarıyla teşvik etmeyi sürdürmelidir. 

Yenilenebilir kaynaklarının toplam enerji üretimi içindeki payının 2023 yılında %30'a 

çıkarılması hedeflenmektedir. Fakat mevcut yürürlükte olan tarife oranları ile, bu hedefin 

gerçekleşmesi imkansızdır. Söz konusu tarife oranlarının, diğer kaynaklardan üretilen enerjiye 

ödenen birim ücretlerle uyumlu hale getirilmesiyle özel sektörün yenilenebilir enerji üretimine 

yönelmesi teşvik edilmelidir. Bu süreçte yenilenebilir kaynakların toplam enerji üretimi 

içindeki payını artırmak üzere kurulan üretim tesislerinde, Türkiye'de üretilen ekipmanların 

kullanımının teşvik edilmesi önem arz etmektedir. 

Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimle fosil yakıtların çevreyi 

kirletici etkilerini azaltarak, geleceğin "yeşil ekonomi" perspektifinde yeni teknolojilerin 

şimdiden uygulanması teşvik edilmelidir. Kalkınma planlarında karbon emisyonu hacminin 

düşürülme hedeflerinin de bulunması, yeni yatırımların bu çerçevede planlanabilmesine katkı 

sağlayacaktır. 

Enerji altyapısı incelendiğinde, Türkiye'deki elektrik iletim şebekesi altyapısı revize 

edilmelidir. Bu kapsamda akıllı şebekeler ile maliyetler düşürülürken daha fazla katma değer 

üretilebilecektir. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin, akıllı sistemler ile talebe 

duyarlı şekilde dağıtılarak enerji tüketimini asgari düzeye çekecek alt yapı teknolojileri, 

sanayinin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacaktır. 

Mevcut kömür kaynaklarının 2023 yılına kadar, elektrik üretimi amacıyla değerlendirilmesi, 

nükleer santrallerin elektrik enerjisi üretimi içindeki payının 2023 yılına kadar en az %5 

seviyesine ulaşması ve uzun dönemde daha da artırılması söz konusudur. Bunun yanında, temel 

hedef olarak yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretimi içindeki payının 2023 yılında en 

az %30 düzeyine çıkarılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda, ilgili dönemde teknik ve 

ekonomik olarak değerlendirilebilecek hidroelektrik potansiyelimizin tamamının elektrik 

enerjisi üretiminde kullanılması avantaj sağlayacaktır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2023 yılına kadar 20.000 

MW'a çıkarılması, elektrik üretimi için uygun olan 600 MW'lik kapasitenin tamamının 2023 

yılına kadar kullanılması, elektrik üretiminde doğalgazın payının %30'un altına düşürülmesi, 

önceliğin yerli kömüre verilmekle birlikte arz güvenliği de göz önüne alınarak kaliteli ithal 

kömüre dayalı santral seçeneklerinin değerlendirilmesi, elektrik enerjisi üretim tesisleri ile 

iletim ve dağıtım şebekelerinde enerji verimliliğinin artırılmasına, talep tarafı yönetimine, açık 

alan aydınlatmasına, yüksek verimli kojenerasyon uygulamalarının yaygınlaştırılmasına 

yönelik düzenlemelerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından yapılması söz 

konusu olmalıdır. 

19.06.2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkında Karar" (2012/3305) kapsamında yerli kaynaklara dayalı üretim yapan 

elektrik enerjisi santrallerine verilen teşviklerin artırılması ve ülkemizin ithalatında önemli bir 

yere sahip olan doğal gazın daha ucuza ithal edilebilmesine yönelik doğalgazın tedarik edilen 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerekmektedir (Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014: 90-92). 
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5. Sonuç ve Değerlendirme 

Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa ba-

ğımlılıklarının azaltılması, kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımının 

sağlanması ve enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi açısından 

son derece önemlidir. Mevcut durumda fosil yakıtlara olan bağımlılığın yüksek düzeyde 

olmasına rağmen, yıllar itibarıyla yenilenebilir enerjinin kullanım oranları da giderek 

artmaktadır. 

Bu noktada, Türkiye'nin ekonomik büyümesine, artan nüfusuna, sanayileşmesine ve yaşam 

koşullarının iyileşmesine paralel olarak enerji ihtiyacı da hızla artmaktadır. Bu nedenle 

yenilenebilir olan ve ülke içinde bol olarak bulunan enerji kaynaklarına yönelmek, Türkiye'yi 

hem enerji darboğazından kurtaracak hem de dışa bağımlılığını azaltacaktır. Diğer taraftan, 

çevrenin korunması ile ilgili getirilen ulusal ve uluslararası yükümlülükler, yenilenebilir 

kaynaklardan elektrik enerjisi üretiminin artırılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu 

sayede, çevre duyarlılığının geliştirilebilmesine katkı sağlanacaktır.  

Ülkemiz için enerji, tüm dünyada olduğu gibi en önemli stratejik konulardan biridir. Türkiye 

petrol ve doğalgaz konusunda dışa bağımlıdır. Enerji konusunda dışa bağımlılığımızı azaltmak 

ve tükenen enerji kaynaklarının yerine yenilerini koyabilmek için, araştırma geliştirme 

çalışmalarına öncelik vermelidir. Bunun için, ülkemiz yenilenebilir enerji politikasının en kısa 

zamanda oluşturulması ve ülkemizde bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarının 

değerlendirebilmesi gerekmektedir. 

Ülkemiz, aslında, coğrafi konumu ve jeolojik yapısından dolayı tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını 

kullanma noktasında uygun bir bölgedir. Bu doğrultuda; yenilenebilir enerji sektörünün uluslararası 

kural ve düzenlemeler çerçevesinde revize edilmesi, çeşitli altyapı ve üstyapı çalışmalarına 

önem verilmesi, mevcut teşvik sisteminin ve hukuki yapının tekrar düzenlenmesi, yenilenebilir 

enerji alanında öngörülebilir kamu politikalarının ve siyasi istikrarın gerekliliğinin önemli 

olduğu unutulmamalıdır.     
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Özet 

Fransa’nın, Avrupa bütünleşme süreci içerisinde şekillendirici gücü şüphesiz oldukça önemlidir. Nitekim 

Fransa’nın bütünleşme sürecindeki bu ağırlığı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde de kendisini 

göstermiştir. Yakın dönem gelişmeler dikkate alındığında, Avrupa Birliği–Türkiye arasındaki ilişkilerde 

Fransa’nın belirleyici bir ülke olduğu görülmektedir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakere sürecinin 

önemli fasılları Fransa nedeniyle askıya alınmış ve son dönemde Avrupa Birliği–Türkiye arasındaki ilişkilerin tam 

üyelik dışında farklı bir boyutta tartışılması gerektiğine yönelik modeller yine Fransa tarafından gündeme 

getirilmiştir. Bu bağlamda çalışma, Avrupa Birliği–Türkiye ilişkilerinde Fransa’nın rolünü Türkiye’nin müzakere 

sürecinden başlatarak 2005-2017 dönemini kapsayacak şekilde kronolojik olarak ele almakta ve söz konusu 

tarihsel süreçten hareketle ilişkinin geleceğine dair çıkarımlar yapmaktadır. Sonuç olarak çalışma; Fransa’nın 

Avrupa Birliği–Türkiye ilişkilerine bakışını Nicolas Sarkozy dönemini çatışma, François Hollande dönemini ılımlı 

yönetişim ve Emmanuel Macron dönemini yeni bir boyut olarak değerlendirmiştir. Ayrıca, söz konusu 

dönemlerdeki süreklilik ve kırılmalar da gösterilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa Birliği, Fransa, ayrıcalıklı ortaklık 
 

JEL Sınıflandırması: F50, N14, N44  

 

The Impact of France to the Relations between the European 

Union and Turkey 

 
Abstract 

France’s forming power is undoubtedly quite important. As a matter of fact, France’s power in integration process 
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Hollande era and a “new dimension” during Emanuel Macron era. In addition, the study unrolls the continuation 
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1. Giriş  

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişki 2018 yılı ile birlikte tam olarak 55 yıldır 

devam etmektedir. Türkiye-AB ilişkilerinde AB’nin en önde gelen iki kurucu ülkesi Fransa ve 

Almanya’nın tutumları büyük bir öneme sahiptir. Almanya’ya benzer şekilde, Fransa’nın 

Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik ciddi kaygıları bulunmakta, bu kaygılar Fransa 

Cumhurbaşkanları özelinde farklılaşarak iç siyasete konu edilmekte ve her yeni 

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler Fransa’nın yeni 

Cumhurbaşkanının Türkiye’ye yönelik tutumu ekseninde şekillenmektedir. 

Nicolas Sarkozy dönemi, Fransa ile Türkiye arasında ciddi bir gerilimin ve siyasi bir çatışmanın 

olduğu bir süreç olarak değerlendirilebileceği gibi Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin kopma 

noktasına gelmesine de neden olmuştur. Sarkozy, seçim kampanyası ve Cumhurbaşkanlığı 

süresince ciddi bir şekilde Türkiye’nin en başta coğrafi, daha sonra kültürel ve son olarak 

Müslüman bir toplum olması nedeniyle AB’ye ait olmadığını belirtmiş, tam üyelikten öte 

Fransa önderliğinde oluşturulmuş olan Akdeniz Birliği içerisinde bir yer verilebileceğini ortaya 

koymuş, ancak Sarkozy’nin Akdeniz Birliği düşüncesi başta Almanya olmak üzere diğer AB 

üyeleri tarafından destek bulmayınca Türkiye’nin durumu belirsizliğini korumuştur. Ayrıca, 

Sarkozy’nin Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin en önemli başlıklarına bloke 

koyduğu ve Türkiye ile siyasi olarak bir çatışmaya girmekten kaçınmadığı da görülmüştür. 

Sarkozy sonrası Fransa Cumhurbaşkanı olan François Hollande döneminde, Türkiye ile AB 

arasındaki ilişkilerde ılımlı bir yönetişim halinin hâkim olduğu ve bir önceki döneme göre 

kopma noktasına gelen gerilimli ilişkinin onarılmaya çalışıldığı ve hatta düzelme noktasına 

geldiği bir sürece girildiğini söylemek mümkündür. Hollande Türkiye’ye ziyaret 

gerçekleştirmiş, Fransa Türkiye ile AB arasında yürütülmekte olan ve bloke koymuş olduğu 

müzakere başlıklarından bazılarına yönelik blokeleri kaldırmış, Türkiye ile ilişkili konuların iç 

siyaset malzemesi yapılmasından kaçınmıştır. Buna rağmen Hollande tarafından Ermeni 

sorununun Fransız Parlamentosu’na getirilmesi sonucu ilişkiler yeniden kopma noktasına 

gelmiştir. 

François Hollande sonrası Fransız Cumhurbaşkanı olarak seçilen Emmanuel Macron ise, 

geleneksel Fransız siyaseti açısından büyük bir değişimi temsil etmiştir. Avrupa’da popülizmin 

ciddi şekilde yükselmiş olduğu dönemde en büyük rakibi aşırı sağ temsilcisi Le Pen’e karşı 

oldukça ezici bir sonuç almış, başta Fransa olmak üzere, Avrupa ve AB içerisinde, Macron’un 

dinamik kişiliği oldukça heyecan uyandırmıştır. Macron göreve başlar başlamaz AB içerisinde 

büyük bir değişim istediğini belirtmiş ve ciddi bir Avrupa vizyonu ortaya koymuştur. Nitekim 

belirtilen vizyon, Türkiye açısından da önem arz etmiştir. Macron’a göre Türkiye ile her daim 

diyalog sürdürülmeli, Türkiye AB için gerekli olan bir ortak olarak önemli görülmelidir. 

Sarkozy ve Hollande ile karşılaştırıldığında oldukça arada yer alan Macron, Türkiye ile 

ilişkilerin hiçbir zaman kesilmemesi, ancak Türkiye’nin üyelikten farklı olarak “ayrıcalıklı 

ortaklık” gibi alternatif modellere yönelebileceğini ortaya koymasıyla Türkiye ile AB 

ilişkilerini yeni bir boyuta taşımıştır. 

Çalışmada, Türkiye’nin müzakere sürecinin başladığı 2005-2018 dönemine kadar Fransa’nın 

AB-Türkiye ilişkilerine bakışı Sarkozy, Hollande ve Macron dönemleri çerçevesinde 

kronolojik olarak ele alınmıştır. Söz konusu üç Cumhurbaşkanı dönemlerinde, Türkiye’ye 

yönelik söylemlerde görülen değişimler ve süreklilikler çalışmada ortaya konulacaktır. Bu 

doğrultuda çalışma, AB-Türkiye ilişkileri literatüründe eksik kalan üye devletlerin yaklaşımları 

konusuna katkı sağlamayı hedeflemiştir. 

 

2. Sarkozy Dönemi AB-Türkiye İlişkileri: Çatışma 
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Çatışma (clash) kelime anlamı ile temel olarak “şiddetli bir çatışma” anlamına gelmekte, kelime 

siyasi konular ile ilgili olarak kullanıldığında taraflar arasında “güçlü bir anlaşmazlık” 

durumunun söz konusu olduğuna işaret etmektedir (English Oxford living Dictionaries, 2018). 

Türkiye ile AB ilişkileri ortak paydasında, AB’nin kurucu üye ülkelerinden biri olan Fransa’nın 

Türkiye’ye bakış açısı, ülkenin AB ile olan ilişkilerini ciddi şekilde etkilemektedir. 2007 yılında 

Fransa Cumhurbaşkanlığı yarışını kaybeden Jacques Chirac’ın yerine seçilen Sarkozy ile 

birlikte Türkiye-AB ilişkileri hiç olmadığı kadar gerilimli bir hal almış ve belirtildiği üzere 

durum Türkiye ile Fransa arasında “çatışma” dönemi olarak nitelendirilebilecek bir süreç 

yaşanmıştır. 

Fransa için Avrupa fikri ve AB bütünleşmesi her daim paradoksal bir boyut taşımıştır. Bir başka 

ifadeyle, Fransa eşsiz bir yapıya sahip olan ve küreselleşme sürecinin en önemli aktörlerinden 

biri olan AB ile ulus devlet kimliği arasında kalmıştır. Geleneksel Fransız yaklaşımına göre AB 

bir güç bloğudur ve en iyi AB Fransa’nın lider bir konumda olduğu bir AB’dir. 1950 yılından 

beri “Fransa’nın Avrupalılaşması” yerine Fransa AB’yi “Fransız Avrupa” haline getirmeye 

çalışmış bu nedenle genişleyen bir Avrupa yerine derinleşen (deepening) ve derinleşmeyi de 

Fransız çıkarlarına olabildiğince yakın şekilde gerçekleştiren bir Avrupa entegrasyonu Fransa 

tarafından istenmiştir. Ancak 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Irak’a 

müdahalesi sonrası Fransa AB içerisinde yabancılaştırılmış ve hatta marjinalize olmuştur. 2005 

yılında gerçekleştirilen Anayasa Referandumunda Fransızların negatif yönde tercihlerini ortaya 

koyması Fransa’nın küreselleşme ile aynı anlamı taşıdığı düşünülen Avrupalılaşmaya yönelik 

en önemli tepkisidir. Chirac sonrası böyle bir tabloda Cumhurbaşkanı olan Sarkozy Fransa’nın 

AB içerisindeki durumunu düzeltme görevini üstlenmiş, ancak önce Almanya ile “Akdeniz 

Birliği” bağlamında bir gerilim yaşamış, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkması sonucu önce 

AB üyesi ülkelerin, daha sonra ise AB Komisyonu’nun muhalefeti ile karşı karşıya kalmıştır 

(Lagro, 2008: 68-69).  

Sarkozy, kendi partisi içerisinde resmi olarak destek kazanmış, 2002 ile 2004 yılları arasında 

Ekonomi Bakanı, 2005 ile 2007 yılları arasında İçişleri Bakanı olarak görev yapmış ve iktidara 

olan tutkusunu her zaman dile getirmiştir. Siyasi kariyerine 1970 yılında Jacques Chirac’ın 

takipçisi olarak başlamış, 28 yaşında ise ilk siyasi başarısını kazanarak Neuilly Belediye 

Başkanı olmuştur. Chirac ile 1998 yıllarında yolları ayrılan Sarkozy, Edouard Balladur’un 

yanında yer almış, Ballodour’un yenilgisi sonrası yaklaşık olarak 10 yıl siyasetin kenarında 

kalmıştır. 1999 yılında “Cumhuriyet İçin Birlik” “Rassemblement pour la Républicque” 

Başkanı Philippe Séguin istifa ettikten sonra, geçici olarak partinin Başkanı olmuş 2002 yılında 

Chirac’ın yeniden başkan seçilmesi sonrası siyasi popülaritesi tekrar yükselmiş ve göçmen bir 

ailenin oğlu olarak oldukça hırslı olduğunu siyaset sahnesinde göstermiştir (Sauger, 2007: 

1167-1168).  

Sarkozy döneminde Fransa, Türkiye’nin AB üyelik perspektifine karşı gelmiş, Türkiye ile 

çeşitli konularda ileri derecede çatışmaktan kaçınmamıştır. İlgili dönem içerisinde Fransa’nın 

Türkiye karşıtı tutumu Sarkozy’nin kişisel yapısından kaynaklandığı kadar, onun AB içerisinde 

Fransa’nın lider rolünü tekrar güçlendirme arzusu, Fransa’yı uluslararası alanda yeniden söz 

sahibi hale getirme isteği ve şüphesiz ki AB’de Almanya’nın etkinliğini azaltarak Fransa’nın 

entegrasyona yön verme gücünü yeniden tesis etme emeli şeklinde sıralamak mümkündür. 

Sarkozy’nin Fransa Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi Fransız siyasi geleneğinde de önemli bir 

değişikliğe işaret etmektedir. Larzac’da 2003 yılında 200,000’den fazla kişinin katıldığı 

küreselleşme karşıtı bir gösteri düzenlenmesi Fransız siyasetinde ciddi bir çatlağın ortaya 

çıkmasına neden olmuş; Fransız halkı kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, Dünya Ticaret 

Örgütü (World Trade Organization/WTO) tarafından ultra liberal önlemlerin hayata 

geçirilmesi, Genetik Olarak Modifiye Edilmiş Mahsuller tarafından ortaya çıkan riskler gibi 
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nedenlerle küreselleşme karşıtı bir tavır ortaya koymuştur. Protestonun siyasi bir doğası 

olmamakla birlikte ortaya konulan nedenlerin doğaları itibariyle siyasi olması ortaya çıkan bu 

siyasi hareketliliği oldukça dikkat çekici kılmaktadır (Meunier, 2004: 125). Sarkozy, Fransız 

toplumunun önemli bir dönüşüm ile karşı karşıya olduğu siyasi bir iklimde Cumhurbaşkanı 

olarak seçilmiştir. Sarkozy seçim kampanyası ile Fransız halkının tüm tabakalarına eşit bir 

şekilde yaklaşmış, Fransız toplumuna dinamik ve pragmatik bir başkanlık politikası yürüteceği, 

Fransa’nın dünyadaki rolünü güçlendireceği umutları ile uzun dönemli beklentiler sunarak 

seçmenlerin dikkatlerini üzerine çekmiş ve başarılı olmuştur. Bir diğer ifade ile 20 yıldır düşüş 

içerisinde olan Fransa’nın kaderini değiştirmeye söz vermiştir (Lagro, 2008: 60). Sarkozy’nin 

Fransa seçimlerinde başarılı olmasının nedenleri arasında oldukça güçlü Bonapartist 

dinamiklerin olduğu belirtilmekle birlikte, Sarkozy’nin 2007 yılındaki seçimlerde yenilikçi bir 

lider görüntüsü çizmesi ve sağlam bir imaja sahip olması seçimlerde rakipleri arasında öne 

çıkmasını ve seçimi kazanmasını sağlamıştır (Hewlett, 2007: 406). 

Sarkozy’nin Fransa Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye ile AB ortak paydasında 

çatışacağına yönelik işaretler, eski Cumhurbaşkanı’nın yayımlamış olduğu “İtiraflarım 

(Testimony)” adlı kitapta açık bir şekilde gözler önüne serilmektedir. Sarkozy, özel hayatından 

farklı olarak, Fransa’nın küresel alandaki durumunu, Fransa için yapılması gereken reformları 

ve Fransa’ya yönelik vizyonunu, Ermeniler ile alakalı yasayı neden desteklediğini ve AB’nin 

Türkiye’ye dürüst olması gerektiği konusunda fikirlerini belirtmiş, bu yönüyle kitap bir 

biyografi olmaktan öte siyasi bir manifesto işlevi görmüştür (Lagro, 2008: 61). 

 “İtiraflarım” adlı biyografisinde Sarkozy (2006: 192-194) açık bir şekilde Türkiye’ye 

yönelik düşüncelerini AB bazında şu şekilde ifade etmektedir; 

 “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi yönünde bakış açıları da bana ters geliyor. Bu fikrin altında 

 yatan stratejik beklentileri görüyor ve anlıyorum. Bu beklentiler bu devletle yapılan stratejik bir ortaklıkla 

 da karşılanabilir. Ama topraklarının % 98’i Avrupa dışında kalan ve 20 yıl içinde Birliğin en fazla nüfusa 

 sahip ülkesi konumuna gelecek olan, dahası kültürü büyük ölçüde Müslüman öğeler taşıyan bu ülkenin 

 AB’ye girmesi, Birliğin adeta kökten bir değişim geçirmesine, kurucularının geçmişte Birleşik ve Siyasi 

 bir Avrupa düşüncesiyle oluşturdukları projeyle ise uzaktan yakından ilgili kalmamasına sebep olacak bir 

 karmaşa yaratacaktır. Türkiye AB’ye girerse birçok vatandaşı Fransa ve Avrupa’da bulunan ve 

 topraklarında da Avrupa vatandaşı birçok kişinin bulunduğu İsrail’in, Tunus’un, Cezayir’in ve yarım 

 yüzyıl önce Fransız olan Fas’ın adaylığını engellemek için ne diyeceğimizi düşünüyorum[....] Bununla 

 birlikte ne kadar geç kalınırsa, Türklere AB’ye giremeyeceklerini söylemek o kadar kaba bir davranış 

 olacak. Oysaki Fransa Türkiye’nin AB’ye girişini referandumla oylanacağını öngördüğüne göre, 

 Türklerin AB’ye girememe olasılığı çok yüksek. Türkiye’den Ermenistan’a karşı tarihi ödevini yerine 

 getirmesini istemeye niçin cesaret edilemediğini de anlayamadığımı itiraf etmeliyim”  

Sarkozy, Fransa Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Ağustos 2007’de Türkiye’nin AB üyelik 

müzakere başlıklarından en önemli olanlarının durdurulması gerektiğini dile getirmiştir 

(Reuters, 2009). Böylece Sarkozy’nin girişimleriyle 2007 yılında gerçekleştirilen AB 

Zirvesinde Türkiye’nin ekonomik ve parasal birlik müzakere başlığı bloke edilmiştir (The New 

York Times, 2007). Kıbrıs sorunu nedeniyle Türkiye’nin 10 müzakere başlığı4 Kıbrıs ve Fransa 

tarafından, diğer 8 başlığı ise AB tarafından askıya alınmıştır (BBC News, 2012a; Euractiv, 

2011). 2011 yılında Sarkozy tarafından gerçekleştirilen ziyarette Fransa’nın kırmızı çizgileri 

olarak belirtmiş olduğu konuları gündeme getirerek Türkiye için katılım ile yolları ayırma 

arasında her zaman bir alternatif yolun mevcut olduğunu, böyle bir zeminde Türkiye’nin AB 

ile ilişkilerini ele almanın herhangi bir aşamada çıkmaz sokağa girmekten daha doğru olacağını 

belirtmiştir. Sarkozy tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen ziyaret ise, 2007 yılında Fransa 

Cumhurbaşkanı seçildiğinden sonra yaptığı ilk üst düzey ziyaret olması bakımından dikkat 

çekmiştir. Görüşmelere Sarkozy’nin Türk yetkililer karşısında sakız çiğnemesi damga vurmuş, 

                                                 
4 Ayrıntılı bilgi için bkz; Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, "Katılım Müzakerelerinde Mevcut 

Durumu", https://www.ab.gov.tr/65.html, 2017. 
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Türk yetkililer de Sarkozy’e aynı şekilde karşılık vermiştir (Euractiv, 2011). Nitekim 2009 

yılında Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından Fransa’ya gerçekleştirilen ziyaret sırasında Sarkozy, 

ilgisiz görünerek sakız çiğnemeye devam etmiş, G-20 Başkanı olarak 2011 yılında Türkiye’yi 

ziyaretini sonlandırırken Türk yetkililerden aynı şekilde karşılık almıştır (Sitzenstuhln, 2016: 

13). 

Sarkozy’nin Türkiye’nin AB’ye tam üye olması karşısında öne sürmüş olduğu temel 

argümanlar; coğrafya, daha güçlü bir Avrupa, din-kültür ve değerler olmak üzere üç başlık 

altında özetlenebilir. Sarkozy’e göre, Türkiye topraklarının büyük bir bölümü Avrupa 

içerisinde yer almamakta, ülkenin başkenti Asya’nın ortasında yer almakta ve Türkiye’nin 

AB’ye tam üye olarak kabul edilmesi durumunda Fas’ın AB’ye üye olamayacağı 

açıklanamamaktadır. Kendisini daha güçlü bir Avrupa’nın en önemli destekçileri arasında 

kabul eden Sarkozy, Türkiye’nin AB’ye dahil olmasıyla Birliğin karar alma mekanizması 

içerisinde ciddi sorunların çıkacağını ve Türkiye’nin içerisinde yer aldığı bir AB’de iş birliğinin 

zayıflayacağını belirtmiştir. Din, kültür ve değerler konusunda ise, İslam dininin Avrupa’ya 

entegre olmasının oldukça zor olduğunu, AB’nin büyük bir serbest pazardan öte bir değerler 

topluluğu olduğunu belirtmektedir (Viasse, 2008: 14).  

Sarkozy’e göre Türkiye açık bir şekilde coğrafi ve kültürel olarak Avrupalı değildir. Bu nedenle 

Avrupa içerisinde Türkiye’nin yeri yoktur. Sarkozy’nin Halk Hareketi Birliği Partisi’nden 

(Union pour un mouvement populaire/ UMP) bir milletvekilinin de “Ortaçağdan gelen bir 

ükeyle” şeklinde Türkiye’yi nitelendirmesi (Aydın-Düzgit, 2015: 137) de bu durumu 

göstermektedir. Belirtilen görüşler, Fransa içerisinde de destek görmekte ve geleneksel AB 

destekçileri tarafından paylaşılmaktadır. Sarkozy’nin Dışişleri Bakanı olarak Türkiye’nin AB 

üyeliğine destek veren Bernard Koucher’i göreve getirmiş olması tartışmalı bir durum yaratsa 

da, dış politika üzerinde yetkilerinin ona son sözü söyleme hakkı vermesi, durumu kontrol 

altında tuttuğunun göstergesi olarak yorumlanmaktadır (Drake, 2007: 428). Kısaca Sarkozy, 

Fransa’nın küresel alanda gücünü artırmayı hedeflemiş, Akdeniz bölgesinde yer alan ülkeler 

olmak üzere Türkiye’nin de içerisinde yer alacağı bir alternatif birlik oluşturarak, Fransa’nın 

Afrika ile bağlantısını sağlarken, entegrasyon süreci içinde Fransa’nın kaybetmiş olduğu 

liderlik rolünü geri kazandırmak istemiştir.  

Sarkozy, Almanya Şansölyesi Merkel ile Türkiye’nin AB’ye üye olma perspektifine karşı 

gelmektedir. Sarkozy, Almanya gibi Türkiye’nin AB ile “ayrıcalıklı ortaklık”5 kurması 

gerektiğini somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Nitekim Sarkozy’nin bu düşüncesi kendisini 

“Akdeniz için Birlik (Union pour la Méditerranée)” planı ile göstermiş, hazırlamış olduğu bu 

planla birlikte Türkiye’nin AB’ye alternatif bir şekilde entegre olmasını, aynı zamanda 

Fransa’nın Kuzey Afrika ülkeleri ile kurumsal ve gelişmiş bir ilişki kurma amacı geliştirmek 

istediğini açık bir şekilde göstermiştir (Leuffen, Möckli, 2007: 2). 

Sarkozy döneminde AB ile Türkiye arasında kötüleşen ilişkilerin düzeltilmesi için aday 

devletlerin de bir müttefiki konumunda olan Komisyon, her seçim kampanyasında Türkiye’yi 

iç siyasi seçim kampanyasına alet eden Sarkozy’e karşı “Pozitif Gündem”6 olarak adlandırılan 

                                                 
5 Ayrıcalıklı ortaklığın fikir babası, Fransa merkez sağının önemli isimlerinden olan eski Cumhurbaşkanı Valéry 

Giscard d’Esting’dir. d’Esting, Türkiye’nin AB’nin çok önemli bir komşusu olduğunu ve Türkiye ile “ayrıcalıklı 

bir ilişki (une relation privilégiée)” kurmak ve bu ilişkinin içeriğini belirlemek için “büyük müzakerelerin” 

açılması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, 29 Nisan 2004 tarihinde Robert Del Picchia ve Hubert Haenel tarafından 

Fransa parlamentosuna sunulan 279 nolu rapor, Türkiye için bir ayrıcalıklı ortaklık teklifine yer verilen ilk  önemli 

girişim olmuştur (Gürsel, Dedeoğlu, 2010: 21-24).  
6 Pozitif Gündem Stefan Füle’nin Komisyonun Genişlemeden sorumlu Komiseri olarak görev yaptığı dönemi, 

Türkiye’nin AB müktesebatını üstlenmesi, sorunlu müzakere başlıklarındaki pürüzlerin giderilmesi ve herşeyden 

öte Kıbrıs ile alakalı sorunun çözülmesi için hayata geçirilen bir süreç olarak tanımlamak mümkündür. Bkz.: 

Bechev (2014: 46). 
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yeni bir genişleme yönetimini kabul etmiştir. Türkiye için belirli ve açık bir Avrupa 

perspektifinin olmaması, Sarkozy döneminde olduğu gibi bir üye devlet siyasisi tarafından 

Türkiye ile AB arasındaki ilişkiye sürekli olarak zarar verilmesi, Avrupa Komisyonu’nun bu 

tür bir eylemi kabul etmesinin nedenlerinden bazıları olarak sıralanabilmektedir (Aktar, 2012: 

35-36). 

Sarkozy dönemini genel anlamda özetlemek gerekirse, “Türkiye ile ortak Pazar kurulmasını 

destekliyorum. Ancak Türkiye’nin Avrupa’ya entegrasyonuna karşıyım. Türkiye Küçük 

Asya’dır (…) Türkiye büyük bir medeniyettir, ancak Avrupalı değildir.” (Özcan vd., 2010: 271) 

şeklinde kristalleşen ve görev süresi boyunca devamlılık gösteren bir yaklaşım sergilemiştir.  

3. François Hollande Döneminde AB-Türkiye İlişkileri: Ilımlı Dönem 

Sarkozy, Mayıs 2012’de gerçekleştirilen ve Euro krizi ile artan işsizlik sorununun seçim 

kampanyalarına hâkim olduğu bir ortamda Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Sosyalist bir lider 

olan François Hollande’a karşı kaybetmiş, Hollande 1988 yılından beri Fransa’nın ilk Sosyalist 

Cumhurbaşkanı olmuştur (theGuardian, 2012; BBC News, 2012b). Fransız Sosyalistler 

Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olduklarını hiçbir zaman Sarkozy gibi dile getirmemişler, ancak 

Fransızlar Türkiye’nin AB üyeliğine her zaman karşı olmuş ve ihtimal vermemişlerdir 

(Rowdybush, 2012: 170). Türkiye ile Fransa arasındaki ilişki, Hollande döneminde ilişkilerin 

tamir edilmesi ve düzeltilmesi yönünde şekillenmiş, söylemlerin ve sosyal eylemlerin daha 

yoğun olduğu karşılıklı ve ılımlı sayılabilecek bir yönetişim süreci yaşanmış olduğu iddia 

edilebilmektedir. 

Hollande, Sarkozy’den farklı olarak Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin daha 

açık ve iyi niyet etrafında yürütülmesi çağrısında bulunmuş, Chirac ve Sarkozy gibi kesin bir 

yargıda bulunmasa da Fransız kamuoyunda Müslüman nüfusun artacağına yönelik korkunun 

farkında olarak Türkiye ile AB arasındaki ortaklık sürecinin uzun soluklu doğasına vurgu 

yapmıştır (Darnis, 2012: 6-7). 

Hollande’ın Fransa Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Türkiye ile AB arasındaki 

ilişkilerin Fransa özelinde düzeleceğine yönelik beklentiler yükselmiş, ancak Hollande’ın 

Ermeniler ile alakalı kanuna destek vermesi Türkiye’nin Fransa’ya karşı temkinli yaklaşmasına 

neden olmuştur (Pierini, 2012: 76). 

Türkiye Hollande’ın seçilmesini Fransa ile Türkiye arasında aynı zamanda da AB ortaklık 

müzakereleri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirmiş, Hollande 

seçildikten sonra Türkiye’nin adaylığına daha fazla karşı olmayacağını ve Türkiye ile alakalı 

konuları iç siyasi kazanımlar sağlamak için kullanmayacağını ortaya koymuştur. Ancak 

Ermeniler ile alakalı yasa tasarısı Ocak 2012’de Fransa Parlamentosu tarafından kabul edilip, 

Anayasa Konseyi’nde reddedilmesi ertesinde, Hollande Temmuz 2012’de seçildikten iki ay 

sonra yeni bir teklif getireceğini ortaya koymuştur. Nitekim Fransız Dışişleri Bakanı Laurent 

Fabius, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi adına Anayasa Konseyi tarafından 

verilen kararın yeniden Ermeniler ile alakalı bir düzenleme yapılmasını imkânsız kıldığını 

belirtmiştir. Hollande hükümetinin Sosyalist ve Yeşillerden oluşan bir koalisyon olması, 

hükümetin Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olmadığı aksine desteklediği değerlendirmelerine 

neden olmuş, ancak Hollande döneminde Fransa Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik olarak 

Fransız kamuoyunun Türkiye karşıtı düşüncesinin farkında bir tutumla bekle ve gör politikası 

takip etmeyi yeğlemiştir (Marcou, 2013: 6-7). 

Hollande’ın seçilmesiyle birlikte Fransa’nın anti-Türkiye imajının düzeltileceği beklentileri 

yükselmiştir. Özellikle Sarkozy’nin Hollande’a karşı kaybetmiş olduğu Başkanlık ve yasama 

seçimlerinde Türkiye ile alakalı konular üzerinden seçim kampanyası yürütmenin ya da Türkiye 
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ile alakalı konuları gündeme getirerek siyasi kazanç sağlamanın çekiciliği ciddi şekilde 

azalmıştır (İnsel, 2012: 4). 

2005 ve sonrası dönemde Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler Fransa ekseninde ciddi bir 

kötüleşme sürecine girmiş, 2016 yılı itibariyle 35 müzakere başlığından 15’i açılmış sadece 

bilim ve araştırma başlığı geçici olarak kapatılmıştır. Sarkozy döneminde Türkiye’nin tam 

üyelik ile alakalı olan en önemli başlıkları tarım ve kırsal kalkınma, mali ve bütçesel hükümler 

ve kurumlar başlıkları Türkiye karşıtı tutumları sonucunda bloke edilmiş, Fransa’nın bölgesel 

politika ve yapısal araçların koordinasyonu başlığına yönelik vetosu Hollande Fransa 

Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra Kasım 2013’de kaldırılmıştır. Fransa’nın anti-Türkiye 

yaklaşımı Hollande döneminde düzeltilmeye çalışılarak, 2015 yılında ekonomik ve parasal 

politika başlığındaki bloke, Türkiye ile AB arasında Suriyeli mültecilere yönelik anlaşmanın 

bir parçası olarak kaldırılmıştır (Aydın-Düzgit, 2016: 1,10). 

AB’nin genişlemesi Fransa adına Sarkozy ve Hollande dönemi için bir öncelik olmamıştır. 

Ancak Türkiye hükümeti Hollande’ın seçilmesiyle birlikte 2006 yılında durdurulan genişleme 

görüşmelerinin yeniden başlayacağına yönelik ciddi bir bekleyişe girmiştir. Hollande, 

Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olduğuna yönelik 

herhangi bir açıklama yapmamış, Fransa’da sol görüşü temsil eden siyasi perspektif içerisinde 

Türkiye karşıtlığının çok daha az olması dikkatleri çekmiştir. Örneğin Ekonomi ve Maliye 

Bakanı Moscovici çoğu kez Türkiye’nin AB üyeliğine destek verdiğini açıklamıştır (Lequesne, 

2013: 51-52). Ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, çoğu kez geçmişteki sürecin göz 

önünde bulundurularak, Türkiye ile üyelik müzakerelerini ileri götürmeye ve iyi niyet 

içerisinde sürdürmeye hazır olduklarını belirtmiştir (Balcer, 2013: 3). Hollande’ın 2012 

yılındaki seçimleri kazanması, Türkiye ile Fransa daha özelde ise AB tabanında ilişkiler 

açısından bir “U-Dönüşü”ne neden olmamıştır. Hollande döneminin ılımlı dönem olarak 

adlandırılmasının nedeni olarak da kabul edilebileceği gibi, Hollande döneminde Türkiye ile 

AB arasındaki ilişkilerin bir nevi ayakta ya da azda olsa canlı tutulabilmesi için birtakım jestler 

gerçekleştirilmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye’nin bloke edilmiş müzakere 

başlıkları önündeki engellerin aşılabilmesi için “Pozitif Gündem” hayata geçirilmiş, ertesinde 

Konsey, vize serbestisi için harekete geçerek bir yol haritası hazırlamış ve görüşmelere 

başlamıştır. Geri Kabul (readmission) anlaşması Türkiye tarafından kabul edilmiş, 2012 yılında 

Kıbrıs Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin çıkmaza 

sürüklenmesine izin verilmemiştir. Ancak temel sorun olan müzakere başlıklarının blokeleri bu 

dönemde Fransa ve Kıbrıs tarafından kaldırılmamış, Türkiye gümrük birliğine yönelik olarak 

2004 yılındaki Ankara Protokolü’nü uygulamaya koymayı reddetmeye devam etmiştir 

(Whitman, 2013: 158). 

Hollande, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda 

uzlaşıya varılmıştır. 21 Haziran 2012’de Türkiye Hollande’ı Türkiye’ye davet etmiş ve Türkiye 

Fransa’ya karşı uygulamış olduğu siyasi ve askeri uygulamalara son vermiştir. Türkiye 

tarafından atılan adımlar göz önünde bulundurularak Fransa tarafından bloke edilmiş olan 

başlıklardan birinin önündeki blokenin kaldırılmasına karar verilmiştir. 2011 yılında Fransa ve 

Türkiye arasında güvenlik bağlamında iş birliği gerçekleştirmeye yönelik imzalanan anlaşma 

2012 yılında Fransa Parlamentosu’nda kabul edilmiş, güvenlik alanları başta terör olmak üzere, 

uyuşturucu, örgütlü suçlar dahil toplamda 6 alanda genişletilmiştir. 27-28 Ocak 2014 tarihinde 

Hollande Türkiye’yi ziyaret etmiş, gerçekleştirilen ziyaretle birlikte Türkiye ve Fransa arasında 

toplam 13 anlaşma, “İş birliği için Stratejik Çerçeve Oluşturulmasına Dair Siyasi Bildiri” olarak 

adlandırılan bir belge imzalanmış, iki ülke arasındaki ekonomik faaliyet hacminin 20 milyar 

Euro’ya ulaşması hedeflenmiştir. Suriye’nin mevcut durumu iki ülke arasındaki ilişkiler 

açısından belirleyici bir rol oynamaya başlamış, Fransa’da 7 Ocak 2015 tarihinde 

gerçekleştirilen saldırılar sonrası Fransa’nın Suriye krizine yönelik yaklaşımı değişmiş ve 
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Türkiye şüphelileri sınır dışı ederek Fransa’ya destek vermiştir. 2015 yılında düzenlenen 

“Ermeni Soykırımı” etkinliklerinde Hollande’ın Türkiye’ye yönelik yaptığı konuşma, Türkiye 

tarafından büyük tepki ve kınamalara yol açmış, Hollande söz vermiş olduğu Ermeniler ile ilgili 

kanunu yeniden gündeme getirmiş olsa da Fransız Anayasa Konseyi “inkâr yasası” olarak 

bilinen düzenlemeyi ifade özgürlüğüne yönelik aykırı bulduğu için onay vermemiştir. 2016 

yılında Almanya’nın öncülüğünde Türkiye ile imzalanan sığınmacılara yönelik anlaşma, Fransa 

tarafından oldukça olumsuz karşılanmış, ancak Fransa mevcut durumda anlaşmayı kabul etmek 

durumunda kalmıştır. Belirtilen gelişmeler bağlamında Hollande dönemi Türkiye ile Fransa 

arasındaki ikili ilişkilerin düzeldiği ve AB ile ilişkilerin normale döndüğü bir dönem olmakla 

birlikte, 2015 ile 2016 yılında meydana gelen gelişmeler kapsamında Türkiye ile Fransa 

arasındaki ilişkiler AB özelinde de yeniden kopma noktasına gelmiştir (DW, 2017a). 

4. Emmanuel Macron Dönemi AB-Türkiye İlişkileri: Yeni Bir Boyut  

Sarkozy’den sonra Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı’nın AB bütünleşmesi destekçisi Emmanuel 

Macron olacağı beklentisi oldukça yükselmiştir. Macron’un seçilme beklentisi ile birlikte 

Almanya ile Fransa arasında ve AB düzlemindeki ilişkilerin düzeleceği ve böylelikle AB 

bütünleşme sürecinin Fransa ve Almanya’nın liderliğinde daha hızlı yol alabileceği 

belirtilmiştir (Gros, 2017: 1). Nitekim Macron, 7 Mayıs 2017 tarihinde tüm rakiplerini geride 

bırakarak, Fransa Cumhurbaşkanı olmuştur. Macron’un zaferinin bir diğer önemli tarafı da 

Ulusal Cephe lideri Le Pen’i ciddi bir farkla geride bırakarak popülizmin yenilebileceğini 

ortaya koymuş olmasıdır (Gros, 2017: 1). Macron, Fransa’nın en genç Cumhurbaşkanı olması 

ile gündeme damga vurmuş, Avrupa’nın yeni Merkel’i olarak tanımlanmış, muhalifleri 

tarafından kendisini “Güneş Kral” XIV. Louis sandığı iddia edilmiştir (DW, 2018). Macron ile 

birlikte Cumhurbaşkanlığı yarışı içerisine giren liderlerin tümü kendilerini Fransa’nın efsane 

lideri de Gaulle ile kıyaslamışlar ancak seçim kampanyası sonunda hiçbirinin düşüncelerinin 

gerçekten Gaulist bir yaklaşıma sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Macron’un Fransa 

Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi Fransız siyaseti açısından yeni bir dönemin başlayacağına 

işaret etmektedir (Kotadia, Tomczyk, 2017: 4). 

7 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde Macron’un galip gelmesinin Fransız 

seçmenin aynı zamanda demokratik değerler ile Macron’u eşleştirdiği anlamına geldiği 

belirtilmektedir. Bu açıdan Avrupa’nın Macron’dan oldukça önemli adımlar beklediği ve bu 

nedenle Macron’un daha güçlü bir Avrupa istemiş olduğuna da dikkat çekilmektedir (BBC 

News, 2017). 

Macron’un AB’nin geleceği açısından yeni bir soluk olarak karşılanması ve bu şekilde 

tanıtılması, onun AB’nin geleceğine yönelik ortaya koymuş olduğu vizyonla da alakalıdır. 

Macron tarafından ortaya konulan yeni AB vizyonunun kapsamı, Türkiye ile AB arasındaki 

ilişkilerinde seyri açısından da önem taşımaktadır. Macron’a göre daha güçlü bir Avrupa için 

öncelikle güvenlik önem taşımaktadır. Aynı düzlemde sınırların kontrol edilmesi ve değerlerin 

korunması da daha güçlü bir Avrupa için önem taşıyan bir diğer faktördür. Akdeniz ve Afrika, 

ekoloji ve tarımsal dönüşüm, dijital Avrupa ve Avrupa’nın endüstriyel ve ekonomik gücü, 

Macron’un daha güçlü bir Avrupa vizyonun önde gelen diğer dört bileşenidir. Daha fazla 

bütünleşmiş olan bir Avrupa için sosyal ve vergi yakınsamasının gerekliliği, kültür ve bilgi yolu 

ile bir aidiyet duygusunun oluşturulması, daha demokratik bir Avrupa için Avrupa 

Parlamentosu’na daha fazla rol verilmesi, Macron’un yeni Avrupa vizyonuna ilişkin diğer 

başlıklarını oluşturmaktadır. Belirtilen kapsamda Macron, 2024 yılıyla birlikte Almanya’ya da 

yeni bir ortaklık teklifinde bulunarak; tek pazara, değerlere, rekabetten çok yakınsamaya, diğer 

ülkeler ile gerçekleştirilen ticaret anlaşmalarında şeffaflık ve karşılıklılığa, Balkan ülkelerine 

yönelik genişlemeye öncelik vermiştir. Ayrıca, bu ülkelerin Türkiye ve Rusya eksenine 

yönelmeden AB’ye sırt dönmelerinin engellenmesi ve AB bütünleşme sürecine Fransa ve 
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Almanya önderliğinde yeni bir ivme kazandırılması düşüncelerini ortaya koymuştur 

(Foundation Robert Schuman, 2017: 1-7). 

Macron, diğer rakipleri ile kıyaslandığında uzlaşmacı ve diyaloğa yönelik bir tavır 

benimsemiştir. Fransa eski Başbakanı François Fillon, Türkiye’ye AB içerisinde kesinlikle bir 

yer olmadığı görüşünü ortaya koyarken, Macron Türkiye ile ilişkilerin sonlandırılamayacağını 

ve Türkiye’ye AB kapısının kapatılmaması gerektiğini belirtmiştir. Rakipleri arasında sadece 

Macron Türkiye’ye yönelik uzlaşmacı ve karşı olmayan bir tavır benimsemiş, başta Fillon 

olmak üzere Le Pen, Jean-Luc Mélenchon Türkiye karşıtlığını desteklemiş ve iş birliği 

kapılarını kapamayı vaat etmişlerdir (Schmid, 2017: 50). 

Macron döneminin Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler açısından yeni bir boyut olarak 

adlandırılmasının nedeni, Macron’un Türkiye karşıtlığını herhangi bir şekilde dile getirmemiş 

olması ve seçilmesiyle Fransa ekseninde Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin yeniden 

düzeleceği umutlarından öte farklı bir ortaklık teklifini gündeme getirerek, Türkiye ile her daim 

diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirtmesidir. Macron, Sarkozy ile Hollande arasında bir 

tutum sergilemekte, Türkiye ile müzakerelere ivme kazandırılmasının rasyonel olmayacağını 

belirtmekle birlikte, Türkiye’nin gerekli bir ortak olduğunu ortaya koyarak Türkiye’nin AB’ye 

bağlı kalması için farklı bir ortaklığa yönelmesi gerektiğine vurgu yapmıştır (DW, 2018b). 

Özellikle Macron tarafından Türkiye ile ilişkilerin her durumda devam ettirilmesi gerekliliğine 

vurgu yapması ve AB üye ülkelerinin çoğunun Türkiye ile ilişkilerin durdurulmasına yönelik 

yaklaşımlarının karşısında duracak kadar AB’nin Türkiye yaklaşımına önem vermesi, 

Macron’un Türkiye’yi yeni bir boyut içerisinde değerlendirdiğinin en önemli göstergeleridir 

(Özdemirkıran, 2018). 

Macron’a göre Türkiye, Suudi Arabistan ve İran ile birlikte olmak üzere “Yeni Güçler” arasında 

yer almaktadır. Türkiye’nin AB’ye üye olması için gerekli koşulları taşımadığını ve 

Türkiye’nin olumlu adımlar atmasını belirten Macron, Türkiye ile birlikte Rusya, Çin ve 

Ortadoğu ülkeleri ile alternatif bir diyalog süreci oluşturulması gerektiğine dikkat çekmektedir. 

AB’den öte Suriye ile alakalı konuların daha fazla öne çıkacağı ve Macron döneminde de 

Hollande döneminde başlatılan Suriye diyaloğunun devam ettirileceği, bu nedenle Fransa ile 

Türkiye arasındaki ilişkilerin seyrini Suriye ile alakalı konuların belirleyecek olduğu 

beklenmektedir. Aynı zamanda da Macron tarafından “Ermeni Sorunu” bağlamında ortaya 

konulan düşünceler ciddi şekilde Türkiye’nin tepkisini çekmiştir (İnternet Haber, 2018). 

Macron’a göre Türkiye, AB için “gerekli ortak (essential partner)” olarak tanımlanmaktadır. 

Macron bu nokta da Almanya Şansölyesi Merkel’in Türkiye ile ortaklık görüşmelerinin 

durdurulmasına yönelik yaklaşımına katılmamaktadır (DW, 2018a). Macron, Türkiye ile her 

daim diyalog içerisinde bulunması gerektiğini ve Türkiye’nin geleceğinin Avrupa ile yakından 

alakalı olduğunu belirtmiştir (DW, 2017b). Ancak Macron’a göre Türkiye’nin Avrupa 

değerlerine dönmesi gerekmektedir (CNN Türk, 2018). 

Türkiye, Macron göreve geldikten sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde Fransa’ya bir ziyaret 

gerçekleştirmiş ancak Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanından AB ilişkilerine yönelik aradığı 

desteği görememiştir. Türkiye ile Fransa arasındaki görüşmeler oldukça gergin bir şekilde 

sonuçlanmış, her iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin devam etmesine yönelik bir uzlaşı 

oluşmasına rağmen, Macron insan hakları ve özgürlükler ile alakalı çeşitli konular bağlamında 

Türkiye’nin ileride AB’ye tam üye olmasının oldukça zor olduğunu belirtmiştir (DW, 2018b). 

Sarkozy ve Hollande gibi Macron’da Ermeniler ile alakalı bir yasa teklifini Fransız 

Parlamentosu’nun gündemine getireceğini açıklamış ve Fransa’da Ermeniler için bir anma 

günü kabul edileceğinin vaadinde bulunmuştur. Ancak Macron, Ermeni Diasporası 

temsilcilerinin Dağlık Karabağ davetini reddetmiş, Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesine 
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yönelik getirilen eleştirilere de Fransa’nın başta terör olmak üzere göç gibi ciddi krizler 

karşısında Türkiye gibi bir müttefike ihtiyacı olduğunu ortaya koymuştur (DW, 2018c). 

Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkiler dikkate alındığında, iki ülke arasında 

ekonomik boyutun oldukça önem taşıdığı görülmektedir. “Yürüyüş (En Marche!)” hareketinin 

lideri ve Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı döneminde ekonomik ilişkilerin gelişen bir seyir 

izleyeceğine yönelik beklentiler oldukça yüksek olmuştur. Nitekim 2016 yılında iki ülke 

arasındaki ticaret hacmi 13,4 milyar doları bulmuş, Fransa Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 

ülkeler arasında 4. sırada yerini almıştır (Gençay, 2017). 

Macron’un Avrupa değerlerine aşırı önem vermesi, onun Türkiye’ye yönelik izleyeceği politika 

konusunda da ciddi ipuçları vermektedir. Seçim kampanyası süresince Macron, Türkiye’ye 

ilişkin olarak demokrasi ve özgürlüklere yönelik çeşitli eleştirilerde bulunmuş ve Avrupalı 

değerleri Türkiye ile ilişkilendirmiştir. Almanya’nın başını çekmiş olduğu göçmenlere yönelik 

anlaşma hakkında Sarkozy ile aynı tutumu benimsemiş ve anlaşmanın AB üyeleri ile uzlaşı 

içerisinde alınmadığını ve kötü bir anlaşma olduğunu belirtmiştir (BBC Türkçe, 2017). 

Macron, Merkel ile karşılaştırıldığında Türkiye’ye yönelik daha pragmatik bir yaklaşım tarzı 

benimsediği görülmektedir. Macron’a göre Türkiye ile iş birliği Yunanistan’ın üzerinde 

bulunan mülteci yükü nedeniyle bir gereklilik halini almıştır. Ancak Merkel, seçim kampanyası 

süresince Türkiye’nin kırmızı çizgiyi geçtiğini belirterek, diğer AB üyelerini Türkiye ile 

müzakere görüşmelerinin durdurulmasına davet etmiştir. Ancak Merkel’in çağrısı AB 

içerisinde Türkiye’ye yönelik ortak bir tavrın benimsenmemiş olduğunu göstermiş, Avusturya 

ve Hollanda Merkel’e destek verirken; Finlandiya, Estonya ve Litvanya daha dikkatli olunması 

yönünde uyarılarda bulunmuşlardır (RT Question More, 2017). 

Macron, Türkiye’nin 55 yıldır AB kapısında bekletildiği ve beklemekten yorulduğu görüşlerine 

karşılık, Türkiye “ayrıcalıklı ortaklık” ya da ortaklık benzeri bir anlaşmayı öngören bir ilişkinin 

söz konusu olabileceğini gündeme getirmiştir. Türkiye tarafından Macron’un tam üyelik 

perspektifi dışında gündeme getirilen ortaklık teklifine yanıtı oldukça sert olmuş, Türkiye’nin 

AB’ye tam üyelikten başka hiçbir düşünceyi dikkate almayacağı ve düşünmeden reddedeceği 

belirtilmiştir (The New Arab, 2018). 

5. Sonuç 

Chirac’ın “Fransa’nın Avrupa Birliği üyeliği için Türkiye’ye tam destek sözü verdiğini” 

(Yetkin, 2002: 74) açıkladığı dönemlerden sonra Türkiye, AB ile ilişkilerinde çok farklı bir 

döneme girmiş ve bu sorunlu yaklaşım 2005’ten günümüze devam etmiştir. Sarkozy dönemi 

Türkiye ile AB ilişkileri açısından siyasi çatışma ve gerilimin yoğun olduğu, Hollande dönemi 

Türkiye ile AB ilişkileri açısından ılımlı geçtiği ve az da olsa AB perspektifinin Fransa nezdinde 

düzeltildiği dönemler olmuştur. Macron dönemi ise, Macron’un Türkiye’ye bakış açısı 

nedeniyle Türkiye ile AB ilişkilerini yeni bir boyuta taşımıştır. Her üç liderden sadece Sarkozy 

ciddi bir şekilde Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasına karşı gelmiş ve ısrarla Türkiye’nin 

coğrafi ve kültürel açıdan Avrupalı olmadığını belirtmiştir. Seçim kampanyası sürecinde de 

Türkiye’ye yönelik tutumunu sürdürmüştür. 

Sarkozy, Fransa Cumhurbaşkanı olduğu ilk günden itibaren Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine 

karşı çıkmıştır. Türkiye’nin coğrafi ve kültürel olarak AB içerisinde yer almadığını belirtmiş 

ve Türkiye’ye Sarkozy tarafından öne sürülmüş olan Akdeniz Birliği içerisinde yer 

verilebileceğini ortaya koymuştur. Türkiye ile AB arasındaki en önemli müzakere başlıkları 

Fransa tarafından Sarkozy döneminde bloke edilmiş, inkar yasası Fransa Parlamentosu’na 

getirilmiş, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin bozulması ile birlikte Türkiye ile AB 

arasındaki görüşmeler durma noktasına gelmiş, Avrupa Komisyonu Sarkozy tarafından ortaya 
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konulan anti-Türkiye yaklaşımının önüne geçmek adına Hollande dönemini takiben taraflar 

arasında olumlu ilişkilerin gelişmesini sağlayacak “Pozitif Gündem” sürecini başlatmıştır. 

Hollande ise, sosyalist kökenli Fransız siyasi geleneğinden gelmesinin de katkısıyla, 

Türkiye’ye yönelik ilişkilerin AB nezdinde iyi niyet içerisinde yürütülmesi gerektiğini 

belirtmiş, Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik beklentileri geniş bir zaman sürecine yayarak 

bekle ve gör politikası izlemeyi tercih etmiştir. Hollande tarafından Türkiye’ye 

Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirilmiş, çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları 

yapılarak, Sarkozy döneminde bozulan ilişkilerin düzeltilmesine yönelik çaba harcanmıştır. 

Bazı müzakere başlıklarındaki Fransız blokeleri kaldırılmış, ancak Ermeni sorununa yönelik 

yasanın Fransız Parlamentosu’na Hollande tarafından getirilmesi ilişkilerin yeniden kopma 

noktasına gelmesiyle sonuçlanmıştır. 

Macron, Fransa’nın en genç Cumhurbaşkanı olmasının yanı sıra, Avrupa’nın yeni umudu 

olarak görülmüştür. Ulusal Cephe lideri Le Pen’e karşı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip 

çıkması, popülizmin kaybedeceğini göstermekle birlikte demokratik değerlerin de hala göz 

önüne alınmış olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Macron dinamik ve genç bir Cumhurbaşkanı 

imajıyla göreve gelir gelmez Fransa’nın uluslararası ve AB içerisindeki imajını düzeltmeye 

odaklanmış, bu bağlamda oldukça güçlü bir AB vizyonu ile Fransa ve Almanya liderliğinde bir 

AB entegrasyonu planlamıştır. Macron’un AB vizyonu içerisinde Türkiye’ye üyelik 

perspektifinin sunulmayacağı görülmekte ancak Türkiye ile diyaloğun hiçbir zaman 

kesilmemesi de yer almaktadır. Bu bağlamda Macron, Türkiye ile AB ilişkilerini Fransa 

nezdinde farklı bir boyuta taşımıştır. Türkiye, Macron’un Fransa Cumhurbaşkanı olarak 

seçilmesinden sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyarette bulunarak, AB ile ilişkilerde ilerleme 

sağlanması adına girişimlerde bulunmuş, ancak Macron Türkiye’nin mevcut durumda AB’ye 

üye olamayacağını, alternatif bir üyelik modelinin düşünülebileceğini dile getirerek diyalog 

çağrısını yinelemiştir. 

Tablo 1’de çalışmada incelenen söz konusu döneme ilişkin yapılan bir sınıflandırma yer 

almaktadır. 

Tablo 1: Fransa Cumhurbaşkanlarının Türkiye’ye Yönelik Tutumları 
 

Cumhurbaşkanı 

 

Sınıflandırma 

 

Eylem 

 

Sonuç 

 

 

Nicholas Sarkozy 

 

 

Çatışma 

Müzakere Bloke 

Ermeni Sorunu 

Kültürel ve Coğrafi Dışlama 

Akdeniz Birliği 

 

 

Kopma 

 

 

François Hollande 

 

 

Ilımlı Dönem 

Bloke edilen Başlıkların açılması 

Türkiye Karşıtı Söylem 

Kullanılmaması 

İlişkilerde İyi Niyet 

Ermeni Sorunu  

 

 

Düzelme-Kopma 

 

Emmanuel Macron 

 

Yeni Boyut 

Türkiye ile Sürekli Diyalog 

Ayrıcalıklı Ortaklık 

Ermeni Sorunu 

 

Diyalog 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Sonuç olarak, Türkiye ile AB arasındaki uzun süreli ilişkiler Fransa ile Türkiye arasındaki 

ilişkilerden de etkilenerek şekillenmektedir. Fransa Cumhurbaşkanlarının Türkiye’ye yönelik 

yaklaşımları AB’nin kurucu üyesi olan Fransa’nın da Türkiye’ye yönelik yaklaşımını, ayrıca 

AB içerisindeki Türkiye yaklaşımlarını da belirleyebilmektedir. Türkiye’nin 2005 müzakere 

sürecinden 2018’e kadar görevde olan Sarkozy, Hollande ve devam eden Macron dönemleri 

birlikte değerlendirildiğinde, açık bir şekilde Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkma konusunda 
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ilk sırada Sarkozy’nin geldiği görülmüştür. Hollande uzun dönemli iyimser bir yaklaşımdan 

yana olmuş, Macron’da alternatif bir üyelik düşüncesini ortaya koyarak Türkiye ile sürekli 

diyalog çağrısında bulunmuştur. Ancak Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileri kopma noktasına 

getiren ve gerilimi arttıran en temel faktör her üç Cumhurbaşkanı tarafından “Ermeni 

Sorunu”na yönelik atılan adımlar olmuş, Fransa’nın yeni seçilen her Cumhurbaşkanı neredeyse 

bir görev olarak Ermeni Sorununu gündeme getirerek, önce Fransa ile Türkiye arasında daha 

sonra ise AB içerisinde Türkiye karşıtı yönelimleri besleyen bir yaklaşım sergilemişlerdir. 
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Gelişmiş Ülkelerin Gelişmekte Olan Ülkelerle Ekonomik 

Entegrasyonu: NAFTA 

 
Burçak Gündal1 

 

Özet 

Ekonomik faaliyetlerin temel hedefi ülkelerin refahını artırmaktır dolayısıyla ülkeler bu amaca ulaşmak için 

geçmişten günümüze karşılıklı ticarette bulunarak birbirine yakınlaşmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’ndan 

günümüze kadar hem bölgesel ticaret anlaşmaları hem de bunlara üye olan ülkeler giderek artmaktadır. Kuzey-

Güney anlaşmaları olarak da ifade edilen gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerle kurdukları ekonomik 

entegrasyonlar, 1990’lı yıllardan sonra Doha Kalkınma Raundu’nun başarısız geçmesinden sonra artış 

göstermektedir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamında çok taraflı görüşmeler en iyi seçenek olarak görülse de 

Doha Raundu müzakerelerinin çıkmaza girmesi Gelişmekte Olan Ülkeler’in (GOÜ) yönünü iki taraflı bölgesel 

ticaret anlaşmalarına doğru kaydırmaktadır. Birçok gelişmiş ve GOÜ birden fazla Bölgesel Ticaret Anlaşması’nın 

(BTA) üyesi olmaktadır ve yeni anlaşmalar üzerindeki müzakerelerin hızı artmaktadır. Gelişmiş ve GOÜ’lerin 

kendi aralarında gerçekleştirmiş olduğu ilk BTA olan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ABD, 

Kanada ve Meksika arasında 1 Ocak 1994’te yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması olarak ifade edilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerle gerçekleştirdiği ekonomik entegrasyon 

kapsamında NAFTA örneğini ele almaktır. Bu bağlamda söz konusu anlaşmanın üye ülkeler üzerindeki ekonomik 

etkisinin neler olduğu özellikle de gelişmekte olan ülkeye negatif ve pozitif etkisinin neler olduğu incelenmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik entegrasyon, gelişmekte olan ülkeler  
 

JEL Sınıflandırması: F15, F10 

 

Economic Integration of Developing Countries with Developing 

Countries: NAFTA 
 
Abstract  

The main objective of economic activities is to increase the prosperity of the countries, so the countries are getting 

close to each other by doing mutual trade from the past to reach this aim. From the Second World War to the day-

to-day, both regional trade agreements and countries that are members of these countries are increasing. Also 

referred to as North-South agreements economic integration of developed countries with developing countries, 

increase After the 1990s, after the failed Doha Development Round. While the multilateral negotiations are 

considered the best option under the World Trade Organization (WTO), the direction of the Doha Round 

negotiations is shifting towards the bilateral regional trade agreements of the Emerging Countries . Many 

developed and developing countries are becoming members of more than one Regional Trade Agreement and the 

pace of negotiations over new agreements is increasing. The North American Free Trade Agreement (NAFTA), 

the first BTA that developed and developing countries have ever undertaken among themselves, is expressed as a 

free trade agreement between the United States, Canada and Mexico on January 1, 1994. The aim of this study is 

to address the NAFTA example in the context of economic integration of developed countries in developing 

countries. In this context, it is examined what is the economic effect of the agreement on the member states, and 

what is the negative and positive effect of the developing country, in particular. 
 

Keywords: Economic integration, developing countries 
 

JEL Classification: F15, F10 
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1. Giriş 

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ekonomik entegrasyon en önemli ekonomik gelişmelerden 

bir tanesi olmaktadır ve uluslararası ticaret sisteminde etkili olmaktadır. Ülkeler daha fazla 

ticarette bulunmak, rekabeti artırmak, içsel ve dışsal ekonomilerden yaralanmak ve geniş 

piyasalara erişmek amacıyla ekonomik entegrasyonlara gitmektedir. Ekonomik entegrasyon 

çeşitli şekillerde ve derecelerde ortaya çıkmaktadır ve genellikle sınır ötesi bağlantıları 

güçlendirmek ve ekonomilerin karşılıklı yarar sağlamasını artırmak amacıyla yapılmaktadır.  

1990’lı yılların başlarından bu yana ise dünya gelişmiş ve GOÜ’ler arasında artan ekonomik 

entegrasyona şahit olmaktadır. DTÖ kapsamında çok taraflı görüşmeler en iyi seçenek olarak 

görülse de Doha Raundu müzakerelerinin çıkmaza girmesi GOÜ’lerin yönünü iki taraflı 

bölgesel ticaret anlaşmalarına doğru kaydırmaktadır. Birçok gelişmiş ve GOÜ birden fazla 

BTA’nın üyesi olmaktadır ve yeni anlaşmalar üzerindeki müzakerelerin hızı artmaktadır. 
“Ticari anlaşmaların sayısındaki artışın birkaç sebebi olmaktadır. Sebeplerden bir tanesi Sovyet 

Rusya oluşumundaki merkezi ve doğu Avrupa ülkelerinin dağılması ve karşılıklı ekonomik 

yardım konseyinin tasfiye edilmesi görülmektedir.  Diğer bir sebebi ise büyük bir kalkınma ve 

ekonomiyle alakalı olmaktadır ve devam eden çok taraflı ticaret müzakereleri ile paralel olarak 

GÜ’lerin GOÜ ile ikili ya da bölgesel anlaşmalar yapmak için olan eğilimleri gelmektedir” 

(Trade and Development Report, 2007:55). Özellikle ABD’nin 1994 yılında çok taraflı rotadan 

sapıp Kanada ve Meksika ile gerçekleştirmiş olduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 

(NAFTA) bu eğilimin temel göstergesi olarak kabul edilmektedir. NAFTA gelişmiş ülkeler ile 

gelişmekte olan ülkeler arasında gerçekleştirilmiş ilk ekonomik entegrasyon örneğidir.   

Kuzey Güney anlaşmaları olarak da ifade edilen söz konusu bölgesel oluşumlar genellikle AB, 

ABD, Japonya, Avusturalya, Kanada gibi ileri sanayileşmiş ülkelerin Asya ve Latin Amerika 

ülkeleri gibi diğer GOÜ’le gerçekleştirmiş oldukları ekonomik entegrasyonları ifade 

etmektedir. Orta ve Doğu Avrupa’daki geçiş ekonomilerinin piyasa ekonomisine dahil 

olmasıyla beraber GOÜ’ler iki taraflı bölgesel ticari anlaşmalarda aktif rol oynamaktadır. 

Gelişmiş ve GOÜ arasındaki ekonomik entegrasyonlar, tarife ve sübvansiyonlar gibi sınır 

bariyerlerinin ortadan kaldırılması anlamına gelen yüzeysel entegrasyondan daha fazlasını 

içermektedir. Bu gibi kuzey güney anlaşmaları derin entegrasyon olarak ifade edilen fikri 

mülkiyet hakları, kamu alımları, hizmetler ticareti, yatırımlar, emek hakları, çevrenin 

korunması ve politikaların uyumlaştırılmasını içeren bir dizi uygulamaları kapsamaktadır. 

Günümüzün artan üretim ağları ve ülkeler arasında meydana gelen derin entegrasyonu 

açıklamakta geleneksel teoriler yetersiz kalmaktadır.  

GOÜ’nün GÜ’lerle ekonomik entegrasyona gitmesinin sayısız sebepleri olmaktadır ve bu tür 

birleşmeler GOÜ ekonomisi üzerinde bazı avantajları ve dezavantajları olmaktadır. Kuzey 

güney bölgesel ticaret anlaşmalarının altında yatan temel sebeplerinden en önemlisi 

sanayileşmiş ülkelerin dünya ticaretindeki paylarını artırmaktır, GOÜ’nün ise sanayileşmelerini 

sağlamak ve yapısal zayıflıklarını azaltmak, dünya ekonomisindeki dezavantajlı konumlarını 

kendi lehlerine çevirebilmektir. Genel olarak İleri sanayileşmiş ülkelerin sanayileşme yolunda 

olan ülkelerin geniş pazarlarından yararlanma düşüncesi ve GOÜ’nün ise ekonomik büyüme 

sağlayarak kalkınmayı gerçekleştirme umudu bölgesel ticaret anlaşmanın ortaya çıkmasında 

temel etken olmaktadır. 

2. Literatür Taraması 

Hoyos ve Iacovone, (2011: 25-27) çalışmasında Anlaşmanın Meksika’nın verimliliği üzerinde 

pozitif etkiye sahip olduğunu iddia etmektedir. 2011 dünya bankası çalışmaları NAFTA’dan 

sonra ticari entegrasyondaki artış Meksika’nın tesislerinin verimliliğini uyarma da pozitif bir 

etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Smith (2011 ss: 370) çalışmasında NAFTA’nın kuzey 

Meksika’daki geliri iyileştirmesine öncülük ettiğini fakat göçlerin güney Meksika ve merkezi 
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Amerika’dan ve kırsal bölgelerden geldiği için NAFTA göç hareketleri üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olmadığını söylemektedir. Meksikalı işçilerin, düşük vasıflı işçiler için yüksek 

talep ve önemli ücret farklılığından dolayı ABD’ye geçtiğini belirtmektedir.  

UNCTAD (2007: 69) çalışmasında Meksika’nın teknoloji, bilgi ve ilaçlara erişimi sınırlı 

olduğunu bu yüzden taklit yoluyla teknolojide ilerleme dolayısıyla öğrenme olasılığı azaldığını, 

buna ek olarak, Meksika’lı yetkililer tarafından dayatılan mali disiplin araştırma ve geliştirme 

(Ar-Ge) ve yenilikçi faaliyetlerde kamu yatırımları için mevcut kaynakları sınırladığını ortaya 

koymaktadır.  

NAFTA ile ilgili yapılan çalışmalar arasında Burfisher, Robinson ve Thierfelder, (2001: 125) 

çalışmasında Nafta’nın ABD ve Meksika ekonomisi üzerinde negatif etkisi olacağını ifade 

ederek, özellikle mal ticaretinin önündeki tarifelerin kaldırılmasıyla Meksika’dan yapılacak 

ithalatının artmasının, Meksika’ya sermaye girişi ile birleşerek ABD’de işgücü piyasasını 

olumsuz etkileyeceğini belirtmektedir. Niteliksiz işgücünün ABD’ye göç etmesinin doğrudan 

doğruya Meksika’nın tarımsal işgücü piyasasını da olumsuz etkileyeceğini ifade etmektedir.  

1990’ların başlarında Meksika’nın işgücünün %25’i az gelişmiş bölgelerde çalışmaktadır ve bu 

durum dış ticarette sınırlandırmalar getirilerek korunmaktadır. Çünkü Meksika geleneksel 

olarak yoksulluğu giderici politikalar uyulmaktadır. Nafta ile beklenen ABD’den Meksika’ya 

buğday ihracatı artışı ile Meksika’nın az gelişmiş bölgelerinde yaşayan halk için iş imkanın 

bitmesi ve açığa çıkan bu niteliksiz işgücünün ABD’ye göç edeceği kaygısı olmaktadır. 

Dünya Bankası (2005) araştırmasında NAFTA'nın Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri ve 

Kanada'daki kalkınma düzeylerine yaklaşmasına yardımcı olduğu sonucuna varmaktadır. 

Çalışma, NAFTA'nın Meksikalı üreticilerin ABD teknolojik yeniliklerine daha hızlı uyum 

sağlamasına yardımcı olduğunu, Meksika'daki ekonomik sektörlerin ABD'deki ekonomik 

gelişmelere karşı yüksek hassasiyetini güçlendirdiğini ifade etmektedir. 

Blecker and Esquive (2010: 10-3) NAFTA'nın Meksika ekonomisini veya Meksika ile kuzey 

komşuları arasındaki gelir eşitsizliğini önemli ölçüde iyileştirememesi nedeniyle hayal kırıklığı 

yarattığını göstermektedir. NAFTA’nın Meksika’daki başarısı muhtemelen 

sınırlandırlmaktadır, NAFTA derin bölgesel entegrasyon çabalarını teşvik eden tamamlayıcı 

politikalarla desteklenmemektedir. Bu politikalar eğitim, sanayi politikaları, altyapı 

yatırımlarındaki iyileştirmeleri kapsamaktadır. 

Menger (2009) çalışmalarında NAFTA’nın Meksika’ya DYY hacmini tetiklememediğini iddia 

etmektedir. Meksika’nın serbestleşmesi Amerika Birleşik Devletleri’nden dikkate değer 

yatırım çekmede yeterince uzak bir ilerleme sağlamaktadır. Nafta gündeme gelmeden önce kilit 

imalat sanayileri ihracat odaklı üretime yönelik faaliyetlerini yeniden yapılandırmaktadır. 

NAFTA müzakereleri katı suretle, bu sanayilerde korumacı ürünlere yönelik ABD firmalarının 

öncelikleri tarafından etkilenmektedir. Artan rekabet baskısı altında, ABD firmaları kendileri 

için Meksika'daki DYY’ların konumdan kaynaklı avantajını sağlamaya çalışmaktadır. 

Meksika'nın liberalleşme çabaları doğrudan yabancı yatırım akışını önemli bir şekilde 

cezbetmektedir, ABD ile dikey üretim entegrasyonuna yol açmaktadır. Küreselleşen 

üretim/tedarik zincirinde firmaların dikey uzmanlaşması endüstri-içi ticareti artırırken, 

firmaların bölgesel ticaret anlaşmalarını desteklemesi yönünde bir etki doğurmaktadır. 

Amerikan firmalarının NAFTA’nın oluşumu için yürüttükleri lobi faaliyetlerinin arkasında 

üretim ve tedarik zincirinin yeni yapılanması gelmektedir. 

3. NAFTA’nın Ekonomik Etkileri  

Nafta AB’den sonra dünyanın ikinci en büyük serbest ticaret anlaşması olmaktadır. Anlaşmanın 

amacı mal ticaretindeki tarifelerin önemli bir kısmını üye ülkeler arasından kaldırmaktır. 

Özellikle sanayi de tekstil ve otomobil gibi ihracatın önündeki engellerin kaldırılmasını 
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içermektedir. Aynı zamanda anlaşma emek, çevre, kamu alımları, fikri mülkiyet hakları gibi 

konularda da mutabakatı öngörmektedir.  

NAFTA’nın üye ülkelerin ekonomilerine etkileri bazı istatistiki verilerle açıklanmaya 

çalışılmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü’nün Tablo 1’deki verilerine göre, dünyadaki bazı önemli 

ticari bloklar 2006-2016 yılları arası dünya ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunu 

göstermektedir. Dünya ticaret hacmi 2006 yılında 24592 milyar dolar iken 2016 yılında 32180,1 

milyar dolara yükselmektedir. Gelişmiş ülkeler dünya ekonomisinin motor gücü olmaya devam 

ederken gelişmekte olan ülkeler de uluslararası ekonomik sistemde önemli bir yere sahip 

olmaktadır. NAFTA 2006-2016 yılları arasında AB’den sonra dünyanın en büyük ikinci ticari 

blokunu temsil etmektedir. 2006 yılında 4204,7 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip 

olurken 2016 yılında artarak 5284,2 milyar dolara ulaşmaktadır.  

Tablo 1: 2006-2016 Arası Bazı Bölgelere Ait Ticaret Hacmi (Milyar Dolar) 

Dış Ticaret DÜNYA AB (28) NAFTA EFTA ASEAN 

2006 24592 9476,4 4204,7 485,3 1457,5 

2007 28353,8 11021,2 4541,5 561,4 1640 

2008 32732,7 12313,3 4942 658 1928,5 

2009 25336,6 9422,7 3778,5 521,3 1540,8 

2010 30811,8 10605 4646,4 588,4 2003,3 

2011 36841,5 12422,3 5374,1 704,4 2393,8 

2012 37201,2 11759,5 5565,4 866,5 2476,9 

2013 37970,5 12088,4 5613,7 935,2 2513,1 

2014 38106,2 12302,5 5797,8 831,5 2523,4 

2015 33232 10712,3 5450 733,3 2252,8 

2016 32180,1 10703,4 5284,2 743,3 2220,3 

Kaynak: World Trade Statistical Review 2017,  ss: 146 

NAFTA, Avrupa Birliği ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 2016 yılında küresel 

ticaretin yüzde 58'ini oluşturmaktadır. Dünya ihracatının yüzde 56'sını (8.73 trilyon ABD 

doları) ve dünya ithalatının yüzde 60'ını (9.47 trilyon dolar) kapsamaktadır. Bu üç bölgesel 

ticaret anlaşmasının (RTA) üyeleri, 2016 yılında dünya GSYH’sinin yüzde 53'ünü 

oluşturmuştur. 2016 yılında ortalama yüzde 1,9 büyüme oranı ve 1,6 milyar tüketicinin pazar 

büyüklüğüne sahip olmaktadır. NAFTA’nın ticaret ticareti performansı 2015’le 

kıyaslandığında artmış, ancak 2016’da büyüme negatif seyrini sürdürmüştür. NAFTA’nın 

ihracatı 2,22 trilyon ABD doları iken, İthalat toplamda 3,07 trilyon ABD doları oldu. Sonuç 

olarak, dünya toplam ticaret ticareti payını 2010'da yüzde 15'ten 2016'da yüzde 17'ye 

çıkarmıştır. Pazar büyüklüğü 484 milyon tüketicidir. NAFTA'nın 2015 yılında üretilen mallar 

için ticaret açığı 828,2 milyar ABD doları olmuştur. Bu mallar NAFTA'nın ihracatının yüzde 

72'sini ve ithalatının yüzde 79'unu oluşturuyordu (World Trade Statistical Review 2017, 

2017:50-51). 

Ekonomistlerin çoğu üye ülkeler arasında ticaretin serbestleştirilmesinin genel anlamda 

ülkelerin ekonomik büyümesini ve verimliliğini artırdığını ileri sürmektedir. 1994 yılında 

yürürlüğe giren NAFTA gelişmiş iki ülke ve gelişmekte olan bir ülkeyle yapılan ilk ekonomik 

bütünleşme örneği olmaktadır. Tablo 2’de NAFTA’nın imzalanmasıyla birlikte 1993-2016 

yılları arasında ABD’nin NAFTA’nın diğer üyeleri olan Meksika ve Kanada ile yapılan ticaret 

verileri yer almaktadır. Nafta ile birlikte üye ülkeler arasındaki ticaret hızlı bir şekilde artış 

göstermektedir. ABD’nin en büyük ticaret ortağından bir olan Kanada ile ticaret hacmi 1993 
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yılında 211,6 milyar dolar iken 2016 yılında 2 katından daha fazla artarak 544,9 milyar dolar 

olmaktadır. ABD’nin Meksika ile olan ticaret hacmi 1998 yıllında 81,5 milyar dolar olarak 

gerçekleşirken 2016 yılında ise 525,2 milyar dolar olmaktadır. Meksika ile olan ticaret dengesi 

1993 yılında 1,7 milyar dolar iken 2007 yılında 74,8 olmaktadır fakat zamanla azalış göstererek 

2106 yılında 63, 2 milyar dolar olmaktadır.  

Tablo 2: ABD’nin NAFTA Ortakları İle Mal Ticareti (Milyar Dolar) 

Kanada Meksika Toplam NAFTA 

Yıllar İhracat   İthalat Ticaret 

Dengesi 

İhracat   İthalat Ticaret 

Dengesi 

İhracat   İthalat Ticaret 

Dengesi 

1993 100.4 111.2 -10.8  41.6  39.9 1.7  142.0  151.1  -9.1 

1994 114.4  128.4  -14.0  50.8  49.5 1.3  165.3  177.9  -12.6 

1995 127.2  144.4 -17.1  46.3  62.1  -15.8  173.5  206.5 -33.0 

1996 134.2  155.9 -21.7  56.8  74.3 -17.5  191.0  230.2  -39.2 

1997 151.8  167.2 -15.5  71.4  85.9  -14.5  223.2  253.2 -30.0 

1998 156.6  173.3 -16.7  78.8  94.6 -15.9  235.4  267.9 -32.5 

1999 166.6  198.7  -32.1  86.9  109.7 -22.8  253.5  308.4 -54.9 

2000 178.9  230.8  -51.9  111.3  135.9  -24.6  290.3  366.8  -76.5 

2001 163.4  216.3  -52.8  101.3  131.3 -30.0  264.7  347.6 -82.9 

2002 160.9  209.1 -48.2  97.5  134.6  -37.1  258.4  343.7  -85.3 

2003 169.9  221.6 -51.7 97.4 138.1 - 40.6 267.3 359.7 -92.3 

2004 189.9  256.4 -66.5 110.7 155.9 -45.2 300.6 412.3 -111.7 

2005 211.9  290.4  -78.5 120.2 170.1 -49.9 332.1 460.5 -128.3 

2006 230.7  302.4 -71.8 133.7 198.3 -64.5 364.4 500.7 -136.3 

2007 248.9  317.1 -68.2 135.9 210.7 -74.8 384.8 527.8 -143.0 

2008 261.1  339.5 -78.3 151.2 215.9 -64.7 412.4 555.4 -143.1 

2009 204.7  226.2 -21.6 128.9 176.7 -47.8 333.6 402.9 -69.4 

2010 249.3  277.6 -28.4 163.7 230.0 -66.3 412.9 507.6 -94.7 

2011 281.3  315.3 -34.0 198.3 262.9 -64.6 479.6 578.2 -98.6 

2012 292.7  324.3 -31.6 215.9 277.6 -61.7 508.5 601.9 -93.3 

2013 300.8  332.5 -31.7 226.0 280.6 -54.6 526.7 613.1 -86.4 

2014 312.8  349.3 -36.5 240.3 295.7 -55.4 553.1 645.0 -91.9 

2015 280.6  296.2 -15.5 235.7 296.4 -60.7 516.4 592.6 -76.2 

2016 266.8  278.1 -11.2 231.0 294.2 -63.2 497.8 572.2 -74.4 

Kaynak: Congressional Research Service, The North American Free Trade Agreement (NAFTA), 2017. 

Birçok ekonomistler NAFTA’nın ABD’nin imalat sanayisine yardımcı olduğuna inanmaktadır. 

Özellikle de otomotiv endüstrisinin daha rekabetçi hale geldiğini ileri sürmektedir. (Hufbauer 

and Schott, 20-21) Örneğin, ABD-Meksika ticaretindeki artışın büyük bir kısmı, imalat ve 

montaj tesislerinin ölçek ekonomisinden faydalanmak için yeniden yönlendirmesi nedeniyle 

uzmanlaşmaya bağlanabilir. Sonuç olarak, tedarik zincirleri ulusal sınırların ötesine geçmekte 

ve üretim faaliyetlerinin en verimli olduğu yerde gerçekleştirilmektedir(Villarreal ve 

Fergusson, 2017:16). 

ABD ve Kanada arasında serbest ticaret anlaşması 1989 yılında yürürlüğe girmektedir. NAFTA 

ile birlikte Kanada’nın sanayi sektörü için ABD pazarı önemli bir yer tutmaktadır. İki ülke 

arasındaki ticaretin serbestleştirilmesi 1998 yılında NAFTA’nın imzalanmasıyla tamamlanmış 

olmaktadır. Geleneksel olarak Kanada ABD’nin en büyük ticaret ortağı olarak kalmaktadır. 

Tablo 3’de görüldüğü üzere Kanada’nın ileri teknoloji ürünleri için ABD ile ticaret önem arz 

etmektedir. 2016 yılında Kanada’nın ABD’ye en önemli ihracat ve ithalat kalemi arasında 72,2 

milyar dolar ticaret hacmi olarak Motor Araçları gelmektedir.  
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Tablo 3: ABD’nin Kanada İle Temel Ürün Kategorisinde Ticareti: 2016 (Milyar Dolar) 

 

NAFTA 

ÜYESİ 

 

 

ABD İHRACATI 

 

 

ABD İTHALATI 

 

Ana İhracat Kalemleri 

 

Ekonomik 

Değeri 

 

Ana İthalat 

Kalemleri 

 

Ekonomik Değeri 

 

 

 

 

 

 

KANADA 

Motor Araçları 25.9 Motor Araçları 46.3 

 

Motor Araç Parçaları  21.0 

 

Petrol & Gaz 43.2 

 

Petrol & Kömür Ürünleri 8.9 

 

Motor Araç 

Parçaları 

13.8 

 

Bilgisayar Donanımları 7.8 

 

Demir Dışı & 

İşleme  

9.4 

 

Diğer Genel Amaçlı 

Makineler 

7.8 

 

Havacılık Ürünleri 

ve Parçaları 

8.7 

 

Geriye Kalan İhracat 

Malları   

194.6 

 

Geriye Kalan 

İthalat Malları   

156.8 

 

Toplam Mallar 266.0 

 

Toplam Mallar 278.1 

 

Kaynak: Congressional Research Service, The North American Free Trade Agreement (NAFTA), 2017. 

 

Kanada’nın ticari partnerleri Garfik 1 ‘de gösterildiği gibi en büyük ticari ortağı %61,6 olarak 

ABD gelmektedir Meksika ise %4,4’lük bir payla Çin’den sonra 3. sırada yer almaktadır.. 

Meksika-Kanada ticareti, 2016 yılında 34 milyar dolara ulaşarak dokuz kat arttı Meksika 

Kanada’nın en büyük 3. ticaret ortağı olmaktadır.  
                   

                  Grafik 1: Kanadanın Önemli Ticari Partnerleri  

 

              Kaynak:Mexico, Nafta, and The Future of the North American Economy, 2017, ss:9 
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3.1. Nafta’nın Meksika Ekonomisi Üzerindeki Etkisi  

NAFTA’nın Meksika üzerindeki ekonomik etkilerine bakıldığında Anlaşmanın Meksika’nın 

verimliliği üzerinde pozitif bir etkiye sahip olmaktadır. 2011 Dünya Bankası araştırması, 

NAFTA sonrası ticaret entegrasyonundaki artışın Meksika tesislerinin verimliliğini artırmaya 

olumlu etki yaptığını ortaya koymaktadır. (Hoyos ve Iacovone, 2011: 25-27) 

NAFTA sonrası ekonomik etkilere ilişkin çalışmaların çoğu, Meksika ekonomisi üzerindeki net 

genel etkilerin pozitif ama mütevazı olma eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur. Anlaşma 

yürürlüğe girdikten sonra Meksika'da olumlu ve olumsuz ekonomik büyüme dönemleri 

yaşanırken, bu ekonomik değişimlerin ne kadarının NAFTA'ya atfedildiğini ölçmek zordur. 

NAFTA'nın Meksika'daki bazı ekonomik etkilerini değerlendiren bir Dünya Bankası 

araştırması, NAFTA'nın Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki kalkınma 

düzeylerine yaklaşmasına yardımcı olduğu sonucuna vardı. Çalışma, NAFTA'nın Meksikalı 

üreticilerin ABD teknolojik yeniliklerine daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olduğunu; 

Muhtemelen işlerin sayısı ve kalitesi üzerinde olumlu etkiler vardır, Meksika'daki ekonomik 

sektörlerin ABD'deki ekonomik gelişmelere karşı yüksek hassasiyetini güçlendirdi (Lederman, 

Maloney, ve Luis Servén, 2005: 2010-221)   

Bazı çalışmalarda ise NAFTA'nın Meksika ekonomisini veya Meksika ile kuzey komşuları 

arasındaki gelir eşitsizliğini önemli ölçüde iyileştiremediğinden hayal kırıklığı yarattığını 

göstermektedir. (Blecker, Esquivel, 2010:1-5)  

Tablo 4: ABD’nin Meksika İle Temel Ürün Kategorisinde Ticareti: 2016 (Milyar Dolar) 
 

Nafta Üyesi  

 

 

ABD İHRACATI 

 

 

ABD İTHALATI 

 

 

 

 

 

 

 

MEKSİKA 

 

Ana İhracat Kalemleri 

 

Ekonomik 

Değeri 

 

Ana İhracat Kalemleri 

 

Ekonomik Değeri 

Motor Araç Parçaları 19.8 

 

Motor Araçları 49.3 

 

Petrol & Kömür Ürünleri 16.7 

 

Motor Araç Parçaları 46.0 

 

Bilgisayar Donanımları 16.5 

 

Bilgisayar Donanımları 18.2 

 

Yarıiletkenler & Diğer 

Elektronik Bileşenler 

12.0 

 

İletişim Ekipmanları 14.5 

 

Elektrikli Cihazlar & 

Parçalar 

8.4 

 

Ses ve Görüntü 

Ekipmanları 

12.5 

 

Geriye Kalan İhracat 

Malları   

157.5 

 

Geriye Kalan İthalat 

Malları   

153.6 

 

Meksika'ya Toplam 

İhracat 

231.0 

 

Meksika’dan Yapılan 

Toplam İthalat 

294.2 

 

   Kaynak: Congressional Research Service, The North American Free Trade Agreement (NAFTA), 2017 .                                          

Tablo 4’te 2016 yılında ABD’nin Meksika ile önemli ihracat ve ithalat kalemleri yer almaktadır. 

Tabloya göre Meksika’nın ABD’ye ihracatı içinde en fazla değere sahip olan 49,3 milyar dolar 

olarak Motor Araçları gelmektedir. “Meksika, dünyadaki yeni hafif araçların dünya çapında 7. 

büyük üreticisi ve 4. ihracatçısıdır. Otomobillerde ve parçalarda 123 milyar dolar, Meksika ve 

ABD arasında yıllık olarak işlem görüyor. ABD'de satılan hafif araçların% 11'i Meksika'da 

üretildi. Meksika, ABD'nin ana otomobil parçaları tedarikçisidir. Meksika otomobil parçaları 

endüstrisi, dünyanın en büyük 5'incisi oldu. Meksika, ABD’nin en büyük enerji piyasasıdır ve 

20 milyar dolarlık enerji malını tüketmektedir.( Ramos ve Pelosky,   2017: 14) 
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Garfik 2’de 1993-2016 yılları arası ABD-Meksika arasında tarım ticaretine ait veriler yer 

almaktadır. NAFTA’nın 1993 yılında imzalanmasıyla birlikte iki üye ülke arasında tarım 

ticareti artış göstermektedir.” ABD'nin ihracatı tahıl, et ve yağlı tohumlarda yoğunlaşarak, 

Meksika'ya yapılan tarımsal ihracatın% 50'sini oluşturuyor. Meksika’nın ABD’ye yaptığı 

tarımsal ihracatın yaklaşık% 50’si meyve ve sebzedir. Tarım ürünlerinin ticareti, daha geniş bir 

kaliteli ürün ve daha iyi bir ürün tedarik edilmesine olanak sağlar. ABD üretiminin iç talebi 

karşılayamadığı bazı meyve ve sebzeler için Meksika'dan yapılan ithalatlar, fiyatlardaki keskin 

yükselişi engellemeye ve yıl boyunca istikrarlı bir tedarik sağlamaya yardımcı 

olmaktadır”(Ramos ve Pelosky,   2017: 22). 

Garfik 2: ABD-Meksika Tarım Ticareti: 1993-2016 (Milyar Dolar) 

 

Kaynak: Mexico, NAFTA, and The Future Of The North American Economy, 2017 

Nafta ’ya muhalefet olanlar ABD imalat sektörüne olduğu gibi özellikle yoksul Meksikalı 

çiftçilerinin en büyük kaybedenler olduğunu ileri sürerek Nafta’nın Meksika’nın tarım 

sektöründen zarar gördüğünü savunmaktadır. “NAFTA'nın yürürlüğe girmesinden önce 

ABD'nin tarım sektöründe çok açık bir avantajı vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan 

çoğu tarım, büyük şirketler tarafından büyük ölçekli çiftliklerdir ve büyük ölçekli ekonomilerin 

tadını çıkarırlar. Amerika Birleşik Devletleri de bilim ve teknolojide çok daha ilerlemiştir ve 

ABD'deki tarım sektörü büyük ölçüde bilimdeki ilerlemelerden yararlanmıştır. Haşere 

dayanıklı tohumlardan kombine biçerdöverlere kadar her şey Amerika Birleşik Devletleri'ne 

tarım ürünlerinde büyük bir avantaj sağlıyor. Bu avantajlara ek olarak, ABD, sübvansiyonlarla 

çiftçilere destek olma konusunda uzun süredir devam eden bir politikaya sahip olmuştur. 

NAFTA'dan sonra Meksika, düşük maliyetli mısırla dolup taştı ve birçok kırsal Meksikalı çiftçi, 

sübvanse edilmiş ABD mısırıyla rekabet edemeyecekleri için işten çıktılar. Bu daha sonra, 

ABD'de NAFTA tarafından yerlerinden edilen bu kırsal Meksikalı çiftçilerin büyük bir yüzdesi, 

önümüzdeki yıllarda ABD'ye taşındığı için büyük bir etki yaratacaktı”( Singh, 2011:6-7) 

NAFTA'nın tartışmalı yönlerinden biri, Meksika'daki tarım sektörü ve NAFTA'nın bu sektörde 

diğer ekonomik sektörlere kıyasla daha fazla miktarda Meksikalı işçi göçüne neden olduğu 

algısıyla ilgilidir. NAFTA'nın birçok eleştirmeni, anlaşmanın özellikle mısır sektöründe, 

Meksika tarımında çok sayıda iş kaybına yol açtığını söylüyor. Bir çalışma, bu kayıpların 1991 
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ve 2000 yılları arasında mısır üretiminde 1 milyondan fazla iş kaybına uğradığını tahmin 

etmektedir(Scott ve diğerleri, 2006:43). 

Tarım sektöründeki bazı değişiklikler NAFTA'nın doğrudan bir sonucu iken, Meksika 

ABD'den artan ithalat rekabeti ile karşı karşıya kalırken, bu değişikliklerin çoğu aynı zamanda 

Meksika'nın tek taraflı tarım reformu tedbirlerine de atfedilebilir. Meksika, 1980'lerde tarım 

sektörünü yeniden düzenlemeye başladı. Meksika’nın tek taraflı reform tedbirleri arasında, 

tarımla ilgili devlet işletmelerinin ortadan kaldırılması ve temel fiyat desteklerinin ve 

sübvansiyonların kaldırılması yer alıyordu(Congressional Research Service, 2010:11). 

Tablo 5’te 1993-2016 yılları arası Meksika ve ABD arasındaki DYY’lere ait veriler yer 

almaktadır. Meksika'daki en büyük DYY sahibi Amerika Birleşik devletleri olmaktadır. Nafta 

ile birlikte ABD’den Meksika’ya akan doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYY) ise iki 

yönlü olarak artış göstermektedir. 1993 yılında Meksika’ya gelen ABD kaynaklı DYY stoku 

15,2 milyar dolar olmaktadır. 2008 ekonomik krizin sebep olduğu gerileme nedeniyle 2007 

yılında 91 milyar dolardan 2008 yılında 87,443 milyar dolara düşmektedir. 2012 yılında tekrar 

yükselerek 104,388 milyar dolar olmaktadır fakat 2015 yılında düşüş göstererek 92,812 milyar 

dolar olarak gerçekleşmektedir. Meksika’nın ABD’ye gerçekleştirdiği yatırımlar ise daha düşüş 

olmakla beraber 1993 yılında 1,244 milyar dolar iken artış göstererek 2015 yılında16,597 

milyar dolar olmaktadır.   

 Tablo 5: ABD ve Meksika Arasındaki DYY: 1993-2015(Milyar Dolar) 

Yıllar ABD’deki Meksika DYY Meksika’daki ADB DYY 

1993 1,244 15,221 

1994 2,069 16,968 

1995 1,850 16,873 

1996 1,641 19,351 

1997 3,100 24,050 

1998 2,055 26,657 

1999 1,999 37,151 

2000 7,462 39,352 

2001 6,645 52,544 

2002 7,829 56,303 

2003 9,022 56,851 

2004 7,592 63,384 

2005 3,595 73,687 

2006 5,310 82,965 

2007 8,478 91,046 

2008 8,420 87,443 

2009 11,111 84,047 

2010 10,970 85,751 

2011 12,500 85,599 

2012 12,751 104,388 

2013 15,869 86,433 

2014 16,567 89,650 

2015 16,597 92,812 

Kaynak: Congressional Research Service, The North American Free Trade Agreemen, (NAFTA), 2017                 

NAFTA'nın ABD'ye Meksika göçü üzerindeki etkisi üzerine son yirmi yılda önemli bir tartışma 

yapılmaktadır.  Anlaşmanın ardındaki asıl vaatlerden biri, doğrudan yabancı yatırımın 

çekilmesi, iş olanaklarının yaratılması, ücret oranlarının artırılması, yoksulluğun ve eşitsizliğin 

azaltılması ile birlikte Meksika'nın ekonomik kalkınmasının sağlanmasına yardımcı olacağı ve 

böylece Amerika Birleşik Devletleri’ne göçün, özellikle belgesiz göçün 

durdurulacağıdır(Villarreal 2010). 
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İstatistikler, Meksika'dan izinsiz göçün anlaşmanın ilk altı yılında yükseldiğini, 2000'li yılların 

başında keskin bir şekilde düştüğünü, 2000'li yılların ortalarında yeniden yükseldiğini ve 

Meksika'daki NAFTA kaynaklı ekonomik büyümenin devam ettiği gibi, dramatik bir şekilde 

düşmeye başladığını gösteriyor. Aynı yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde artmaktadır(Green ve 

Payan, 2017: 25) 

4. Sonuç 

1993 yılında ABD Kanada gibi gelişmiş ve Meksika gibi gelişmekte olan bir ülke arasında 

serbest ticaret anlaşması olarak imzalanan Kuzey Serbest Ticaret Anlaşması 1994 yılında 

yürürlüğe girmektedir. İlk defa gelişmiş ülkelerin gelişmekte lan ülkelerle gerçekleştirdiği 

ekonomik entegrasyon özelliğine sahip olmaktadır. Üye ülkeler arasında sadece ticaretin 

önündeki engellerin (vergi, tarife dışı engeller vb.) kaldırılmasını içermemektedir aynı zamanda 

fikri mülkiyet hakları, çevre, sermayenin serbest dolaşımı gibi derin entegrasyon unsurlarını da 

içermektedir.  

Çalışmada bazı istatistiki verilerle NAFTA’nın üye ülkeler, özellikle gelişmekte olan ülke 

Meksika ekonomisi üzerine olumlu ve olumsuz etkisi değerlendirildi. NAFTA ile birlikte üye 

ülkeler arasında dış ticaret hacmi artış göstermektedir. ABD’nin en büyük ticaret ortağından bir 

olan Kanada ile ticaret hacmi 1993 yılında 211,6 milyar dolar iken 2016 yılında 2 katından daha 

fazla artarak 544,9 milyar dolar olmaktadır. ABD’nin Meksika ile olan ticaret hacmi 1998 

yıllında 81,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken 2016 yılında ise 525,2 milyar dolar olmaktadır. 
DTÖ’nün verilerine göre NAFTA 2006-2016 yılları arasında AB’den sonra dünyanın en büyük 

ikinci ticari blokunu temsil etmektedir. Meksika ekonomisi üzerindeki etkisi konusunda 

literatürde farklı görüşler yer almaktadır. Fakat çalışmaların çoğunda Meksika ekonomisi 

üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görüşü yaygın olmaktadır. ABD’nin Meksika ile olan 

ticaret hacmi 1998 yıllında 81,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken 2016 yılında ise 525,2 

milyar dolar olmaktadır. Aynı şekilde 1993 yılında Meksika’ya gelen ABD kaynaklı DYY 

stoku 15,2 milyar dolar olurken 2015 yılında 92,812 milyar dolar olarak gerçekleşmektedir. 

NAFTA’nın 1993 yılında imzalanmasıyla birlikte iki üye ülke arasında tarım ticareti de artış 

göstermektedir. 
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Türkiye’de Bölgelerarası Ekonomik Eşitsizlikler Bağlamında 

Yakınsama Sorunsalı 

 
                                                Şahin Nas1  Süleyman Değirmen2 

 
Özet 

Bölgelerarası ekonomik eşitsizlikler Türkiye ekonomisinin önemli sorunlarından biridir. Bu bağlamda ülkenin 

Batı ve Güney bölgeleri, Kuzey ve Doğu bölgelerine göre daha gelişmiştir ve bu bölgeler arasında ciddi anlamda 

ekonomik eşitsizlikler mevcuttur. Bu çalışmada bölgelerarası ekonomik eşitsizliklerin gelişimi, nedenleri analiz 

edilmiş ve bu amaçla yapılmış olan yakınsama çalışmaları ile ilgili bir literatür taraması yapılmıştır. Yapılan 

çalışmaların sonuçları analiz edildiğinde hem yakınsama hem de ıraksama bulguları tespit edilmiştir. Bu kapsamda 

literatür taramasına ek olarak 2004-2014 dönemleri için İBBD-1, İBBD-2, İBBD-3 ve yedi coğrafi bölge olmak 

üzere dört alanda sigma yakınsama analizi yapılmış ve elde edilen bulgulara göre 2004-2014 yılları arasında 

bölgeler arasında yakınsama olduğu tespit edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Bölgelerarası ekonomik eşitsizlikler, bölgelerarası yakınsama, Türkiye ekonomisi.  
 

JEL Sınıflandırması: R11, R12, R58, O18 

 

 Convergence Problematic in Turkey in the Context of 

Interregional Economic Inequality 

 
Abstract 

Regional economic inequalities are one of the important problems of Turkish economy. In this context, the West 

and South regions of the country are more developed than the North and East regions, and there is serious economic 

inequality between these regions. In this study, the development and causes of regional economic inequalities were 

analyzed and a literature survey was conducted on the convergence studies made for this purpose. When the results 

of the studies were analyzed, both convergence and divergence evidence were determined. With this framework, 

in addition of literature review, for the period of 2004-2014 in four field including İBBD-1, İBBD-2, İBBD-3 and 

seven geographic regions, sigma convergence analyzes was performed. According to the findings obtained, there 

is a convergence between regions for the 2004-2014 periods. 
 

Keywords: Regional inequalities, interregional convergence, Turkish economy 
 

JEL Classification: R11, R12, R58, O18 

 

 

1.Giriş 

Cumhuriyetin kuruluşundan beri bölgelerarası ekonomik eşitsizlikler Türkiye ekonomisinin en 

önemli problemlerinden biridir denilebilir. Ekonomik faaliyetler daha çok ülkenin Batı bölgesi 

ve kısmen de Güney bölgesinde yoğunlaştığı, ülkenin Doğu ve Kuzey bölgelerinde ise 

ekonomik faaliyetlerin yeterli olmadığı söylenebilir. Bu bağlamda, ülkenin Batı ve Doğu 

bölgeleri arasında, bölgelerin işsizlik oranları, gayri safi katma değerleri, gayri safi yurtiçi 

hâsıla içindeki payları ve kişi başına düşen gayri safi yurt içi hâsıla değerleri bakımından ciddi 

anlamda ekonomik eşitsizlikler varlık göstermektedir (Elmas, 2004:123-125). Bu nedenle 

Türkiye’de bölgelerarası ekonomik eşitsizlikler hem politikacılar için hem de bilim insanları 
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için önemli bir sorun olarak görülmüştür. Bu bağlamda, Türkiye’de bölgeler arasında var olan 

ekonomik eşitsizliklerin zaman içinde yok olup olmadığını test etmek için kullanılan yakınsama 

hipotezi politikacıların ve bilim insanların var olan eşitsizliklerin analiz edilmesini ve 

politikalar üretilmesini sağlayan bir araçtır (Zeren ve Yılancı, 2011: 144). Bu açıdan, 

Abromovitz (1986)’in yakınsama hipotezi olarak tanımladığı, bölgeler ve iller arası ekonomik 

eşitsizliklerin veya kişi başına reel gelir eşitsizliklerin zamanla ortadan kalkacağı ve bölgelerin 

birbirine yakınsayacağı olgusu 1990’li yıllardan itibaren Türkiye ekonomisinde yoğun bir 

araştırma alanı halini almıştır. Bu bağlamda Tansel ve Göngür (1997), Filiztekin (1998), Berber 

v.d (2000) ve Erk v.d (2000) gibi araştırmacılar tarafından Türkiye’de bölgeler arası yakınsama 

olgusunu test etmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ekonometrik tekniklerinde ortaya çıkan 

yeni gelişmeler ve uzun dönem makroekonomik verilerin yayımlanması yakınsama hipotezinin 

yoğun araştırma alanı haline gelmesine etki ettiği söylenebilir. Bu bağlamda 1956 yılında 

Solow (1956) tarafından teorik temelleri atılan yakınsama hipotezi Türkiye ekonomisi için hem 

ekonomik hem de istatistiksel bir olgu olarak analizlere konu olmuştur (Ceylan, 2010: 48). 

Türkiye’de bölgelerarası ekonomik eşitsizliklerin zamanla Türkiye ekonomisine olumsuz 

etkilerinin artması (Yamanoğlu, 208: 34) ve bu ekonomik eşitsizliklerin zamanla azalıp 

azalmadığı ya da bölgelerin yakınsayıp yakınsamadığı ile ilgili literatürde çok sayıda ampirik 

çalışma bulunmaktadır. Yapılan ampirik çalışmaların bulguları incelendiğinde Türkiye’de 

bölgelerin yakınsayıp yakınsamadığı ile ilgili net bir sonucun olduğu söylenmez. Yapılan 

çalışmalar aynı dönem için farklı yöntemler ve farklı veriler kullanılmasına rağmen yakınsama 

ile ilgili net bir sonuca ulaşılmadığını göstermektedir. Bu anlamda bölgelerarası ekonomik 

eşitsizliklerin girdirilmesi amacıyla hazırlanan kalkınma plan ve politikaların pek başarılı 

olmadığı düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı bölgeler ve iller arasındaki ekonomik eşitsizlikleri azaltmak amacıyla 

üretilen politikalarının gelişimini (Karaca, 2004: 2) ve uzun yılar boyunca Türkiye 

ekonomisinde yakınsama hipotezi ile ilgili yapılmış çalışmaları incelemek ve bir literatür 

taraması yapmaktır. Buna göre bu çalışma kapsamında, giriş bölümünden sonra ikinci bölümde 

Türkiye’deki bölgelerarası ekonomik eşitsizlikler ele alındıktan sonra, üçüncü bölümde 

yakınsama teorisine değinilecek ve Türkiye için yapılmış olan yakınsama çalışmalarına dair bir 

literatür taraması yapılacaktır. Dördüncü bölümde ise sigma yakınsama hipotezi kullanılarak 

Türkiye’de bölgeler arasında yakınsama olgusu analiz edilecektir. Sonuç bölümünde ele alınan 

çalışmalar ve ülkenin mevcut durumu üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır.  

2.Türkiye’de Bölgelerarası Ekonomik Eşitsizlikler 

Türkiye’de bölgelerarası ekonomik eşitsizlikler Osmanlı döneminden beri varlık 

göstermektedir. Osmanlı Devleti’nde yaşanan siyasi krizler, kültürel ve toplumsal yapının 

dünyadaki değişim ve dönüşümlere karşı direnç göstermesi ekonomik gelişmeye engel 

oluşturmuştur. 19. Yüzyılda kapitalist ilişkilerin derinleşmesiyle Osmanlı Devleti’nde pazara 

yönelik tarımsal üretim hız kazanmıştır ancak bu durum Anadolu’nun bütün bölgelerini aynı 

ölçüde etkilememiştir. İhracata yönelik üretim ise Batı Anadolu, Marmara Bölgesi, Doğu 

Karadeniz Bölgesi ve Adana yöresinde yoğunlaşmıştır. Bu dönemde daha çok limana yakın 

bölgeler gelişme göstermiştir. Osmanlı pazarının sanayileşmiş Batı Avrupa ülkeleri için bir 

hedef haline gelmesi ve bu ülkelerin sermaye hareketliliğini sağlamak amacıyla demiryolu 

yapımında yatırımlara başlanmıştır. Demiryolları yapımı ile birlikte Orta Anadolu Bölgesi de 

uzun mesafeli pazarlara yönelmiştir. Buna karşılık 19.yüzyıl boyunca Doğu ve Güneydoğu 

bölgeleri iç ve dış pazarlardan kaynaklanan gelişmelerin dışında kalmıştır. Bu bağlamda Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri bu dönem boyunca dünya ekonomisine açılış sürecinin 

dışında kalmıştır (Pamuk, 2015: 132-135). 
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Osmanlı Devleti’nin son dönemlerdeki dışa bağımlı politikalarının etkisiyle Doğu ve Batı 

Anadolu bölgeleri arasında görülen ekonomik eşitsizlikler Cumhuriyet döneminde artış 

göstermiştir (Ersungur, 2016: 174). Cumhuriyet tarihinde devletçilik dönemi olarak bilinen 

1923-1950 yılları arasında hükümetlerin temel öncelikleri ulusal kalkınma olmuştur. Bu 

nedenle bölgesel eşitsizlikleri gidermek amacıyla bölgesel kalkınmaya yönelik politikalara 

önem verilmemiştir (MGK, 1993: 87). Bu dönemde devlet sanayi tesislerinin İstanbul ve 

Marmara bölgeleri dışında, Orta Anadolu, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde kurulması amacıyla 

ülkenin farklı yerlerini birbirine bağlamak için bir demiryolu sistemini geliştirmeyi 

amaçlamıştır (Göymen, 2004: 36). Buna rağmen ülkenin Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu ve 

Güneydoğu bölgeleri bu politikalardan yeterince yararlanamamıştır (MGK, 1993: 88). 

1923-1950 devletçilik döneminde İktisadi Devlet Teşekkülleri bünyesinde faaliyet gösteren 

fabrikaların gelişmiş Batı Anadolu’dan azgelişmiş Doğu Anadolu’ya yayılması için çaba 

gösterilse de ulusal önceliklerden dolayı bu politikalar Doğu ile Batı arasındaki eşitsizlikleri 

gidermemiştir. Bu dönemlerde Batı Anadolu’da ekonomi gelişme gösterirken Doğu 

Anadolu’da ekonomi yeterince gelişme gösterememiştir (Ersungur, 2016: 181). Ayrıca bu 

dönemde özel sektör yatırımları da avantajlı bölgeler olması nedeniyle Marmara Bölgesi ve 

İstanbul çevresinde yoğunlaşmıştır. Yine bu dönemde devletin yeni çizilmiş sınırlarının 

belirlenmesiyle Doğu ve Güneydoğu bölgeleri Arap ülkeleri ve İran ile olan ekonomik 

bağlarının da kaybolmasına yol açmıştır (Göymen, 2004: 36). 

Türkiye’de 1950-1960 dönemleri ise liberal dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemde iktidarda 

bulunan hükümetler, tek parti döneminde uygulanan devletçilik politikalarına karşı çıkarak 

daha çok liberal iktisat politikaları benimsenmiş ve hükümet programlarında ulusal kalkınma 

olmadığı gibi bölgesel kalkınmaya yönelik politikalara da yer verilmemiştir. Bu dönemde kamu 

tarafından yapılan sanayi yatırımların bölgelere ve illere götürülmesinde daha çok siyasal 

faktörler etkili olmuştur (Öztürk, 2001: 161). Ayrıca, bu dönemdeki özel sektör yatırımları da 

Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve İstanbul çevresinde yoğunlaşmıştır. İstanbul yatırımlar için 

bir çekim merkezi haline gelmiş ve bölgelerarası eşitsizlikler daha da artmıştır (Karakılçık, 

2014: 317). Bu nedenle ekonomik gelişme Batı bölgesi ve İstanbul lehine olmuştur.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 1960 Planlı Döneme kadar ulusal önceliklerden 

kaynaklı bölgesel eşitsizlikler hükümetler tarafından dikkate alınmamıştır (Öztürk, 2003: 14) . 

Bu dönemler arasında Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin problemleri göz ardı edilirken Batı 

bölgelerine İç Anadolu’ya özel bir ilgi gösterilmiştir. 1960 askeri darbeden sonra ilk defa Doğu 

ve Güneydoğu bölgeleri kalkınmada öncelikli bölgeler arasına alınmıştır (Yıldırım vd. 2009: 

225). Bu dönemden itibaren bölgesel eşitsizlikleri gidermek ve bölgelerarası yakınsamayı, 

toplumsal ve iktisadi dengeyi sağlamak amacıyla Beş Yıllık Kalkınma Planları (BYKP) 

hazırlanmıştır (Göymen, 2004: 37 ve Yıldırım vd. 2009: 223).  

Türkiye’de 1980 sonrası dönemde ekonomide neo-liberal politikalar uygulanmaya 

başlanmasına rağmen (Boratav, 2016: 147) bölgesel kalkınma planları devam etmiştir. Ancak, 

bu dönemden itibaren bölgesel kalkınma planların yerini uygulamada ekonomik istikrar 

programların alması nedeniyle üretilen kalkınma planların tam olarak uygulandığı söylenemez 

(Altun, 2009: 168). Türkiye’nin modern anlamda bölgesel kalkınma planlarındaki dönüşümü 

ancak 2000’li yıllarda AB ile üyelik öncesi uyum sürecinin başlamasıyla olmuştur (Keskin ve 

Sungur, 2010: 180). 

Türkiye’de bölgelerarası ekonomik gelişmişlik farklılıkları; kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi 

Hâsıla (GSYH), işsizlik oranı, eğitim ve sağlık, araştırma ve geliştirme etkinliklerin düzeyi, 

altyapı olanakları gibi göstergeler ile ortaya konulmaktadır (Altun, 2009: 124). Bu bağlamda, 

Türkiye’de son on yıllık dönemde bölgelerarası ekonomik eşitsizliği görebilmek amacıyla 

Tablo 1’de bölgelerin gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) içindeki payları, Tablo 2’de bölgelerin 
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işsizlik oranları ve Tablo 3’te ise bölgelerin kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hâsıla 

(KBGSYH) değerleri gösterilmiştir. 

Tablo 1: İBBD-1’e Göre Türkiye’de Bölgelerin GSYH Payları (%) 

İBBD-1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

İstanbul(TR1) 29,98 29,88 30,04 30,27 30,30 30,06 29,61 30,04 30,32 30,55 30,46 

Batı Marmara(TR2) 4,46 4,45 4,32 4,34 4,39 4,43 4,51 4,45 4,39 4,26 4,31 

Ege(TR3) 13,49 13,32 13,44 12,98 12,90 12,76 12,74 12,71 12,81 12,66 12,72 

Doğu Marmara(TR4) 10,36 10,59 10,87 10,93 11,00 10,66 10,67 11,03 11,05 11,30 11,39 

Batı Anadolu(TR5) 11,98 12,07 12,08 12,41 12,36 12,54 11,99 11,79 11,51 11,63 11,58 

Akdeniz(TR6) 10,29 10,29 10,18 10,23 10,20 10,33 10,74 10,54 10,32 10,15 10,19 

Orta Anadolu(TR7) 3,91 3,90 3,79 3,75 3,72 3,78 3,88 3,89 3,80 3,77 3,74 

Batı Karadeniz(TR8) 4,37 4,27 4,18 4,11 4,20 4,21 4,24 4,15 4,11 4,04 3,99 

Doğu Karadeniz(TR9) 2,35 2,47 2,45 2,41 2,42 2,42 2,43 2,33 2,37 2,32 2,33 

Kuzeydoğu Anadolu(TRA) 1,58 1,52 1,49 1,48 1,46 1,55 1,64 1,57 1,61 1,53 1,50 

Ortadoğu Anadolu(TRB) 2,31 2,39 2,30 2,33 2,33 2,41 2,44 2,42 2,53 2,48 2,42 

Güneydoğu Anadolu(TRC) 4,91 4,85 4,86 4,76 4,73 4,84 5,10 5,10 5,18 5,31 5,39 

TÜRKİYE (TR) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Tablo 1 İstatistiki Bölge Birimi Düzeyi (İBBD) 1’e göre 2004 – 2014 dönemleri arasında 12 

bölgenin gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYH) içindeki payları göstermektedir. Tablodaki veriler 

incelendiğinde TR1 İstanbul bölgesinin 2014 yılı itibariyle GSYH’nin % 30,46’sını 

oluşturduğunu ve bu bölgenin 2004 – 2014 dönemleri arasında ortalama olarak GSYH’nin % 

30,14’ünü oluşturmaktadır. TR1 İstanbul bölgesinden sonra ikinci en yüksek payı TR3 Ege 

bölgesi oluşturmaktadır. TR3 Ege bölgesi 2004 – 2014 dönemleri arasında ortalama olarak 

GSYH’nin % 12,96’sını oluşturmaktadır.  TR4 Doğu Marmara ve TR5 Batı Anadolu bölgeleri 

aynı dönemde ortalama olarak % 11,45’ini oluşturmaktadır. TR6 Akdeniz bölgesi ise 2004 – 

2014 dönemlerinde GSYH’nin % 10,31’ini oluşturmaktadır. Geri kalan yedi bölgenin aynı 

dönemde GSYH’ye kattığı pay %1 ile % 5 arasında olduğu görülmektedir. On iki bölge 

arasında en düşük payı TRA Kuzeydoğu Anadolu bölgesi oluşturmaktadır. Genel olarak 

bakıldığında TR2 Batı Marmara bölgesi dışında diğer en düşük bölgeler ülkenin doğusundaki 

bölgeler olduğu söylenebilir. Bu anlamda ülkenin Doğu ve Batı bölgeleri arasında ciddi bir 

ekonomik eşitsizlik olduğu söylenebilir. 

Tablo 2: İBBD-1’e Göre Türkiye’de Bölgelerin İşsizlik Payları (%) 

İBBD-1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Türkiye 10,8 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 11,9 9,8 9,2 9,7 9,9 10,3 10,9 

İstanbul (TR1) 12,4 11,5 11,4 10,4 11,2 16,8 14,3 11,8 11,3 11,2 11,9 12,9 13,5 

Batı Marmara (TR2) 6,6 7,5 7,2 6,6 9,4 10,8 8,8 7,1 6,5 6,8 6,7 6,4 7,1 

Ege (TR3) 10,6 10,0 9,3 9,4 10,5 14,1 12,0 10,0 9,6 10,1 9,1 9,4 9,3 

Doğu Marmara (TR4) 10,7 10,5 9,7 9,7 10,5 14,4 11,5 9,8 8,9 8,4 8,1 8,9 9,9 

Batı Anadolu (TR5) 13,3 13,2 12,3 11,2 11,2 12,4 10,8 8,6 8,4 8,6 9,8 9,8 9,9 

Akdeniz (TR6) 13,0 13,9 12,5 12,0 13,9 17,5 13,9 10,6 9,8 11,0 11,1 11,5 11,8 

Orta Anadolu (TR7) 10,0 11,1 11,0 10,8 10,9 13,9 12,2 9,7 7,6 8,4 8,9 9,8 10,4 

Batı Karadeniz (TR8) 8,0 6,7 6,5 7,9 7,2 7,4 8,3 6,0 6,1 6,7 6,2 6,7 7,7 

Doğu Karadeniz (TR9) 6,9 5,5 5,6 6,6 5,8 6,0 6,1 6,4 6,3 6,8 6,2 4,8 4,5 

Kuzeydoğu Anadolu (TRA) 2,8 3,8 5,0 5,8 5,9 8,5 8,2 8,3 6,9 6,7 5,3 4,9 4,9 

Ortadoğu Anadolu (TRB) 15,1 13,8 11,2 12,9 14,4 16,6 14,3 11,2 8,7 9,0 10,6 8,7 9,0 

Güneydoğu Anadolu (TRC) 11,7 12,1 14,2 16,9 15,8 17,4 12,4 11,7 12,4 14,5 15,6 16,5 18,7 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  
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Tablo 2 ise 2004 – 2016 dönemleri için İBBD-1’e göre Türkiye’de bölgelerin işsizlik oranlarını 

göstermektedir. Tablodaki verilere incelendiğinde 2016 yılı itibariyle işsizlik oranının en 

yüksek olduğu bölge TRC Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bu bölgede 2004 – 2016 dönemleri 

için ortalama işsizlik oranı yaklaşık olarak % 14,6 olduğu görülmektedir. İşsizlik oranın en 

yüksek olduğu ikinci bölge TR1 İstanbul bölgesidir. Ancak nüfusun en yüksek olduğu bölge 

TR1 İstanbul bölgesidir. TÜİK verilerine göre 2016 yılı itibariyle İstanbul nüfusu 

14.804.116’dır. 2016 yılı itibariyle TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin nüfusu ise 

8.508.887’dir.  TR1 İstanbul bölgesinde en yüksek işsizlik oranı 2009 yılında % 16,8 olduğu 

görülmekte ve bu dönemden sonra bu bölgede işsizlik azalmış ve 2016 yılında işsizlik oranı % 

13,5’e düştüğü görülmektedir. 2004 – 2016 dönemlerinde işsizlik oranındaki en ciddi düşüş 

TRB Ortadoğu Anadolu bölgesinde olduğu görülmektedir. Bu bölgede 2004 yılında işsizlik 

oranı % 15,1 iken 2016 yılında % 9’a düştüğü görülmektedir. Tablo 1 ve Tablo 2 

karşılaştırıldığında işsizlik oranının en yüksek olduğu bölgeler TRC Güneydoğu Anadolu 

bölgesi hariç GSYH oranlarının en yüksek olduğu bölgeler olduğu görülmektedir. 2009 yılında 

küresel krizin etkisiyle Türkiye genelinde rekor bir işsizlik oranına ulaşılmış ve tüm bölgelerde 

de bu oran artış göstermiştir. 

Tablo 3 ise İBDD-1’e göre 12 bölgenin 2004 – 2014 dönemleri arasında kişi başına düşen gayri 

safi yurtiçi hâsıla değerleri gösterilmiştir. Kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hâsıla verileri il 

bazından TÜİK veri tabanından alınıp İBBD-1’e göre düzenlenmiştir. 2009 yılı küresel krizin 

etkisiyle yaşanan düşüş dışında, Türkiye’de yıllar itibariyle kişi başına düşen gayri safi yurtiçi 

hasılanın artığı görülmektedir3. Türkiye’de yıllar itibariyle kişi başına düşen gayri safi yurtiçi 

hasılanın artığı görülmektedir. 2004 yılında KBGSYH 8,8536 TL iken 2014 yılına 26.489 

TL’ye yükselmiştir. Bölgeler bazında bakıldığında her bölgenin KBGSYH’nın da yıllar 

itibariyle artığı görülmektedir. KBGSYH’nın en yüksek olduğu bölge TR1 İstanbul bölgesidir. 

2004 yılında KBGSYH değeri 14.656 TL iken 2014 yılında bu değer 43.645 TL’ye 

yükselmiştir. KBGSYH’nın en düşük olduğu bölge ise yıllar itibariyle TRC Güneydoğu 

Anadolu Bölgesidir. Bu bölgede 2004 yılında KBGSYH 3,954 TL iken 2014 yılında 13.117 

TL’ye yükselmiştir. Tabloya bakıldığında sadece TR1 İstanbul, TR2 Batı Marmara, TR4 Doğu 

Marmara ve TR5 Batı Anadolu bölgelerin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu 

görülmektedir. TR3 Ege ve TR6 Akdeniz bölgeleri ortalamanın altında olmakla birlikte 

ortalamaya yakın değerler aldığı görülmektedir. Geri kalan bölgelerin ise ortalamanın çok 

altında olduğu görülmektedir.  

Tablo 3: İBBD-1’e Göre Bölgelerde Kişi Başına Düşen Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla Değerleri  

İBBD-1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

İstanbul(TR1) 14.656 16.749 19.368 21.388 23.852 23.454 26.253 31.165 34.637 39.468 43.645 

Batı Marmara(TR2) 8.840 10.152 11.400 12.622 14.196 14.176 16.823 19.559 21.452 23.755 26.661 

Ege(TR3) 7.653 8.698 10.155 10.840 12.198 12.089 13.887 16.434 18.485 20.740 23.296 

Doğu Marmara(TR4) 9.340 10.919 12.869 14.215 15.859 15.349 17.321 21.005 23.449 27.053 30.309 

Batı Anadolu(TR5) 9.106 10.539 11.833 13.454 14.954 15.090 15.969 18.820 21.019 24.617 27.371 

Akdeniz(TR6) 6.752 7.769 8.821 9.751 10.901 10.951 12.880 14.978 16.342 18.183 20.369 

Orta Anadolu(TR7) 5.733 6.634 7.441 8.195 9.189 9.432 11.305 13.554 14.733 16.661 18.651 

Batı Karadeniz(TR8) 5.780 6.545 7.433 8.173 9.379 9.449 10.959 13.076 14.568 16.462 18.219 

Doğu Karadeniz(TR9) 5.710 6.845 7.994 8.755 9.924 9.922 11.648 13.480 15.252 17.042 19.050 

Kuzeydoğu 

Anadolu(TRA) 4.377 4.863 5.664 6.295 7.026 7.531 9.221 10.527 12.313 13.444 14.686 

Ortadoğu Anadolu(TRB) 4.091 4.836 5.440 6.113 6.802 7.073 8.427 9.828 11.265 12.761 14.080 

                                                 
3 Burada kullanılan GSYH verileri TÜİK’in 2016 yılında güncellediği seridir. 
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İBBD-1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Güneydoğu 

Anadolu(TRC) 3.954 4.577 5.254 5.680 6.250 6.430 7.774 8.985 10.122 11.815 13.117 

TÜRKİYE (TR) 8.536 9.844 11.389 12.550 14.001 13.870 15.860 18.788 20.880 23.766 26.489 

Kaynak: www.tuik.com.tr  

Tablo 3, Tablo 1 ve Tablo 2 ile karşılaştırıldığında TR1 İstanbul bölgesinin hem GSYH içindeki 

payı hem de KBGSYH bakımından diğer bölgelere göre önde olduğu görülmektedir. İşsizlik 

oranında ise ikinci bölge konumundadır. Ancak Türkiye nüfusunun yaklaşık % 20’si bu bölgede 

yaşamaktadır. TR2 Batı Marmara bölgesinin GSYH içindeki payı % 4 civarı olmasına rağmen 

Tablo 3’te görüldüğü gibi KBGSYH bakımında on iki bölge arasında dördüncü sırada yer 

almaktadır. Yine bu bölgede işsizlik seviyesinin Türkiye ortalamasının altında olduğu 

görülmektedir. TRC Güneydoğu Bölgesinin GSYH içindeki payı % 5 civarı ve KBGSYH 

bakımından on iki bölge arasında son sırada yer almaktadır. Aynı şeklide işsizlik oranın en 

yüksek olduğu bölge TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. Bu üç tablo değerlendirildiğinde 

ekonomik faaliyetlerinin daha çok ülkenin batı bölgesi ve kısmen de güney bölgesinde 

yoğunlaştığı görülmektedir. Ülkenin doğu ve kuzey bölgelerinde ise iktisadi faaliyetlerin yeterli 

olmadığı söylenebilir. Bu durum bölgeler arasındaki eşitsizliklerin varlığını göstermektedir.  

3.Türkiye’de Bölgelerarası Yakınsama ve Iraksama Sorunsalı 

Türkiye’de iller ve bölgelerarası ekonomik eşitsizliklerin giderilmesi ve aynı zamanda 

bölgelerin ve illerin gayri safi katma değerleri, gayri safi yurtiçi hasılaya katkısı ve kişi başına 

düşen gayri safi yurtiçi hâsıla düzeylerinin birbirlerine yakınsamasının sağlanması önemli bir 

ekonomik olgudur (Ersungur ve Polat, 2006: 335). Bu bağlamda bölgeler ve iller arasında 

mevcut olan ekonomik eşitsizlikler, bölgelerin ve illerin birbirlerine yakınsayıp 

yakınsamadıkları sorusunu ortaya çıkartmıştır (Kırdar ve Saraçoğlu, 2012:1). Ülkeler ya da 

bölgeler arasında gelir eşitsizliği zamanla azalacak mıdır? Düşük gelirli bölgelerin veya 

ülkelerin yüksek gelirli bölgeler veya ülkelerden daha hızlı büyüme eğilimi var mıdır? Yüksek 

gelirli ülkelerde veya bölgelerde ekonomik büyüme yavaşlayacak mıdır? (Rassekh, 1998: 85) 

gibi sorular hem dünyada hem de Türkiye’de bölgeler ve iller arasındaki eşitsizliklerin giderek 

önemli bir sorun oluşturması ve bu eşitsizliklerin ülke ekonomisine olumsuz yansımalarının 

artarak devam etmesi hem yakınsama çalışmalarının artmasına hem de yakınsama 

tartışmalarına yol açmıştır (Yamanoğlu, 2008: 34 ve Karaalp ve Erdal, 2009: 28).   

Solow’un (1956) neoklasik büyüme modeli yakınsama hipotezinin temelini oluşturmaktadır. 

Yakınsama hipotezi, ülkeler veya bölgeler arasındaki büyümenin gelir farklılıklarını ortadan 

kaldıracağını ve bunun sonucunda fakir ülkelerin veya bölgelerin zengin ülke veya bölgeye 

yakınsayacağını öngörmektedir (Yeşilyurt, 2014: 305). Bu bağlamda, belli koşullar altında, geri 

kalmış bölgeler veya ülkeler gelişmiş olan bir bölgeden veya ülkeden daha hızlı büyüme 

eğilimindedir ve geri kalmış bölgeler veya ülkeler kişi başı mili gelir bakımından gelişmiş olan 

bölgeleri veya ülkeleri yakalar (Barro ve Sala-i Martin, 1989: 1). Bu yakalama olgusu olarak 

ifade edilmektedir. 

Yakınsama, ülkeler veya bölgeler arasındaki eşitsizlikleri azaltmaktadır ve buna bağlı olarak 

ülkeler ve bölgeler arasındaki gelir farklılıkları zamanla kaybolmaktadır (Altun, 2009: 33). 

Yakınsama yaklaşımı, göreli yoksul ülkelerin ya da bölgelerin büyüme oranlarının zamanla 

daha zengin olanların büyüme oranlarına yakınsayıp yakınsamadığı olgusunu incelemektedir 

(Barro ve Sala-i Martin, 1992: 223). Yakınsama hipotezi yaklaşımında iki temel yakınsama 

kavramında söz edilir (Ersungur ve Polat, 2006: 336). Bu yaklaşımlardan birincisi β- yakınsama 

yaklaşımıdır. β-yakınsaması, göreli geri kalmış ülkeler ya da bölgelerin gelişmiş ülkeler ya da 

bölgelerden daha hızlı büyüme durumudur (Sala-i Martin, 1996: 1327). β-yakınsaması, mutlak 

yakınsama ve koşullu yakınsama olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Altun, 2009: 34). Mutlak 

yakınsamada ülkelerin ya da bölgelerin teknoloji, kurumsal yapı, tasarruf oranı gibi yapısal 
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faktörler bakımından benzer oldukları varsayılmaktadır. Koşullu yakınsamada ise, ülkeler ya 

da bölgeler arasındaki bu tür yapısal farklılıkları yansıtacak değişkenler modele eklenmektedir 

(Karaca, 2004: 3). İkinci yakınsama yaklaşımı ise Ϭ-yakınsama yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, 

gelirin zamanla nasıl bir dağılım izlediğini göstermektedir. Buna göre, ülkelerin ya da 

bölgelerin kişi başı reel GSYH değerlerinin dağılımı zaman içeresinde küçülmektedir (Sala-i 

Martin, 1996: 1327). Ϭ-yakınsaması olduğu durumlarda ülkeler ya da bölgeler arasında gelir 

adaletsizliği azalmakta ve kişi başına gelir eşitlenme eğilimine girmektedir (Altun, 2009: 34).  

Tablo 4’te Türkiye için bölgeler ve iller bazında yakınsama hipotezine yönelik yapılan 

çalışmalar özetlenmiştir. Tabloda da görüldüğü gibi Türkiye için yapılan yakınsama çalışmaları 

genellikle 2001 ve öncesi dönemlere yöneliktir. Sadece Abdioğlu ve Uysal (2013) tarafından 

yapılan yakınsama analizi 2004 – 2008 dönemlerini kapsamaktadır. Tablodaki yapılan 

yakınsama çalışmaların sonuçlarına bakıldığında Türkiye’de bölgeler ve iller arası 

yakınsamanın varlığına ilişkin net bir sonuç elde edilmediği görülmektedir.  

Tablo 4 incelediğinde bölgeler ve iller arasındaki yakınsama hipotezine yönelik yapılan 

çalışmalarda ele alınan dönem ve kullanılan yöntem bakımından farklılık göstermektedir. Aynı 

şekilde tablodaki yakınsama çalışmaların sonuçlarına bakıldığında Türkiye’de bölgeler ve iller 

arası yakınsamanın varlığına ilişkin net bir sonuç elde edilmediği görülmektedir. Bu alanda 

yapılan ilk çalışmalardan biri olan Tansel ve Göngür (1997), 1975–1995 yılları arasında işgücü 

verimliliğinin kullanıldığı çalışmada Türkiye’de 67 il arasında yakınsamanın gerçekleştiği 

tespit edilmiştir. Filiztekin (1998) de 1975–1995 yılları arasında 67 il için yapılan çalışmada 

sektörel yakınsama olgusuna ulaşabilmiştir. Sağbaş (2002), Doğruel ve Doğruel (2003), 

Yıldırım (2005), Yıldırım ve Öcal (2006), Kılıçaslan ve Özatağan (2007), Yamanoğlu (2008) 

ve Yıldırım vd. (2009) gibi çalışmalarda Türkiye’de bölgeler ve iller arasında yakınsama 

bulgusuna ulaşabilmiştir.  

Tablo 4’e bakıldığında, bazı çalışmaların da ıraksama bulgusu tespit ettiği görülmektedir. 

Berber vd. (2000) tarafında 1975 – 1995 dönemleri arasında yedi bölge için yapılan yakınsama 

çalışmasının sonucunda Türkiye’de bölgeler arasında ıraksamanın olduğu tespit edilmiştir. 

Aynı şekilde Erk vd. (2000) tarafından 1979 – 1997 dönemleri temel alınarak 67 il ve 7 bölge 

için yapılan analiz sonucunda iller ve bölgeler arasında ıraksama bulgusu tespit edilmiştir. 

Altınbaş vd. (2002), Gezici ve Hewings (2004), Karaca (2004), Aldan ve Gaygısız (2006), 

Halaç ve Kuştepeli (2008), Erlat (2012), Abdioğlu ve Uysal (2013) ve Karahasan (2015) gibi 

çalışmalarda Türkiye’de bölgeler ve iller arasında ıraksama bulgusuna ulaşmıştır. 

Tablo 4: Türkiye’de Yakınsamaya Yönelik Yapılmış Ampirik Çalışmalar 

Araştırmacı Dönem Bölge ve Veriler Yöntem Sonuç 

Tansel ve Göngür 

(1997) 

1975 - 

1995 

67 İl (İşgücü 

Verimliliğ) Markov Zinciri Yöntemi Yakınsma  

Flizitekin (1998) 

1975 - 

1995 

65 il ve 7 Sektör 

(KBGSYH) 

Zaman Serisi ve Panel Regresyon 

analizi Sektörel Yakınsama 

Berber vd. (2000) 

1975 - 

1997 7 Bölge (KBGSYH) 

Yatay Kesit ve Panel Regresyon 

analizi Iraksama 

Erk vd. (2000) 

1979 - 

1997 

67 il ve 7 bölge 

(KBGSYH) Yatay Kesit Analizi  Iraksama 

Altınbaş vd (2002) 

1987 - 

1998 81 İl (KBGSYH) Yatay Kesit Analizi  Iraksama 

Sağbaş (2002) 

1986 - 

1997 67 İl (KBGSYH) Zaman Serisi Analizi Yakınsma  

Doğruel ve Doğruel 

(2003) 

1987 - 

1999 67 il (KBGSYH) Yatay Kesit Analizi  Yakınsma  

Gezici ve Hewings 

(2004) 

1980 - 

1997 7 bölge (KBGSYH) Yatay Kesit Analizi  Iraksama 

Karaca (2004) 

1975 - 

2000 67 il (KBGSYH) 

Zaman Serisi ve Yatay Kesit 

Analizi  Iraksama 

Yıldırım (2005) 

1990 - 

2001 67 il (KBGSYH) Mekansal Yatay Kesit Veri Analizi Yakınsma  



4th SCF International Conference on “Economic and Social               Nevsehir 

Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”                        26th-28th April 2018 

 

146 
 

Araştırmacı Dönem Bölge ve Veriler Yöntem Sonuç 

Yıldırım ve Öcal 

(2006) 

1979 - 

2001 

67 il ve 4 bölge 

(KBGSYH) 

Theil İndeksi ve Mekansal Yatay 

Veri Analizi Yakınsma  

Aldan ve Gaygısız 
(2006) 

1987 - 
2001 67 il (KBGSYH) Mekansal Yatay Kesit Veri Analizi Iraksama 

Ersungur ve Polat 

(2006) 

1987 - 

2000 

İBBD-1 ve İBBD-2 

(KBGSYH) 

Zaman Serisi ve Yatay Kesit 

Analizi  Zayıf Yakınsama 

Kılıçaslan ve Özatağan 
(2007) 

1987 - 
2000 

64 il ( GSYH-
KBGSYH) Panel Veri Analizi Yakınsma  

Halaç ve Kuştepeli 

(2008) 

1990 - 

2001 7 Bölge (KBGSYH) Panel Birim Kök Analizi Iraksama 

Yamanoğlu (2008) 
1990 -
2001 67 İl (KBGSYH) Yatay Kesit Analizi  Yakınsma  

Yıldırım vd (2008) 

1987- 

2001 

İBBD-1 ve İBBD-2 

(KBGSYH) 

Theil İndeksi ve Regresyon  

Analizi Yakınsma  

Karalp ve Erdal (2009) 
1993 - 
2001 

73 İl ve 7 bölge 
(KBGSYH) Yatay Kesit Analizi  

İller Arasında Yakınsama, Bölgeler 
arasında Iraksama 

Zeren ve Yılancı (2009) 

1991 - 

2000 

İBBD - 2 

(KBGSYH) Panel Regresyon Analizi 

17 Bölge için mutlak 25 bölge için koşullu 

yakınsama 

Önder vd (2010) 
1980 - 
2001 

İBBD-2 
(KBGSYH) Dinamik Panel Veri Analizi Yakınsma  

Erlat(2012) 

1975 - 

2001 

65 İl ve 7 Bölge 

(KBGSYH) Zaman Dizi  Yaklaşımı Iraksama 

Kırdar vd (2012) 
1975 - 
2000 67 İl (KBGSYH) 

Doğrusal Olmayan En Küçük 
Kareler Yöntemi Belli koşullar altında yakınsama  

Abdioğlu ve Uysal 

(2013) 

2004 - 

2008 İBBD - 2 (GSKD) Panel Birim Kök Analizi Iraksama 

Karahasan (2014) 
1975 - 
2001 

İBBD-3 
(KBGSYH) Yatay Kesit Analizi  Iraksama 

Özgül ve Karadağ 

(2015) 

1990 - 

2001  İBBD-2(KBGSYH) Yatay Kesit Veri Analizi Mutlak Yakınsama  

Kaynak: Kaynakçada gösterilen kaynaklardan derlenip yazarlar tarafından düzenlenmiştir. 

Tablo 4’teki diğer çalışmalara bakıldığında ise yakınsama ve ıraksamaya yönelik net bir sonuca 

ulaşılmadığı görülmektedir. Ersungur ve Polat (2006) tarafından 1987 – 2000 dönemleri temel 

alınarak İBBD-1 için yapılan çalışmada bölgeler arasında zayıf yakınsama olduğu tespit 

edilmiştir. Karaalp ve Erdal (2009) tarafından 1991 – 2001 dönemleri arasında 73 il ve 7 bölge 

arasında yakınsama olup olmadığı test edilmiş ve çalışma sonucunda iller arasında yakınsama, 

bölgeler arasında ıraksama olduğu tespit edilmiştir. Zeren ve Yılancı (2011) ise 17 bölge için 

mutlak yakınsama 25 bölge için ise koşullu yakınsama tespit etmiştir. Kırdar vd. (2012) 

tarafından 67 il için yapılan çalışmada ise belli koşullar altında yakınsama tespit edilmiştir. 

Özgül ve Karadağ (2015) ise sadece mutlak yakınsama tespit etmiştir.  

Tablo 5:Türkiye’de Bölgeler Düzeyinde Yapılmış Yakınsama Çalışmalarının Sınıflandırılması 

Yakınsma/Iraksama İl Bazında Bölge Bazında İBBD Bazında 

Yakınsama 10 0 5 

Iraksama 5 6 2 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Genellikle 2001 öncesi dönemi kapsayan tablodaki çalışmalarda farklı sonuçların çıkması 

düşündürücüdür. Ancak yapılan çalışmaların bölgesel gruplamasına bakıldığında il bazındaki 

15 sonucun 10’u yakınsama 5’i ıraksama bu çalışmalarda Tansel ve Göngür (1997) işgücü 

verimliliği verilerini kulanmış diğer çalışmaların hepsi KBGYH verilerini kullanmıştır, 7 bölge 

bazındaki 6 çalışmanın tamamı ıraksama ve bu çalışmalarda KBGYH verileri kullanılmıştır. 

İİBD düzeylerinde ise 5 yakınsama ve 2 ıraksama sonucuna ulaşılmıştır ve Adbioğlu ve Uysal 

(2013) çalışmasında GSKD verilerini diğer çalışmalar ise KBGYH verilerini kullanmıştır. Bu 

durumda ülkenin 7 coğrafik bölgesi arasında yakınsama hiç tespit edilmemiştir.  

Türkiye’de bölgelerarası ıraksama ve yakınsama dinamiklerine bakıldığında bölgelerarası 

göçün önemli bir ıraksama dinamiği olduğu söylenebilir (Karaca, 2004:9).  Bu durum 

gelişmemiş bölgelerden gelişmiş bölgelere doğru göçe neden olmaktadır. Bu bağlamda, 
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başlangıç gelirleri daha yüksekse, daha fazla göç alan gelişmiş bölgeler daha az göç alan 

gelişmemiş bölgelerden ıraksama eğiliminde olur (Borluk, 2014: 118). Aynı şeklide bölgeler 

arasındaki beşeri sermaye birikimi ve farklılığı önemli bir yakınsama ve ıraksama dinamiğini 

oluşturmaktadır (Baypınar, 2010: 165). Bu bakımdan göreceli olarak geliri yüksek bölgelerde 

verilen mesleki eğitimler bir ıraksama dinamiğini oluşturmaktadır (Borluk, 2014:118). Dış 

ticarette diğer bir yakınsama ve ıraksama dinamiğidir.  İhracat faaliyetlerin yoğun olduğu 

bölgelerde, bu bölgeler genellikle limana yakın ve lojistik ağlarının gelişmiş olduğu bölgelerdir 

(Pamuk, 2015: 132-135), sermaye ve emek akımı olmakta buna bağlı olarak ihracatın yoğun 

olduğu bölgeler diğer bölgelere göre gelişme eğiliminde olur (Karakılçık, 2014: 104). Son 

olarak kişi başına sabit sermaye yatırımı önemli bir yakınsama ve ıraksama dinamiğini 

oluşturmaktadır. Buna göre, kişi başı sabit sermaye yatırımı yüksek olan bölgeler kişi başı sabit 

sermaye yatırımı düşük olan bölgelere göre daha çok gelişir (Borluk, 2014: 118).  Daha çok 

gelişen bölgeler nedeniyle ülke genelinde bölgeler arasında ıraksama olur. 

4.Türkiye’de Bölgeler Arasında Yakınsama Hipotezinin Test Edilmesi: Sigma Yakınsama 

Sigma (σ) yakınsama analizinde, gelirin zaman içerisinde nasıl bir dağılım gösterdiği analiz 

edilmektedir. Bu bağlamda sigma yakınsamasında, analize dâhil edilen bölgelerin kişi başına 

düşen gelir dağılımı zaman içerisinde azalma eğilimi gösteriyorsa bölgeler arasında yakınsama 

olduğu anlamına gelmektedir (Sala-i Martin, 1996: 1020-1022).  Bu anlamda yakınsama, 

dönemler itibariyle kişi başına düşen gelirin ölçülmesi ve analize dâhil edilen bölgelerin kişi 

başına düşen reel GSYİH değerlerinin dağılımının zaman içerisinde küçülmesi ile test 

edilebilmektedir. Dönemler itibariyle kişi başına düşen gelirin yayılımı için örneklem varyansı 

(σ2
t) ya da standart sapma (σt) kullanılır (Karaalp, 2008: 151).Dağılım, bölgeler arasındaki 

gelirin logaritmasının standart sapması ile ölçülmektedir. Eğer zaman içerisinde standart sapma 

azalıyorsa yani σt > σt +1 ise sigma yakınsama süreci gerçekleşiyor anlamına gelmektedir. Kişi 

başına düşen gelir y olarak tanımlanırsa σt bölgeler arasındaki log(yi, t)’nin t zamanındaki 

standart sapmasıdır (Çözeli, 2007: 27.). Sigma (σ) yakınsamaya alternatif olarak varyasyon 

katsayısı da kullanılabilmektedir. Varyasyon katsayısı standart sapmanın ortalamaya 

bölünmesiyle elde edilmektedir. Buna göre varyasyon katsayısı zaman içerisinde azalıyor ise 

bölgeler arasında yakınsamanın gerçekleştiği anlamına gelmektedir (Ersungur ve Polat, 2006: 

337). 

Yukarıda Tablo 4’te sonuçlarını derlediğimiz Türkiye’de yakınsama hipotezi ile ilgili yapılan 

çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada 2004-2014 dönemleri için İstatistiki Bölge Birimi 

Düzeyi- 14, İstatistiki Bölge Birimi Düzeyi-25, İstatistiki Bölge Birimi Düzeyi-36 ve 7 coğrafi 

bölge7 olmak üzere dört alanda analiz yapılmıştır. Bu amaçla TÜİK veri tabanından alınan kişi 

başına düşen gelir verilerine göre bölgeler arasında sigma yakınsama analizi yapılmıştır. Bu 

                                                 
4 TR1 İstanbul, TR2 Batı Marmara, TR3 Ege, TR4 Doğu Marmara, TR5 Batı Anadolu, TR Akdeniz, TR7 Orta 

Anadolu, TR8 Batı Karadeniz, TR9 Doğu Karadeniz, TRA Kuzeydoğu Anadolu, TRB Ortadoğu Anadolu, TRC 

Güneydoğu Anadolu olmak üzere 12 bölgeden oluşmaktadır. 
5 TR10 İstanbul, TR21 Tekirdağ-Edirne-Kırklareli, TR22 Balıkesir-Çanakkale, TR31 İzmir, TR32 Aydın-Denizli-

Muğla, TR33 Manisa-Kütahya-Uşak-Afyon, TR41 Bursa-Eskişehir-Bilecik, TR42 Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-

Yalova, TR51 Ankara, TR52 Konya-Karaman, TR61 Antalya-Isparta-Burdur, TR62 Adana-Mersin, TR63 Hatay-

Kahramanmaraş-Osmaniye, TR71 Kırıkkale-Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir, TR72 Kayseri- Sivas-Yozgat, 

TR81 Zonguldak-Karabük-Bartın, TR81 Kastamonu-Çankırı-Sinop, TR83 Samsun-Tokat-Çorum-Amasya, TR90 

Trabzon-Ordu-Giresun-Rize-Artvin-Gümüşhane, TRA1 Erzurum-Erzincan-Bayburt, TRA2 Ağrı-Kars-Iğdır-

Ardahan, TRB1 Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli, TRB2 Van-Muş-Bitlis-Hakkâri, TRC1 Gaziantep-Adıyaman-

Kilis, TRC2 Şanlıurfa-Diyarbakır, TRC3 Mardin- Batman-Şırnak-Siirt olmak üzere 26 bölgeden oluşmaktadır.  
6 81 ilden oluşmaktadır.  
7 Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç 

Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi 
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çerçevede kişi başına düşen gelirin standart sapması ve varyasyon katsayısı hesaplanmıştır. 

Elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekiller yardımı ile yorumlanmıştır. 

 

 
Şekil 1: İ.B.B.D-1 (12 Bölge) Sigma Yakınsaması (Standart Sapma) 

Şekil 1’de görüldüğü gibi 12 bölgenin kişi başına gelirlerinin standart sapmasının zaman 

içerisindeki yayılımı gösterilmiştir. Buna göre 2005-2008 dönemleri arasında standart sapma 

az da olsa artış göstermiştir. Yani 2005-2008 dönemleri arasında 12 bölge arasında ıraksama 

olduğu görülmektedir. 2008 yılından sonra 2010 yılına kadar standart sapmanın ciddi anlamda 

bir azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu durum 2008-2010 yılları arasında 12 bölge 

arasında ciddi anlamda bir yakınsama olduğu anlamına gelmektedir. 2012 yılından sonra ise 12 

bölge arasında ıraksama olduğu gözlenmektedir. Ancak analizin kapsadığı 2004-2014 

dönemleri arasında standart sapma azalma eğilimi göstermiştir. Buna göre standart sapma 

2004’te 0,1700 ve 2014’te 0,1528 olarak hesaplanmıştır. Yani 2004-2014 yılları arsında 12 

bölgenin kişi başına düşen gelirlerinin yayılımı azalmıştır. Bölgelerin kişi başına düşen 

gelirlerinin yayılımının azalması ise 12 bölge arasında yakınsama olduğunu göstermektedir.  

  
Şekil 2: İ.B.B.D-1 (12 Bölge) Sigma Yakınsaması (Varyasyon Katsayısı) 

Şekil 2’de hesaplanan varyasyon katsayıları ya da değişim katsayılarının sonuçları 

gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlar standart sapma ile edilen sonuçlar ile benzerdir. Özellikle 

2008-2010 dönemleri arasında varyasyon katsayısındaki düşme Şekil 1’deki aynı dönemde 

azalma eğilimindeki standart sapma ile benzerlik göstermektedir.  2004 yılında 0,0445 iken bu 

katsayı 2014 yılı için 0,0353 olarak hesaplanmıştır. Bu durum 12 bölge arasında yakınsama 

olduğunu göstermektedir. 

 

0.1700 0.1695 0.1707 0.1715 0.1718

0.1626

0.1503
0.1541

0.1501 0.1515 0.1528

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

STANDART SAPMA

0.0445 0.0436 0.0433 0.0430 0.0426
0.0402

0.0366 0.0369 0.0355 0.0354 0.0353

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VARYASYON KATSAYISI
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Şekil 3: İ.B.B.D-2 (26 Bölge) Sigma Yakınsaması (Standart Sapma) 

Şekil 3, 26 bölgenin kişi başına gelirlerinin standart sapmasının zaman içerisindeki yayılımı 

gösterilmiştir. Buna göre 2005-2007 dönemleri arasında standart sapma az da olsa artış 

göstermiştir. Yani 2005-2007 dönemleri arasında 26 bölge arasında ıraksama olduğu 

görülmektedir. Ancak 2007 - 2010 yılları arasında standart sapmanın ciddi anlamda bir azalma 

eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu durum 2007-2010 yılları arasında 26 bölge arasında ciddi 

anlamda bir yakınsama olduğu anlamına gelmektedir. 2012 yılından sonra ise 26 bölge arasında 

ıraksama olduğu gözlenmektedir. Ancak analizin kapsadığı 2004-2014 dönemleri arasında 

standart sapma azalma eğilimi göstermiştir.  Buna göre 26 bölgenin kişi başına düşen 

gelirlerinin standart sapması 2004’te 0,1801 iken 2014’te 0,1609 olarak hesaplanmıştır. Yani 

2004-2014 yılları arsında 26 bölgenin kişi başına düşen gelirlerinin yayılımı azalmıştır. 

Bölgelerin kişi başına düşen gelirlerinin yayılımının azalması ise 26 bölge arasında yakınsama 

olduğunu göstermektedir. 

Şekil 4’te hesaplanan varyasyon katsayıları ya da değişim katsayılarının sonuçları 

gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlar standart sapma ile edilen sonuçlar ile benzerdir. Özellikle 

2008-2010 dönemleri arasında varyasyon katsayısındaki düşme Şekil 3’teki aynı dönemde 

azalma eğilimindeki standart sapma ile benzerlik göstermektedir. 2004 yılında 0,0473 iken bu 

katsayı 2014 yılı için 0,0373 olarak hesaplanmıştır. Bu durum 26 bölge arasında yakınsama 

olduğunu göstermektedir. 

 
Şekil 4: İ.B.B.D-2 (26 Bölge) Sigma Yakınsaması (Varyasyon Katsayısı) 
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 Şekil 5: İ.B.B.D-3 (81 İl) Sigma Yakınsaması (Standart Sapma) 

Şekil 5,  Türkiye’deki 81 il için yapılan analizin sonuçları gösterilmiştir. Buna göre 2005-2008 

dönemleri arasında standart sapma az da olsa artış göstermiştir. Yani 2005-2008 dönemleri 

arasında 81 il arasında ıraksama olduğu görülmektedir. 2008 yılından sonra 2010 yılına kadar 

standart sapmanın ciddi anlamda bir azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu durum 2008-

2010 yılları arasında 81 il arasında ciddi anlamda bir yakınsama olduğu anlamına gelmektedir. 

2012 yılından sonra ise 81 il arasında ıraksama olduğu gözlenmektedir. Ancak analizin 

kapsadığı 2004-2014 dönemleri arasında standart sapma azalma eğilimi göstermiştir. Buna göre 

81 illin kişi başına düşen gelirlerinin standart sapması 2004’te 0,1637 iken 2014’te 0,1462 

olarak hesaplanmıştır. Yani 2004-2014 yılları arsında 81 ilin kişi başına düşen gelirlerinin 

yayılımı azalmıştır. İllerin kişi başına düşen gelirlerinin yayılımının azalması ise 81 il arasında 

yakınsama olduğunu göstermektedir. 

 
Şekil 6: İ.B.B.D-3 (81 İl) Sigma Yakınsaması (Varyasyon Katsayısı) 

Şekil 6’da hesaplanan varyasyon katsayıları ya da değişim katsayılarının sonuçları 

gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlar standart sapma ile edilen sonuçlar ile benzerdir. 2004 

yılında 0,0434 iken bu katsayı 2014 yılı için 0,0342 olarak hesaplanmıştır. Bu durum 81 il 

arasında yakınsama olduğunu göstermektedir. 

Son olarak yedi coğrafi bölge arasında yakınsamanın olup olmadığı analiz edilmiştir. Yedi 

bölge arasındaki analizlerin sonuçları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. 
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Şekil 7: Yedi Coğrafi Bölge İçin Sigma Yakınsaması (Standart Sapma ) 

Şekil 5,  Türkiye’deki yedi bölge için yapılan analizin sonuçları gösterilmiştir. Buna göre 2004-

2008 yılları arasında 7 bölge arasında ıraksama olduğu görülmekte ve 2006-2008 yılları 

arasında ciddi anlamda bir ıraksama olduğu görülmektedir. Ancak 2008 yılından sonra 2010 

yılına kadar standart sapmanın ciddi anlamda bir azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu 

durum 2008-2010 yılları arasında 7 bölge arasında ciddi anlamda bir yakınsama olduğu 

anlamına gelmektedir. 2010-2011 yılları için tekrar bir ıraksama olgusu görülmekle birlikte 

2011 yılından sonra 7 bölge arasında yakınsama olduğu görülmektedir. Ancak analizin 

kapsadığı 2004-2014 dönemleri arasında standart sapma azalma eğilimi göstermiştir. Buna göre 

yedi bölgenin kişi başına düşen gelirlerinin standart sapması 2004’te 0,1767 iken 2014’te 

0,1737 olarak hesaplanmıştır. Yani 2004-2014 yılları arsında yedi bölgenin kişi başına düşen 

gelirlerinin yayılımı azalma eğilimi göstermiştir. Yedi bölgenin kişi başına düşen gelirlerinin 

yayılımının azalması ise yedi bölge arasında zayıfta olsa yakınsama olduğunu göstermektedir. 

 
Şekil 8: Yedi Coğrafi Bölge İçin Sigma Yakınsaması (Varyasyon Katsayısı) 

Şekil 8’de hesaplanan varyasyon katsayıları ya da değişim katsayılarının sonuçları 

gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlar standart sapma ile edilen sonuçlar ile benzerdir. Özellikle 

2006-2008 yılları arasındaki varyasyon katsayısındaki artış ve 2008-2010 yılları arasındaki 

varyasyon katsayısındaki azalma Şekil 7’deki aynı dönemlerde artış ve azalma eğilimindeki 

standart sapma ile benzerlik göstermektedir. Buna göre varyasyon katsayısı 2004 yılında 0,0365 

iken bu katsayı 2014 yılı için 0,0325 olarak hesaplanmıştır. Bu durum yedi bölge arasında 

yakınsama olduğunu göstermektedir. 
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Sigma yakınsama analizi sonuçları analiz edildiğinde yukardaki şekillerde görüldüğü gibi 

ülkemizde ele alınan 2004 – 2014 dönemleri arasında zayıfta olsa bölgeler ve iller arasında 

yakınsama eğilimi ve buna bağlı olarak bölgeler ve iller arasında ekonomik farklılıklarının 

azalma eğilimi içinde olduğu söylenebilir. Şekildeki sonuçlarda görüldüğü gibi özellikle 2008–

2010 yıllarında iller ve bölgeler arasında ciddi bir yakınsama gerçekleştiği görülmektedir. 

Bunun nedeni özellikle 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz olduğu söylenebilir8. 2008-2010 

dönemleri arasında Tablo 1’de görüldüğü gibi gelişmiş bölgelerin GSYH payları düşerken 

gelişmemiş bölgelerin ise az da olsa GSYH payları artmıştır. Tablo 2’de ise gelişmiş bölgelerin 

işsizlik oranları artarken az gelişmiş bölgelerin işsizlik onaranlarının azaldığı görülmektedir. 

Tablo 3’te ise tüm bölgelerin bu dönemde kişi başına düşen gelir seviyesi artmasına rağmen az 

gelişmiş bölgelerdeki kişi başına düşen gelirin artış hızı gelişmiş bölgelerdeki artış hızının 

nerdeyse 2,5 katı olduğu görülmektedir. 2008-2010 yılları arasında TRA Kuzeydoğu Anadolu 

Bölgesi’nin KBGSYH %31, TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi ve TRC Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nin KBGSYH %24 artarken, TR1 İstanbul Bölgesi’nin KBGSYH %10 ve TR4 Doğu 

Marmara Bölgesi’nin KBGSYH %9 artmıştır. 

5.Sonuç ve Değerlendirme 

Türkiye’de bölgesel gelişmişlik bakımından ciddi ekonomik eşitsizliklerle karşı karşıyadır. Bu 

bağlamda bölgesel eşitsizlikler üzerine yapılan çalışmalarda bölgelerarası hem yakınsama hem 

de ıraksama bulgularına ulaşılmıştır. Bu çalışmada ise yapılan sigma yakınsama analizi 

sonucunda bölgeler ve iller arasında yakınsama olgusu tespit edilmiştir. Bu anlamda bölgeler 

ve iller arasındaki ekonomik farklılıkların azalma eğilimi gösterdiği söylenebilir. Tablo 5’e 

bakıldığında Türkiye’de yapılan çalışmalarda yedi bölge arasında ıraksama bulgusu tespit 

edilmiştir. Ancak, il ve İBBD bazında yapılan çalışmalarda ise ıraksama bulgusu tespit 

edilmekle birlikte daha çok yakınsama bulgusuna ulaşıldığı görülmektedir. Her ne kadar il ve 

İBBD bazında daha çok yakınsama bulgusu tespit edilse de Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’teki 

bölgelerin GSYH içindeki paylarına, işsizlik düzeylerine ve KBGSYH değerlerine bakıldığında 

Türkiye’de bölgelerarası ekonomik eşitsizliklerin ciddi boyutlarda olduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte Barlın (2010)’a göre, Türkiye’de bölgeler arasında verimlilikten girişimciliğe, 

gelirden sosyal ve fiziksel altyapıya, demografik yapıdan sektörel yapıya, işgücü 

özelliklerinden beşeri ve sosyal sermayeye kadar çok geniş bir alanda eşitsizlikler varlık 

göstermektedir.  

Türkiye’de bölgelerarası ekonomik eşitsizlikleri göstermek amacıyla çalışmanın ilk 

bölümündeki tabloların verileri ve Türkiye’de bölgelerarası yakınsama çalışmaların 

sonuçlarına bakıldığında bölgeler arasında eşitsizliklerin varlık gösterdiği ve bu eşitsizlikleri 

gidermek amacıyla üretilen politikaların pek etkili olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle 

bölgelerde ve illerde dengeli bir kalkınmanın gerçekleşmesi için her bölgenin ve illin ekonomik 

ve sosyal yapısı dikkate alınarak politika önlemleri alınmalıdır. Bölgenin veya ilin avantajlı 

yönlerine yatırımlar yoğunlaştırılarak gelir farklılıkları azaltılmalıdır (Karaalp ve Erdal, 2009: 

38). 

Her ne kadar Türkiye’de serbest piyasa ekonomisi politikaları izlense de, ayrıca serbest piyasa 

ekonomisinin dinamikleri illerin ve bölgelerin rekabetçi üstünlüklerini ortaya çıkarılacağı 

düşünülse de, özellikle geri kalmış bölgelerin ve illerin pazara ulaşmasını sağlayacak altyapı 

yatırımlarına, özel sektör yatırımlarının bu bölgelere yönelmesini sağlayacak kamu 

yatırımlarına ve nitelikli işgücü olanağını sağlayacak politikaların üretilmesi gerekmektedir 

(Dağdemir ve Acaroğlu, 2011: 52). Ayrıca kamu yatırımları belirli bölgelerde ve illerde 

                                                 
8 Bkz. Ersungur ve Polat (2006) tarafında yapılan çalışmada benzer sonuçlar elde edilmiştir. Özellikle 

ekonomik krizin yaşandığı 1991, 1999 ve 2001 yıllarında bölgeler arasında ciddi bir yakınsama olduğu 

sonucuna varılmıştır. 
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yoğunlaşırsa bölgesel eşitsizlikleri artıracaktır, ancak adil dağıtılması durumunda ise bölgesel 

eşitsizlikleri azaltacaktır bu nedenle adil kamu yatırımları bölgesel eşitsizlikleri azaltılmasında 

önemli bir politika aracı olarak kullanılmalıdır (Öztürk, 2012: 493). Bu bağlamda bölgesel 

eşitsizliklerin azaltılmasında kamu politikaları ayrıcalıklı bir konuma sahiptir (Öztürk ve Uzun: 

2010: 106). 

Bölgelerin ve illerin sahip olduğu kaynak potansiyeli tespit edilerek bu kaynakların verimliliği 

yüksek olan alanlara yöneltilerek bölgelerin ve illerin kalkınması sağlanmalıdır (Oral ve Uğur, 

2013: 156). Bu bağlamda özellikle az gelişmiş bölgelerin diğer gelişmiş bölgelere 

yakınsayabilmesi için bu bölgelerin sahip olduğu kaynak potansiyelleri tespit edilmesi ve buna 

yönelik kamu politikaları üretilmelidir (Borluk, 2014: 136). 

Bölgelerarası eşitsizliklerin giderilmesi ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla kırsal 

kesimde tarım sektörünün gelişmesi ve rekabetçi bir yapının sağlanması, tarım ve tarım dışı 

ekonomik faaliyetlerin güçlendirilmesi, beşeri sermayenin artırılması ve fiziki altyapı 

hizmetlerin geliştirilmesi ve kırsaldan kente göçün engellemesi amacıyla politikalar 

üretilmelidir. 

Gelişmemiş bölgelerde ekonomik, sosyal gelişmişlik ve altyapı imkânları bakımından 

kalkınmayı sağlayacak ve sürükleyici bir rol üstlenecek konumunda olan merkezler 

desteklenmeli ve bölge içerisinde cazibe konumunda olan bu merkezler uzun dönemde 

rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bu şekilde bu şehirlerin ekonomik ve 

sosyal imkânlar bakımından zamanla kaydettikleri gelişmenin çevre yörelere aktarılması 

sağlanmalıdır. Bu bağlamda, bu merkezlerde belirli sektörlere öncelik verilerek ekonomilerin 

geliştirilmesi, kentsel ve sanayi altyapının iyileştirilmesi, beşeri ve sosyal sermayenin 

güçlendirilmesi, yurtiçi ve çevre ülke piyasalarıyla uluslararası ticaretin ve ilişkilerin 

geliştirmesi sağlanmalıdır9. 

Gelişmiş ve gelişmemiş bölgeler, bölgeler ve şehirler, kır ve kent arasındaki ulaşım ve lojistik 

bağlantılar güçlendirmek amacıyla ulaştırma ve lojistik altyapı bölgesel kalkınmayı sağlayacak 

bir şekilde geliştirilmelidir. Ayrıca, ülkenin orta ve doğu bölgelerinde kuzey güney bağlantıları 

güçlendirecek altyapı yatırımları yapılmalı ve önemli kent merkezlerinin liman, sınır kapıları 

ve havalimanı gibi stratejik öneme sahip noktalarla bağlantılar güçlendirilmelidir10. Bununla 

birlikte özellikle yük taşımacılığında etkili ve uygun maliyetli ulaşımı sağlamak amacıyla 

demiryolları etkinleştirilmedir.  

Gelişmemiş bölgelerde şehirlerin kalitesini yükseltecek ve şehirlerin uluslararası erişe- 

bilirliğini sağlayacak sanayi ve altyapıları, kurumsal kapasite ve beşeri sermayeleri 

geliştirmesini destekleyici politikalar geliştirilerek yerli ve yabancı yatırımları çekmek için 

teşvik politikaları genişletilmelidir. Aynı şeklide sınıra yakın bölgelerin komşu ülkelerle ticareti 

geliştirmek amacıyla teşvikler verilmeli ve komşu ülkelerle işbirliği güçlendirilmelidir. 

Bölgelerde inovasyon ağı ve bilgi paylaşımına yönelik politikaların üretilmesi bölgelerin 

kalkınması ve bölgeler arası eşitsizlikleri giderme ve refahın artması anlamında önemli bir 

etkendir (Işık ve Kılınç, 2015: 15). Bu nedenle Türkiye’de bölgesel kalkınma politikalarında 

yenilikçi bir perspektifin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu amaçla her bölgede 

gelişmeye açık ve potansiyeli yüksek olan merkezlerde teknolojik değişimi ve teknolojik 

transferini sağlayacak ve etkin bir AR-GE altyapısının kurulmasını sağlayacak teknoparklar, 

yenilik aktarım merkezleri gibi araçlar ve merkezler daha fazla desteklenmelidir11. Bu şekilde 

Ar-Ge, inovasyon çalışmaları bölgelere yayılmasını sağlayarak ve bölgeler arası uyum ve 

                                                 
9  Bkz .IX. BYKP buna vurgu yapmaktadır. 
10 Bkz T.C Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023. 
11 Bkz. IX Beş Yıllık Kalkınma Planı. 
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işbirliğini sağlayarak bölgelerde yenilikçi ve yüksek katma değerli teknolojili ürün, nitelikli 

ürün ve hizmet üretiminin yapılması teşvik edilmelidir12. 

Bölgeler arası gelişmişlik farkını giderecek diğer önemli bir faktör bölgesel kalkınma 

ajanslarıdır (BKA). Bazı durumlarda bölgeler kalkınma politikalarının uygulamasında merkezi 

hükümet yetersiz kalabilmekte ve bölgelere özel politikaların üretilmesi gerekebilmektedir 

(Kum, 2010, 110). Bu açıdan kalkınma ajansları bölgesel kalkınma için önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu tür durumlarda kalkınma ajansları hükümetlerin kalkınma araçları ve 

amaçları doğrultusunda özel politikalar üreterek bulunduğu bölgede çeşitli hizmetler vererek 

bölgelerin ekonomik yapısını canlandırmak, girişimci potansiyelini geliştirmek, bölgelerdeki 

nüfusun kalkınma sürecine katılmasını sağlayarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamalıdır 

(Tiftikçigil, 2010: 222-225). Ayrıca bölgelerde faaliyet gösteren kalkınma ajansları özellikle 

azgelişmiş bölgelerde bölgeye yatırım çekme, tanıtım faaliyetleri, bölgede işbirliği ve iletişimi 

geliştirme, ekonomik aktörler arasında eşgüdümü sağlama, yatırım danışmanlığı ve finansal 

destek ve yeni yatırım alanların belirlenmesini sağlayarak bölgelerin kalkınmasına katkı 

sağlamalıdır13. 

Son olarak Türkiye’de popülist politikalar ve bölgelerin hızlı nüfus artışlarını desteklemek 

yerine, daha nitelikli istihdam alanları yaratılarak, bölgelerde refahın artırılması, bölgelerde 

sanayileşme potansiyeli yüksek yörelerin desteklenerek metropol konumunda olan iller ve 

çevre konumunda olan iller arasında sağlıklı bir lojistik ağının sağlanması amacıyla yerel 

ulaşım ve iletişim altyapıların iyileştirilmesi ve bölgelerarası teknolojik olanakları artıracak 

politikalar üretilmelidir (Baypınar, 2010: 165-166).  

Türkiye’de yukarda farklı araştırmacılarında tespit ettiği gibi politikaların üretilmesi halinde 

bölgelerarası mevcut eşitsizliklerin azalacağı ve bölgelerin gelişmişlik bakımından birbirlerine 

yakınsayacağı öngörülmektedir. Ayrıca, bu ön çalışmanın bir sonraki adımı, Türkiye’de 

bölgeler arası yakınsamayı analiz etmek amacıyla detaylı bir ampirik analiz yapmaktır.   
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The Real Exchange Rate and Balassa- Samuelson Hypothesis: A 

Practical Survey on Yemen Economy 
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Abstract  

This study aims to examine the correctness of Balassa- Samuelson hypothesis on the real exchange rate of Yemeni 

riyal; and that was during the period 1990-2016 through annual data with the number of 27 watches. Based on the 

annual data report of the Yemeni Central Bank, and the data of the International Bank, the study relied on using 

the typical methods and the most developed in analysing time chains such as time chain calm by using the stem of 

unity test. After that, l analyse the long range relationship between the variables by using Cointegration analysis 

through the parasan method which depends on the autoregressive distributed lags(ARDL) and error correction 

model. ARDL tests proved the existence of Cointegration between the variables of the study; which means that 

there is a long-range relationship between the variables, meaning that the variables keep closer to each other during 

the long range. And that proves the correctness of "BALASSA- SAMUELSON HYPOTHESIS. Also, it reveals 

that the result of errors is limited and 466% of the errorshave happened in a particular period are corrected in the 

period that follows. 
 

Keywords: Real exchange rate, purchasing power parity, Balassa- Samuelson Hypothesis, Yemen economy, 

cointegration analysis 
 

JEL Classification: C22, F31, F41 

 

1. Introduction 

Any change happens in the nominal exchange rate does not usually give an integral picture 
change that happens in the international competitive ability of the concerned country.  For 

example: if a decrease of the nominal currency is less than the increase average in the general 

standard of the rates compared to the situation of another country, then the competitive ability 

of the concerned country may tend to decrease though there a decrease on the nominal exchange 

rate. Hence, the real exchange concept is considered the best to understand and deal with such 

problems. , it is very important to study the real exchange rate and the most significant model 

that explain its happening including Balassa Samuelson Hypothesis related to the two 

economists "Paul Samuelson(1964) and Bela Balassa(1964). This hypothesis suggests that the 

international difference in the relative productive averages between the sections that produce 

the commercial products and non- commercial products may lead to permanent structural 

deviations upon purchasing ability equality. And Balassa- Samuelson Hypothesis gains wide 

interest in explaining the real exchange rate. And according to the law of the one rate, the trade 

products section (T) there is one rate while the rates are different in non-commercial products 

(N) (Altunöz, 2014). 

In this study, we will examine how well- practical Balassa Samuelson Hypothesis is on Yemeni 

economy with its most important commercial partners (China- Thailand) as Yemeni exports 

considered 45% to these countries according to the data of the central Yemeni bank during the 

last years. The importance of this study, based on the international economic openness as well 

as the importance of exchange rate to the policies makers, investers and the different financial 
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and monetary institutions because of the strong effect of the exchange rate upon the economic 

vitality standard its different sections l. Moreover, despite the importance of the exchange rate 

of the Yemeni Economy, yet its determiners did not catch much interest of the studies especially 

during the decrease of the general section dominion on the economic activities and the increase 

of the outside trade. This study is considered the first one which pays attention to the real 

exchange rate variable of the Yemeni riyal according to the Balassa- Samuelson Hypothesis as 

the searcher sees. Also, it is considered one of the rare surveys that cares of studying the effected 

elements on the exchanging rate of Yemeni riyal and in the light of what have been discussed 

we can pose the following concept: How correct is the Balassa- Samuelson Hypothesis on the 

Yemeni Economy? And is the real exchange rate defined according to the variables of this 

hypothesis? Hence, this study aims at recongizing the nature of the relationship between the 

real exchange rate of the Yemeni riyal and the productive differences for the most important 

trade partners with Yemen which are China and Thailand. And to make sure of the study, the 

study assumes the existence of a long period relationship between the real exchange rate of 

Yemeni riyal and the productive differences with the most significant trade partners. 

And to achieve the goal of the study, the effect of the Balassa- Samuelson Hypothesis is 

analyzed according to the real exchange rate of the Yemeni riyal through evaluating the cursor 

of the real exchange rate by using the typical analysis approach, through the Cointegration and 

Error Correction Models after analysing the statistical characteristics of the research variables 

by using module root test. And before using the descriptive approach to fully understand the 

concept of the exchange rate and the samples explaining it in relation to the PPP. And for the 

typical evaluation of the real exchange rate in Yemen, temporal chain for annual data has been 

used from the period 1990- 2016 and with the number of 27 watch. To measure and make sure 

of the study hypothesis and to achieve the desired goals, the study has been divided into three 

parts: the first part contains the introduction while the second part contains the theoretical frame 

of the study in which it explains and gives a view of the exchange rate concept and Balassa- 

Samuelson Hypothesis. And the third one explains the study methodology in which we define 

and recognize the study model and the variables related to this model as well as the typical 

methods used, the results of the study and analysing these results. Finally, we conclude with 

the most important results extracted. 

2. Literature Review 

The rear studies that the researcher studied which are for example: 

The study of ( 2014 ,بلجراش), this study aimed of recognizing the basic determiners of the real 

exchange rate of the Algerian dinar by using the Cointegration approach during the period 1970- 

2012. The studies have revealed the existence of a long period balance between the real 

exchange rate of the Algerian dinar and its determiners. As a result, the effect of oil prices and 

national production were positive while the governmental spending and the commercial 

openness have been effected negatively. 

The study ( Lopcu and others, 2013), this study aimed to examining the Balassa- Samuelson 

Hypothesis between Turkey and the European Union Members by using the Cointegration 

method through four- month data from the period 1990:Q1- 2011: Q2. This study has revealed 

that the variables of the relative production have played a particular role in explaining the 

increase of the real exchange rate. And particularly, the Balassa - Samuelson Hypothesis was 

not supported during the period after 2011 in Turkey.            

The study (2009 ,ناشر), this study aimed to define and measure the most important determiners 

of the exchange rate of the Yemeni riyal through evaluating the typical Model relying on the 
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monetary approach in determining the exchange rate. This study has shown that the position of 

payments balance and the local rates are the most important elements which determine the 

exchange rate of the Yemeni riyal. 

The study (Yalıdırım, 2007), this study aimed to examine the Balassa- Samuelson Hypothesis 

between Turkey and its most important trade partners, U.S.A, Germany, England and France 

by using the small Square method during the period 1980- 2003. This study aimed that the 

hypothesis has small effect. And according to Turkey, England and France, the hypothesis tend 

not to be true. 

The study (Özçiçek, 2006), this study aimed to examine the hypothesis between Turkey and 

Germany by using the Cointegration approach through four- month data in the period 198i:Q1- 

2004: Q3. This study has shown that the real exchange rate between Turkey and Germany 

depends on the relative rates as the hypothesis supposes. 

The Real Exchange Rate and Purchasing Power Parity. 

If we want to compare the rate of the products produced locally with the foreign products, there 

must be a mutual and one currency. So we use the nominal exchange rate in which we use two 

methods: the indirect approach (the American) like saying for example that one Yemeni riyal 

equals 0.004 dollar. Here the local currency is the base and the foreign currency is the 

equivalent, or the direct approach (the European) like saying that one dollar equals 250 Yemeni 

riyals. And here, the foreign currency is the base and the local one is the equivalent (Seyidoğlu, 

2015). And according to the indirect approach, the exchange rate represents the required 

number of the monetary unit (mite) of the foreign currency to purchasing one mite of the local 

currency. Hence, the required increase of the number of the mites from the foreign currency to 

purchasing one mite of the local currency means increasing the value of the local currency 

compared to the foreign currency ( decrease of the exchange rate) and vice versa. And if (p) is 

the rate of the products and the services are by the local currency, then its rate by the foreign 

currency is (E.P). And if (p*) is the product rate and the services are by the foreign currency, 

then its rate by the local currency is (P*/E). And if we want to compare the relative rate of the 

products between the two countries, then we must use the real exchange rate. 

The real exchange rate refers to the number of the units of the foreign products required to 

purchase one unit of the local products. And hence the relative rate of the products and the 

services between the two countries. And we can refer to the real exchange rate by the following 

equation (2010 ,الجراح) 

𝐑𝐄𝐄𝐑 =  
𝐄𝐏∗

𝐏
… … … (𝟏) 

In which: REER: real exchange rate, E: the nominal exchange rate, P*: the average of the 

foreign products rates, P: the average of the local products rates. 

From the equation (1), it can be said that the real exchange rate is a nominal exchange rate 

favouritable by the relative rates levels between the two countries. So, if the inflation rate of 

the concerned is faster than the inflation in the another country, the nominal exchange rate must 

increase to stabilize the real exchange rate. The real exchange rate is connected by the rate of 

the local and foreign products and the nominal exchange price. And as long as the rates are 
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permanent for the short extent or they decrease and increase in the same rate, the REER change 

equals E, but in the far extent, every rate has its own change pattern and that what explains the 

independent study of the real and nominal exchange rate in the far extent. And actually, trade 

is held among number of countries and therefore there must be a transmit from the binary 

exchange rate ( between two countries)  to the real multiple exchange rate ( more than two 

countries) through measuring the average of the products rates in comparison to all the 

commercial partners in which a favouritable average to the trade is used with each partner. This 

average can be built through the average of the exports or imports or both. And this is what is 

known as the actual exchange rate which is the geometrical average related to the real exchange 

rate of the local currency with the commercial partners (2003 ,الغزالي)   

𝐑𝐄𝐄𝐑𝐞𝐟 =  𝐄𝐞𝐟 ∗  𝐟 (𝐏∗) / 𝐏 … … … (𝟐) 

𝐟(𝐏∗ ) = ∑ 𝛂𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

𝐏∗
𝐢,       𝐄𝐞𝐟 =  ∑ 𝛂𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

𝐞𝐢 

α: weights of bilateral trade, Ei: nominal exchange rates, P * i: The level of the price of the 

country i traded with. 

Therefore, the real effective exchange rate is the actual nominal price (EEF), weighted by the 

weighted domestic and foreign exchange rates. The real exchange rate can also be expressed as 

a ratio between the prices of non-tradable goods and the prices of tradable. If the price of non-

tradable goods is PN and the prices of commodities tradable are PT ,then, real exchange rate 

is REER =
PN

PT 

Under the pressure of international competition, the domestic price of tradable goods PT will 

approximate the foreign exchange rate of tradable goods P * T expressed in the same currency, 

ie, EPT P * T, as stipulated by the Single Price Act. 

In the case of a small country whose economy does not have an impact on world prices, it can 

take PT as a variable to calculate the real exchange rate. Thus REER can be represented by the 

following relationship =  
𝐄𝐏𝐍

𝐏∗𝐓  . The ratio PN/P*T represents the prices of two types of 

domestically produced goods. We measure the amount of tradable goods that we must exchange 

for a unit of non-tradable goods. In this case, we can say that if there is an increase in non-

tradable goods prices for tradable goods will rise (1989 ,مروان). 

The real equilibrium exchange rate is determined at the level that achieves both internal and 

external balance and optimizes the allocation of economic resources between the tradable goods 

and non-tradable sectors ( ماكدونالد   and 2007 ,هالودد). 

E =  
P

P∗
 

In order to determine the equilibrium exchange rate, several approaches were used. The 

simplest and most common approaches are based on PPP theory. According to the absolute 

formula of the theory, the equilibrium exchange rate is equal to the purchasing power of two 
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different currencies, meaning that the exchange rate is fully determined between domestic and 

foreign prices. The absolute formula of a theory can be expressed as follows ( ماكدونالد   and هالودد, 

2007): E= P/P* 

Whereas, E: Exchange rate, P: Local price level, P *: Foreign price level 

Therefore, the concept of PPP is that the valuation of currencies on the basis of what can 

currency bought at home and abroad, for example, if the level of local prices in riyal 1/250 of 

the level of foreign prices in dollars, it requires that we replace 250 units of the riyal against 

one unit of the dollar because the purchasing power of the dollar equals 250 times the 

purchasing power of the Yemeni riyal. 

PPP supporters agree with a general assumption that any deviations of the exchange rate from 

the PPP level would ensure that market forces would return it to its long-term path (2000 ,الوكيل). 

What can be taken against the absolute formula is that it did not give an explanation for the 

equilibrium exchange rate in the presence of goods not in international trade, as well as the 

assumption that there were no transport expenses or obstacles to the flow of international trade 

and assumed the homogeneity of commodity units involved in international trade, which are 

contrary to reality ( ماكدونالد   and 2007 ,هالودد). These shortcomings led to the modification of the 

theory of PPP to its relative formula. The PPP theory refers to the rates of change in price levels 

and indicates that the rate of change in the value of a currency is equal to the difference between 

the inflation rate between the two countries of interest. This formula can be expressed in the 

following relation (2010 ,الجراح): 

E1 =  
P1/P0

P∗
1/P0 

∗ E0          ,            ∆E1% =
∆P%

∆P∗% 
 

Whereas, E0: Base year exchange rate (local currency value in terms of foreign currency), 

E1 Exchange rate in the comparative year, P1 / P1 * General price level in comparison year 

locally and abroad. P0 / P0 *  The general level of prices in the base year locally and abroad. 

The PPP's relative formula has focused on determining the equilibrium exchange rate by 

including the inflation index, where the nominal exchange rate eliminates the inflation 

differentials between the two countries of interest. In other words, the exchange rate equilibrium 

is achieved when the rate of change in the exchange rate is equal to the change in the ratio 

between prices. Although the relative formula of PPP has become more acceptable to 

economists, it ignores price levels for tradable goods and non-tradable goods, and non-tradable 

goods are not subject to the single price law and therefore have no significance in determining 

the exchange rate.  

Tradable goods, i.e., the exchange rate is determined by the local price level P and the foreign 

exchange rate P * for tradable goods assuming there are no transfer costs and no restrictions in 

the face of international trade i.e.,  E= PT / P* T  (حشيش and 1995 ,شهاب) . 
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Balassa-Samuelson Hypothesis 

When PPP theory is applied between high-income and low-income countries, there is a regular 

deviation between the nominal exchange rate and the real exchange rate. This problem is known 

as the Balassa-Samuelson hypothesis and is based on the assumption that tradable goods prices 

determine the equilibrium exchange rate. As high and low-income countries all produce 

tradable and non-tradable goods and wages are equal across sectors because of the ability of the 

labor component to move from sector to sector, Balassa (1964) noted that productivity in the 

tradable goods sector is higher in countries with Higher than in low-income countries, while 

productivity is similar in non-tradable goods, and when measured in a common currency, the 

prices of non-tradable goods will be lower in low-income countries than in high-income 

countries while tradable goods will Be Therefore, a basket weighted by certain weights for 

tradable and non-tradable goods will be cheaper in countries with low wage levels Assuming 

that the nominal exchange rate is determined by tradable goods, there will be a difference 

between nominal and real exchange rates. Low-income countries The real exchange rate is 

weaker than the price of the dollar. 

In the sense of a lower real exchange rate for the nominal exchange rate. The currency of this 

country has a lower purchasing power for a wide basket of goods of high-income countries. 

Assuming differences in productivity, this result comes from a low wage level in low-income 

countries ( ماكدونالد   and 2007 ,هالودد). 

On the assumption that the State of interest is a developing country and that the other State is a 

developed country and that the nominal exchange rate is expressed in the developing country's 

currency per unit of the developed country's currency. The indices in the two countries are as 

follows: 

The index of prices in developing countries    Pt = αPt
T + (1 − α)Pt

N … … … (3) 

Price index in developed countries                  Pt
∗ = αPt

T∗ +  (1 − α)Pt
N∗ … … … (4) 

α expresses the ratio of tradable goods in the price index, and for simplicity we assume that 

they are equal in both countries. 

Whereas,   REER =  
eP∗

p
 

By substituting equations (3.4) in the real exchange equation (1) we obtain: 

REER =
αetPt

T + (1 − α)etPt
N∗

αPt
T +  (1 − α)Pt

N
… … … (5) 

As we know,  PT = etPT∗  and Pt
N < etPt

N∗ because of the low wages of the developing country 

compared to wages in the developed country assuming the same productivity, therefore, the 

value of REER in equation (5) should be less than the correct one. 

The nominal exchange rate is determined by commodity arbitrage in the tradable goods sector 

in accordance with the Balassa-Samuelson hypothesis: that implicitly implies that REER equals 

the correct one. However, we found from equation (5) that the REER value is less than one if 
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the real purchasing power of different currencies for a wide basket of goods includes tradable 

and non-tradable goods. Therefore, the nominal exchange rate, when determined by tradable 

goods prices, will exceed the real exchange rate, i.e., the real exchange rate is lower than the 

nominal exchange rate. 

3. Methodology of the Study 

Balassa-Samuelson's hypothesis relates to the real exchange rate between the country of interest 

and other countries with differences in relative productivity among these countries. To test the 

Balassa-Samuelson hypothesis on the Yemeni economy, we will rely on the real exchange rate 

(Cashin and others, 2002) which assumes that the economy is small and open and depends on 

the production of two types of goods that are tradable and non-tradable. Aims to create a simple 

fulcrum through which to analyze the dynamic and practical way of controlling the real 

exchange rate, and then we can abandon these assumptions realistic environment. 

This model aims at examining the effect of the productivity differences on the real exchange 

rate of the Yemeni riyal in the short and long term. By examining the validity of the Balassa-

Samuelson hypothesis by applying to the Yemeni economy with its most important trading 

partners (China, Thailand, India and South Korea). This model consists of the dependent 

variable of the real exchange rate and the independent variables represented by productivity 

differences and trade openness. 

The relationship between the real exchange rate REER as the dependent variable and both the 

output differentials will be determined as DPOR as independent variables. According to the 

following relationship: 

REERt = f (DPORYEt, DPORCHt, DPORTt) 

Whereas, REER = real exchange rate. 

DPOR: Productivity Differences, YE: YEMEN, CH: CHINA, T: THAILAND 

The following equation will be estimated: 

REERt = αo + α1 DPORYEt + α2 DPORCHt + α3 DPORTt + µt    ……… (6) 

 

This equation is the fundamental basis for the standard analysis process for interpreting the 

relationship between the dependent variable and the independent variables in this study. 

Describe variables and data sources 

3.1. Real Exchange Rate ( REER ). 

Which is the dependent variable in this form and for its account, the following formula was 

used: 

𝑅𝐸𝐸𝑅 =  
𝑒𝑃∗

𝑃
 

3.2. Productivity Differences 

This is the main variable in the model to test the impact of Balassa, which represents the 

productivity differences between the tradable goods sector and the non-tradable goods sector 

as well as the productivity differences between the domestic and foreign trade sectors. As a 

result of this variable, DPORYE's growth rate will be used for the most important trading 

partners namely China DPORCH, Thailand and DPORT as an alternative to productivity 

differences. 
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This variable indicates that improved productivity will lead to higher wages in the economy 

through higher wages in the non-commercial sector, leading to higher real exchange rates. 

In order to estimate the real exchange rate in Yemen, a series of time data was used for the 

period 1990-2016 and a total of 27 views. 

4. Standard Methods used 

There are many standard methods that can be used to estimate economic models. This study 

uses the most advanced standard methods in time series analysis. The use of these sophisticated 

methods avoids falling into the problem of false estimation, which leads to estimates with good 

economic indicators such as the high value of the R2 parameter, but the results lack the 

importance of their economic significance. These pseudo-results are often found in the case that 

the value of the R2 is greater than the value of two Watson DW (2009 ,عناني). 

This study will use different methods in time series analysis such as the time series time test 

using the unit root test and then analyze the long-term relationship between the variables using 

the combined integration test and error correction model 

The time series dormancy test shows whether the time series are static or non-static, in other 

words, whether the variable's time series is static at its level or when the differences are 

calculated. There are many tests used to find out how long the time series such as the Phelps 

and Peron test as well as the Dickie Fuller test. The non-silence of the time series of the variable 

means that it contains the root of the unit and therefore both the variance and mean are 

independent of time. Therefore, the results obtained using the lower squares method is not 

reliable in prediction. 

Sleep tests also show us the degree of integration of variables in the model, which is an 

important factor in conducting the joint integration test. 

In this study, the Dicky-Fuller test will be used to test the validity of the time series of the model 

variables, which is given by the following equation (Dickey and Fuller, 1981): 

∆Yt = β0 + β1t + λyt−1 + ∑ ρi

Μ

i=1

∆yt−i + μt  , t = 1,2,3, … . . T   (7) 

Whereas represents the differences. Y = the variable to be tested. M = number of decelerations. 

T = refers to the trend line, the following assumptions will be tested: 

Ho: λ = 0   The null hypothesis 

                                  H1: λ = 0                                Alternative hypothesis  

The test is performed by calculated and tabular t. If the calculated t is greater than the tabular, 

we reject the imposition of null for the alternative hypothesis, i.e., the series is static. If the 

calculated t is less than the tabular, we accept null hypothesis, i.e., the string is not static. The 

degree of string integration can be determined based on the differences in which the series 

achieved stability. If it stabilizes at the first differences. 

 

 

 

Table 1: Augmented Dickey-Fuller Test Results 

The first difference (D), I (1) Level, I (0) Variables 



4th SCF International Conference on “Economic and Social                Nevsehir 

Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”                  26th-28th April 2018 

166 

 

Linear Trend Constant Linear Trend Constant 

  -5.078956 -4.425533 REER 

 -4.241363 -3.620772 -2.865610 DPORCH 

  -3.537666 -3.530338 DPORT 

-7.066954 -6.882655 -0.806377 0.868853 DPORYE 

-3.632896 -3.004861 -3.595026 -2.981038 Critical "t" Value for 5% 

 

By reading the results in table (1) which shows the results of the Dicky-Fuller test shown to us. 

 Time series of real exchange rate variables (REER), the rate of change in the Chinese GDP 

(DPORCH), is still at their levels since all the estimated parameters of the t statistic are greater 

than their critical values, which means that they are statistically acceptable at 5% Thus, the null 

hypothesis of the existence of the root of the unit for each time series of these variables and the 

acceptance of the alternative hypothesis, that is, the absence of the unit root, can be rejected in 

the sense that the time series of these variables are static. 

While the time series of the variable change in GDP is not static at the level where the estimated 

parameter of the t statistic is less than its critical values, which means that it is statistically 

unacceptable at a significant level of 5%. Therefore, the null hypothesis that there is a root Unit 

for this time series 

The time series of the variable change in GDP is static after taking the first differences. The 

calculated values of the t statistic are greater than the critical values at a significant level of 5%. 

Thus, the null hypothesis is rejected in favor of the alternative hypothesis, namely, that there is 

no root of the unit, that is, the string is static at the first differences and then the time series 

contains the root of the unit and is integral to the first order. 

Cointegration Test 

The concept of joint integration with economic theory is related to the idea of long-term 

equilibrium. The model of co-integration suggests that the economic variables that economic 

theory presupposes a long-term equilibrium relationship do not diverge significantly in the long 

term; these variables diverge from their balanced track in the short term. This imbalance 

corrects an economic force that returns these economic variables to move towards balance in 

the long term ( فيالعري , 2006). 

Based on the timeliness tests and the degree of integration of the time series, the methodology 

through which the joint integration test is conducted is determined. If all the time series are still 

at their level, ie, they are integrated from zero, the relationship is estimated using the lower 

squares method. If the time series are not static but still static after taking the differences and 

are integrated in the same class, the combined integration test using Johansson method Which 

is considered one of the best tests in the analysis of joint integration if the interest is to study 

the relationship between many variables in the sense of the presence of more than two 

variables.If some time series are integrated from zero, meaning that they are static at the level, 

and the rest of the time series are first-class integers, ie they are static at the first difference, the 

combined integration test using the Pesaran method, which is based on the ARDL periods, This 

method fails if some time series are integrated with the second class. 

In this study, we will conduct the joint integration test using the Pesaran method, which depends 

on the distributed self-decompression times (ARDL). Some variables are stable at the level and 

others are stable in the first difference. The joint integration test established by Pesaran (2001) 
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and others is also known as border testing or ARDL (Muhammad and Umer, 2010). The 

econometric advantages of these procedures are comparable with other common integration 

procedures (Frimpong and Abayie, 2006):  

The failure to test the scientific hypothesis is due to problems in the Engle Granger method 

which can be solved by ARDL. 

 II / Pre-testing of the unit root does not require the variables included in the model Unlike other 

techniques such as the Johansson approach, this technique is appropriate regardless of whether 

the variables in this model are integrated from zero I (0) or I (I) 1). 

 III. Parameters of the long and short term model can be expected together.  

IV. All variables are assumed to be internal.  

V / This test is relatively more efficient in the case of small or limited data as in this research. 

Taking into account that this procedure fails if the variables I (2). 

Assuming that the long-term relationship between the variables is given in equation (3) as 

explained below (Pesaran and Others, 2001): 

∆𝑌𝑖 = 𝐶𝑦0 + βt + 𝛿𝑦𝑦𝑌𝑡−1 + 𝛿𝑥𝑥𝑋𝑡−1 + ∑ λi

𝑝−1

𝑖=1

∆𝑌𝑡−𝑖 + ∑ ξi

𝑝−1

𝑖=1

∆𝑋𝑡−𝑖 + 휀𝑦𝑡 
 

, t

= 1,2,3, … . . T   (8) 

 

 Equation (8) can be described by the unrestricted error correction vector as follows: 

∆𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−1 + 𝛼2𝐷𝑃𝑂𝑅𝐶𝐻𝑡−1 + 𝛼3𝐷𝑃𝑂𝑅𝑇𝑡−1 + 𝛼4𝐷𝑃𝑂𝑅𝑌𝐸𝑡−1

+ ∑ θi

𝑝

𝑖=1

∆𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−𝑖 + ∑ ϕj

𝑞

𝑗=1

∆𝐷𝑃𝑂𝑅𝑆𝐻𝑡−𝑗 + ∑ ϖ𝑙

𝑞

𝑙=1

∆𝐷𝑃𝑂𝑅𝑇𝑡−𝑙

+ ∑ η𝑚

𝑞

𝑚=1

∆𝐷𝑃𝑂𝑅𝑌𝐸𝑡−𝑚 + 휀𝑡         , … … …   (9) 

The α coefficients in equation (9) show long-term relationships, while the total symbol refers 

to short-term dynamics where the deceleration intervals for each variable are determined by the 

minimum value of the AIC Information Standard. We use the F test in the test of co-integration; 

we test the null hypothesis of the existence of co-integration versus the alternative hypothesis, 

ie, common integration. 

𝐻0: 𝛼1 = 𝛼2 = 𝛼3 = 𝛼4 = 𝛼5 = 𝛼6 = 0                The null hypothesis 

𝐻1: 𝛼1, 𝛼2 , 𝛼3 , 𝛼4, 𝛼5 , 𝛼6 ≠ 0                                      Alternative hypothesis 

For the test, the statistical value F is compared with the minimum and maximum values of a 

critical table. The decision to reject the null hypothesis is that there is a common integration if 

the value of F is greater than the upper limit, and the null hypothesis is accepted that there is no 

common integration if the value of F is less than the minimum. If the value F falls within the 

upper and lower limits, we will not get a meaningful decision from this result. 

If the null hypothesis is rejected, i.e. the existence of a common integration, the next step is to 

assess the common integration. The long-term relationship can be estimated as follows: 
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𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 = 𝛼0 + ∑  

𝑝

𝑖=1

𝛼1𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−𝑖 + ∑  

𝑞1

𝑖=0

𝛼2𝐷𝑃𝑂𝑅𝐶𝐻𝑡−𝑖 + ∑  

𝑞2

𝑖=0

𝛼3𝐷𝑃𝑂𝑅𝑇𝑡−𝑖

+ ∑  

𝑞3

𝑖=0

𝛼4𝐷𝑃𝑂𝑅𝑌𝐸𝑡−𝑖 + 휀𝑡         … … …   (10) 

The amount of deceleration in the ARDL model is determined by knowing the minimum AIC 

information standard. 

As a first step in the ARDL analysis we tested long-term relationships using Equation (9), 

guided by the AIC standard in determining the number of deceleration periods. Table (3) shows 

the F statistic as each variant is a dependent variable in the ARDL-OLS gradients; we note that: 

The calculated value for F in the regression FREER (REER / DPORYE, DPORCH, DPORT) 

is 16.04 and is higher than the critical value of the upper limit of 4.35 at a significant level of 

5%. 

Table 2: The Results of the Bounds Test from Equation (9) 

Outcome F-statiststic AIC Lags Dep. Var. 

No Cointegration 0.57 2 DPORYE (DPORYE/REER, DPORCH, DPORT) 

Cointegration 6.79 2 DPORCH (DPORCH/REER, DPORYE, DPORT) 

Cointegration 12.25 2 DPORT (DPORT/REER, DPORYE, DPORCH) 

Cointegration 16.04 2 FREER (REER/DPORYE, DPORCH, DPORT) 

3.23 Lower bound I(0) 

Critical "t" Value for 5% 

4.35 Upper bound I(1) 

 

Thus, the null hypothesis of co-integration is rejected, which means that there is a long-term 

relationship between variables, ie, that these variables do not diverge in the long term. After 

ascertaining the existence of the co-integration relationship, equation (10) is estimated using 

ARDL (3,4,4,4) and the results obtained are shown in Table (3). The estimated parameters of 

the long-term relationship are: 

The growth rate in Yemen's GDP has a significant and negative effect on the real exchange rate 

of the Yemeni riyals. A 1% increase in the growth rate leads to a decrease of 0.44% in the real 

exchange rate of the Yemeni riyals. 

The rate of growth in China's GDP has a positive and positive effect on the real exchange rate 

of the Yemeni riyals. A 1% increase in the Chinese growth rate leads to a 0.39% increase in the 

real exchange rate of the Yemeni riyals. 
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Table 3: Estimates of the long term equation (10) 

Equation (10): ARDL (3, 4, 4, 4) selected based on AIC. Dependent variable is REER. 

Probability Ratio T Standard Error Coefficient Regressor 

0.1384 1.848 0.387 0.715 C 

0.0000 -19.346 0.024 -0.458 DPORYE 

0.0009 8.914 0.043 0.385 DPORCH 

0.0089 -4.759 0.053 -0.252 DPORT 

 

The growth rate of the Thai GDP has a significant and negative effect on the real exchange rate 

of the Yemeni riyals. A 1% increase in the growth rate leads to a decrease of 0.25% in the real 

exchange rate of the Yemeni riyals. 

After ensuring common integration, the next step is to design the error correction model where 

the error correction threshold is added, which represents the regression coefficients of the long-

term equation of the model used in the study with a slow time lag of the variance model, known 

as the short-term equation. The error correction model in this study uses the following equation: 

∆𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 = 𝛼0 + ∑ θi

𝑝

𝑖=1

∆𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−𝑖 + ∑ ϕj

𝑞

𝑗=1

∆𝐷𝑅𝑃𝑂𝐶𝐻𝑡−𝑗 + ∑ ϖ𝑙

𝑞

𝑙=1

∆𝐷𝑅𝑃𝑂𝑇𝑡−𝑙

+ ∑ η𝑚

𝑞

𝑚=1

∆𝐷𝑅𝑃𝑂𝐼𝑁𝑡−𝑚 + ∑ λ𝑝

𝑞

𝑝=1

∆𝐷𝑅𝑃𝑂𝐾𝑡−𝑝 + ∑ Υ𝑛

𝑞

𝑛=1

∆𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡−𝑛

+ φecm𝑡−1 + 휀𝑡         … … …   (11) 

Whereas,  ∆stands for the first differences, ECMt-1 is the error correction limit (adaptation 

parameter) and can be defined as follows: 

ECM𝑡−1 = 𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 − 𝛼0 − ∑  

𝑝

𝑖=1

𝛼1𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−𝑖 − ∑  

𝑞1

𝑖=0

𝛼2𝐷𝑃𝑂𝑅𝐶𝐻𝑡−𝑖 − ∑  

𝑞2

𝑖=0

𝛼3𝐷𝑃𝑂𝑅𝑇𝑡−𝑖

− ∑  

𝑞3

𝑖=0

𝛼4𝐷𝑅𝑃𝑂𝑅𝑌𝐸𝑡−𝑖  … … … (12) 

The error correction mechanism was used by equation (11) to test the short-term relationship 

between the variables. The results obtained are shown in Table (4), where the results of dynamic 

transactions in the short term are related to the long term relationship. 

 

 

 

Table 4: Selected ARDL Model Error Correction 

ARDL (3,4,4,4) selected based on AIC. Dependent variable is REER. 
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Probability Ratio T Standard Error Coefficient Regressor 

0.1384 1.848 0.387 0.715 C 

0.1134 2.02113 0.868445 1.75524 ΔREER-1 

0.2233 1.43997 0.509474 0.73363 ΔREER-2 

0.0613 2.58087 0.062762 0.16198 ΔDPORYE 

0.0194 3.78466 0.443264 1.6776 ΔDPORYE-1 

0.0337 3.17573 0.327447 1.03988 ΔDPORYE-2 

0.0234 3.56916 0.148364 0.52954 ΔDPORYE-3 

0.6163 -0.54249 0.239618 -0.12999 ΔDPORCH 

0.7035 -0.40894 0.355054 -0.1452 ΔDPORCH-1 

0.5325 -0.68241 0.278782 -0.19024 ΔDPORCH-2 

0.0393 -3.01727 0.250702 -0.75644 ΔDPORCH-3 

0.0044 -5.78714 0.135076 -0.7817 ΔDPORT 

0.8603 0.18766 0.302913 0.05684 ΔDPORT-1 

0.0383 -3.04373 0.086709 -0.26392 ΔDPORT-2 

0.418 -0.90203 0.07666 -0.06915 ΔDPORT-3 

0.0113 -4.44952 1.047532 -4.66102 ECM(-1) 

ECM = REER - 0.715 + 0.457DPORYE - 0.386DPORCH + 0.252DPORT 

Akaike Info. Criterion = -2.23 R-Squared =0.99     R-Bar-Squared = 0.94 

Schwarz Bayesian Criterion = -3.18 F-stat. = 19.37 [0.005]       DW-statistic = 2.90 

 

Breush-Godfrey Serial Correlation LM Test:  F = 0.833  Prob(2,2) = 0.5455 

 

The real exchange rate is negatively correlated with both the GDP growth rate of China and 

Thailand, noting that China's GDP growth parameter is insignificant. 

 The real exchange rate of the Yemeni riyal is positively and morally correlated with the rate of 

growth in the Yemeni GDP while it is associated with a positive relationship that is not 

significant with itself for previous periods. 

This is an indication of the long-term causal relationship of the independent variables to the 

dependent variable. It also indicates that 466% of the errors occurring in a given period of time 

are corrected in the following period, ie, the exchange rate corrects Of the imbalance of its 

balance of the balance of the past period by about 466%. That is, when the exchange rate skips 

over the short term in period (t-1) over its long-term equilibrium value, the equivalent of 466% 

of this deviation is corrected in period t. 

The value of the adjusted estimation factor indicates that 94% of the changes in the real 

exchange rate are explained by the explanatory variables of the model and the remaining 6% 

are due to the variables included in the error limit. 
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The test of LM (F) 0.833 indicates that there is no problem of self-correlation between the 

errors, since the F statistic is not significant so we accept the null hypothesis that there is no 

problem of self-correlation. 

5. Conclusion 

Despite the importance of the exchange rate among policy makers, investors and various 

financial and monetary institutions as a result of the strong impact of the exchange rate on the 

level of economic activity in various sectors. Despite the importance of the exchange rate of 

the Yemeni economy, however, the determinants of the real exchange rate of the Yemeni riyal 

have not received many studies. In this context, the aim of this study was to test the validity of 

the Balassa-Samuelson hypothesis on the real exchange rate of the Yemeni riyals during the 

period 1990-2016 through annual data of 27 views. Based on the annual reports of the Central 

Bank of Yemen, and the World Bank database. To verify the hypotheses of the study and to 

achieve the desired objectives, the research was divided into three parts, including the first part 

of the introduction. The second part deals with the theoretical framework of the research, while 

the third part contains the methodology of the study. The research model and the variables 

included in this model were identified in addition to the standard methods used, the study results 

and the results obtained. 

In the context of the review of the previous studies of the real exchange rate determinants 

according to the Balassa-Samuelson hypothesis, it was found that this issue was not dealt with 

by the application of the Yemeni economy and therefore this is the first study in this regard. 

While there are limited studies dealing with the exchange rate determinants of the Yemeni riyal 

in general. 

The study relied on the use of the most advanced standard methods in time series analysis, such 

as the test of the time series, using the unit root test, and then the long-term relationship between 

the variables was analyzed using the Pesaran method, which is based on the ARDL, Wrong. 

The study found the following results: 

The unit root tests using the Expanded Dicky Fuller test showed that some time series were still 

at their levels, while others were static in their first bands. 

The ARDL (Self-Distributed Self-Delay) tests for the co-integration test demonstrated a 

common complementarity between the variables of the study. This means that there is a long-

term relationship between variables, i.e., that these variables do not diverge in the long term. 

This means the validity of the Balassa-Samuelson hypothesis. 

The results of the error correction model indicated that: 

The error threshold parameter is negative and moral; it indicates that 466% of the error 

occurring in a given time period is corrected in the following period. 
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Küreselleşme Bağlamında Mali Federalizmin Ekonomik ve Politik 

Etkileri* 
 

Yıldız Özkök1 

 
Özet 

Federalizm, özellikle son zamanlarda çok tartışılan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasi, idari ve mali 

boyutu olan federalizm devletler için önemli yönetim modellerinden biridir. Başlarda daha çok siyasi boyutta ele 

alınan federalizm kavramı, artık yoğun olarak mali boyutta da incelenmeye ve araştırılmaya başlamıştır. Öncelikle 

20. yüzyılın ikinci yarısında Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde dikkat çeken mali federalizm kavramı, 

daha sonra birçok ülkede siyasi kampanya aracı olarak kullanılmış ve hatta üniter olarak yönetilen birçok ülke de 

ulus altı birimlere giderek daha fazla sorumluluk ve yetki vermeye başlamıştır. 1980’lerde küreselleşmenin iktisadi 

ve siyasi etkileri ile birlikte geleneksel kamu yönetimi anlayışı yerini bu yeni kamu yönetimi anlayışına bırakmaya 

başlamıştır. Mali federalizmin özellikle son zamanlarda küreselleşmenin de etkisiyle dünyada kabul görmeye 

başlamasının pek çok sebebi vardır. Bu sebeplerden en önemlisi, yerel yönetim birimlerinin yerel tercihleri ve 

ihtiyaçları merkezi hükümete göre daha iyi bilmeleri ve dolayısıyla kamu sektörünün verimini arttırarak, ülkenin 

daha iyi bir makroekonomik performans yakalamasına zemin hazırlamasıdır. Ancak, mali federalizm 

deneyimlerine bakıldığında, sağlanan başarı ülke büyüklüğü, kurumsal kapasite, yerel yönetimlerin gelir 

sağlayabilme kapasitesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi faktörlerle de yakından ilişkilidir. Bu doğrultuda, bu 

çalışmada mali federalizmin bir ülkeye sağlayacağı muhtemel iktisadi ve politik faydaları ile birlikte, neden 

olabileceği sakıncalar da detaylı olarak incelenecektir.  
 

AnahtarKelimeler: Mali Federalizm, mali yerelleşma, küreselleşme 
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Economic and Political Effects of Fiscal Federalism in the 

Concept of Globalization 

 
Abstract 

Federalism has emerged as a much debated issue especially in recent times. Federalism, which has the political, 

administrative and financial dimensions, is one of the important management models for countries. At first, the 

notion of federalism was handled and considered at the political level, but nowadays it begins to be studied 

intensively at the financial dimension. In the 1980s, with the economic and political effects of globalization, 

traditional public administration has begun to take its place in this new concept of public administration. First of 

all, in the second half of the 20th century, the notion of fiscal federalism, which took attention in the borders of 

the United States, was later used as a political campaign tool in many countries and even many of the unitary 

governed countries have begun to give more and more responsibility to the subnational units. There are many 

reasons why fiscal federalism has been widely acknowledged in the world. The most important one of them is that 

the local government has better knowledge of the local preferences and needs unlike the central government, thus 

it helps to the country to achieve better macroeconomic performance by increasing the efficiency of the public 

sector. However, when we look at the experiences of fiscal federalisms, it is also seen that the success is related to 

some other factors such as country size, institutional capacity, generating income capacity of local governments, 

transparency and accountability. In this respect, both the potential economic and political benefits of a fiscal 

federalism and drawbacks of it will be examined in detail in this study. 
 

Keywords: Fiscal Federalism, fiscal decentralization, globalization 
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1. Giriş 

Mali federalizm aslında 1940’lardan bu yana kamu ekonomisinin üzerinde çalışılan 

konularından biridir. Ancak, 1980’lerde küreselleşmenin iktisadi ve siyasi etkileri ile birlikte 

birçok ülke ulus altı yönetimlere hem daha fazla sorumluluk hem de bu sorumlulukları yerine 

getirebilmeleri için daha fazla yetki vermeye başlamıştır. Küreselleşme ile birlikte ulus 

devletler güç kaybederken, ulusalın kaybettiği gücün yerini yerel yönetimler doldurmaya 

başlamıştır. Gelişmiş ülkelerden Belçika’nın yönetimini 1993’de federalizme dönüştürmesi, 

Portekiz, İspanya ve İtalya’nın benzer bir yolda ilerliyor olmaları bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir. Diğer yandan benzer çabalar gelişmekte olan ekonomilere sahip Belarus, Bolivya 

ve Meksika gibi ülkelerde de görülmektedir (Nacar Karabacak, 2012: 390) 

Birçok yazar ülkelerin idari olarak federal yada üniter şekilde yönetilmelerini dikkate 

almaksızın, mali federalizm, mali yerelleşme yada mali desentralizasyon kavramlarını bütün 

ülkeler için aynı anlamda kullanmaktadır. Mali federalizm, esasen birden çok seviyeli yönetim 

birimlerinde, mali karar verme gücünün seçimi ve dağılımıdır (Moges, 2013: 6). Mali 

federalizm teorisi, kamu sektörü fonksiyonlarının bölünmesi ve yönetimin katmanları 

arasındaki mali ilişkiler üzerinde durmaktadır (Bird, 1999: 151). Kamu sektörünün evrimi 

bağlamında, bilim adamları kavramsal düzeyde anlayışımızı genişleterek ve zenginleştirerek 

çok seviyeli yönetimlerin yapısı üzerinde aktif bir şekilde çalışmaktadır. Bu durum iktisat 

literatüründe "mali federalizm" olarak adlandırılmaktadır (Oates, 2005: 349). Federalist 

ülkelerde daha sık kullanılan ve idari yerelleşmenin finansal kısmını oluşturan mali federalizm, 

kamu iktisadı ve maliye teorisinin kapsamına girmektedir (Bağlı, 2014: 29). Oates’e göre de, 

mali federalizm kamu maliyesinin bir alt alanıdır ve kamu sektörünün dikey olarak yapısını 

incelemektedir. Diğer bir deyişle, mali federalizm, yönetimin farklı birimlerinin mali açıdan 

rolleri, sorumlulukları, birbirleri ile ilişkileri ve kullandıkları araçlar üzerinde çalışmaktadır 

(Oates, 1999: 1120). 

Mali federalizmin en temel ilkelerinden biri, hangi tip yerel kamusal malın hangi miktarda 

sağlanacağına merkezi hükümet yerine yerel yönetimlerin karar vermesinin daha iyi sonuçlar 

doğuracağıdır. Çünkü yerel yönetim birimleri yerel tercihleri değerlendirirken merkezi 

yönetime göre daha fazla sorumlu, hesap verebilir ve şeffaf olabilmektedir (Aslım - Neyaptı, 

2014: 6). Ayrıca yerel yönetimler bölgelerinde yaşayan vatandaşların tercihleri ve ihtiyaçları 

hakkında merkezi hükümete göre çok daha fazla bilgiye sahiptir.   

Mali federalizm, federalizmin daha ziyade gelir toplama ve harcama taraflarının ön planda olan 

kısmıdır. Bu kavramın temeli aslında yerel yönetimlere bağımsız olarak harcama kararlarını 

verebilme ve buna bağlı olarak da gelirlerini belirleyebilme ve yükseltebilme yetkisinin 

verilmesidir (Acar – Kitapçı, 2009: 88). Mali federalizmde, vergi toplama ve kamu mallarının 

sağlanması arasında birbirine uygunluk derecesi çok önemlidir (Konings - Trofs, 2011: 37). 

Tarihsel olarak, mali federalizm sadece vergi koordinasyonu ve rekabeti olarak düşünülebilirdi. 

Ancak son zamanlarda bunlara ek olarak, hibe ve transfer programları ile birlikte farklı yönetim 

birimlerine çok işlevli sorumlulukların verilmesi de mali federalizmin kapsamına girmektedir. 

Çoğu kamu mallarının ve dışsallıkların tüm ülke yerine daha küçük bölgeleri etkilediğinin fark 

edilmesi sayesinde, kamu malları ve dışsallıklar teorisi son yapılan araştırmaları ve analizleri 

kolaylaştıran etkenler olmuştur. (Bish, 1987: 386). 

Küreselleşmenin ekonomik ve siyasal etkileri ile ulusal devletler güçsüzleşmekte, 

küreselleşmenin tek tipleştirme gücü ulusal kimlikleri aşındırmaktadır, ulusal yönetimin 

kaybettiği güç ise yerel yönetimlere aktarılmaktadır. Küreselleşmenin desentralizasyona olan 

katkısını, kamu hizmetlerinin nitelik ve özelliklerinin geliştirilmesi sonucunda bir ülkenin 

vatandaşlarına daha yüksek bir hayat standardı sunması fikrinin yaygın olarak önemli hale 

gelmesi şeklinde tanımlayabiliriz (Çekiç, 2010: 159,160). 
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Mali federalizmin ekonomik ve politik etkileri hem iktisat biliminde hem de siyaset biliminde 

yaygın olarak tartışılan bir konudur. Mali federalizm deneyimlerine bakıldığında, başarılı 

olmasının ülke büyüklüğü, kurumsal kapasite, yerel yönetimlerin gelir sağlayabilme kapasitesi, 

şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi faktörlerle ilişkili olduğu görülmektedir (Neyaptı, 2003). 

Eğer bu faktörler bir ülkede sağlanırsa, mali federalizmin hem ekonomik ve hem de politik 

açıdan birçok faydası olduğu görülmektedir. Buna karşılık, bu uygulamanın getirdiği bir takım 

sakıncalar da mevcuttur. Bu fayda ve sakıncalardan öne çıkanlar aşağıda kısaca sıralanmıştır. 

 

2. Mali Federalizmin Faydaları 

Yukarıda bahsedilen faktörler sağlanabildiği ölçüde, mali fedealizmin ülkeye birçok faydası 

olabilir. 
 

2.1 Ulusal ve Bölgesel Gelişmişlik Düzeyine Katkısı 

Bölgesel yönetimler sahip oldukları politik ve mali bağımsızlığı kullanarak piyasayı geliştiren 

kamusal malların sunumunu yapar ve piyasanın lehine olan ve piyasayı koruyan politikalar 

izlerlerse, bölgelerindeki ekonominin büyümesinde motor görevi yapmış olurlar. Bu bağlamda, 

alt yönetim birimlerinin yöneticilerinin, kamusal malları etkin bir şekilde sunması, kaynakları 

etkin bir şekilde kullanması ve piyasaları koruyacak şekilde teşvikler yaratarak güvenilir 

vaatlerde bulunması önem arz etmektedir. Piyasayı koruyan federal yönetim sistemi ile 

öncelikle her eyalet kendi bölgesinin gelişmesine ve büyümesine vesile olur, daha sonra ise 

ülke büyümesine katkıda bulunmuş olur.  

Piyasayı koruyan federalizm kavramında, yerel yönetimler rekabet ederek daha az işlem 

maliyetleri ve güven veren vaatlerle olumlu yönde teşvik oluşturabilirler. Piyasayı koruyan 

federalizm, yönetim kademelerinin monopol oluşturma ve devletin bazı işlevlerini devasa 

işletmelere dönüştürme, kayırmacılık, verimsiz ekonomik müdahaleler gibi çabaları 

sınırlandırarak, gelişmekte olan ülkelerin önemli problemlerini çözmeye çalışmaktadır 

(Weingast, 2009: 280, 282). Bu doğrultuda, bölgelerin gelişmişlik düzeyi artar ve büyümenin 

önündeki önemli engeller ortadan kalkmış olur. 

Kamu mal ve hizmetlerinin seçmenlerin belirli tercih ve koşullarına uygun şekilde yerel olarak 

sağlanması, ulusal yönetim bazında tekdüze bir şekilde sağlanması ile karşılaştırıldığında 

ekonomik refah seviyesini de arttırmaktadır. Buradaki temel nokta, tercihlerdeki çeşitlilik ve 

maliyet farklılığı sonucunda "yerel" kamusal malın etkin çıktı seviyesinin (yerleşiklerin toplam 

marjinal faydasının, toplam marjinal maliyetine eşit olması) de bölgeler arasında farklılık 

göstermesidir. Dolayısı ile toplam sosyal refahı en çoklaştırmak için, yerel tercih farklılıklarına 

paralel olarak yerel çıktının da çeşitlilik göstermesi gerektirmektedir (Oates, 1999: 1121-1122). 

Sonuçta, yerel yönetimlerin yerel tercihler hakkında daha fazla bilgiye sahip olmasından dolayı, 

harcamaların desentralizasyonu kamu sektörünün ekonomik verimliliğini arttırmaktadır 

(Neyaptı, 2005: 435). 

2.2 Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflık  

Hesap verilebilirlik iki şekilde olmaktadır. İlki yerel yönetim seviyesinde hesap verilebilirlik, 

ikincisi ise yerel ve ulusal yönetimler arasındaki hesap verilebilirliktir. Yerel seviyede olan 

yerel yönetim biriminin derecesine bağlıdır. Yerel yönetim ne kadar alt seviyede ise, halka 

yakınlık o kadar artar ve dolayısıyla yönetimin vatandaşlara hesap verebilme zinciri kısalmış 

olur (Usui, 2007: 3-4). Mali federalizmde izlenen politikalar ve sonuçları yerel olarak 

vatandaşlar tarafından daha yakından izlenmektedir. Yerel yönetimlere verilen sorumluklar ve 
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yetkiler bağlamında, hizmet sunumunda hesap verilebilirlik ve şeffaflık artmaktadır. Bu da 

yerel yönetimlerin daha güvenilir olmasını sağlamaktadır (De Mello: 2000: 6). Doğal olarak 

hesap verebilirliğin artması demokratikleşmenin ve siyasi istikrarın da artmasına vesile 

olmaktadır.  

Yerel hesap verilebilirlik ve güven olduğunda, vergi ödeyen kişi ve kurumlar yerel yönetimlerle 

yaptıkları işbirliğini arttıracaklar ve bu sayede de daha etkin vergi tahsilâtı 

gerçekleştireceklerdir (De Mello: 2000: 6). Dolayısıyla, bu da gelir toplamada etkinliği 

sağlayacaktır. 

 

2.3 Yerel Olarak Halka ve Bilgiye Yakınlık 

Hayek (1945) tarafından yapılan çalışmaya göre, yerel yönetimler yerel tercihler ve koşullar 

hakkındaki doğru bilgiye daha kolay olarak ulaşmaktadırlar. Eyaletler ve yerel yönetimler 

insanlara daha yakın olduklarından dolayı, kendi seçmenlerinin tercihlerine daha duyarlı 

olabilmekte ve bu hizmetleri sağlamak için yeni ve daha iyi yollar bulabilmeleri mümkün 

olmaktadır (Oates, 1999: 1120). Böylece, tekdüze hizmet sunumu engellenerek, vatandaşların 

tercihleri daha etkin bir şekilde karşılanmaktadır (Neyaptı, 2005: 435). Bireyler genelde 

tercihlerine göre aynı bölgelerde toplanırlar ve böylece aslında kendilerini tercihsel olarak 

homojen bir şekilde tasniflemiş olurlar. Dolayısı ile desentralizasyon, farklı tercihleri bir araya 

toplayabilme sorununu da çözmektedir. Bu doğrultuda kamu mal ve hizmeti sunumunda 

etkinlik sağlanmış olur (Baicker - Clemens - Singhal: 2010: 1).  

Bu konudaki temel iddia, kültür, çevre, tercihler, ihtiyaçlar, iktisadi ve sosyal kurumlar açısında 

oluşan farklılıkların yerel olarak dikkate alınması sonucunda kamu sektörünün performansının 

arttırılabileceğidir. Böylece, kamu mal ve hizmetlerinin sağlanması ile yerel talepler arasında 

daha iyi bir eşleştirme yapılabilir. Çünkü yerel yönetim birimleri, yerel tercih ve ihtiyaç 

bilgisine ulusal hükümete göre daha ucuz, hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilmektedir (De 

Mello, 2000: 5). 

2.4 Yönetimler Arasında Yatay ve Dikey Rekabet  

İdareler arası dikey rekabet, farklı güçlere, özelliklere ve yetkilere sahip olan idari birimler 

arasında oluşan rekabete denir. Yani, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki 

rekabettir. Dikey rekabet, federal yönetimin ülkedeki kıt kaynakların dengeli dağılımını 

sağlamak için uyguladığı politikalar ile yerinden yönetimlerin kendi bölgelerine bu kıt 

kaynakları çekmeye çalıştıkları politikalar arasında farklılaşmanın olması sebebi ile oluşur 

(Karagöz, 2014: 90). Yatay rekabet ise yerel kamusal üretici birimler arasındaki rekabettir. 

Diğer bir deyişle, benzer güçlere sahip idareler arasında oluşan rekabettir. Federe devletler yada 

belediyeler arasındaki rekabet bu tür rekabettir. 

Yönetim birimleri arasındaki rekabet, yönetimlerin piyasaları korumasına ve vatandaşların 

menfaatlerini ve tercihlerini gözetmesine sebep olmaktadır. Ayrıca, Tiebout’un yaklaşımına 

(1956) göre, oluşan bu rekabet yerel yönetimlerde etkinliği arttırmakta ve yerel olarak 

vatandaşlara belirli kamusal mallara yönelik tercihlerine ulaşma imkânı vermektedir. Oluşan 

bu idareler arasındaki rekabetin, daha alt seviyedeki yöneticilerin, yersiz şekilde piyasaya 

müdahale etmeleri durumunda bir nevi cezalandırma mekanizması olarak da hizmet ettiği 

söylenebilir. Firma teorisinde öngörüldüğü gibi nasıl piyasa rekabeti firma yöneticilerinin iyi 

davranışlarını cesaretlendiriyorsa, yerel yönetimler arasındaki rekabet de yerel idarelerin 

hareketlerini olumlu yönde etkilemektedir. Diğer yandan, nasıl ki yöneticiler performansları 

doğrultusunda gelecekte daha az maaş alıyorlarsa yada işlerini kaybetme tehlikesi yaşıyorlarsa, 

yerel yöneticiler de performansları doğrultusunda tekrar aday gösterilmeme yada vatandaşlar 

tarafından daha az oy verilerek seçilememe ile cezalandırılabilirler (Qian - Weingast, 1997:88). 
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2.5 Otoritenin Bölünmesi 

Devlet seviyeleri arasında otoritenin bölünmesi ve dağıtılmasının; keyfi ve kuralsız davranışları 

engellediği ve yolsuzluğa dayanan yönetim şekline karşı da koruma sağladığı kabul 

edilmektedir (Treisman, 2002: 5). Özellikle federal yönetim şekline sahip ülkelerde bu belirgin 

bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Böylece, ülkedeki federal hükümetin mali konuların 

yönetiminde tekelleşmesinin önüne geçilmiş olmaktadır. 

2.6 İşlem Maliyetlerini Azaltıcı Etkisi 

İktisadi değişimin gerçekleşmesi için malı edinmenin fiyatı tek parametre değildir, aynı 

zamanda o bilgiyi elde etmenin de bir maliyeti vardır ve bu işlem maliyeti olarak anılmaktadır. 

Bilgiye ulaşma, sözleşme yapma ve danışma maliyetleri gibi iktisadi sistemin devam ettirilmesi 

için katlanılan maliyetlerdir ve bunların çoğu ölçülemez (Demir, 1996:213-211).  

Eksik bilgi ve kontrol yetersizliği durumunda, yüksek işlem maliyeti ve fırsatçılık ortaya 

çıkabilir. Çünkü insanlar eğer herhangi bir bilgi avantajına sahipse, bunu şahsi çıkar güdüsüyle 

kendi lehlerine döndürmeye çalışırlar (Nacar Karabacak, 2012: 393). Merkezi yönetim alt 

kademedeki yönetimlere göre daha az bilgiye sahip olduğu için bu olumsuzlukların ortaya 

çıkması üniter sistemle yönetilen ülkelerde daha olası bir durumdur. 

2.7 Merkezi Politikalar Üzerinde Daha Fazla Veto Hakkı 

Tsebelis’e göre mali federalizm ne kadar kuvvetli olursa ve yerel yönetimler ne kadar fazla ise 

merkezi yönetimin izlediği politikaların radikal olma olasılığı o kadar düşük olur. Çünkü bu 

politikalar üzerinde yerel yönetimlerin veto hakkı yada gücü, mali yerelleşme ile doğru orantılı 

olarak artmaktadır (Aktaran Trisman, 2000: 8). Diğer bir deyişle mali federalizmin kuvvetle 

uygulandığı ülkelerde merkezi yönetimler fazla radikal kararlar alıp bunları ugulamaya 

koymakta zorlanırlar çünkü alt yönetim birimlerinin direnci ile karşı karşıya kalırlar.   

3. Mali Federalizmin Sakıncaları 

Mali federalizmin uygulanması bazı ülkeler için hem ekonomik bakımdan hem de politik 

bakımdan bazı sakıncalar içermektedir.   

3.1 Ölçek Ekonomisini Terk Etme 

Yerel yönetim birimlerinin, kamu mal ve hizmetlerinin sunumunda merkezi yönetimin sahip 

olduğu ölçek ekonomisini sağlayamamasıdır. Üretim ölçeği büyüyen firmalarda maliyetler 

azaltmaktadır. Maliyetlerin azalmasının nedenleri ise, emekte iş bölümü ve uzmanlaşma, 

teknolojik avantajlar, yönetim avantajları ve parasal avantajlar olarak sıralanabilir (Dinler, 

2009: 168). Dolayısıyla merkezi yönetimin büyük olması nedeni ile kamusal mal üretiminde 

büyük topluluklara hitap eder, bu da ölçek ekonomisindeki gibi avantajları vardır. Yerel 

yönetim birimleri bilgi ve koordinasyon, yönetim, işbölümü ve parasal alanlarda merkezi 

yönetime göre daha yüksek maliyetlere sahiptir. Aynı şekilde bazı vergilerin toplanmasında da 

merkezi hükümet ülkenin büyüklüğü ile doğru orantılı bir şekilde ölçek ekonomisine sahiptir 

ve daha az maliyetle vergileri toplayabilmektedir. 

3.2 Koordinasyon Eksikliği   

Birbirinden bağımsız hareket eden ve farklı yetki ve görevleri olan yerel birimler arasında 

koordinasyonsuzluk ortaya çıkabilir. Ülke genelinde federal devlet tarafından belirlenen 

politikalar için gerekli olan eşgüdüm sağlanamadığı takdirde, reformlar belirlenen hedeflere 

ulaşamayabilir (Karagöz, 2014: 93). Yani hem yerel yönetimler kendi aralarında hem de federal 

yönetim ve yerel yönetim birimleri arasında eşgüdüm ve koordinasyon eksikliği olabilir. 

Ayrıca, ulusal ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyon eksikliği devletin hantallaşmasına 

da neden olur. 
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3.3 Yolsuzluğu Arttırabilir  

Triesman’a  (2002) göre, yerelleşme yolsuzluğu arttırmaktadır. Yerel düzeyde vatandaşların 

politik kararların alınması sürecine katılımı demokratikleşme için yararlıdır ancak yerel 

yönetim birimlerinin idaresinin “oligarşinin tunç yasası” uyarınca kendi çıkarları doğrultusunda 

davranan bir grubun eline geçmesi, mali yerelleşmeden elde edilecek faydaları azaltabilir 

(Aktaran: Acar, 2009: 89). Alman sosyolog Michels’in 1900’lerin başında ortaya attığı 

“oligarşinin tunç kanunu”na göre oligarşi (bir toplumun ya da örgütün tepedeki yöneticiler 

tarafından kontrol altında tutulması) bürokrasinin kendisinden veya çok büyük olan örgütlerin 

kendi içindeki işleyişinden kaynaklanan bir özelliktir. Diğer bir deyişle, seçilmiş kişilerin 

seçmenler üzerinde egemenlik kurması sistemin kendi işleyişinden kaynaklanmaktadır. 

İletişimi sağlayan ve karar kontrol mekanizmasını elinde bulunduran grup, bir süre sonra 

kendisini olduğundan daha yetkin, daha seçkin ve feda edilemez görecektir. Michels’e göre, 

demokrasi ve bürokrasi bir arada duramaz ve bürokrasi örgütsel işleyişinden dolayı oligarşiyi 

doğurur (Dereli, 2008:14).  

Yerel yönetimlerin kurumsal gelişmişlik seviyesi, ulusal düzeydeki yönetim ile kıyaslandığında 

çok daha düşük seviyede kalmaktadır. Bununla birlikte, yerel yönetim birimlerinin merkezi 

hükümetlere nazaran daha düşük maaş vermesi de yolsuzlukları arttıran diğer bir unsurdur. 

Ulusal yönetimler daha şeffaf ve hesap verilebilir bir kamu yönetimi yaratabilir (Tanzi, 2000: 

6-7). Dolayısıyla, yerel olarak şeffaflık yada hesap verilebilirlik eksikse ve böyle bir yerde 

çıkarlar da güçlüyse, bu koşullar altında mali federalizm sosyal kesimdeki tabakalaşmanın ve 

yolsuzluğun daha fazla olmasına sebep olacaktır (Yüksel, 2013: 194). 

3.4 Organizasyon Eksikliği Ve Kamu Hizmetlerinin Kalitesizleşmesi 

Treisman’a (2002) göre eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerinin kalitesi, mali desentralizasyon 

arttıkça azalmaktadır. Bunun en önemli nedeni, yerel yönetimlerin sayısının fazla olmasından 

dolayı, artan organizasyon maliyetleri nedeniyle organizasyonun eksik yapılması ve kamu 

hizmetinin kalitesinin düşmesidir. Bunun yanında, merkezi yönetim yerel birimlere göre daha 

donanımlı, profesyonel ve tecrübeli işgücüne sahiptir (Aktaran Karagöz, 2014: 90). 

4.Sonuç 

Küreselleşme ile birlikte ulus devletler güç kaybederken, ulusalın kaybettiği gücün yerini yerel 

yönetimler doldurmaya başlamıştır. Küreselleşmenin tek tipleştirme gücü ulusal kimlikleri 

aşındırmaktadır, ulusal yönetimin kaybettiği güç ise yerel yönetimlere aktarılmaktadır. 

Küreselleşmenin desentralizasyona olan katkısını, kamu hizmetlerinin nitelik ve özelliklerinin 

geliştirilmesi sonucunda bir ülkenin vatandaşlarına daha yüksek bir hayat standardı sunması 

fikrinin yaygın olarak önemli hale gelmesi şeklinde tanımlayabiliriz (Çekiç, 2010: 159,160). 

Mali federalizm özellikle son yıllarda üzerinde önemle durulan bir konu olmuştur. Mali 

federalizmin ülke için bir çok faydasının yanında bazı sakıncalı yönleri de vardır. Mali 

federalizm, ülkenin hem ulusal olarak hem de bölgesel olarak gelişmesine ve büyümesine 

katkısı olur, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği arttırır, yerel bilgiye daha hızlı ulaşılmasını sağlar, 

yönetimler arasında rekabet sağlar, otoritenin bölünmesini sağlayarak yönetimler üzerindeki 

yükü azaltır, yönetimlerin işlem maliyetlerini düşürür ve yerel yönetim birimlerine merkezi 

yönetimlerin politikalarına karşı çıkabilme gücü verir. Diğer yandan ölçek ekonomisinin 

faydalarından mahrum kalınabilmesi, koordinasyonda eksiklik olması, yolsuzluğun artması ve 

kamu hizmelerinin kalitesindeki düşüş mali federalizmin ortaya çıkarabileceği sakıncalar 

arasında yer almaktadır.   
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Endüstri 4.0’ın Gıda Kıtlığı Sorununa Olası Etkileri  

 
Faruk Sezer1 

 
Özet 

Uzunca bir süredir dünya nüfusu ve bu nüfusun ortalama gelir seviyesi giderek artmaktadır. Ancak buna karşılık 

tarımsal arazilerin bozulması ve tarımsal bölüşüm sisteminin verimsiz olması gibi nedenlerle gıda arzının daha az 

artıyor olması gıda kıtlığı sorununu geleceğin en önemli sorunlarından biri haline dönüştürmektedir. Üretim 

sistemlerinde kökten değişikliklere neden olacağı öngörülen endüstri 4.0 ‘ın bütün sektörlerde olduğu gibi tarım 

sektörü üzerinde de etkili olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada dördüncü sanayi devrimi olarak anılan bu 

dönüşüm sürecinin, tarım sektörü üzerinden gıda kıtlığı ve açlık sorununa getirebileceği muhtemel çözümler ya 

da bu soruna ekleyebileceği yeni olumsuzlukların incelenmesi amaçlanmaktadır.  
 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, gıda kıtlığı, tarım sektörü 
 

JEL Sınıflandırması: L16, L60, O14  

 

Potential Effects of Industry 4.0 on the Food Shortage Issue 

 
Abstract 

The world population and the average income level of the population are increasing steadily.  

However, the fact that the supply of food is increasing less, such as the deterioration of agricultural land and the 

inefficient agricultural distribution system, makes the problem of food shortage one of the most important 

problems of the future. Industry 4.0, which is predicted to cause radical changes in production systems, is expected 

to be effective on the agricultural sector as well as in all sectors. In this study, it is aimed to investigate the possible 

solutions that the transformation process, which is referred to as the fourth industrial revolution, could bring about 

the food shortage and hunger problem through the agricultural sector or the new negativities that may add to this 

problem. 
 

Keywords: Industry 4.0, food shortage, agricultural sector 
 

JEL Classification: L16, L60, O14 

 

 

1. Giriş 

Açlık her şeyden önce, yoksul insanların yeterli miktarda gıda üretmesini ya da satın almasını 

sağlayacak uygun kaynaklara veya üretim araçlarına ulaşım eksikliğinden kaynaklanan bir 

kalkınma sorunudur. Dünyada yaklaşık bir milyar insan, açlıktan muzdariptir ve bunların % 

90'ından fazlası, gelişmekte olan ülkelerde ve çoğunlukla kırsal alanlarda yaşamaktadır. Gıda, 

arazi ve üretim kaynaklarının adaletsiz dağıtımı, tarımsal pazarların elverişsiz organizasyonu 

ve hem uluslararası hem de yerel düzeylerde uygun olmayan tarım politikalarıyla karakterize 

edilen hâlihazırdaki küresel gıda sistemi açlık gibi kritik bir sorunun varoluşunun başlıca sebebi 

olarak ifade edilmektedir (Polish Green Network [PGN], 2011: s. 6).  

Gıda kıtlığıyığla birlikte ortaya çıkan açlık sorununun üstesinden gelebilmek için ele 

alınabilecek yöntemlerden birisi son dönemde yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler göz önüne 

alınarak tarım sektörü üzerinden soruna yaklaşmak olarak düşünülebilir. Hızlı teknolojik 

gelişme ve yenilikçiliğin, gelecekteki gıda ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde karşılama 

olanağını sunması beklenebilir. Ancak bahsedilen bu kazanımlara; mevcut üretkenlik 

seviyelerini sürdüren, çıktıları istikrarlı bir biçimde artıran, gıda güvensizliğini ve yoksulluğu 
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azaltan makul kamu politikaları, yükselen yatırım düzeyleri ve kamu özel sektör ortaklığı, 

yoluyla ulaşılabilir (Food and Agriculture Organization [FAO], 2017: s. 47). 

2. Gıda Kıtlığı ve Tarım Sektörünün Durumu 

Açlık, yemek isteminden kaynaklanan ve kişiyi oldukça sıkıntılı bir duruma sokan rahatsızlık 

veya acı verici bir duygu olarak tanımlananmaktadır. Açlığa son verilmek istenmesinin nedeni 

ise yalnızca belirtilen bu rahatsızlık ve acı verici duygunun giderilmesi değil, gıda 

yoksunluğunu çok çeşitli sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırmaktır (Dreze ve Sen, 1989: s. 7). 

Şiddetli açlık olgusu insanların sağlığını bozarak verimliliklerini düşürmekte, öğrenme 

kapasitelerini azaltmakta, umut duygularını yenerken, genel iyilik hallerini bozmaktadır. 

Yiyecek temini için sürekli bir çaba içerisinde bulunmak durumunda olan aç bir insan, daha iyi 

bir eğitim alma ya da alternatif gelir kaynakları elde etme olanağından da mahrum kalmış 

olmaktadır (World Food Programme [WFP], 2009: s. 17). 

Kıtlık ve beraberinde getirdiği açlık sorunu dünyanın bir çok farklı bölgesinde ve çeşitli zaman 

dilimlerinde medeniyetleri harap eden büyük bir problem olmuştur. Tarihsel anlamda 

bakıldığında nüfus verilerinde görülen ani kırılmalar, büyük çaplı göçler gibi çarpıcı olayların 

arkasındaki temel sorunlardan birisi olan açlığın yalnızca modern bir illet olmadığı 

anlaşılmaktadır (Dreze ve Sen, 1989: s. 3). 

Buğday, pirinç, mısır ve benzeri tahılların yarım yüzyıl boyunca küresel olarak üretim 

fazlasının bulunması, yirmibirinci yüzyılda gıda beklentisi konusunda kayıtsız olunması 

sonucunu doğurmuştur. Böylece doğrudan tüketildiğinde insanlığın gıda enerjisinin yarısını ve 

dolaylı olarak hayvancılık ürünleri şeklinde tüketildiğinde ise geri kalan kısmının enerjisini iyi 

bir miktarda sağlayan tahıl tedarikinin sorunsuzca halloduğu varsayılımıştır (Brown, 1997: s. 

15). 

Tahıl arzının belirli bir süre zarfı boyunca üretim falzası vermesi ile birlikte oluşan bu 

kayıtsızlık durumunun tehlikeli sonuçlar doğurması beklenmektedir. Dünyada her yıl nüfus 

genişlemeye devam ettiğinden, küresel ölçekte çiftçiler artan yaklaşık 80 milyon insanın 

beslenmesi için üretim kapasitelerini zorlamak zorundadırlar. Bu durumun da ötesinde çiftçiler, 

gelir düzeyinde ortaya çıkan yükselişin ürettiği talep artışını da karşılamak zorunda 

kalmaktadırlar. İnsanların refah seviyeleri yükseldikçe sığır eti, kümes hayvanları, süt, yumurta 

gibi üretimleri yoğun tahıl gerektiren ürünleri daha fazla tüketmektedirler. (Brown, 1997: s. 

15). Söz gelimi bir kilo sığır eti üretebilmek için 6,5 kilo tahıl, 36 kilogram kaba yem ve 15.500 

m3 suya ihtiyaç duyulmaktadır. 1000 kalori gıdayı hububat biçiminde üretmek için yarım 

metreküp su gerekirken, aynı miktardaki kaloriyi et olarak üretmek için 4, süt ürünleri olarak 

üretmek için ise 6 metreküp su gerekmektedir (Heinrich Böll Foundation [HBF] ve Friends of 

the Earth [FOE], 2014: s. 28). Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde gelir artmaya devam 

ettikçe çok daha fazla insan bahsedilen ürünlerin tüketimini artırmakta ve küresel gıda sistemi 

üzerinde ciddi bir baskı meydana gelmektdir. 

Birleşmiş Milletlere göre, her yıl yaklaşık 75 milyon büyüyen küresel nüfus, son 100 yılda 

neredeyse dört kat artmıştır ve dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9,2 milyara ulaşması 

öngörülmektedir. En büyük nüfus artışının da 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık% 

60'ını oluşturması beklenen Asya kıtasında özellikle Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya'da 

gerçekleşeceği beklenmektedir. Nüfus artışının çoğunlukla kentsel alanlarda gerçekleşeceği 

düşünülürken, şu anda yaklaşık %50 olan dünya kent nüfusunun 2030'da % 60 düzeyine 

ulaşacağı ifade edilmektedir. Nüfusun bu şekilde artmasına ek olarak gelir düzeylerinin de 

artacağı kabul edilmektedir. Böylece toplumlar daha varlıklı hale geldikçe kişi başına düşen 

gıda tüketimi de, kişi başına kalori alımı da küresel ölçekte artmaktadır (Dexia AM, 2010: s. 

4). 
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Dünya gıda talebinin 21. yüzyılın ilk 30 yılında var olan seviyesinin iki katına çıkması 

beklenirken, tarım için ilave alanlar çok düşük miktarda olduğu gözlemlenmektedir. 

Dolayısıyla gıda güvenliğinin anahtarı, 1950-1990 yılları arasında olduğu gibi arazi 

verimliliğinde sağlanacak hızlı artış olarak ifade edilmektedir. Ancak bu noktada tarım 

kesiminde yaşanacabilecek potansiyel verimliliğin değerlendirilmesi bakış açısına göre 

farklılaşabilmektedir. Örneğin Dünya Bankası ekonomistleri, "tarihsel olarak, verimin 1960'tan 

1990'a doğru doğrusal bir yol boyunca büyüdüğünü ve geçmiş büyüme yolunda ilerlemesinin 

beklendiğini" ileri sürerek tahminlerini basit dış kestirim yöntemi üzerine oturtuyorlarken, elde 

edilen verilerin bu beklentiyi desteklemediği ifade edilmektedir (Brown, 1997: s. 15). 

Dünyanın en önemli yaşam kaynaklarından birisi olan temiz su tüketimi son yüzyılda sekiz kat 

artmıştır. Su tüketimindeki artış insan nüfusundaki artışın iki katına tekabül etmektedir. 

Böylece gelinen noktada insanlığın üçte birinde yeterli su bulunmazken, 1,1 milyar insanın 

temiz içme suyuna erişimi bulunmamaktadır. Aynı zamanda taban suyu seviyeleri dünyanın 

birçok yerinde dramatik bir biçimde düşmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Colorado 

ve Çin’deki Sarı Nehir gibi büyük nehirler, suların çekilmesi nedeniyle aylarca denize 

ulaşamamaktadır. Dünya nüfusuyla birlikte artmaya devam eden su tüketimine bir sınır 

konulmazsa su arzının çöküşüne neden olabileceği ifade edilmektedir (HBF ve FOE, 2014: 

s.28). 

Küresel su krizine neden olan en büyük etken, büyük miktardaki su tüketimi nedeniyle tarımdır. 

Dünyadaki mevcut temiz suyun yüzde 10’u evlerde ve yüzde 20’si endüstride tüketilirken 

yüzde 70’i tarımda kullanılmaktadır. Tarımdaki payın üçte biri de hayvancılık faaliyetlerinde 

kullanılmaktadır. Bunun nedeni de hayvanların doğrudan su tüketimi değil, dolaylı olarak 

yemler vasıtasıyla tüketimidir (HBF ve FOE, 2014: s.28). 

Günümüzde küresel gıda sistemlerinin dönüşüm ihtiyacı bulunmaktadır. Milyarlarca insan 

yetersiz beslenmekte, milyonlarca çiftçi geçim seviyesinde yaşamakta ve çok miktarda yiyecek 

israfa giderken, kötü tarım uygulamaları çevreye zarar vermektedir. 2030 yılına kadar 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak kapsayıcı, sürdürülebilir, etkin, besleyici ve 

sağlıklı gıda sistemlerini gerektirmektedir. Gıda sisteminde bahsedilen dönüşümün 

sağlanabilmesi için; gelişmiş politikaların uygulanması, yatırımların arttırılması, altyapı 

sistemlerinin genişletilmesi, çiftçi kapasitelerinin geliştirilemsi, tüketici davranışlarının 

değiştirilmesi ve kaynak yönetiminin geliştirilemsi gibi konuyla ilgili tüm paydaşların ilgisini 

çekecek çok çeşitli eylemlerin uygulanarak bütüncül bir yaklaşım izlenmesi gerekmektedir. 

Teknoloik yenilikler de gıda sistemleri dönüşümünün sağlanması ve hızlandırılmasında önemli 

bir rol oynayabilecektir (World Economic Forum [WEF], 2018: s.4). 

3. Endüstri 4.0 ve Gıda Kıtlığı 

Yaşama, çalışma ve birbirimizle ilişki kurma biçimimizi temelinden değiştirebileceğine 

inanılan bir devrimin başlangıcında bulunduğumuz gün geçtikçe artan bir yoğunlukla 

tartışılmaktadır. Ölçeği, kapsamı ve çok çeşitli bağlantılar yumağı  şeklindeki yapısıyla insanlık 

tarihinin daha önce tecrübe ettiği dönüşümülerden farklı olabileceği düşünülmektedir. Bir 

taraftan mobil cihazların kullanımın artması sonucunda bağlantı halinde olan insanların, benzeri 

görülmemiş işlem gücünün, depolama yeteneklerinin ve bilgi erişiminin sağladığı sınırsız 

olanaklar; diğer taraftan yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti, otonom araçlar, 3D baskı 

uygulamaları, nanaoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme bilimi, enerji depolama ve kuantum gibi 

alanlarda yaşanan şaşırtıcı gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni teknolojilerin birbirini 

tetikleyen ve çok büyük bir ölçeğe sahip olan bir gelişim ve değişim sürecine işaret ettiği 

belirtilmektedir. Henüz emekleme aşamasında olan bu yenilikler bir dönüm noktasında 

bulunmaktadır ve belirli bir gelişim düzeyine ulaştıklarında fiziksel, dijital ve biyolojik 

çevrelerinde birbirlerini etkilemeleri ve kaynaşmaları beklenmektedir (Schwab, 2016: s. 7). 
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21. yüzyılın başında harekete geçen dördüncü sanayi devrimi dijital dönüşüme dayanmaktadır. 

Bu devrim daha yaygın ve mobil bir internet, daha küçük ve daha güçlü hale gelen ve bir 

taraftan ucuzlayan sensörler, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi kavramlarla karakterize 

edilmektedir. Temelinde bilgisayar donanımı, yazılımı ve ağları olan dijital teknolojiler yeni 

olmamakla birlikte, üçüncü sanayi devriminden farklı olarak daha sofistike ve entegre hale 

geliyorlar ve böylece toplumları ve küresel ekonomiyi dönüştürecek bir potansiyeli 

barındırıyorlar (Schwab, 2016: s.12). 

Dijitalleştirilmiş üretimin, üretim süreçlerinde, çıktılarda ve iş modellerinde çok çeşitli 

değişikliklere yol açması beklenmektedir. Akıllı fabrikaların kullanılması üretimde daha fazla 

esneklik sağlayacaktır. Üretim sürecinin otomasyonu, üretim zincirinden geçerken bir ürün 

hakkındaki verilerin iletilmesi ve yapılandırılabilir robotların kullanılması, aynı üretim 

tesisinde çeşitli farklı ürünlerin üretilebileceği anlamına gelmektedir. Bu müşteri eksenli 

üretim, makinelerin müşteri tarafından tedarik edilen spesifikasyonlara ve eklemeli üretime 

uyum sağlaması için hızlı bir şekilde konfigüre edilebilmesinden dolayı küçük grupların (tek 

tek eşyalar kadar küçük bile olsa) üretimine imkan verecektir. Bu esneklik aynı zamanda 

yeniliği de teşvik etmektedir, çünkü prototipler veya yeni ürünler karmaşık bir şekilde yeniden 

yapılanma veya yeni üretim hatlarının kurulumu olmadan hızlı bir şekilde üretilebilecektir. 

Bununla birlikte bir ürünün üretilebileceği hız gelişirken, ürün geliştirmenin dijital ve fiziksel 

üretim ile bütünleştirilmesi, ürün kalitesinde büyük gelişmeler ve önemli ölçüde azaltılmış hata 

oranları sonucunu meydana getirecektir ( Davies, 2015: s. 3-4). 

Gıda ve tarım sektörünün içerisinde bulunan birtakım kronikleşmiş sorunların sonucunda 

oluşan açlık sorununa endüstri 4.0 ile birlikte yeni fırsatların sunulabilmesi muhtemel 

gözükmektedir. Bu büyük dönüşüm süreci ile birlikte yükselen teknolojik yeniliklerin etkieri 

gemiş kapsamlıdır. Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojileri, gıda sistemlerinde bir devrim 

yapmaya, talebin yapısını çarpıcı bir şekilde değiştirmeye, tedarik zinciri bağlantılarını 

iyileştirmeye ve daha etkili üretim sistemleri oluşturmaya yardımcı olma potansiyeline sahiptir. 

Bununla birlikte bu süreç, yeni zorlukları da beraberinde getirebileceği de ifade edilmektedir.. 

Söz gelimi; sağlık ve güvenlik, çevre, mahreiyet ve etik gibi konularla ilgili endişeler dile 

getirilmektedir. Dolayısıyla teknolojik dönüşüm sürecinin istenmeyen sonuçların önüne 

geçilebilmesi için iyi bir şekilde planlanması ve araştırılmasının gerekliliği belirtilmektedir. 

Süreç içerisinde geliştirilen teknolojilerin olumlu etkilerinin eşitsiz bir biçimde dağılması 

durumunda ise zengin ve fakir arasındaki uçurum derinleşebilir. Teknoloji inovasyonunun 

olumlu etkilerini doğru bir biçimde değerlendirmek ve potansiyel düşüşlerden kaçınmak için, 

yatırımcılar, yenilikçiler ve politika yapıcılar tarafından bilinçli ve koordineli çabalar 

gerektireceği ifade edilmektedir (WEF, 2018: s. 8). 

4. Analiz 

SWOT İngilizce “Strength” (güçlü yönler), “Weakness” (zayıf yönler), “Opportunity” 

(fırsatlar), “Threat” (Tehdit ve tehlikeler) kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesiyle 

oluşturulmuştur. SWOT Analizi, kısaca belirli bir durumun veya olayın iç ve dış yönlerinin 

değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Ele alınan olay ile ilgili önce “iç durum analizi” 

yapılarak karşı karşıya olunan durum ile ilgili güçlü ve zayıf yönler ortaya konulur. Daha sonra 

da “dış durum analizi” yapılarak bu durumun sonucunda karşılaşılabilecek fırsatlar ve tehditler 

tespit edilmeye çalışılır (Aktan, 2008: s.7) . Bu çaılşmada endüstir 4.0 sürecinin gıda ve tarım 

sektörü üzerinden açlık sorununun çözümüne yönelik swot analizi uygulanmıştır.  

4.1. Güçlü Yönler 

 Gübreleme alanında yapılan/yapılacak atılımlar (Paravan, 2016) 

 Biyoteknoloji alanında yapılacak yenilikler (Sachsenmeier, 2016: s. 225-229) 
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 Sulama teknikleri ile ilgili gelişmeler (Madeira, 2017) 

 Tarımda yenilikçi yöntemlerin ve tekniklerin üretilmesi (Dexia, 2010: s. 2) 

 

4.2. Zayıf Yönler 

 Tarımda verimin azalıyor olması 

 Geleneksel yoğun tarım yöntemlerinin kullanılması tarım için uygulan olan arazilerin 

bozulmasına  neden olmaktadır (Dexia, 2010: s. 5). 

 Tarım sektörünün bir meslek olarak cazibesinin olmaması, gençler için tarım sektöründe 

canlı ve cazip işlerin oldukça yetersiz bir düzeyde bulunması (WEF, 2018: s. 7) 

 Küresel ölçekteki mevcut arazi kullanım verilerine göre tarımsal üretim için uygun olan 

arazilerin halihazırda kullanılıyor olması (Dexia, 2010: s. 5). 

 Gıda ve tarım sektörü endüstri 4.0 süreci ile birlikte ortaya çıkan teknoloji gücünden 

faydalanma noktasında diğer sektörlere göre yavaş kalmaktadır. Söz gelimi belirgin bir 

biçimde teknolojik yatırımların çekebilme düzeyi bu sektörde daha düşük kalırken, aynı 

zamanda teknoloji temelli yenilikçi şirket sayısının da nispeten düşük olduğu ifade 

edikektedir (WEF, 2018: s.4). 

 Gıda fiyatlarının giderek yükselen yapısı nedeniyle tarım sektörü üzerine konulan 

yasaklar, kotalar ve vergiler gibi dış ticarete ilişkin müdahalelerin artması tarım 

ticaretinde etkin olmayan dağıtım sistemlerinin oluşmasına neden olmaktadır (Dexia, 

2010: s. 6). 

4.3. Fırsatlar 

 Akıllı uygulamalar, kapalı veya kentsel çiftçilik gibi yenilikler, tüketicilerin sağlıklı ve 

aynı zamanda makul fiyatlı yiyecekleri hazır gıdaların tüketilmesindeki rahatlığa benzer 

bir biçimde tüketmesine olanak sağlayabilmektedir (WEF, 2018: s. 9). 

 Radyofrekans tanımlama, genetik işaretleyiciler gibi gömülü mikroskobik elektronik 

cihazlar geleceğin barkodları olarak görev yapabilirler. Böylece cep telefonlarıyla 

birlikte kullanıldıklarında yiyeceklerin tazeliklerine, olgunluğuna, raf ömrüne ya da 

besin içeriğine ilişkin bilgilere anında ulaşabilme imkânı sunabilirler (WEF, 2018: s. 9). 

 Otonom araç teknolojisinde ve yapay zeka teknolojisinde ortaya çıkan gelişmeler ve 

ilerlemeler sonucunda gıda ve tarım sektörü için geliştirilen dronların kullanımı ile 

birlikte gübrelemede ve su kullanımında verimlilik artırılabilir (Schwab, 2016: s. 20). 

 Nutrigenetik alanındaki ilerlemelerin sonucunda, insanların diyet ve sağlık 

ihtiyaçlarına, tat tercihlerine, sindirme yeteneklerine göre uyarlanmış beslenme 

önerileri verilebilir (WEF, 2018: s. 9). 

 Biyoloji alanında elde edilen gelişmeler ve devamında gen dizilimi alanındaki 

ilerlemelerin bir parçası olarak organizmalar DNA yazılması sonucunda 

kişiselleştirilebilecek. Bu durumun sonuç olarak tarımsal ürünlerin üretimi üzerinde 

etkili olacaktır (Schwab, 2016: s.24). 

 Sosyal ağlar, ve çevrimiçi e-ticaret gibi bağlantı teknolojileri, tüketim kalıplarını önemli 

ölçüde etkileyecek ve besleyici gıdalara erişimi artıracak platformlar sağlayabilir (WEF, 

2018: s. 9). 

 Belirli gıdaların üretim ve tüketiminde bu gıdaların çevresel ve besinsel içerikleri 

hakkında blokchain (blok zinciri) teknolojileri ile haberdar olan tüketiciler, minimum 

sürdürülebilirlik ve sağlık gereksinmelerinin karşılanmasını isteyebilirler (WEF, 2018: 

s. 9). 

 Gen dizilimi alanında elde edilen gelişmelerin sonucu olarak daha ekonomik ve yerel 

koşullara daha uygun diyet koşullarında yetiştirilebilecek şekilde hayvanların modifiye 
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edilmesi, benzer şekilde aşrı sıcaklara veya kuraklığa dayanabilecek gıda ürünlerinin 

üretilebilmesi mümkün olacaktır (Schwab, 2016: s. 25). 

 Büyük veri (big data) teknolojisi politika kararlarını bilgilendirerek, tüketim kalıplarını 

tarım sektörü lehine değiştirecek şekilde toplam maliyet muhasebesini kolaylaştırabilir 

(WEF, 2018: s. 10). 

 Blok zincirleme ile sağlanan mobil ödemeler hedeflenen sağlık ve beslenme 

sübvansiyonlarını verimli bir şekilde sağlayabilir ve sosyal ağlar halk sağlığı 

kampanyalarına olanak sağlayabilir (WEF, 2018: s. 10). 

4.4. Tehtidler 

 İklim değişikliğinin uzun vadede tarımsal yapıyı bozarak gıda güvenliği üzerinde geri 

dönülemez boyutlarda olumsuz etkiler meydana getirmesi beklenmektedir (Dexia, 

2010: s. 3). Dünyanın farklı bölgelerinde etkileri farklı ölçeklerde bekleniyor olsa da 

sonuç olarak iklim değişikliği tarımsal verimin azalmasına ve dünya tahıl üretiminde 

önemli düşüşlere yol açmasına neden olacağı belirtilmektedir (Stern review, 2006: s. 

67).  

 Mevcut tarım arazilerinin endüstriyel kirlilik nedeiyle bozunma ve yıkım tehtidiyle 

karşı karşıya olması (Dexia, 2010: s. 3). 

 Dürdüncü sanayi devriminin fırsatlarını ve zorluklarını doğru ve açık bir şekilde ifade 

edebilecek ortak bir anlatının olmaması, bu dönüşüm sürecine karşı popüler bir tepkiyi 

ortaya çıkarabilir (Schwab, 2016: s. 13). 

 Küresel nüfusun artaması nedeniyle gıda arzı üzerindeki baskının giderek çoğalması 

(Brown, 1997: s. 15).  

 İklim değişikliğinin üstesinden gelme ihtiyacı ve petrol fiyatlarındaki ani yükselişler de 

dahil olmak üzere, çevresel endişelerin artması, biyoyakıtların üretim ve tüketimine 

olan ilginin artmasına neden olmuştur. Bioyakıtlara olan talebin artması ise tarımsal 

üretimin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan potansiyel tarım arazilerinin kısıtlanmasına 

yol açmaktadır Birinci nesil biyoyakıtlar (biyoetanol ve biyodizel) yenilenemeyen enerji 

kaynaklarının yerine geçmektedir ve öncelikle biyodizel için biyoetanol, kolza tohumu, 

soya fasulyesi ve palmiye yağı için mısır, buğday, şeker pancarı ve şeker kamışı gibi 

gıda ürünlerinden yapılmaktadır. Sonuç olarak örneğin ABD’nin mısır üretiminin 

%30’u etanol üretimi için kullanılırken, Avrupa’nın tarımsal arazilerinin %9’u 

biyodizel için harcanmaktadır (Dexia, 2010: s. 3-5).  

 Endüstri 4.0 süreci ile birlikte ortaya çıkması beklenen dönüşümün boyutuyla 

karşılaştırıldığında, ekonomik, sosyal ve politik sistemlerimizi tüm sektörler 

bakımından yeniden ele alabilecek liderlik düzeyi çok yetersiz bir düzeydedir (Schwab, 

2016: s. 13). 

 Kentleşmenin küresel ölçekte artan yapısı, tarımsal üretim için kullanılabilecek  

arazilerin giderek azalmasına yol açmaktadır (Dexia, 2010: s. 3). 

 Ulusal ve küresel düzeyde inovasyonun yayaılımını düzenleyen ve ortaya çıkaracağı 

bozulmayı hafifletebilecek kurumsal çerçeve bulunmamaktadır (Schwab, 2016: s. 13). 

 

5. Tartışma 

Yeni ortaya çıkan teknolojilerin gelişimini ve bu teknolojilerin benimsenmesini çevreleyen 

derin belirsizlikler henüz bu sanayi devriminin neden olduğu dönüşümlerin nasıl ortaya 

çıkacağını tam olarak bilmediğimizin en büyük işareti olmaktadır. Ortaya çıkan teknolojilerin 

kompleks yapısı ve bir çok sektörü birbirine bağlayan bir özellğe sahip bulunmaları hükümetler, 

iş dünyası, akademi ve sivil toplum olarak tüm paydaşlara ortaya çıkan eğilimleri daha iyi 

anlayabilmek için birlikte hareket etme sorumluluğunu yüklemektedir (Schwab, 2016: s. 8).  
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Gıda ve tarım sektörüne yönelik yapılan ve yapılmakta olan yeniliklerin bu sektörün alışılmış 

çalışma biçimini temelinden değiştirebilcek bir potansiyeli barındırdığı görülmektedir. 

Doğrudan sektörün kendisiyle ilgili gübreleme, sulama gibi alanlardaki yeniliklerle gıda arzının 

artırılarak gıda güvenliğinin sağlanabilmesi mümkün gözükmektedir. Bunun yanında akıllı 

uygulamaların, robot teknolojilerinin, gen biliminin, biyoloji alanındaki gelişmelerin de 

tüketim alışkanlıkları ve çalışma biçimlerini değiştirerek sektöre olumlu katkılar sunması 

beklenmektedir. 

Sektörün kendi içerisnde bulunan özellikle arazi kaynaklı sorunların ve sektöre dolaylı yönden 

olumsuz etkileri bulunan iklim değişikliği, kirlilik, nufüs artışı, biyo yakıt talebinin artması, 

küresel ortak akıl eksikliği gibi sorunların ilerleyen dönemde acil olarak çözüm beklediği 

görülmektedir. 
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Türkiye’de Vergi Yükü ve Gelir Eşitsizliği Arasındaki İlişki: Bazı 

OECD Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma (2011-2015)   

 
Hasan Tahsin Yöyen1  

 
Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de vergi yükü ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiye bir yorum getirmektir. 

Bu bağlamda beş yıllık dönem (2011 – 2015) için Türkiye’nin ve bazı OECD ülkelerinin sahip olduğu 

gini katsayısı ile vergi yükü ele alınmıştır. Karşılaştırmanın tutarlı olabilmesi için verilerin tamamı 

OECD veritabanından elde edilmiştir. Buna göre Türkiye sahip olduğu vergi yükü bakımından OECD 

ülkeleri arasında son sıralarda yer alır. Gelir eşitsizliği açısından bakıldığında ise OECD ülkeleri 

arasında gelirin en adaletsiz dağıldığı ülkelerin başında gelmektedir. Yapılan karşılaştırmalar 

neticesinde vergi yükü ile gelir eşitsizliği arasında bir ilişki olduğu söylenebilir. Vergi yükü görece 

yüksek olan ekonomilerde gelir dağılımı daha adaletlidir. Çalışmada, dolaysız vergi yükünün (sosyal 

güvenlik ödemeleri dahil) görece yüksek olduğu ekonomilerde gelirin daha adaletli bir dağılım 

gösterdiği de görülmüştür. Bu ilişkiye göre Türkiye’de var olan gelir eşitsizliğini, dolaysız vergi yükünü 

arttıracak düzenlemeleri içeren bir vergi reformu ile azaltmak mümkündür. 
 

AnahtarKelimeler: Vergi yükü, gelir eşitsizliği, dolaysız vergiler. 
 

JEL Sınıflandırması: E02, E44, O16 

 

The Relationship between Tax Burden and Income Inequality in 

Turkey: A Comparison with Some OECD Countries (2011-2015) 

 
Abstract 

The purpose of this study is to make a comment on the relationship between tax burden and income inequality in 

Turkey. In this context, for the five years period (2011 - 2015), Turkey and some OECD countries’ gini coefficient 

and tax burden were discussed. All data were collected from the OECD database so that the comparison can be 

consistent.  According to this data, Turkey take a part in the last place among OECD countries in terms of its tax 

burden. In terms of income inequality, it is among the countries that have the most unequal income distribution in 

OECD countries. In the economies that tax burden is relatively high, income distribution is more equitable. In this 

study, it has also been seen that income is more fairly distributed in the economies that direct tax burden (included 

social security contribution) is relatively high. According to this relationship, income inequality in Turkey can be 

reduced by a tax reform that includes regulations that would increase direct tax burden.   

 

Keywords: Tax burden, income inequality, direct taxes. 
 

JEL Classification: E02, E44, O16 
 

1. Giriş 

Sovyet bloğunun yıkılmasıyla küreselleşme, 90’lardan itibaren büyük bir ivme kazanmıştır. 

Ancak bu süreç vaat ettiği zenginlikle beraber belli sorunları da getirmiştir. Bu zenginlikten, 

yoksul kesim pay alamamış, daha çok çevre kirliliği ve doğanın tahribatına katlanmak 

durumunda kalmışlardır. Zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olduğu bu süreçte,  “gelir 

dağılımı” kavramının önemi de gittikçe artmıştır.  

Gelir dağılımı, bir ekonomide belli bir dönemde meydana getirilen gelirin; bireyler, hane 

halkları, toplumsal gruplar, üretim faktörü sahipleri veya bölgeler arasında nasıl bölüşüldüğünü 
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ifade eder (Çalışkan, 2010, s. 92). Gelir dağılımını yorumlamada bir takım araçlar ön plana 

çıkar. Burada çalışmanın konusu gereği Lorenz eğrisi ile Gini katsayısından bahsedilecektir. 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Lorenz eğrisi, yatay ekseninde nüfus, dikey ekseninde ise bu 

nüfusun elde ettiği kümülatif geliri gösteren noktaların kesişiminden elde edilen, yüzdesel 

paylaşımı ifade eden bir eğridir. Örneğin, gelir dağılımında mutlak bir eşitlik olması demek, 

ilgili nüfus dilimlerinin gelirden eşit ölçüde pay alması demektir. Bu durumda gelirin yüzdelik 

dilimleri ile nüfusun yüzdelik dilimleri eşittir ve Lorenz eğrisi mutlak eşitlik doğrusu ile 

örtüşecek biçimde 45 derecelik doğru şeklini alır. Ancak gelir dağılımında bir eşitsizlik olması 

durumunda, eğri mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşmaya başlar ve sağa doğru kayar (Doğan 

ve Tek, 2007, s. 99). 

 

Şekil 1: Lorenz Eğrisi 

 
Kaynak: Çalışkan, 2010, s. 98. 

 

Gini katsayısı ise, 45 derecelik mutlak eşitlik doğrusu ile Lorenz eğrisi arasında kalan alanın, 

mutlak eşitlik doğrusu altında kalan tüm alana oranıdır. Gini katsayısının aldığı değerler sıfır 

ile bir arasında değişir. Katsayının değerinin sıfıra yaklaşması gelir eşitsizliğinin azaldığını 

gösterirken, bire yaklaşıyor olması eşitsizliğin arttığı anlamına gelir (Çalışkan, 2010, s. 99).  

Devletin en önemli gelir kaynağı olan vergiler ise gelir dağılımını etkileyen önemli bir 

unsurdur. Bu etkiye  “ikincil gelir dağılımı” adı verilir. Bu noktada ekonomideki vergi yükü ve 

dolaylı ve dolaysız vergilerin payları ön plana çıkar. Bu çalışmada da vergi yükü ile gelir 

dağılımı arasındaki ilişki esas alınacaktır. 

2. Literatür  

Türkiye’deki vergi yükü hakkında birçok çalışma yapılmasına rağmen vergi yükünü gelir 

dağılımı ile ilişkilendiren çalışma sayısı sınırılıdır. Türkiye’de vergi yükü ile vergilerin gelir 

dağılımı ile ilişkisine yönelik çalışmalardan bazıları ve ulaştığı sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.  

Selim (1999). Araştırma, Türkiye’de gelir vergisinin kişisel gelir dağılımına etkisini 1960-1986 

yılları için incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre Türkiye’de gelir vergisi, kişisel gelir 

dağılımı üzerinde olumlu bir etki yaratmamaktadır.  

 

İnaltong (2012). Çalışma Türkiye’de ve OECD ülkelerinde vergi yükünün durumunu ele 

almıştır. 1965-2008 dönemi için mevcut verilere dayanarak Türkiye’de vergi yükünün OECD 
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ortalamasının çok altında seyrettiği görülür. Çalışmaya göre Türkiye’de dolaysız vergilerin 

GSYH’ye oranı da OECD ortalamasının altındadır. Öte yandan dolaylı vergilerin, dolaysız 

vergiler karşısındaki payı da artış eğilimindedir.  

Bilgiç (2015). Çalışmada gelir dağılımı ile vergi politiklaları arasındaki ilişki ele alınmış ve 

kurulan gini modeli ile ekonometrik analizi yapılmıştır. Bu analizin sonuçlarına göre 1990-

2013 dönemi için dolaysız vergilerin gelir dağılımını düzeltici etkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Çalışmaya göre etkinliği artan dolaylı vergilerin, gelir dağılımı üzerinde daha çok 

bozucu etkisi olduğundan, dolaylı vergilerin dolaysız vergiler ile ikame edilmesi gerekir.  

Kılıçaslan ve Yavan (2017). Çalışma Türkiye’de ve OECD ülkelerinde vergi yükünü 

karşılaştırmıştır. Buna göre 1965-2013 dönemi için Türkiye’de vergi yükünün OECD 

ortalamasının altında değerler aldığı görülür. Söz konusu dönem için gelir ve kurumlar 

vergisinin ağırlığı her daim OECD ortalamasının altında kalırken, harcamalar üzerinden alınan 

vergilerin değeri 2001 yılı itibariyle OECD ortalamasının üstündedir.   

Losidifi ve Mylonidis (2017). Çalışma OECD ülkelerinin vergi oranlarını ele alarak işgücü, 

harcama ve sermaye üzerinden alınan vergilerin yeniden dağıtıcı etkisini araştırmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre işgücü veya harcama üzerinden alınan vergilerin oranının sermaye 

üzerinden alınan vergilere göre artması gelir eşitsizliğine yol açmaktadır.   

Uygun ve Kasa (2017). Türkiye’de ve OECD ülkelerinde vergi yükünün 1965-2014 yılları 

itibariyle karşılaştırıldığı çalışmaya göre hem Türkiye’nin vergi yükü hem OCED’nin vergi 

yükü ortalamasının düzenli olarak arttığı görülmüş, Türkiye’nin vergi yükünün her daim OECD 

ortalamsının altında kaldığı belirtilmiştir. Ayrıca dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki 

payının dolaysız vergilerin çok üzerinde olduğu vurgulanmıştır. 

3. Vergi 

Vergi, devletin anayasal gücüne dayanarak zorla ve karşılıksız olarak kamu harcamalarını 

karşılamak amacıyla, toplumu oluşturan kişi ve kurumlardan ödeme güçlerine göre aldığı 

ekonomik değerdir (Pehlivan, 2008, s. 85). Vergi, verilen kamu hizmetlerinin bir fiyatı olarak 

görülemez zira bu kamu hizmetlerinden herkes (vergi ödemeyenler de dahil) ve farklı ölçülerde 

yararlanır.  

Kamu gelirlerinin en büyük katmanını oluşturan vergileri iki başlık altında toplayabiliriz. 

3.1. Dolaylı Vergiler 

Dolaylı vergiler, gerçekleştirişen bir işlem üzerinden alınan vergilerdir. KDV ve ÖTV dolaylı 

vergilere örnek olarak gösterilebilir. Bu vergiler, ortada herhangi bir işlem olmadığında 

ödenmeyecektir.  

Katma değer vergisi (KDV), genel itibariyle bütün mal ve hizmetleri vergi konusuna alan, 

üretim sürecinden nihai tüketime kadar bütün iktisadi aşamaları kapsayan çok aşamalı ve bu 

iktisadi aşamaların her birinde yaratılan değeri matrah olarak kabul eden bir vergi türüdür. 

KDV, her aşamada yaratılan katma değer üzerinden alındığından vergi piramitleşmesini de 

önler. Bu yüzden günümüzde en yaygın harcama vergisi durumundadır (Şenyüz vd. 2013, s. 

231). 

Özel tüketim vergisi (ÖTV), Avrupa Birliği Mevzuatına uyum sağlama çalışmaları neticesinde 

01.08.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4760 sayılı kanunla mevzuatımıza girmiştir. Özel tüketim 

vergisi belirli mallar üzerinden maktu ya da oransal olarak alınan bir harcama vergisidir (Age, 

2013, s. 291). Avrupa Birliği’nde sosyal fayda amacıyla çıkarılan bu vergi türü, ülkemizde lüks 

mallar (mücevher gibi), sağlığa zararlı mallar (alkol gibi) çevreye zararlı mallardan (benzin 

gibi) ziyade bazı temel tüketim mallarından da alınmaktadır.  
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Dolaylı vergiler kolay tehsil edilebilmeleri ve kaçınmak için alım-satım işlemini 

gerçekleştirmemekten başka çara olmaması açısından avantajlı olsa da ileride bahsedileceği 

gibi bazı durumlarda gelir dağılımı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.  

3.2. Dolaysız Vergiler 

Gelir ya da servet üzerinden alınan vergiler dolaysız vergileri oluşturur. Bu vergi türünde, 

dolaylı vergilerde olduğu gibi herhangi bir işlem gerçekleştirilmesine gerek yoktur. Tek şart 

gelirin elde edilmiş olması veya servet sahibi olmaktır. Bu vergi türlerine örnek olarak: gelir 

vergisi, kurumlar  vergisi ve veraset ve intikal vergisi gösterilebilir.  

Gelir vergisi, gerçek kişinin belirli bir dönemde elde ettiği kazanç ve gelirlerin safi toplamından 

alınan vergiyi ifade eder. Verginin konusu ve matrahı gerçek kişinin yıllık safi geliridir. Ancak 

mükelleflerin gerçek vergi ödeme gücüne ulaşmak amacıyla gerçek kişilerin gelirlerinin 

vergilendirilmesinde, vergi mükellefinin kişisel durumuyla ilgili olarak aile durumunun göz 

önüne alınması, emek gelirinin sermaye gelirine göre daha az vergilendirilmesi için farklı 

oranlar uygulanması veya artan matrahların daha yüksek oranlarda vergilendirilmesi gibi birçok 

uygulama ile mükelleflerin vergi yükü farklılaştırılabilir (Tosun ve Arıkan, 2012, s. 10).  

Kurumlar vergisi, gerçek kişiler gibi belli bir dönemde ekonomik faaliyetleri sonucu gelir elde 

eden kurumların toplam safi kazançları üzerinden alınan vergi türüdür. Kurumlar vergisi genel 

nitelikte ve objektif bir dolaysız vergidir (Age, s. 219). Gelir vergisi ve kurumlar vergisi 

arasındaki fark, gelir vergisinin gerçek kişilerin gelirine göre, kurumlar vergisinin ise tüzel 

kişiliğe sahip firmaların elde ettikleri gelire göre tehsil ediliyor olmasıdır. Ayrıca kurumlar 

vergisi, gelir vergisi gibi subjektif bir vergi değildir.  

Veraset ve intikal vergisi ise malların veraset yoluyla veya başka bir nedenle karşılıksız olarak 

bir gerçek kişiden başka bir gerçek kişiye intikal etmesiyle alınan dolaysız vergi türüdür GİB, 

2014, s. 1). Veraset ve intikal vergisi 797 sayılı kanun ile 1926 yılında mevzuatımıza girmiş 

olup 08.06.1969 tarih ve 7338 sayılı kanun ile günümüzdeki niteliğini kazanmışsa da gerek 

istisnalar gerekse de oranlar vasıtasıyla güncellenmektedir (Akdoğan, 2008, s. 463). 

Dolaysız vergiler içerisinde ayrıca, emlak vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinden de söz 

edilebilir. Bir kimsenin mal varlığına ilişkin değerler, o kişinin vergi ödeme gücüne dair bir 

göstergedir. Emlak vergisi, kişilerin sahip olduğu bina ve araziler üzerinden alınan dolaysız 

vergi türünü ifade eder (Erginay, 1986, s. 244). 

Motorlu taşıtlar vergisi ise 1957 yılında “hususi otomobil vergisi” adıyla vergi sistemimize 

girmiş, 26.11.1980 tarih ve 2348 sayılı kanun ile günümüzdeki şekline dönüşmüş olan ve mali 

ihtiyaçlar ve tarifeler itibariyle sürekli güncellenen, kanunda belirtilen motorlu taşıtlar 

üzerinden alınan vergi türünü ifade eder (Akdoğan, 2008, s. 449). 

4. Türkiye’nin ve Bazı OECD Ülkelerinin Gini Katsayıları 

Gini katsayısı, bahsedildiği üzere sıfır ila bir arasında değerler alan ve değeri sıfıra yaklaştıkça 

gelirin daha adaletli, bire yaklaştıkça daha adaletsiz bir dağılım gösterdiğini ortaya koyan bir 

kavramdır. 

 

 

Tablo 1: Türkiye’de ve Bazı OECD Ülkelerinde Gini Katsayıları  

Yıl Ülkeler İzlanda Slovenya Slovakya Türkiye ABD Meksika Şili 

2011 – 2015 

Ortalaması 

0.25 0.25 0.26 0.40 0.39 0.46 0.46 

Kaynak: OECD, Income inequality, https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm 



4th SCF International Conference on “Economic and Social               Nevsehir 

Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”                        26th-28th April 2018 

 

192 
 

Tablo 1’de yer alan İzlanda, Slovenya ve Slovakya, OECD ülkeleri arasında en düşük gini 

katsayılarına sahipken, sırasıyla Şili, Meksika ve ABD, OECD ülkeleri arasında en yüksek gini 

katsayısına sahiptir. 2011 – 2015 yılları için ortalama değerlere göre Türkiye dışarıda tutulmak 

üzere Türkiye’nin solunda yer alan ülkeler OECD ülkelerin arasında gelirin en adaletli 

dağıldığı, sağındakiler ise gelir dağımının en adaletsiz olduğu ülkelerdir. Türkiye’yi de dahil 

ettiğimizde ise sahip olduğu gini katsayısına itibariyle Meksika’nın ardından OECD ülkeleri 

arasında en adaletsiz gelir dağılımına sahip üçüncü ülke olduğu görülür. 

5. Türkiye’de ve Bazı OECD Ülkelerinde Dolaylı ve Dolaysız Vergiler 

Dolaylı vergiler harcamalar üzerinden alınan vergilerken dolaysız vergiler bahsedildiği üzere 

gelir ve servet üzerinden alınan vergilerdir. Bu noktada, Türkiye’deki dolaylı ve dolaysız 

vergilerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ele alınacak ve bu değerler bazı OECD ülkelerinin 

değerleri ile karşılaştırılacaktır. Bu ülkeler, OECD ülkeleri içinde, 2011-2015 dönemi 

ortalaması alındığında  en düşük gini katsasyısı değerlerine sahip üç ülke ile yine aynı şekilde 

en yüksek gini katsayına değerlerine sahip üç ülkeden (Türkiye hariç) oluşur.  

Karşılaştırmanın daha sağlıklı olması için Türkiye’ye dair veriler de OECD veritabanından elde 

edilmiştir. Burada bahsedilen dolaysız vergiler; gelir, kar ve sermaye kazançları üzerinden 

alınan dolaysız vergileri ifade etmektedir. Dolaysız vergilere sosyal güvenlik ödemeleri dahil 

değildir.  

Tablo 2: Türkiye’de  ve Bazı OECD Ülkelerinde Dolaylı Vergilerin GSYH’ye Oranı 

Yıl Ülkeler İzlanda Slovenya Slovakya Türkiye ABD Meksika Şili OECD 

Ortalaması 

2011 – 2015 

Ortalaması 

12 14.4 10.5 11.3 4.5 5.3 10.7 10.8 

Kaynak: OECD, Revenue Statistics. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV 
 

Tablo 2’ye göre gelirin görece adaletli dağıldığı ülkeler ile gelir dağılımının daha adaletsiz 

olduğu ülkeler arasında dolaylı vergi yükü bakımından anlamlı bir yorum yapmak mümkün 

değildir. Zira en yüksek dolaylı vergi yüküne sahip Slovenya ve onu takip eden İzlanda, OECD 

ülkeleri ararsında gelir dağılımı en adaletli olan ikinci ve birinci ekonomiyken, bu ülkeleri 

izleyen Türkiye ve Şili, OECD ülkeleri arasında gelir dağılımı en adaletsiz olan dördüncü ve 

birinci ekonomilerdir.  

Tablo 2’de yer alan bilgilere göre, dolaylı vergi yükü en düşük ülke olan ABD (%4.5) ve onu 

izleyen Meksika (%5.3), İzlanda (%12) ve Slovenya (%14.4) ile karşılaştırıldığında dolaylı 

vergi yükü görece yüksek olan ekonomilerin daha adaletli gelir dağılımına sahip olduğu 

yorumu yapılabilir. Ancak dolaysız vergi  yükü ele alınmadan böyle bir çıkarımda bulunmanın 

doğru olmayacağı gibi, Slovakya (%10.5), Türkiye (%11.3) ve Şili (%10.7) göz önüne 

alındığında bu çıkarım anlamlı da olmayacaktır.  

Tablo 3: Türkiye’de ve Bazı OECD Ülkelerinde Dolaysız Vergilerin GSYH’ye Oranı 

Yıl Ülkeler İzlanda Slovenya Slovakya Türkiye ABD Meksika Şili OECD 

Ortalaması 

2011 – 2015 

Ortalaması 

16.7 6.7 6.1 5.2 12 5.8 7.5 11.3 

Kaynak: OECD, Revenue Statistics. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV 

Tablo 3’te söz konusu ülkelerin dolaysız vergi yükleri görülmektedir. Buna göre dolaysız vergi 

yükü en yüksek ülke gelir dağılımının OECD ülkeleri arasında en adaletli olduğu İzlanda’dır. 

Dolaysız vergi yükü en düşük olan ülke ise gelir dağılımı en adaletsiz olan dördüncü ülke, 

Türkiye’dir. Ancak tabloya göre dolaysız vergi yükünün yüksek olduğu ekonomilerde gelirin 

görece adaletli dağıldığını söylemek mümkün değildir. Zira Türkiye’nin iki katından daha fazla 
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bir dolaysız vergi yüküne sahip olan ABD (%12), OECD ülkeleri arasında Türkiye’den sonra 

gelir dağılımı en bozuk dördüncü ülkedir. Buna paralel bir şekilde ABD’nin neredeyse yarısı 

bir dolaysız vergi yüküne sahip olan Slovakya, gelirin en adaletli dağıldığı üçüncü ülkedir.   

Ancak yukarıda bahsedildiği üzere, dolaysız vergilere sosyal güvenlik primleri dahil değildir. 

Tablo 4’te söz konusu ülkeler için sosyal güvenlik primlerinin GSYH’ye oranı yer almaktadır. 

Buna göre gelir dağılımının görece iyi olduğu ekonomilerde sosyal güvenlik primlerinin payı 

yüksek, gelir dağılımının görece kötü olduğu ekonomilerde ise  sosyal güvenlik primlerinin 

payı düşüktür. İstisna olan İzlanda’nın durumu sahip olduğu dolaysız vergi yüküne bağlanabilir. 

Tablo 4: Türkiye’de ve Bazı OECD Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Ödemelerinin GSYH’ye 

Oranı 

Yıl Ülkeler İzlanda Slovenya Slovakya Türkiye ABD Meksika Şili OECD 

Ortalaması 

2011 – 2015 

Ortalaması 

3.7 14.6 13 7.1 5.9 2.2 1.4 9 

Kaynak: OECD, Revenue Statistics. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV 

 

Tablo 3 ve 4’ün birleşimi olan tablo 5’e bakıldığında durum daha net anlaşılacaktır. ABD 

haricinde dolaysız vergiler ve sosyal güvenlik ödemelerinin toplamı GSYH içinde görece 

yüksek paya sahip olan ülkelerde gelirin daha adaletli dağılım gösterdiği yorumu yapılabilir. 

ABD istisnasının sebebi vergi  yükü olduğundan bu durum şimdilik göz ardı edilecek ve vergi 

yükü başlığında ele alınacaktır.  

Tablo 5’te, OECD ortalamasına (%20.3) yakın bir değere sahip olan Slovakya (%19.1) ve bu 

ortalamanın üzerinde değerlere sahip İzlanda ile Slovenya OECD ülkeleri arasında en düşük 

gini katsayısına sahip ülkelerdir. OECD ortalamasının altında kalan değerler ise en yüksek gini 

katsayılarına sahip ülkeler: Şili, Meksika, ABD ve Türkiye’dir.  

Tablo 5: Dolaysız Vergiler ve Sosyal Güvenlik Ödemelerinin Toplamı 

Yıl Ülkeler İzlanda Slovenya Slovakya Türkiye ABD Meksika Şili OECD 

Ortalaması 

2011 – 2015 

Ortalaması 

20.4 21.3 19.1 12.3 17.9 8 8.9 20.3 

Kaynak: OECD, Revenue Statistics. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV 

6. Türkiye’de ve Bazı OECD Ülkelerinde Vergi Yükü 

Vergi yükü, söz konusu ekonomi için bir yıl içindeki toplam vergi gelirlerinin o yılki gayri safi 

yurtiçi hasılasına oranıdır. OECD ortalaması baz alındığında Türkiye’deki vergi yükünün 

1975’ten bu yana düşük olduğu söylenebilir (OECD, 2015, s. 27).  

Tablo 6: Türkiye’de ve Bazı OECD Ülkelerinde Vergi Yükü (SGP Dahil) 

Yıl Ülkeler İzlanda Slovenya Slovakya Türkiye ABD Meksika Şili OECD 

Ortalaması 

2011 – 2015 

Ortalaması 

36.1 36.6 30.1 25.2 25.2 14.1 20.5 33.5 

Kaynak: OECD, Revenue Statistics. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV 

Tablo 6’da Türkiye’de ve bazı OECD ülkelerinde toplam vergilerin (sosyal güvenlik primleri 

dahil) GSYH’ye oranı yer almaktadır. Buna göre Türkiye’de vergi yükü söz konusu yıllar 

itibariyle OECD ortalamasının bir hayli altında kalırken, OECD ülkeleri arasında gelir dağılımı 

en bozuk iki ülke olan Meksika ve Şili’den daha yüksek vergi yüküne sahiptir. Diğer taraftan 

OECD ülkeleri arasında en adaletli gelir dağılımına sahip İzlanda, Slovenya ve Slovakya’daki 

vergi yükü, Türkiye’deki vergi yükünün bir hayli üzerindedir. Buna göre vergi yükünün düşük 

olduğu ekonomilerde gelirin görece daha adaletsiz dağıldığı yorumunu yapmak mümkündür. 
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Keza Türkiye’de vergi yükü hakkında yapılan geçmiş çalışmalara (İnaltong, 2012; Kılıçaslan 

ve Yavan, 2017; Uygun ve Kasa, 2017) bakıldığında da 1960’lardan beri Türkiye’nin vergi 

yükünün OECD ortalamasının altında olduğu görülür. Buna paralel olarak 2000 yılı sonrası için 

hesaplanan gini katsayıları da Türkiye’nin en adaletsiz gelir dağılımına sahip beş OECD 

ülkesinden biri olduğunu gösterir (Human Development Report, 2015, s. 216-217).  

Vergi yükü görece yüksek olan ekonomilerde gelirin daha adaletli dağıldığı hipotezini destekler 

nitelikteki bir diğer durum da yukarıda bahsedildiği üzere ABD’nin dolaylı vergi yükü düşük, 

dolaysız vergi yükü yüksek bir ekonomi olmasına rağmen, OECD ülkeleri arasında Türkiye’nin 

hemen ardından gelirin en adaletsiz dağıldığı dördüncü ülke olmasıdır. Zira ABD de, söz 

konusu yıllar için Türkiye ile aynı vergi yükü (%25.2) ortalamasına sahiptir.  

7. Sonuç 

Şüphesiz ki toplumsal huzur ve refahın artışı için adil bir gelir dağılımı şarttır. Bu minvalde 

gerek küresel ölçekte gerekse de ülkeler bazında var olan gelir eşitsizliği önemi giderek artan 

bir sorundur. Vergilerse ikincil dağılım yoluyla gelirin bölüşümünü dolaylı olarak etkiler.  

Bu çalışmada vergi yükü ile gelir dağılımı arasındaki OECD ülkeleri çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. Bu bağlamda 2011-2015 dönemi için hesaplanan ortalama gini katsayıları 

itibariyle OECD ülkeleri arasında gelirin en adil ve en adaletsiz dağıldığı (Türkiye hariç) üçer 

ülke esas alınmış ve bu ülkelerin sahip olduğu vergi yükü yine 2011-2015 dönemi için ortalama 

olarak hesaplanmıştır. 

Buna göre  OECD ülkeleri arasında gelirin en adil dağıldığı üç ülke İzlanda, Slovenya ve 

Slovakya'dır. Bu üç ülkenin her birinin söz konusu dönem için hesaplanan ortalama vergi yükü 

ise OECD ülkeleri arasında gelirin en adaletsiz dağıldığı üç ülke olan Şili, Meksika ve ABD'nin 

vergi yükünden yüksektir. Bu tabloya Türkiye dahil edildiğinde, ABD ile aynı vergi yüküne 

sahip olan Türkiye, ABD'nin yerini alarak OECD ülkeleri arasında gelirin en adaletsiz dağıldığı 

üçüncü ülke olur. 

OECD ülkeleri baz alındığında vergi yükü ile gelir dağılımı arasında ters yönlü bir ilişki vardır. 

Türkiye’deki durum da bu görüşü destekler. OECD ülkeleri arasında en adil gelir dağılımına 

sahip üç ülkenin dolaysız vergi yükünün dolaylı vergi yükünden yüksek olduğu da hesaba 

katılırsa Türkiye'nin gelir dağılımını iyileştirme yolunda uzun vadeli bir program ile dolaysız 

vergiler kanadıyla vergi yükünü arttırması gerekmektedir. 
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Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme 

İlişkisi: Zaman Serisi Analizi (1980 – 2016) 

 

Hasan Tahsin Yöyen1   M. Hilmi Özkaya2 

 
Özet 

Bu çalışmada 1980 – 2016 dönemi için yıllık doğrudan yabancı yatırım ve gayrisafi yurtiçi hasıla verileri 

kullanılarak Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi 

incelenmiştir. Nedensellik testi uygulanabilmesi için önce ADF, PP ve KPSS birim kök testleri ile serilerin 

durağanlığı test edilmiş ve birinci farklar alındığında durağan oldukları görülmüştür. Durağanlık elde edildiğinde 

eşbütünleşme testi uygulanmış ve Johansen eşbütünleşme testine göre seriler arasında uzun dönemli bir ilişki 

olduğu görülmüştür. Vektör hata düzeltme modeliyle elde edilen hata düzeltme katsayısı yardımıyla hem kısa hem 

de uzun dönemde granger nedenselliği test edilmiştir. Buna göre yalnızca yüzde on anlamlılık düzeyinde, kısa ve 

uzun dönemde gayrisafi yurtiçi hasılanın, doğrudan yabancı yatırımların granger nedeni olduğu sonucu elde 

edildiğinden, DYY ile ekonomik büyüme arasında bir nedensellik ilişkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Doğrudanyabancıyatırımlar, ekonomikbüyüme, Granger nedensellik. 

JEL Sınıflandırması: E02, E44, O16 

 

The Relationship of Foreing Direct Investment and Economic 

Growth in Turkey: Time Series Analysis (1980 – 2016) 

 

Abstract 

In this study, by using the annual foreign direct investment and gross domestic product data for the period 1980 – 

2016, were examined casuality relationship between economic growth and foreign direct investment in Turkey. In 

order to apply casuality test, first, the stability of the series were tested by ADF, PP and KPSS unit root tests and 

it was found to be stationary. When stationarity was obtained, the cointegration test was applied and it was found 

that there was a long-run relationship between the series according to Johansen cointegration test. By the error 

correction coefficient obtained by vector error correction model, both short run and long run granger casuality was 

tested. According to this, gross domestic product is granger cause of foreign direct investment in short run and 

long run, only in ten percent level of significance, because of that, it can be said that there is no casuality 

relationship between economic growth and foreign direct investment.   
 

Keywords:  Foreign direct investment, economic growth, Granger causaliy 
 

JEL Classification: E02, E44, O16 

 

1. Giriş 

1980 yıllarla birlikte dünyadaki küreselleşme ve buna paralel olarak meydana gelen finansal 

serbestleşme hareketleriyle birlikte uluslararası sermaye hareketliliği de hız kazanmıştır. 

Ülkemiz de 24 Ocak Kararlarıyla birlikte dünya ekonomisine entegre olma yolunda adımlar 

atmaya başlamıştır. Bu sayede hem dış ticaret hem de ülkeye sermaye giriş-çıkışlarında alınan 

liberal kararlarla bu iki alanda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Dünya genelinde yaşanan bu 
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ekonomik serbestleşmeye üretimin artması da eklenince doğrudan yabancı yatırımlar da 

giderek artmış, gelişmekte olan ülkeler bu kaynakları büyümelerinin finansmanında kullanma 

imkanına erişmişlerdir.  

OECD’ye göre doğrudan yabancı yatırım, bir ülkede bulunan yerleşik bir birimin, başka bir 

ülkede bir çıkar elde etmek amacıyla bir şirket veya benzeri bir kuruluşa kalıcı bir ilişki kurmak 

maksadıyla yaptığı sınır ötesi yatırımı ifade eder (OECD, 2008, s15). Burada kalıcı ilişkiden 

kasıt, yabancı yatırımcı ile doğrudan yatırımı alan yerel işletme arasında uzun süreli bir ilişkinin 

olması ve yabancı yatırımcının bu işletmenin yönetimi üzerinde söz sahibi olmasıdır. Bu 

çerçevede kabul görmüş oran ise, yönetimde en az %10 oy hakkına sahip olmaktır (Akışoğlu, 

2013, s. 14). Seyidoğlu’na göre DYY, ülke içerisindeki bir şirketin, yurtdışında başka bir ülkede 

bir üretim tesisi kurması veya var olan bir tesisi satın almasıdır (Seyidoğlu, 2009, s. 600). 

Ünsal’a göre, yabancı bir ülkede bulunan çok uluslu şirketin, ülke içerisindeki bir şirketin 

tümünü veya bir kısmını satın alması veya burada yeni bir şirket kurması DYY olarak ifade 

edilebilir (Ünsal, 2005, s. 524). Karluk ise DYY’yi, bir ülkede bir firmanın satın alınması, 

kurulması için sermaye sağlanması veya var olan firmanın sermayesine katkı yapılması olarak 

tanımlar (Karluk, 2009, s. 688). DYY bize göre, yurtdışından gerçek veya tüzel bir kişinin ülke 

içerisinde bir şirket satın alması, yeni bir şirket kurması veya mevcut şirkete sermaye sağlaması 

aracığıyla gerçekleştirilen yatırımı ifade eder. Buradan da anlaşılacağı üzere DYY, yalnızca 

ülkeye döviz girişinden ibaret olabileceği gibi teknoloji, makine ve teçhizat, yönetim bilgiler, 

know-how, ticari sırlar gibi birçok kalemden de oluşabilir. Çok uluslu şirketlerin 

gerçekleştirdiği DYY’nin amacı, yatırım yapılan ülkeye sağlanan çeşitli imkanlar karşısında 

ucuz işgücü gibi faktörlerden de yararlanarak yarı mamul, mamulün merkeze aktarılması ve kar 

transferidir (Seyidoğlu, 2009, s. 600). 

DYY’ler iktisattaki hakim görüşlere göre, gittikleri ülkeler üzerinde olumlu etkiler yaratırlar. 

Bunları sırasıyla üretim, istihdam, gelir ve ihracatta artış olarak ifade edilebilir. Ayrıca döviz 

girişleriyle ödemeler dengesi üzerinde de olumlu etki yaratırlar. DYY ile ülkeye gelen yeni 

teknoloji, know-how veya ticari sırlar üretimi ve üretilen malların ihracatını arttırmaktadır. Bu 

da daha fazla istihdam ve gelir artışı anlamına gelir. Fakat DYY’lerin bu olumlu etkilerini yanı 

sıra bir takım olumsuz durumlar da söz konusudur. Bunlar ise, yabancı şirketlerin ülkedeki 

işletmeler üzerinde denetim sağlaması ile ekonomi üzerinde yabancı ülkelerin etkinliğinin 

artması, ileri teknoloji ile üretim yapan bu çok uluslu şirketlerin yanında diğer firmaların 

geleneksel üretim yöntemine devam etmesi sonucu ekonomik bütünlüğün zarar görmesi ve aynı 

zamanda ileri teknoloji kullanan firmaların haksız rekabet yaratması ve bunu destekleyen 

ithalatta kota veya gümrük tarifelerinin kaldırılması gibi etkenler sonucu oluşan dışlama etkisi 

şeklinde sıralanabilir (Mucuk ve Demirsel, 2009, s. 366). 

DYY’ler, portöy yatırımları ile karıştırılmamalıdır. Sıcak para olarak da bilinen portföy 

yatırımları, yabancı ülkelerdeki tasarruf sahiplerinin uluslararası sermaye piyasalarının politik 

ve ekonomik risklerini, kur riskini ve ülke riskini alarak faiz ve temettü geliri veya sermaye 

kazancı elde etmek amacıyla hisse senedi, tahvil veya diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım 

yapmalarıdır. DYY ile portföy yatırımları arasındaki farkları maddeler halinde belirtmek 

gerekirse (Seyidoğlu, 2009, s.602): 

 - Portföy yatırımında yatırımcı kısa vadeli geçici hedeflere sahiptir. DYY’de ise kalıcı 

bir ilişki, uzun vadeli hedefler söz konudur.  

 - Portföy yatırımında yatırımcının getirdiği şey parasal sermayedir. Doğrudan yatırımcı 

ise işletme için gerekli olabilecek makin ve teçhizat, işletmecilik bilgisi veya üretim bilgisini 

getirebilir.  

 - DYY’de yatırımcı şirket yönetiminde söz sahibiyken, portföy yatırımında yatırımcının 

şirket yönetiminde etkili olması söz konusu değildir. 
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 - DYY’de yatırımların ülkeyi terk etmesi portföy yatırımlarına kıyasla çok daha zordur. 

Portföy yatırımlarında finansal kağıtların ülkeye giriş-çıkışları oldukça kolaydır.  

 - DYY, bazı olumsuz etkileri söz konusu olsa da, değerlendirildiğinde ülke ekonomisine 

olumlu katkılar sağlarken, portföy yatırımlarının her an ülkeyi terk edebilme potansiyeli 

ekonomi üzerinde büyük bir risk oluşturmaktadır. 

2. Literatür 

Doğrudan yabancı yatırımlar üzerine yapılan çalışmalarda daha çok DYY’nin ekonomik 

büyümeye ve/veya istihdama olan etkisi ele alınmıştır. DYY’nin ihracata olan etkisi ise 

literatürde kendine geniş bir yer bulamamıştır. İktisat teorisinde ülkeye gelen DYY’nin 

ekonomiye olumlu katkıları olacağı kabul edilmektedir. Yukarıda da bahsedildiği üzere bu 

olumlu katkı üretimde, ihracatta, istihdamda ve gelirde artış olarak kendini gösterecektir. Ancak 

yapılan ampirik çalışmalar incelendiğinde farklı sonuçların ortaya çıktığı görülür. Kimi 

çalışmalar ekonomi teorisinin genel kabulünü doğrularken kimileri de DYY ile 

büyüme/istihdam arasında nedensel bir bağıntı olmadığı ve DYY’nin büyümeyi/istihdamı 

olumlu yönde etkilemediği sonucunu elde etmişlerdir. Aşağıda DYY ile büyüme ve/veya 

istihdam ilişkisi ile DYY ve ihracat ilişkisini ele alan ampirik çalışmalar özetlenmiştir. 

2.1. Dünyadaki Çalışmalar 

Borensztein vd. (1998), çalışmada 69 gelişmekte olan ülkenin 1970 – 1989 dönemine ait on 

yıllık verileri ile yapılan panel veri analizine göre DYY teknoloji transferi için önemli bir araç 

olduğundan ekonomik büyüme üzerinde iç yatırımlardan daha fazla etkisi vardır. Ancak 

DYY’nin bu etkisi sadece ev sahibi ülkede teknolojinin uygulanması için gerekli eğitimli emek 

arzı olduğu zaman geçerlidir.  

Basu vd. (2003), çalışma 23 gelişmekte olan ülkede DYY ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre DYY ile GSYH arasında uzun dönemli bir ilişki 

bulunmuştur. Nispeten dışa daha açık ekonomiler için DYY ile GSYH arasında karşılıklı 

nedensellik tespit edilmişken nispeten dışa kapalı ekonomilerde GSYH’den DYY’ye doğru tek 

yönlü bir nedensellik söz konusudur.  

Alfaro vd. (2004), DYY, finansal piyasalar ve ekonomik büyüme ilişkisini inceleyen çalışmada 

1975 – 1995 dönemini kapsayan ülkelerarası verilerin kullanıldığı ampirik analize göre DYY 

tek başına ekonomik büyüme üzerinde belli bir etkiye sahip değildir.  

Alfaro ve Charlton (2007), bu çalışmada DYY’nin ekonomik büyümeye etkisi, 22 OECD 

ülkesinin 19 sektörüne ait DYY akışlarının 1990-2001 yıllık verilerinin panel veri analizi ile 

incelenmesiyle belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuca göre DYY, ekonomik büyüme 

üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 

Ayanwale (2008), DYY ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi en küçük kareler ve 2SLS 

yöntemi ile inceleyen çalışmaya göre 1970 – 2002 yılları için Nijerya’da DYY’nin ekonomik 

büyüme üzerinde olumlu etkilerinin olduğu söylenebilir. Özellikle iletişim sektöründeki DYY, 

ekonomik büyüme için yüksek potansiyele sahiptir. İmalat sanayindeki DYY ise ekonomik 

büyümeyi olumsuz yönde etkiler. 

Chakraborty ve Nunnenkamp (2008), çalışma sektörlere özel DYY ve çıktı verilerini kullanarak 

panel eşbütünleşme çerçevesinde Granger nedenselliğini incelemiştir. Elde edilen ampirik 

bulgulara göre DYY’nin büyümeye etkisi sektörler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. 

İmalat sanayiinde DYY stokları ve ürün çıktıları karşılıklı olarak birbirini desteklerken, birincil 

sektörde herhangi bir nedensellik ilişkisi yoktur. DYY’nin hizmet sektörü üzerinde ise sadece 

geçici bir etkisi vardır. Ancak hizmet sektöründeki DYY, dolaylı olarak imalat sanayi kolları 

arasında yayılmalar yoluyla büyümeyi teşvik etmiştir.  
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Karimi ve Yusop (2009), Malezya’da DYY ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik 

ilişkisini inceleyen çalışmada yöntem olarak Toda-Yamamoto testi, sınır testi olarak ARDL 

sınır testi kullanılmıştır. 1970-2005 dönemini kapsayan veriler ışığında, DYY ile ekonomik 

büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki ve iki yönlü bir nedensellik olduğuna dair önemli bir 

bulgu elde edilememiş, DYY’nin ekonomik büyümeyi dolaylı olarak etkilediği çıkarımı 

yapılmıştır. 

Koojaroenprasit (2012), Güney Kore’de DYY’nin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin 

incelendiği çalışmada 1980-2009 dönemi yıllık verileri ile çoklu regresyon kullanılmıştır. Elde 

edilen ampirik bulgulara göre, DYY’nin ekonomik büyüme üzerinde güçlü ve pozitif yönde bir 

etkisi vardır. Ancak DYY-beşeri sermaye ve DYY-ihracat etkileşiminin yansımalarına göre 

ileri teknoloji ve bilgi transferinin ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

2.2. Türkiye’de Yapılan Çalışmalar 

Açıkalın vd. (2006), bu çalışmada 1980-2002 dönemi verileri kullanılarak Türkiye’deki reel 

ücretler, GSMH ve DYY arasındaki ilişki test edilmiştir. Eşbütünleşme analizi kullanılmış ve 

buna göre uzun dönemde ücretler, GSMH ve DYY arasında eşbütünleşik ilişki olduğu 

görülmüştür. 1980 sonrası veriler göz önüne alındığında Türkiye’de ücretler ve DYY arasında 

çift yönlü nedensel ilişki bulunurken, GSMH ile DYY arasında çift yönlü nedensel ilişki 

bulunmadığı, yalnızca GSMH’den DYY’ye doğru nedensel bir ilişki olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Karagöz ve Karagöz (2006), bu çalışmada 1991:1-2003:2 dönemi için zaman serilerine dayalı 

analizde Türkiye’de ihracattan DYY’ye doğru ilişki, eşbütünleşme teorisi ve Granger 

nedensellik testi sonucunda tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ihracat ve DYY arasındaki 

ilişkinin ortak trend faktöründen kaynaklanmadığını, gerçek bir ilişki olduğunu göstermektedir.  

Karagöz (2007), bu çalışmada Türkiye’de DYY ile istihdam arasındaki ilişki 1970-2005 

dönemi yıllar verileri kullanılarak zaman serileri yöntemi ile analiz edilmiştir. Granger 

nedensellik testinden elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de DYY ile istihdam arasında anlamlı 

bir etkileşim bulunamamıştır.  

Alagöz vd. (2008), bu çalışmada DYY ile büyüme arasındaki ilişki Türkiye için 1992-2007 

dönemi yıllık verileri kullanılarak Granger nedensellik testi ile incelenmiştir. Elde edilen 

bulgulara göre ne DYY’den büyümeye ne de büyümeden DYY’ye doğru iki taraflı anlamlı bir 

ilişki yoktur. Fakat çalışmadaki regresyon modeli tahmin sonuçları ortalama esneklik katsayısı 

dikkate alınarak incelendiğinde, 1992-2007 dönemi için DYY’nin sürekli olarak %10 

artmasının büyümeyi %3.6 arttıracağı, 2002-2007 döneminde ise bu oranın %6.1 olacağı tespit 

edilmiştir.  

Örnek (2008), çalışma Türkiye’nin 1996:Q4-2006Q1 verileri ile DYY ve yurtiçi tasarrufların 

nedensellik ilişkisini incelemiştir. Yapılan ekonometrik analizler sonucunda DYY’nin kısa ve 

uzun vadede yurtiçi tasarruflar üzerinde olumlu etki yarattığı ve uzun dönemde kısa vadeli 

sermaye hareketleri ile DYY’nin ekonomik büyüme üzerinde de olumlu etkiye sahip olduğu 

görülmüştür. 

Mucuk ve Demirsel (2009), çalışmalarında Türkiye’de DYY ve ekonomik büyüme ilişkisini 

1992:1-2007:9 dönemi aylık verilerini kullanarak analiz etmişlerdir. Eşbütünleşme testi sonucu 

bu iki değişkenin birlikte hareket ettiği, Granger nedensellik testine göre ise değişkenler 

arasında karşılıklı etkileşim olduğu sonucuna varılmıştır. Etki-tepki fonksiyonları ve varyans 

ayrıştırması da bu bulguları destekler niteliktedir. Fakat büyümenin DYY’yi açıklama 

yüzdesinin daha düşük olduğunu ortaya koymuşlardır.  
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Vergil ve Ayaş (2009), çalışma 1992-2006 dönemi yıllık verileri ile Türkiye’de dört sektör 

bazında DYY ve istihdam ilişkisini panel veri test ve tahmin yöntemleri ile tahmin etmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre DYY’nin istihdamı olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Sektörlere özel tahminde ise en büyük negatif etkinin imalat sanayi sektöründe gerçekleştiği 

görülmüştür.  

 

Peker ve Göçer (2010), çalışma DYY’nin Türkiye’deki işsizlik üzerindeki etkisini 2000:Q1-

2009:Q4 dönemi verilerini kullanarak sınır testi yaklaşımıyla incelemiştir. Elde edilen 

bulgulara göre uzun dönemde DYY ile işsizlik arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki 

yoktur. Kısa dönem analizinde ise, DYY’nin işsizliği cari dönemde arttırdığı ancak iki dönem 

sonra azalttığı bulgusu elde edilmiştir.  

Ekinci (2011), çalışmada 1980-2010 dönemi için Türkiye’ye ait verilerle DYY ile ekonomik 

büyüme ve istihdam arasındaki ilişki ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre DYY ile 

ekonomik büyüme arasında uzun dönemde bir ilişki bulunurken, DYY ile istihdam arasında bir 

ilişki olmadığı tespit edilmiştir. DYY’deki değişmeler, GSYH’daki oynamaların önemli bir 

nedenidir. GSYH’daki değişmelerin ise DYY üzerinde bir etkiye sahip olduğu söylenemez. 

Ancak Granger nedensellik testi sonucuna göre iki değişken arasında karşılıklı nedensel bağıntı 

vardır.  

Koyuncu (2011), bu çalışmada Türkiye’de DYY’nin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 

araştırmak amacıyla 1990-2010 dönemi GSYH ve DYY’ye ilişkin üç aylık zaman serileri 

kullanılmıştır. Çalışmada DYY’nin ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu 

fikrini destekleyen anlamlı bir ilişkiye ulaşılamamıştır. Granger nedensellik testi ele alınan 

dönem için değişkenler arasında karşılıklı anlamlı etkileşim olduğunu göstermektedir. Etki-

tepki analizine göre de DYY’de meydana gelecek artışlar büyüme üzerinde olumlu etki 

yaratacaktır.  

Saray (2011), yapılan çalışmada Türkiye’de DYY ile istihdam arasındaki ilişki incelenmiştir. 

1970-2009 yıllık verileri ile yapılan ARDL eşbütünleşme testi ve Hata Düzeltme Modelinin 

sonuçlarına göre Türkiye’ye gelen DYY ile istihdam arasında uzun dönemli ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki yoktur. 

Sandalcılar (2012), çalışmada Türkiye’de DYY’nin istihdama etkisi 1980-2011 dönemi yıllık 

verileri kullanılarak analiz edilmiştir. ADF birim kök testi, PP birim kök testi, 

Johanseneşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testleri uygulanmış, elde edilen sonuçlara 

göre Türkiye’de DYY ile İstihdam arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Çetin ve Seker (2013), çalışmada 1980-2009 dönemi için VAR yöntemine dayalı Granger 

nedensellik testleri kullanılarak belli gelişmekte olan ülkeler için ihracat ve DYY arasındaki 

nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Toda-Yamamoto test sonuçlarına göre, Polonya ve 

Meksika’da DYY’den ihracata doğru işleyen tek yönlü bir nedensellik, Pakistan ve Türkiye’de 

ise ihracattan DYY’ye doğru işleyen tek yönlü bir nedensellik tespit edilmiştir.  

Göçer ve Peker (2014), çalışma DYY’nin istihdam üzerindeki etkilerini Türkiye, Çin ve 

Hindistan için incelemiştir. Analiz Carrion-i Silvestre vd. (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim 

kök testi, Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ve dinamik en küçük kareler 

yöntem ile 1980-2011 dönemi yıllık verileriyle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, 

seriler düzey değerlerinde durağan değildir ve aralarında eşbütünleşme ilişkisi vardır. Uzun 

dönem analiz sonucuna göre; DYY’deki %10 artış istihdamı Türkiye’de %0.3 azaltırken, 

Çin’de %0.3, Hindistan’da ise %0.2 arttırmaktadır. 
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Doğan ve Can (2016), çalışmada Türkiye için 1970-2011 dönemi yıllık verileri kullanılarak 

DYY’nin istihdam üzerindeki ilişkisi incelenmiştir. ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmış ve 

elde edilen sonuçlara göre DYY’nin istihdama etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülmüştür. Ayrıca elde edilen katsayının negatif olması DYY’nin istihdamı azalttığı yönünde 

bilgi vermektedir.  

3. Veri ve Yöntem 

Bu çalışmada DYY ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik sırasıyla IMF ve Dünya 

Bankası’ndan elde edilen 1980- 2016 dönemi için dolar cinsinden yıllık “GSYH” harfleriyle 

gösterilen gayrisafi yurtiçi hasıla ve “DYY” harfleriyle verilmiş doğrudan yabancı yatırım 

verileri ile analiz edilecektir.  

 

Analiz zaman serisi verileri kullanılarak yapılacağından, değişkenler arasındaki ilişkinin 

istatistiksel olarak anlamlı olması için serilerin durağan özellik göstermesi gerekir. Zaman 

serisinin ortalama ve varyansı zamandan bağımsız ise o seri durağandır. Aksi halde test 

anlamlılığını yitirir ve sahte sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunu test etmek için ADF (Augmented 

Dickey - Fulley), PP (Philips – Perron) ve Kwiatkowski, Philips, Schmidt ve Shin tarafından 

geliştirilen KPSS birim kök testleri uygulanacaktır. ADF ve PP birim kök testlerine göre zaman 

serisi birim kök içermiyorsa durağan, içeriyorsa durağan değildir. Test sonucunda sıfır hipotezi 

reddedilmezse serinin birim kök içerdiği söylenir. Eğer seri düzey değerde durağan değilse 

birinci farkı alınarak seri durağan hale getirilebilir. Buna göre serinin birinci mertebeden 

durağan ya da I(bir) olduğu söylenir (Dikmen, 2012, s. 303-318).  

KPSS durağanlık testine göre ise seri durağan değilse birim kök olduğu hipotezinin yerine 

durağanlık temel hipotezi ileri sürülür ve bu hipotezin testi için de LM (Lagrange Multiplier) 

kullanılır (Yavuz, 2011, s. 241).  

Serinin durağanlığın test edilmesinin ardından nedensellik ilişkisi incelenmeden önce 

değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiye bakmak gerekir. Bunun için Johansen 

eşbütünleşme testi uygulanacaktır. Bu teste göre değişkenler arasında eşbütünleşme denklemi 

bulunursa, değişkenler uzun dönemde ilişkilidir (Erdinç, 2008, s. 219). 

Fakat kısa dönemde değişkenler arasında bir denge olmayabilir. Böyle bir durumda hata 

düzeltme modeli (vector error connection model, VECM) ile bulunan hata terimleri sayesinde 

kısa dönem ve uzun dönem arasında ilişki kurulması sağlanır (Gujarati ve Porter, 2012, s. 764). 

Böylece eşbütünleşme testinin ardından kurulan vektör hata düzeltme modeli ile hem kısa hem 

de uzun dönemde granger nedenselliği incelenecektir.   

Granger nedenselliği şu şekilde tanımlanabilir: eğer DYY’nin geçmiş değerleri kullanıldığında 

GSYH’nin öngörüsü, DYY’nin geçmiş değerlerinin kullanılmadığı duruma göre daha 

başarılıysa DYY, GSYH’nin granger nedeni olmaktadır (Gökçe, 2002, s. 45). 

4. Ampirik Bulgular 

Değişkenlerin durağanlık seviyelerini belirlemek için Tablo 1’de görüldüğü üzere ADF, PP ve 

KPSS birim kök testleri yapılmıştır. Tüm verilerin logaritması alınmıştır. Birim kök testleri 

sabit terim içermektedir, gecikme sayıları Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir.  

Tablo 1: ADF, PP ve KPSS Birim Kök Test Sonuçları 
Değişken ADF PP KPSS 

I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 

DYY -1.90 

(0.32) 

-7.29 

      (0.00)*** 

-1.98 

(0.28) 

-7.62 

      (0.00)*** 

0.69* 0.21*** 
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GSYH -0.43 

(0.89) 

-5.77       

(0.00)*** 

-0.45 

(0.88) 

-5.77       

(0.00)*** 

0.69* 

 

0.07*** 

 

Tablo 1’de parantez içindeki değerler olasılık değerlerini ifade eder. ***, ** ve *ise sırasıyla 

%1, %5 ve %10 düzeyindeki istatistiksel anlamlılığı ifade etmektedir. KPSS testinin kritik 

değerleri sırasıyla, 0.739, 0.463 ve 0.347’dir. 

Tablo 1’e göre uygulanan üç adet birim kök testi sonucunda (ADF, PP ve KPSS) serilerin düzey 

değerinde durağan olmadıkları ancak birinci farkları alındığında durağan oldukları 

görülmektedir. Yani seriler I(1)’dir. 

Tablo 2: Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 
 Trace test No. Of 

CE(s) 

Max eigenvalue test 

 λ Trace %5 Olasılık  Max-λ %5 Olasılık 

Hiç* 0.385060 18.12363 15.49471 0.0196 Hiç* 17.01809 14.26460 0.0179 

En çok 1 0.031093 1.105538 3.841466 0.2931 En çok 1 1.105538 3.841466 0.2931 

 

Ardından uygulanan eşbütünleşme testi sonucunda değişkenler arasında bir adet eşbütünleşme 

denklemine rastlanmış ve uzun dönemli ilişki bulunmuştur. Buna göre GSYH ve DYY arasında 

uzun dönemli bir ilişki vardır ve değişkenler eşbütünleşiktir.  

Tablo 3 : VECM Granger Nedensellik Sonuçları 
Bağımlı 

değişken 

Kısa Dönem Uzun Dönem 

 

 Δdyy Δgsyh ECT (Hata Düzeltme Katsayısı) 

Δdyy - 3.066 

 (0.07)* 

-0.31 

  (0.10)* 

Δgsyh 1.482 

(0.22) 

- 0.17 

      (0.00)*** 

 

Son olarak, kurulan vektör hata düzeltme modeli sayesinde hem kısa hem de uzun dönemli 

nedensellik incelenmiştir. Tablo 3’te parantez içindeki değerler olasılık değerleridir. ***, ** ve 

* %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. Gecikme uzunluğu ise Schwarz bilgi 

kriterine göre 1 olarak seçilmiştir. Tablodan görüleceği üzere %5 anlamlılık seviyesinde 

değişkenler arasında kısa dönemli bir nedensel ilişkiye rastlanamazken, %10 anlamlılık 

seviyesinde ise yalnızca gayrisafi yurtiçi hasıla, doğrudan yabancı yatırımların granger nedeni 

olmaktadır.  

Uzun dönemli nedensel ilişki tespit edilirken gereken koşul, hata düzeltme katsayısının (ECT) 

negatif değerli ve istatistiksel olarak anlamlı olmasıdır. %5 anlamlılık düzeyinde herhangi bir 

uzun dönemli nedenselliğe rastlanamazken, %10 seviyesinde ise yalnızca gayrisafi yurtiçi 

hasılanın doğrudan yabancı yatırımların granger nedeni olduğu görülmektedir. Granger 

nedensellik testinden elde edilen bu sonuçlara göre GSYH ile DYY arasında nedensellik ilişkisi 

yoktur. 

5. Sonuç 

Çalışmada 1980 – 2016 dönemi yıllık verileri kullanılarak Türkiye’de doğrudan yabancı 

yatırımlar ile gayrisafi yurtiçi hasıla arasındaki ilişki incelenmiştir. Bunun için öncelikle 

değişkenlerin durağanlıkları ADF, PP ve KPSS durağanlık testleri ile denenmiş ve birinci 

farkları alınarak durağan hale getirilmiştir. Ardından uygulanan Johansen eşbütünleşme testi ile 

bu iki değişken arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bir başka deyişle uzun 

dönemde DYY ile GSYH birlikte hareket etmektedir. Ancak bu iki değişken arasındaki 

nedensellik ilişkisini ortaya koymak için uygulanan Granger nedensellik testinden elde edilen 
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sonuçlara göre ne kısa ne de uzun dönemde DYY’den GSYH’ye veya GSYH’den DYY’ye 

doğru istatistiki bakımdan anlamlı bir bağıntı yoktur. Yani, DYY’nin ekonomik büyüme 

üzerinde olumlu etkisinin olduğu hipotezi reddedilmiştir. 

Literatüre göz atıldığında elde edilen bulgular, değişkenler arasında karşılıklı nedensel bağıntı 

olduğu sonucuna ulaşan Basu vd. (2003), Açıkalın vd. (2006), Mucuk ve Demirsel (2009, 

Ekinci (2011) ve Koyuncu (2011) çalışmalarından ayrılır. Bununla birlikte Alagöz vd. (2008) 

ve Karimi ve Yusop (2009), aynı şekilde ne DYY’den GSYH’ye ne de GSYH’den DYY’ye 

doğru nedensel bir ilişki olmadığı sonucuna varmıştır.  

Bu çalışmada elde edilen sonuç, 2000 yılı öncesi Türkiye’ye gelen DYY’nin GSYH’ye oranla 

çok küçük miktarlarda olması ve 2000 yılı sonrası gelen sermayenin ise özelleştirme programı 

çerçevesinde ülkeye gelmesi, yeni yatırımların yanı sıra daha çok var olan tesislerin satın 

alınması veya mevcut şirketlerle birleşme şeklinde girişine bağlanabilir. Ayrıca Türkiye’nin 

uyguladığı politikalar ile tercihini portföy yatırımlarından yana kullandığı da unutulmamalıdır. 

Bu gibi etkenler Türkiye’de DYY’nin GSYH üzerinde herhangi bir etkisi olmadığına dair 

sonucu destekler. 
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Kripto Para Piyasalarında Finansal Balonlar (Bubbles): Bitcoin 

ve Etherium 
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Özet 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler çerçevesinde finansal piyasalarda ihracı ve güvencesi 

herhangi bir kurum tarafından gerçekleşmeyen para birimleri ortaya çıkmıştır. Geleneksel para birimlerinin aksine 

elektronik ortamda yönetilen bu para birimleri son dönemlerde kabul görmeye ve çoğalmaya başlamıştır.  

Kripto para piyasalarında medya ve çeşitli faktörlerin etkisi ile kripto paraların bilinirliğinin artması nedeniyle 

fiyatlarında spekülatif dalgalanmalar artmaktadır. Bu piyasaların büyümesi ve küresel entegrasyonu ile birlikte 

fiyatlarda meydana gelen önemli değişimlerin temelinde spekülatif balonların olup olmadığı finansal istikrar 

konusunda açıklık ve güvence açısından önem arz etmektedir.  Bu nedenle çalışmada kripto para piyasalarında en 

çok kullanılan Bitcoin ve Etherium para birimlerinde spekülatif balonların varlığı Philips vd. (2015) geliştirilen 

yöntem ile tespit edilmiş ve ne zaman oluştukları tahminlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda Bitcoin ve 

Etherium kripto para birimlerinde çok sayıda baloncuk olduğu tespit edilmiştir. Özellikle 2017-2018 yılları 

arasında büyük baloncukların ortaya çıkması bu para birimlerinin spekülatif hareketlere karşı eğilimli olduğunu 

göstermiştir.   
 

Anahtar Kelimeler: Kripto para piyasası, Bitcoin, Etherium, Finansal Balonlar 
 

JEL Sınıflandırılması: C58, G10, E60  

 

Financial Bubbles in Cryptocurrencies Markets: Bitcoin and 

Ethereum 

 

Abstract 

Currencies have emerged that are not realized by any institution in the financial markets due to the developments 

in information and communication technologies. Unlike traditional currencies, these cryptocurrencies, which are 

managed in an electronic environment, have recently become increasingly acceptable and growing. 

Cryptocurrencies increases the speculative fluctuations in prices due to the increase in awareness of 

cryptocurrencies with the effect of media and various factors in money markets. Due to the influence of the media 

and various factors and the increasing awareness of cryptocurrencies, the speculative fluctuations in prices are 

increasing. Whether or not there are speculative bubbles on the basis of the significant changes in prices, along 

with the growth of these markets and their global integration, are important for clarity and assurance on financial 

stability. For this reason in this study, the existence of speculative bubbles in the Bitcoin and Ethereum currencies 

most commonly used in the cryptocurrencies market were estimated by using the Philips et al. (2015) method and 

revealed when they occurred. It has been determined that there are a large number of bubbles in Bitcoin and 

Etherium crypto currencies in the direction of the obtained findings. The emergence of large bubbles between 

2017-2018 shows that these currencies are prone to speculative movements. 
 

Keywords: Crypto currencies market, Bitcoin, Etherium, Bubbles 
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1. Giriş   

Bir ekonomik varlığın temel değerlerden önemli derecede ve kalıcı sapmalar ve temel etkenler 

tarafından açıklanamayan fiyat hareketleri olarak tanımlanan balonlar (bubbles) (Diba ve 

Grosmann, 1988, Garber, 2000), gerçek finansal piyasaların en çelişkili (paradoxical) 

davranışlarından birini ifade etmektedir (Hüsler vd. 2013;304).  

Daha hızlı ve katlayarak büyüme gösteren başka bir bubbles örneği bitcoin5 balonlarıdır. 

Başlangıçta bir grup programcı tarafından 2008 yılında tanıtılan bitcoin, bir kripto para veya 

matematiksel şifreleme ile türetilmiş ve hükümet destekli para birimlerine alternatif olarak 

tasarlanmış sanal paradır. Başlangıçta yapısı ve dijital ‘madencilik’ süreçleri Bitcoin 

fiyatlarının nispeten istikrarlı olacağı anlamına geleceği öngörülmüştür (Cheah, 2015;32). 

Avrupa Merkez Bankası (2012), kripto para birimlerinin reel ekonomiye olan sınırlı bağlılıkları, 

işlem gören düşük hacimler, geniş kullanıcı kabulünün olmaması ve arzının sınırlı olması 

nedeniyle finansal istikrarı tehlikeye atmadığını tespit etmiştir. Ancak Avrupa Merkez Bankası 

bu değerlendirmeyle birlikte kripto para piyasasında işlem hacminin ve kullanımın artmasına 

bağlı olarak periyodik olarak takip edilmesi gerektiği vurgulanıştır.  

Kripto paraların spekülatif bir yatırım varlığı mı yoksa bir para birimi mi olduğu konusundaki 

tartışmalar süregelmektedir. Bir para birimi olarak düşünülmek için, kripto para birimleri bir 

değişim aracı olarak hizmet etmeli, bir hesap birimi olarak kullanılmalı ve yatırım-tasarruf aracı 

olarak kullanılabilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, kripto para birimleri tüm bu özellikleri 

tam olarak yerine getirememektedir (Bariviera vd.,2017:82). Bunun nedeni bu para biriminin 

bir rezerv para birimi niteliği kazanmamış olmasıdır (Bozkuş, 2017:217).  

Kripto paralar sanal ekonominin bir ürünü olup bankacılık işlemleri gerekmeksizin internet 

üzerinden işlem yapılabilmektedir (Hüsler vd. 2013;305). Kamu kurumları ve medya tarafından 

artarak ilgi gören Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ödeme aracı olarak kullanılmaya başladı. 

Ancak medya ile birlikte kabul göremeye başlayan ve bu özelliği artan sanal paraların olumsuz 

yansımaları da oldu ve olmaya devam etmektedir. Parasal otorite etkisinden bağımsız dijital 

varlık olarak kripto paraların hızlı bir şekilde yayılması ve kullanılması, düzenleme eksikliği 

ile birlikte yasadışı olarak yapılan alım satım işlemlerini arttırması,  siber güvenlik sorunları 

ortaya çıkarmıştır (Plasaras, 2013; 391).  

Kripto para piyasasında şu an 1565 sanal para mevcut olup bitcoin en bilinen kripto paradır ve 

kripto para piyasasında yaklaşık olarak %42 pay sahibidir. bitcoin sonrası en önemli para birimi 

etherium olup %18 paya sahip ikinci büyük kripto paradır (coinmarketcap.com, erişim tarihi: 

12.03.2018). Sürekli genişleyen kripto sanal para piyasası ile birlikte rekabet bitcoinîn Pazar 

payını düşürmektedir (2015 yılında bitcoin Pazar payı %83, Cheah, 2015;33).  

Nakamoto (2008) tarafından ilk kez tanıtıldığından beri, hem fırsatlar hem de zorluklar 

nedeniyle bitcoin politika yapıcılar, yatırımcılar, müşteriler ve iktisatçılar arasında büyük ilgi 

görmüştür. Artan kabule bağlı olarak kripto para piyasasına yönelik son yıllarda birçok çalışma 

yapılmıştır. Özellikle, Buchholz ve diğ. (2012) uzun vadede bitcoin fiyatının en önemli 

belirleyicilerinden birinin arz ve talep arasındaki etkileşim olduğunu savunmaktadır.  Bitcoini 

bir para birimi olarak eğer bireyler ve kuruluşlar mal veya hizmet için ödeme aracı olarak kabul 

ederler ve değer atfederler ise bitcoin fiyatları alıcılar ve satıcılar tarafından içsel olarak yer 

değiştireceği ve temel ekonomik faktörlerden etkilenmeyeceği sonucu çıkarılabilir (Chi-Wei 

Su; 2018). Ancak Van Wijk (2013), küresel finansal gelişmenin (özellikle borsalar, döviz 

                                                           
5 Böhme vd. (2015) ve Çarkacıoğlı (2016) çalışmalarında Bitcoin'in arkasındaki teknolojinin blockchain, madencilik, 

madencilik havuzları, işlem ücretleri ve cüzdanlar ile ilk kullanım durumlarını, ilgili risk alanlarını da ayrıntılandırmakta ve 

gelecekteki düzenlemeler için potansiyellerini incelemişlerdir. 
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kurları ve petrol fiyatı önlemleri) bitcoinin uzun vadeli değeri üzerinde önemli rolünün 

olduğunu vurgulamaktadır.  

Bitcoin de meydana gelen fiyat değişmelerine yönelik Kristoufek (2014), işlem hacmini 

yansıtan tahmini çıktıdaki artışın uzun vadede bitcoin fiyatında düşüşe yol açacağını ifade 

etmektedir. Ancak Ciaian ve diğ. (2015) ve Bouoiyour ve Selmi (2015), ticaret ve takas 

işlemlerinin bitcoinin kullanım oranını artırdığını ve bunun uzun vadede fiyatında artışa neden 

olduğunu savunmaktadır.  

Dowd (2014) bitcoin fiyatlarının temel dinamiğinden bir sapma olarak tanımlanacak balonlar 

içerdiğini göstermiştir. Bu bulgu, bitcoin içindeki balon bileşeninin önemli olduğunu belirten 

Cheah ve Fry (2015) tarafından desteklenmiştir. Buna dayanarak, Fry ve Cheah (2016), bitcoin 

piyasasının önemli bir spekülatif bileşen içerdiğini ve aşırı derecede oynaklığa sahip olduğunu 

kanıtlamıştır. Ayrıca bitcoindeki fiyat düşüşlerini, rippleden bitcoine bir yayılma etkisinin 

neden olduğunu tespit etmişlerdir. MacDonell (2014) bitcoin fiyatlarındaki eğilimi analiz 

etmekte ve 2013 sonunda balonların varlığını doğrulamaktadır; Özellikle, spekülasyonların 

bitcoin değerini tetikleyen birincil güç olduğunu öne sürmektedir. Bununla birlikte, onun 

görüşüne göre, baloncuklar önemli bir oynaklık periyodu sırasında meydana gelmektedir.  

Cheung ve diğ. (2015), Phillips ve diğ., (2013) metodolojisini kullanarak bitcoin pazarında 

baloncukların ekonometrik bir araştırmasını gerçekleştirmişlerdir. Yazarlar bu yöntemi 

kullanarak kısa ömürlü birtakım baloncukları ve 66 ila 106 gün arasında süren üç büyük 

baloncuğu  (2011-2013) tespit etmişlerdir. 

Bu çalışmada kripto para piyasasının en önemli para birimi bitcoin ve ethereum da finansal 

balonların var olup olmadığı, ne zaman ortaya çıktığı ve ne zaman ortadan kalktığı Philips vd. 

(2015) tarafından geliştirilen GSADF yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda 

birinci bölümde kripto paraların ortaya çıkışı, avantajları-dezavantajları ile kripto paralar 

özelinde yapılmış çalışmalar değerlendirilmiştir. İlerleyen bölümlerde çalışmada kullanılan 

veriler ve yöntem hakkında bilgi verilmiş olup son bölümde sonuçlar ve öneriler tartışılmıştır.  

2. Yöntem 

Çalışmada spekülatif balonların tespiti ve balonların oluşma dönemlerini belirlemek amacıyla 

Phillips vd. (2015) (PSY) tarafından geliştirilen genelleştirilmiş eküs ADF (GSADF) birim kök 

testi kullanılmıştır. GSADF testi eküs ADF (SADF) testinin eksik yönlerini tamamlamak 

amacıyla geliştirilmiş bir testtir. SADF testinin eksik yönü ise analize konu olan veri döneminde 

birden fazla balon oluşması durumunda istatistiksel olarak testin gücünün azalmasıdır. PSY 

yaklaşımı altında boş hipotez; 𝑃𝑡 fiyatının asimtotik olarak ihmal edilebilir bir kayma ile 

aşağıdaki rassal yürüyüş sürecini izlediği varsayılmaktadır: 

 

𝑃 = 𝑑𝑇−𝜂 + 𝜃𝑃𝑡−1 + 𝜀𝑡, 𝜃=1, 

Burada 𝑑 sabiti, 𝑇, 𝜂 > 1/2 iken gözlem sayısını ve 𝜀𝑡ise 𝑖. 𝑖. 𝑑. hata terimini göstermektedir. 

Alternatif hipotez altında 𝜃 > 1 fiyatlarda oluşan balonunun varlığını göstermektedir. 𝑟1 ve 𝑟2 

sırasıyla örneklemin başlangıç ve bitiş noktalarını göstermek üzere aşağıdaki regresyon modeli 

yazılabilir:  

Δ𝑃𝑡 = 𝑎𝑟1,𝑟2 + 𝛽𝑟1,𝑟2𝑃𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑟1,𝑟2Δ𝑃𝑡−1 + 𝜀𝑡,   𝜀𝑡

𝑘

𝑖=1

~𝑖. 𝑖. 𝑑. (0, 𝜎𝑟1,𝑟2
2) 

Burada Δ𝑃𝑡 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1 ve 𝑘 gecikme uzunluğudur. Standart genişletilmiş Dickey-Fuller 

(ADF) istatistiği 𝐴𝐷𝐹𝑟1,𝑟1 = 𝛽𝑟1,𝑟2 𝑠𝑒(𝛽𝑟1,𝑟2)⁄  şeklinde hesaplanabilir. Tekrarlanan sağ 
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kuyruklu ADF testinin değişen alt örneklem başlangıç 𝑟1 ve bitiş 𝑟2 noktaları ile 

genişletilmesiyle aşağıdaki GSADF test istatistiği elde edilmektedir: 

 

𝐺𝑆𝐴𝐷𝐹(𝑟0) = 𝑠𝑢𝑝𝑟2𝜖[0,𝑟2−𝑟0]
𝑟2𝜖[𝑟0,1]

 {𝐴𝐷𝐹𝑟1,𝑟2}. 

Test istatistiğine ait asimtotik kritik değerler Monte Carlo simülasyonlarından elde 

edilmektedir. Boş hipotezin reddi (𝐺𝑆𝐴𝐷𝐹 > 𝐶𝑉) balonların varlığını göstermektedir. 

Balonları varlığını tespit ettikten sonra, oluşan balonların dönemlerini belirlemek amacıyla 

geriye dönük SADF (BSADF) istatistik dizilerinden yararlanılmaktadır.  BSADF dizileri geriye 

doğru genişleyen örneklemler üzerine uygulanan sağ kuyruklu ADF testleriyle elde 

edilmektedir. Bitiş noktası 𝑟2 sabit kalmak üzere başlangıç 0 noktasından 𝑟2 − 𝑟1 noktasına 

kadar değişen alt örneklemler için hesaplanan ADF istatistik dizisi  {𝐴𝐷𝐹𝑟1,𝑟2}
𝑟1𝜖[0,𝑟2−𝑟0]

 olmak 

üzere BSADF istatistiği aşağıdaki gibi yazılabilir: 

𝐵𝑆𝐴𝐷𝐹(𝑟0) = 𝑠𝑢𝑝𝑟1𝜖[0,𝑟2−𝑟0] {𝐴𝐷𝐹𝑟1,𝑟2}. 

Elde edilen BSADF dizileri Monte Carlo simülasyonuyla hesaplanan her bir istatistiğe ait sağ 

kuyruklu kritik değerler dizisiyle karşılaştırılarak balonların oluştuğu tarihler belirlenmektedir. 

3. Veri Seti 

Çalışmada bitcoin ve etherium para birimlerinin oluşturduğu iki farklı veri seti kullanılmıştır. 

Bitcoin veri tabanı 1/1/2015 – 31/3/2018 dönemini kapsayan ve 1186 gözlemden oluşan günlük 

verilerden oluşmaktadır.  Etherium ise 3/10/2016 – 31/3/2018 dönemine ait 752 günlük 

gözlemden meydana gelmektedir. Analize konu bitcoin ve etherium para birimlerine ait 

büyüklükler Investing.com veri tabanından sağlanmıştır. Şekil 1’de kullanılan değişkenlere 

yönelik görsel tespitler yer almaktadır.  
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Şekil 1(a) ve 1(b) incelendiğinde her iki para biriminin de ele alınan zaman dönemi boyunca 

ani fiyat yükseliş ve düşüş trendi sergiledikleri görülmektedir. Söz konusu ani yükseliş ve düşüş 

dönemleri incelenen para birimleri için bir balon göstergesi sayılabilir mi? Şayet fiyatlarda 

spekülatif bir balonun oluştuğu tespit edilirse, söz konusu balonun meydana geldiği dönemleri 

belirlemek mümkün müdür? Bu iki soru iki açıdan önem taşımaktadır. Birincisi balonların 

analizinde kullanılan diğer yöntemlere göre çalışmada kullanılan yöntemin üstünlüğünü öne 

çıkarmaktadır. İkincisi ise finansal zaman serilerinde çok sayıdaki balonların tespitine olanak 

veren bu yeni teknik krizlere karşı bir "erken uyarı" aracı niteliğinde sayılabilir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde balon dönemlerinin tespit edilip söz konusu dönemlerin analizi ile erken 

uyarı niteliğinde politika önerilerinin geliştirilmesi, sorulan soruların ikinci ve ne önemli 

sonucunu ortaya koymaktadır.  
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4. Analitik Bulgular 

Çalışmada balonları tespiti için Phillips vd. (2015) tarafından geliştirilen GSADF birim kök 

testinden yararlanılmıştır. GSADF birim kök testinin en önemli özelliği SADF ve standart birim 

kök testine göre örneklem aralığı içinde çoklu baloncukları bulma ve yerinin saptama 

konusunda daha başarılıdır. Kullandığı simülasyon teknikleri ile sabit pencere genişliğinin 

değişen başlangıç dönemi ile değişmesi teste önemli bir esneklik gücü kazandırmaktadır. 

Tablo 1’de değişkenlerin stokastik özelliklerini yansıtan tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır. 

Değişkenlerin dağılım özelliklerinin tespit edilmesi, fiyatlarda oluşacak muhtemel balon etkisi 

ve şiddeti konusunda öncel bilgi sağlamamız açısından önem taşımaktadır. 

Tablo 1: Değişkenlerin Stokastik Zaman Serisi Özellikleri 
 Bitcoin Etherium 

Ortalama 2280.564 214.251 

Maksimum 19345.600 1380.00 

Minimum 164.900 6.700 

Standart Sapma 3672.552 297.713 

Çarpıklık 2.320 1.668 

Basıklık 7.863 5.110 

JB 2233.741 488.417 

JB:Jarque-Bera normal dağılım test istatistiğini gösterir. ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde sıfır 

hipotezinin reddini gösterir. 

 

Tabloda görüldüğü gibi özellikle bitcoinin ortalama ve maksimum fiyat seviyeleri arasında 

oldukça yüksek bir sapmanın görülmektedir. Öte yandan fiyatların hem bitcoin hem hem de 

etherium fiyatlarının sağa çarpık ve aşırı basık bir yapı sergiledikleri anlaşılmaktadır. Jarque 

Bera istatistiğine bakıldığında kalın kuyruk özelliği taşıyan bu iki fiyat serisinin normal 

dağılmadığı görülmektedir. Fiyatlardaki bu stokastik özellikler her iki para biriminde özellikle 

de bitcoinde balon etkisinin olabileceğini ve bu etkinin şiddetinin yüksek olacağı yönünde bilgi 

vermektedir. 

Tablo 2’de bitcoin ve etherium para birimlerinde spekülatif balonların olup olmadığını test eden 

GSADF birim kök testi sonuçları yer almaktadır. GSADF test sonuçlarının elde edilmesinde 

PSY’nin çalışmasında olduğu gibi örneklem büyüklüğünün %2’si oranında pencere 

uzunluğunu belirlenmiştir. Yine PSY’nin çalışmasından hareketle ADF testi için sabitli model 

ve gecikme uzunluğu sıfır olarak seçilmiş.  

Tablo 2: GSADF Test Sonuçları 
Değişken Test İstatistiği Gözlem Pencere Uzunluğu Gecikme KARAR 

Bitcoin 13.068* 1186 24 0 BALON VAR 

Etherium 12.621* 752 15 0 BALON VAR 

Not: Tablodaki sayısal değerler GSADF istatistikleridir. * ve ** hesaplanan GSADF test istatistiklerinin sırasıyla 

%1 ve %5 düzeylerinde istatistiki olarak anlamlı olduklarını ifade etmektedir. GSADF istatistikleri için kritik 

değerler, %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde bitcoin için sırasıyla 3.542, 2.902 ve 2.662’tir. Etherium için 

kritik değerler ise sırasıyla 3.598, 2.938 ve 2.677’tir. Kritik değerler 1186 ve 752 gözlem için 2.000 tekrarlı Monte 

Carlo simülasyonu ile elde edilmiştir. 

 

GSADF test sonuçları incelendiğinde her iki para birimi için tahmin edilen test istatistiğin kritik 

değerlerden büyük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla boş hipotez reddedilerek ele alınan 

dönem için balonların olduğunu ileri süren alternatif hipotez kabul edilmektedir. Balonların 

varlığı tespit edildikten sonra ikinci aşamada balonların oluştuğu dönemlerin tespitine 

geçilmiştir. 
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GSADF istatistiği hesaplandıktan sonra Şekil 2 ve 3’te sırasıyla bitcoin ve etherium için tahmin 

edilen BSADF dizileri %95 güven aralığında elde edilen kritik değer dizileri ile karşılaştırılarak 

spekülatif balonların meydana geldiği dönemler elde edilmeye çalışılmıştır.  
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Şekil 2: BSADF Dizileri 

Şekil 2’de bitcoinde oluşan balonlar ve oluşma dönemleri görülmektedir. BSADF dizilerinin 

%5 kritik dizileri aşan kısımları dikkate alındığında, bitcoinde özellikle 2017’nin nisan ayından 

başlayıp 2018’in ocak ayı sonlarına kadar devam eden sürekli balon durumunun söz konusu 

olduğu anlaşılmaktadır. Şubat 2018’den itibaren başlayan hızlı fiyat düşüşleri ise öncesinde 

oluşan balon durumunun ortadan kalkarak fiyatların normal seviyesine dönmeye başladığına 

işaret etmektedir.  Bitcoin’de oluşan balon ve oluşma dönemleri tablo 3’deki gibi özetlenebilir: 

Tablo 3: Bitcoin Balon Tarihleri 
Tarih Süre Tarih Süre 

30/6/2015 1 gün 28/5/2016 – 30/7/2016 64 gün 

5/7/2015 - 6/7/2015 2 gün 2/8/2016 1 gün 

10/7/2015 – 13/7/2015 4 gün 8/9/2016 – 10/9/2016 3 gün 

19/8/2015 – 25/8/2015 7 gün 11/10/2016 1 gün 

14/10/2015 – 9/11/2015 27 gün 26/10/2016 – 2/11/2016 8 gün 

8/12/2015 – 25/12/2015 18 gün 16/11/2016 – 19/11/2016 4 gün 

1/1/2016 – 4/1/2016 4 gün 9/12/2016 – 10/1/2017 33 gün 

7/1/2016 – 12/1/2016 6 gün 19/1/2017 – 17/3/2017 58 gün 

20/2/2016 – 22/2/2016 3 gün 20/3/2017 – 21/3/2017 2 gün 

20/4/2016 – 26/4/2016 7 gün 31/3/2017 – 29/1/2018 305 gün 
 

Tabloda balon tarihleri ve süreleri yer almaktadır. Fiyatlarda oluşan balon etkisinin en uzun 

kaldığı dönem 31/3/2017 – 29/1/2018 tarihleri arasında görülen 305 günlük süredir. Bu dönemi 

sırasıyla 28/5/2016 – 30/7/2016 dönemleri arası (64 gün), 19/1/2017 – 17/3/2017 dönemleri 

arası (58 gün), 9/12/2016 – 10/1/2017 dönemleri arası (33 gün), 14/10/2015 – 9/11/2015 

dönemleri arası (27 gün), 8/12/2015 – 25/12/2015 dönemleri arası (18 gün) ve diğer tek haneli 

dönemler izlemektedir.  
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Şekil 3: BSADF Dizileri 

Şekil 3’te etherium para biriminde oluşan balonlar ve dönemleri görülmektedir. Şekilde 

etherium fiyatında oluşan balon etkisinin özellikle 2 farklı dönemde meydana geldiği 

görülmektedir. Bunlardan birincisi 26 Şubat 2017 tarihinden başlayıp 12 Temmuz 2017 tarihine 

kadar devam eden dönemi kapsarken, ikincisi ise 20 Ekim 2017 tarihinden başlayıp 3 Şubat 

2018’e kadar olan dönemde devam etmektedir. Etherium fiyatında oluşan balon ve oluşma 

dönemleri tablo 3’teki şekilde özetlenebilir: 

Tablo 4: Etherium Balon Tarihleri 
Tarih Süre Tarih Süre 

12/4/2016 1 gün 3/1/2017 – 4/1/2017 2 gün 

17/5/2016 – 22/5/2016 6 gün 14/2/2017 – 15/2/2017 2 gün 

13/6/2016 – 16/6/2016 4 gün 26/2/2017 – 12/7/2017 137 gün 

22/7/2016 1 gün 5/8/2017 -  11/9/2017 38 gün 

20/9/2016 1 gün 20/11/2017 – 3/2/2018 76 gün 

10/10/2016 – 12/10/2016 3 gün 14/2/2018 – 17/2/2018 4 gün 

18/11/2016 1 gün 16/3/2018 – 20/3/2018 7 gün 

28/11/2016 – 29/11/2016 2 gün 22/3/2018 1 gün 

2/12/2016 – 5/12/2016 4 gün 24/3/2018 – 31/3/2018 8 gün 

 

Tablo 4’te etherium fiyatlarında görülen balon tarihleri ve süreleri yer almaktadır. Oluşan balon 

etkisinin en uzun kalıcı olduğu dönemler 26/2/2017 – 12/7/2017 tarihleri (137 gün) arasına 

denk gelmektedir. Sırasıyla bu tarihleri 20/11/2017 – 3/2/2018 (76 gün) ve 5/8/2017 -  

11/9/2017 (38 gün) tarihleri izlemektedir. Diğer dönemler ise nispeten daha kısa süreli tek 

haneli dönemlerdir. 

5. Sonuç   

Bitcoin ile başlayan kripto para piyasası şeffaf, kolay ulaşılır, para otoritelerinden bağımsız 

olması gibi nedenler ile ortaya çıkmıştır. Yatırımcıların ve medyanın etkisiyle birlikte 

popularitesi ve işlem hacimleri artmıştır. Artan ilgiyle birlikte akademik düzeyde dikkat çekmiş 

ve çok daha fazla araştırma konusu haline gelmiştir. Bu araştırmalar ilk olarak bu dijital para 

birimlerinin diğer resmi para birimlerinin alternatifi mi olacağı yönünde olup paranın geleceği 

olup olamayacağı tartışılmıştır. Artan ilgiye paralel olarak kripto para piyasaında meydana 
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gelen aşırı fiyat hareketleri, bu piyasayı anlamaya yönelik yeni yöntemlerinde gelişmesine 

olanak sağlamıştır.  

Bu amaçla çalışmada kripto para piyasasında en çok işlem gören ve piyasa kapitilizasyonu en 

yüksek  para birimi olan Bitcoin ve Etherium kripto para birimlerinin fiyat dalgalanmalarının 

balon etkisi yaratıp yaratmadığı son zamanlarda Philips vd.(2015) tarafından geliştirilen 

yöntemle ampirik olarak test edilmiştir.  Elde edilen bulgular doğrultusunda çalşımada dikkate 

alınan kripto para birimlerinde birçok baloncuk elde edilmiştir. Her iki para biriminde de 

balonların çok sayıda olduğu ancak kısa süreli süreli olduğu görülmektedir. Ancak özellikle 

2017-2018 yılları arasında bolonların uzun süreli olduğu tespit edilmiştir. Bu iki para birimin 

piyasa kapitilizasyonun yüksek olması nedeniyle elde edilen bulguların kripto para piyasasını 

genelini yansıttığı söylenebilir. Bu konuyla yapılmış önceki çalışmalarda boloncukların ortaya 

çıkması ve patlaması belli başlı olaylara dayandırılmaktadır (MacDonell, 2014, Garcia vd. 

2014, Cheung vd.,2015). Ancak çalışamada ele alnına dönemde boloncukların ortaya çıkmasına 

ve patlamasına neden olan faktörler belirsizdir.  Bu bağlamda piyasada balonların varlığı ve 

tarihleri elde edilmesi nedeniyle balonların spekülatif etkenlerden kaynaklandığı söylenebilir.  

Ayrıca ele alınan dönemde her iki para biriminde sık sık balonların oluşması kripto para 

piyasasının spekülatif balonları eğimli olduğunu göstermektedir. Dolayısyla piyasanın 

spekülatif hareketlere karşı duyarlı olduğu söylenebilir.  Kripto para piyasasında tanımlama 

sorunları ve belirsizlik kalkmadığı sürece spekülatif hareketlere bağımlı olmaya devam edecek 

ve finansal istikrar konusunda açıklık ve güvence açısından sürekliliği tartışılacaktır.   
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Finansal Analizi 
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Özet 

Sosyal amacı ön planda tutan kuruluşlar tarafından üretilen mali tablolar, o kurumların ve yöneticilerinin 

başarılarını gösterir. Bunun yanında, mali tablolar kurum kaynaklarının da etkin kullanılıp kullanılmadığını 

gösterir. Finansal analizin temel amacı, işletmelerin geçmiş performanslarını ortaya koyup, gelecek planlaması 

yapmaktır. Mali tablo analizi yöntemleri genellikle kar amacı güden işletmelere uygulanmaktadır. Çalışmanın 

amacı, bu yöntemlerin kar amacı gütmeyen ve sosyal amaçlı çalışan devlet  üniversitelerinde kullanılabilirliğini 

ortaya koymak ve bu kurumların finansal yapıları ile ilgili geçmiş, mevcut ve gelecek analizi yapmaktır. Çalışma 

kapsamında, bir üniversitenin bilanço ve bütçe sonuçları kullanılarak; bu tablolar üzerinde finansal analiz 

teknikleri uygulanacaktır. 
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Financial Analysis of the State Universities as a Nonprofit 

Organizations 

 
Abstract 

The financial statements produced by the organizations, that hold the social purpose as preliminary plan, represent 

the success of those institutions and the managers. In addition, financial statements show whether institutional 

resources are being used effectively. The main goal of the financial analysis is to show the past performance of 

the enterprises and to make future plans. The methods of financial statement analysis are generally applied to the 

profit-intensive businesses. The purpose of the study is to demonstrate the usefulness of these methods in non-

profit and social-aimed state universities and to make past, present and future financial analysis of these 

institutions. Within the scope of the study, using the balance sheet and budget results of a university; financial 

analysis techniques will be applied on these tables. 
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1. Giriş 

Ticari işletmelerden farklı olarak kamu kurum ve kuruluşlarının finansal tabloları üzerinden 

yapılacak finansal analizler ve maliyet analizleri ülke kaynaklarının daha verimli ve etkili 

kullanımında oldukça önemlidir. Türkiye’de Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

Sayıştay Kanunu, kamu kuruluşlarınının mali tablolarının oluşturulması ve analiz edilmesi, 
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yapılan kamu harcamalarının amaca uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti ile kamu 

önceliklerinin belirlenmesi açısından bir zorunluluktur.  

Türkiye’de son yıllarda kamu yönetimi açısından oldukça ciddi reformlar yapılmaktadır. 

Bunlardan en önemlisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur. Özellikle 

kamu mali yönetimi ve yerel yönetimler mevzuatlarında yapılan düzenlemeler, kamu 

kaynaklarının verimli ve ekonomik temini ile bunların etkin kullanılmasını sağlamaya yönelik 

çıkarılmıştır. Ayrıca, bu düzenlemeler ile hesap verilebilirlik artmış; finansal işlemlerin 

muhasebeleştirilmesi ve raporlanıp analiz edilmesi kolaylaşmıştır.  

Mali analiz, bir işletmenin (ister kamu ister ticari) finansal durumunun ve finansal açıdan 

gelişmesinin nasıl olduğunu belirlemek için, mali tablo verilerinde bulunan değerlerdeki 

değişikliklerin, aralarındaki ilişkilerin ve benzer işletmeler ile karşılaştırmalar yapılmasıdır. 

Öncelikle, analizi yapılan firmanın finansal durumu belirlenir ve geçmişte ve günümüzde 

finansal olarak nerede olduğu tespit edilerek geleceğe yönelik stratejik planlamalar yapılır. 

Yapılan finansal analizden sadece işletme yöneticileri yararlanmaz; işletmenin iç ve dış çevre 

unsurlarının hepsi kendilerine göre bu bilgileri kullanır ve yorumlarlar. Çeşitli analiz 

tekniklerinden yararlanılarak amacıyla, işletmenin karlılık durumunun yeterli olup olmadığı, 

borç ödeme yeteneğinin mevcut olup olmadığı, gerek kısa gerekse uzun vadeli borçların 

zamanında ödenip ödenmeyeceği, varlıkların kullanış biçimlerinin verimli olup olmadığı gibi 

konular saptanmaya çalışılarak, işletmenin zaman içinde göstermiş olduğu değişim analiz 

edilmektedir. İşletmenin geçmişe dönük finansal sonuçlarının analizi dört ana başlıkta toplanır. 

Bunlar; Karşılaştırmalı (Yatay) Analiz, Yüzde Yöntemi ile (Dikey) Analiz, Eğilim Trend 

Yüzdeleri ile Analiz ve Oran (Rasyo) Analizidir (Akdoğan ve Tenker, 2010:518).  

Bu çalışmada mali tablo analiz tekniklerinin kamu kurumlarında uygulamasının nasıl olacağı 

ve nasıl yorumlanacağı açıklanmıştır. Kamu kurumlarının mali yapısı diğer işletmelerden 

oldukça farklıdır. Bu amaçla çalışmada, bir üniversitenin mali tabloları üzerinde mali analiz 

tekniklerinden karşılaştırmalı tablo analizi, yatay analiz ve eğilim yüzdeleri analizi tekniği 

uygulanmıştır. Yapılan çalışma neticesinde mali tablo analiz yöntemlerinin kamu sektörü mali 

tablolarında da kullanılabileceğini ve anlamlı sonuçlar verebileceğini göstermiştir. Oran analizi 

yönteminin kullanılmamasının sebebi, kamu kurumlarının finansal tablo çeşit ve yapısının ticari 

işletmelerden oldukça farklı olması ve bilinen oranların kullanılmasındaki güçlüklerdir. 

2. Literatür 

Konuya ilişkin literatür incelendiğinde, farklı sektörlerde ve özellikle ticari işletmeler üzerine 

yapılmış bir çok çalışma bulunmaktadır. Buna karşın, finansal analiz tekniklerinin kamu 

sektörüne uygulaması oldukça sınırlıdır.  

Alper ve Biçer (2017) “Kamu Hastanelerinde Finansal Performansın Oran Analizi ile 

Ölçülmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği” adlı çalışmasında bir kamu hastanesinin son üç yıllık 

mali tablo verilerini değerlendirmiştir.  

Ersöz (2017) “Kamu Kurumlarında Mali Tablo Analiz Yöntemlerinin Uygulanabilirliği” adlı 

çalışmasında Türkiye’de kamu sektörü mali tablolarında bu analiz tekniklerinin 

kullanılabilirliğini araştırmıştır.  

Sonğur vd. (2016) “Türkiye Kamu Hastane Birlikleri Hastanelerinin Finansal 

Performanslarının Değerlendirilmesi: Finansal Tablo Analizi” adlı çalışmasında Türkiye’de 

829 hastane örneklem olarak alınmış 2008-2015 yılları arasındaki mali tablolardan 

yararlanılarak mali analiz teknikleri uygulanmış ve çıkan sonuçlar yorumlanıp analiz edilmiştir. 
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Göçer (2015) “Mali Tablolar Analizi: Pendik Belediyesi Örneği” adlı çalışmada Pendik 

Belediyesinin 2008-2012 yılları arasındaki bilanço ve bütçe sonuçları tabloları kullanılarak; 

yatay ve dikey analiz yapılmış, sonuçlar yorumlanmıştır. 

Korkmaz ve Güney (2012) “Hastanelerde Mali Performansın İncelenmesi: Ümraniye Araştırma 

ve Uygulama Hastanesi Üzerine Örnek Bir Çalışma” adlı çalışmada, ilgili hastanenin 2005-

2008 yılları arasındaki bilanço ve gelir tablosu verileri kullanılarak oran analizleri yapılmış ve 

çıkan sonuçlar yorumlanmıştır. 

Özer (2012) “Mali Tablolar Analizi: Bir Hastane Örneği” adlı çalışmada, bir eğitim ve araştırma 

hastanesinin 2008-2010 yıllarına ait mali tablo verileri kullanılarak mali analize tabi tutulup 

sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak, konuyla ilgili literatür araştırması neticesinde finansal analizin kamu sektöründe 

uygulanmasını konu alan çalışmaların kısıtlı sayıda olduğu gözlemlenmiştir. Bu açıdan, bu 

çalışmanın literatürdeki açığın kapatılmasına katkı sağlayabileceği; ileriki çalışmalara kaynak 

olabileceği düşünülmektedir.  

2.1. Kamu Sektöründe Muhasebe Uygulamaları 

Kurumların real ekonomik durumlarını kamuya doğru ve sağlıklı bilgi verecek şekilde yansıtan 

muhasebe sistemlerine ihtiyaç vardır. Bunun sağlanması için muhasebe ve mali raporlama en 

önemli araçlardandır. Kamudaki muhasebe sisteminin etkin bir biçimde işlemesi hükümetlerin 

daha sağlıklı ve gerçeğe uygun kararlar alabilmesine olanak sağlar.  

Mali tabloların güvenilirliği arttırmak amacıyla muhasebe sistemi tarafından geliştirilen 

teknikler; yönetimlerin realitelerini göstermesi, detaylı içerikler sunabilmesi ve istenildiği anda 

rapor sağlayabilmesi nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Sevim vd.’ne göre (2009:48) 

muhasebenin görevi ‘kamu kurumlarınca sorumlu bulundukları topluma karşı mali nitelikteki 

bilgilerin hesabının doğru ve güvenilir bir biçimde yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. 

Dolayısıyla kamu kaynaklarının hesabının verilmesini sağlayacak olan da muhasebe sisteminin 

üreteceği bilgilerdir. Bu sebeplerle kamu muhasebesinde kullanılan muhasebe sistemleri 

şeffaflık ve hesap verebilirlik ve yanılmayan sonuçlar vermesi açısından son derece önem arz 

etmektedir. Dünyada kamu mali sistemlerinde muhasebe sistemleri çeşitlilik göstermektedir. 

Bunlar nakit esaslı, uyarlanmış nakit esaslı, tahakkuk esaslı ve uyarlanmış tahakkuk esaslı 

muhasebe sistemleridir. 

Uygulanan muhasebe ve raporlama sistemleri gelecek dönem sonuçları hakkında çok önemli 

ipuçları verir. Bu durum kamu kurumları için de geçerlidir. “Gelişmiş bir muhasebe ve 

raporlama sistemi hükümetlerin uyguladıkları mali politikaların mevcut ve gelecek 

dönemlerdeki etkileri hakkında en sağlam referans kaynağıdır. Bu yönüyle, devlet muhasebesi 

yatırımcılara, akademisyenlere, politika oluşturanlara ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlara karar 

alma ve bu kararların uygulanması sürecinde zamanında, doğru ve tutarlı bilgi sağlar” ( T.C. 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Devlet Muhasebesinde Reform Çalışmaları: 

Nakit Esasından Tahakkuk Esasına, T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Yayını, Ankara, Kasım 2002, s. 4.). 

2.2. Kamu Üniversitelerinde Mali Tablo Analizi 

Yükseköğretim kurumları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda üniversite ile ileri teknoloji 

enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, 

konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne 

bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan 
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meslek yüksekokulları şeklinde tanımlanmaktadır (Ersöz, 2017:21). Üniversitelerin 

kurulmasının temel amacı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bilimsel çalışmalar yapmaktır. 

Üniversiteler de merkezi yönetim içerisinde yer aldıklarından, finansal verilerin 

muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne göre 

yapmaktadır. 5018 Sayılı kanun çerçevesinde hazırlanan mali tablolarına oran analizi dışında 

diğer yöntemlerin uygulanması oldukça kolaydır.  

5018 sayılı Kanun’un 49. maddesi; “Muhasebe   sistemi;   karar,   kontrol   ve   hesap   

verme   süreçlerinin   etkili çalışmasını sağlayacak ve malî raporların düzenlenmesi ile kesin 

hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları, kamu 

idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya 

azalmasına  neden  olan  her  türlü işlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir 

düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli 

bilgilerin sağlanması  amacıyla tutulur. …” şeklindedir.  

Aynı Kanun’un 50. maddesi; “Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle 

dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda 

muhasebeleştirilir. Bütün malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve her muhasebe kaydının 

belgeye dayanması şarttır.” şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla muhasebe sisteminin 

tahakkuk esaslı muhasebe sistemi olacağı hüküm altına alınmıştır. 

Tahakkuk esaslı muhasebe sistemi ile birlikte ayrıca, 08.06.2005 tarihinde Genel Yönetim 

Muhasebe Yönetmeliği, 10.03.2006 tarihinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği, 30.12.2006 tarihinde Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, 01.05.2007 

tarihinde Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmelikleri de hazırlanmıştır. Söz 

konusu Yönetmelik’lerle 5018 sayılı Kanun kapsamında yer alan ve Türk Kamu İdaresini 

oluşturan kurumların muhasebe uygulamaları tahakkuk esaslı muhasebeye uygun olarak 

düzenlenmiş ve idarelerin hazırlayacakları mali tablolar belirlenmiştir. Tahakkuk esaslı 

muhasebeye göre hazırlanması öngörülen mali tabloların bazıları şunlardır (Ersöz, 2017:18): 

 Bütçe uygulama sonuçları tablosu 

 Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu  

 Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu 

 Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 

 Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu 

 Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu 

 Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu 

 Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 

 Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu 

 Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu  

 Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu 

2.3. Mali Analiz Teknikleri 

Mali tabloların analiz edilmesinde kullanılan dört temel analiz tekniği mevcuttur. Bunlar 

sırasıyla, karşılaştırmalı analiz, trend analizi, oran analizi ve dikey yüzde analizidir (Clemenson 

ve Sellers, 2013:256-257). 

İlk olarak; Mukayeseli Tablolar Analizi de denilen karşılaştırmalı analiz, değişik dönemlerde 

hazırlanmış mali tablolarda bulunan kalemlerde var olan değişikliklerin hem tutar hem de yüzde 

olarak belirlenmesi ve bu değişikliklerin yorumlanmasıdır. Söz konusu analiz tekniğinde 

işletmenin birden fazla dönemine ait finansal tablo verileri yan yana konularak işletmenin 

finansal yapısında meydana gelen gelişmeler hakkında önemli bilgiler elde edilmektedir (Önal 
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vd., 2006:56). Bu analizde kalemler arasındaki artış veya azalışlar tutar ve yüzde olarak 

incelenir, kalemler arasındaki ilişki göz önüne alınmaz. Bu sayede incelenen işletmenin gelişme 

yönünün belirlenmesine olanak sağlanmış olur (Akgüç, 1998:95-96). Analizi yaparken sadece 

yüzde değişimlere bakmak yeterli değildir; tutarlardaki değişiklikler yüzde değişikliklerle 

birlikte ele alınmalıdır (Özgülbaş, 2009:217). Diğer taraftan, nitelik itibariyle zaman serisi 

analizi olarak ta ifade edilir ve kalemler arasındaki eğilim açıklanmaya çalışılır (Toroslu ve 

Durmuş, 2013-68-69). Karşılaştırma yapılacak mali tabloların kapsadığı zaman aralığı, bu 

zaman aralığının uzunluğu ve hazırlanmasında dikkate alınan muhasebe ilkeleri bakımından 

uyumlu olmaları analiz sonuçlarının daha doğru ve etkin olabilmesini sağlamaktadır (Çetiner, 

2010:78). 

İkinci yöntem, dikey analiz de denilen yüzde tekniğidir. Yüzde yöntemi ile analiz, finansal 

tablolar üzerinde yer alan her kalemin aynı tabloda yer alan bir başka hesap kalemi veya hesap 

toplamına bölünmesi ile bulunan yüzde değerlere göre yapılan bir analiz türüdür (Özgülbaş, 

2009:213). Bilançoda bu yöntem uygulanırken, varlık ve kaynak toplamı 100 kabul edilerek 

diğer kalemlerin bu 100 içerisindeki payı bulunur (Durmuş ve Arat, 1997:163). Diğer bir 

ifadeyle, bu analizde finansal tablo verileri temel bir yıla göre endekslenmektedir. Temel 

yıldaki veya bir önceki yıldaki endeks değeri 100 kabul edilerek finansal tabloların mutlak 

rakamlarında dönemler itibariyle yaşanan artış veya azalışların incelenebildiği 

gözlemlenmektedir (Penman, 2012, 316-317; Clemenson ve  Sellers, 2013:257; Toroslu ve 

Durmuş, 2013, 80). Bu analizin diğer analizlerden temelde iki üstünlüğü bulunmaktadır (Özer, 

2012:185): 

a) Her bir kalemi toplam içerisindeki yüzde payını vererek her kalemin toplam 

içerisindeki önemi ortaya çıkartılmış olur. 

b) Sadece rakam değişimleri ile yapılan analizlerde benzer firmalar arasındaki yorum 

yanıltıcı olabilirken; yüzde ile ifade edip söylemek aynı sektörde faaliyette bulunan 

işletmelerin kıyaslanmasına yardımcı olabilmektedir. 

Analizde yapılan oranlama neticesinde bilançonun varlık bölümünde yer alan dönen ve duran 

varlıkların toplam içerisindeki dağılımı ve işletmenin kaynak bölümünde yer alan kaynakların 

ne oranda yabancı kaynak ve ne oranda öz kaynaklardan meydana geldiği belirlenebilmektedir 

(Jagels ve Coltman, 2004:6). Gelir tablosunun incelenmesiyle genellikle gelir tablosu 

kalemlerinin net satışlar içindeki payı saptanabilmektedir (Aydın vd., 2003:9; Önal vd., 

2006:12). Dikey yüzdeler yöntemiyle yapılan analizde işletmenin hangi kaleme daha çok 

ağırlık verdiğinin saptanması ile sonuçların sektör ve rakip işletmelerle karşılaştırma imkânı 

tanımaktadır (Ceylan ve Korkmaz, 2008:15). 

Mali tablolar analizinde kullanılan üçüncü yöntem Trend Analizidir ve Eğilim Yüzdeleri 

Tekniği olarak ta isimlendirilir. Bu analiz türünde, analizi yapılan şirketin analizi yapılan 

yıldaki finansal durumunun nereye doğru eğilimde olduğunu görmelerine yardımcı olan bir 

yöntemdir (Gallagher ve Andrew, 2003:104). Bu analizde amaç, ilgili bilanço veya gelir tablosu 

kalemindeki artış veya azalışları belirlemektir (Küçüksavaş, 2005:639). Bu yöntemde, ilk 

olarak verilerin her yönden sağlıklı olduğu bir yıl seçilir ve bu yıl baz yıl olarak kabul edilir. 

Daha sonra, en az üç yıllık dönemler arasında mali tablolarda yer alan kalemlerdeki olumlu 

veya olumsuz değişikliklerin baz yıla kıyasla varolan değişimlerin önemlerini ortaya konur, 

dinamik bir analiz yapılır (Akgüç, 1998:106). Trend tekniğinde, baz yıl olarak kabul edilen yıla 

ait verilerin herbiri 100 olarak alınır. Diğer dönemlerdeki değişimler 100’e eklenerek veya 

çıkartılarak ifade edilir (Omağ, 2014: 70). Diğer bir ifadeyle, mali tablolarda yer alan  

kalemlerde ilk yılın verileri 100 kabul edilerek diğer yıllarda meydana gelen değişimlerin 

hesaplanması ve bu kalemlerin ortaya çıkardıkları eğilimlerin nasıl bir yön izlediğinin analiz 

edilerek yorumlanması işlemi eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz olarak tanımlanabilmektedir 

(Jagels ve Coltman, 2004:98). Trend yüzdeleri, tüm kalemler için hesaplanmak yerine 
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aralarında anlamlı ilişki olan örneğin; dönen varlık kısa vadeli yabancı kaynak gibi bazı 

kalemlerin trend yüzdelerinin hesaplanması daha uygun olacaktır. Mali tablolarda yer alan 

kalemlerin trend yüzdelerinin hesaplanması, herhangi bir yıla ait bu kalem tutarının, temel 

yıldaki tutara bölünmesiyle yapılır (Çetiner, 2010:138). 

Mali tablo analizinde kullanılan son yöntem ise Oran Analizidir ve bu analiz mali tablolarda 

yer alan iki kalem arasındaki ilişkiyi yüzde veya katı şeklinde ifade eder. Rasyo analizi olarak 

ta ifade edilen bu analiz, işletmeyle ilgili daha detaylı veri sağlayabilen bir yöntemdir 

(Karadeniz ve Kahiloğulları, 2014:76-77). Oran analizi, mali tablolarda yer alan iki kalemin 

aralarındaki ilişkiyi matematiksel olarak ifade eden bir tekniktir. Yöntemde her bir oranın 

bulunması oldukça kolaydır ancak, hesaplanan her oranın dikkatli bir şekilde analiz edilip 

yorumlanması gerekmektedir (Gallagher ve Andrew, 2003:89). Oran analizinde kullanılan 

oranları dört ana grupta toplamak mümkündür. Bunlar; Likidite Oranları, Finansal Yapı ile 

İlgili Oranlar, Faaliyet Oranları ve Karlılık Oranlarıdır (Akarçay, 2001:120). 

3. Veri ve Yöntem 

Çalışmada bir devlet üniversitesinin son üç yıllık tahakkuk esasına göre hazırlanmış bazı 

tablolarının yatay analizleri yapılmış ve yorumlanmıştır.  

Çalışmada analizi yapılan tablolar şunlardır: 

a) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 

b) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 

c) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 

d) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 

e) Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 

 

4. Ampirik Analiz 

Çalışmada, ilgili üniversitenin finansal verilerini gösteren tablolar sırasıyla yatay analize tabi 

tutulmuş ve yorumlanmıştır. Bilindiği üzere tahakkuk esasına göre hazırlanan ve bir kamu 

kuruluşuna ait finansal tablo verileri, ticari işletmelerin finansal tablo verilerinden faklıdır. Bu 

açıdan, analizlerde ele alınan tablolardaki verilerin önemli olanlarının değişimleri ve önemlilik 

düzeyleri ifade edilmiştir.  

4.1. Yatay Analiz Tekniğine Göre Tabloların Analizi 

Tablo 1’de üniversitenin Bütçe Gelirlerinin Ekonomik sınıflandırılması görülmektedir. Alınan 

üç yıllık veriler ilk önce 2015-2016 daha sonra da 2016-2017 yılları birbirleri ile kıyaslanarak 

yorumlanmıştır. 
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Tablo 1: Bütçe Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 

 
 

Tablo 1 incelendiğinde, genel olarak 2017 yılında birçok kalemde 2016 yılına göre azalışlar 

mevcuttur. Brüt bütçe gelirlerine baktığımızda 2015 yılından 2016’ya % 13’lük olumlu bir 

değişim gözlemlenirken; 2017’de ise 2016’ya göre % 15’lik bir düşüş gerçekleşmiştir. Bunda 

en büyük etken teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağışlar ve diğer gelir kalemlerindeki 

azalışlardır. Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler kalemi ise artış göstermiştir. Ancak, net bütçe 

gelirleri 2017 yılında % 15 azalış göstermiştir. Artış olan kalemlerdeki tutarların genel 

içerisinde çok küçük olması nedeniyle, genel duruma çok fazla katkısı olmamıştır. Üç yılın 

bütçe gelirleri incelendiğinde, 2016 yılı her açıdan başarılı bir yıl olmuştur.  

Tablo 2’de üniversitenin Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 2015 ARALIK 2016 ARALIK 2017 ARALIK 2015-2016 TL DEĞİŞİM 2015-2016 % DEĞİŞİM 2016-2017 TL DEĞİŞİM 2016-2017 % DEĞİŞİM

BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 226.700.903,36 256.969.557,21 218.909.368,83 30.268.653,85 0,133518 -38.060.188,38 -0,148111663

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14.940.494,61 18.580.960,53 11.680.962,45 3.640.465,92 0,243664 -6.899.998,08 -0,37134776

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 14.251.038,01 16.061.506,33 10.163.621,61 1.810.468,32 0,127041 -5.897.884,72 -0,367206201

Kira Gelirleri 689.456,60 2.519.454,20 1.517.340,84 1.829.997,60 2,654261 -1.002.113,36 -0,397750179

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 196.453.970,96 220.270.913,00 193.238.100,82 23.816.942,04 0,121234 -27.032.812,18 -0,122725292

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve 195.283.000,00 219.901.655,86 192.960.625,79 24.618.655,86 0,126067 -26.941.030,07 -0,122513994

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00 0,000000 -9.900,00 -0,99

Proje Yardımları 1.170.970,96 359.257,14 277.375,03 -811.713,82 -0,693197 -81.882,11 -0,22792062

Diğer Gelirler 15.306.437,79 18.117.683,68 13.566.671,56 2.811.245,89 0,183664 -4.551.012,12 -0,25119172

Faiz Gelirleri 1.683.268,04 1.119.435,81 318.913,85 -563.832,23 -0,334963 -800.521,96 -0,715111981

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 6.004.363,50 7.795.344,16 7.284.101,31 1.790.980,66 0,298280 -511.242,85 -0,065583102

Para Cezaları 40.727,14 53.360,96 0,00 12.633,82 0,310206 -53.360,96 -1

Diğer Çeşitli Gelirler 7.578.079,11 9.149.542,75 5.963.656,40 1.571.463,64 0,207370 -3.185.886,35 -0,348201701

Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 423.634,00 0,00 0,000000 423.634,00 0

Taşınmaz Satış Gelirleri 0,00 0,00 423.634,00 0,00 0,000000 423.634,00 0

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 1.055.742,38 373.481,29 1.226.704,41 -682.261,09 -0,646238 853.223,12 2,28451369

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.052.591,47 372.990,83 1.226.145,75 -679.600,64 -0,645645 853.154,92 2,287334839

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.052.591,47 372.990,83 1.226.145,75 -679.600,64 -0,645645 853.154,92 2,287334839

Diğer Gelirler 3.150,91 490,46 558,66 -2.660,45 -0,844343 68,20 0,139053134

Faiz Gelirleri 1.024,48 0,00 0,00 -1.024,48 -1,000000 0,00 0

Diğer Çeşitli Gelirler 2.126,43 490,46 558,66 -1.635,97 -0,769351 68,20 0,139053134

NET BÜTÇE GELİRLERİ 225.645.160,98 256.596.075,92 217.682.664,42 30.950.914,94 0,137166 -38.913.411,50 -0,151652403
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Tablo 2: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 

 
 

Tablo 2’ye baktığımızda, bütçe giderlerinde 2016 yılında, 2015’e göre %19’lük bir artış 

gerçekleşmişken; 2017 yılında ise 2016’ya göre %20’lik bir azalış gerçekleşmiştir. 2017 yılında 

personel giderlerindeki %15; SGK primlerinde %14; mal ve hizmet alımlarında %37; cari 

transfer harcamalarında %10 ve sermaye giderlerinde %31’lik bir azalış meydana gelmiştir. 

Buna göre; gelirler kalemlerindeki azalış %15 iken giderlerdeki azalışın %20 olması olumludur.  

 

 

 

GİDERLERİN TÜRÜ 2015 ARALIK 2016 ARALIK 2017 ARALIK 2015-2016 TL DEĞİŞİM 2015-2016 % DEĞİŞİM 2016-2017 TL DEĞİŞİM 2016-2017 % DEĞİŞİM

BÜTÇE GİDERLER HESABI 226.902.807,93 268.860.042,72 214.513.226,73 41.957.234,79 0,184912805 -54.346.815,99 -0,202137943

PERSONEL GİDERLERİ 136.401.788,57 162.080.156,26 137.410.176,44 25.678.367,69 0,188255359 -24.669.979,82 -0,152208515

MEMURLAR 131.483.370,43 155.979.246,93 132.694.955,72 24.495.876,50 0,18630399 -23.284.291,21 -0,149278136

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.609.053,39 1.894.213,07 1.452.910,94 285.159,68 0,177222013 -441.302,13 -0,23297386

İŞÇİLER 1.228.322,54 1.339.719,29 1.072.871,14 111.396,75 0,090690146 -266.848,15 -0,199182136

GEÇİCİ PERSONEL 1.485.834,84 2.138.002,58 1.747.206,73 652.167,74 0,438923441 -390.795,85 -0,18278549

Diğer Personel 595.207,37 728.974,39 442.231,91 133.767,02 0,224740194 -286.742,48 -0,393350554

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 21.979.582,35 25.991.496,11 22.295.962,11 4.011.913,76 0,182529117 -3.695.534,00 -0,142182427

Memurlar 21.029.337,15 24.862.721,99 21.384.050,37 3.833.384,84 0,182287478 -3.478.671,62 -0,139915156

Sözleşmeli Personel 302.907,58 335.494,44 263.156,42 32.586,86 0,107580206 -72.338,02 -0,215616151

İşçiler 241.854,50 242.385,08 230.992,53 530,58 0,002193798 -11.392,55 -0,047001862

Geçici Personel 399.530,73 543.604,84 415.858,42 144.074,11 0,360608332 -127.746,42 -0,23499868

Diğer Personel 5.952,39 7.289,76 1.904,37 1.337,37 0,224677818 -5.385,39 -0,738760947

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 31.812.103,93 37.303.517,07 23.540.296,96 5.491.413,14 0,172620244 -13.763.220,11 -0,368952345

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 14.163.893,52 17.602.392,18 10.861.828,97 3.438.498,66 0,242765074 -6.740.563,21 -0,382934498

Yolluklar 1.277.671,88 1.716.481,04 704.142,21 438.809,16 0,343444328 -1.012.338,83 -0,589775713

Görev Giderleri 248.314,42 141.422,03 40.592,90 -106.892,39 -0,43047194 -100.829,13 -0,712966219

Hizmet Alımları 11.960.253,75 15.068.718,71 11.099.919,06 3.108.464,96 0,259899583 -3.968.799,65 -0,263380034

Temsil ve Tanıtma Giderleri 58.094,28 34.904,62 13.618,01 -23.189,66 -0,399172862 -21.286,61 -0,609850788

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 2.443.837,95 1.816.138,74 427.862,10 -627.699,21 -0,256849768 -1.388.276,64 -0,764411115

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 1.660.038,13 923.459,75 392.333,71 -736.578,38 -0,443711724 -531.126,04 -0,575148013

0,00 0 0,00 0

Cari Transfer 3.755.646,52 6.199.014,19 5.544.082,86 2.443.367,67 0,650585101 -654.931,33 -0,105650884

Görev Zararları 2.384.000,00 3.655.564,31 3.535.000,00 1.271.564,31 0,533374291 -120.564,31 -0,032981039

Hazine Yardımları 961.000,00 2.080.000,00 1.744.000,00 1.119.000,00 1,164412071 -336.000,00 -0,161538462

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 396.705,51 414.607,74 157.891,46 17.902,23 0,045127253 -256.716,28 -0,619178696

Hane Halkına Yapılan Transferler 32.400,00 99.375,00 32.400,00 0 66.975,00 2,06712963

Yurtdışına Yapılan Transferler 13.941,01 16.442,14 7.816,40 2.501,13 0,179408092 -8.625,74 -0,52461176

Sermaye Giderleri 32.294.686,56 37.285.859,09 25.722.708,36 4.991.172,53 0,154550889 -11.563.150,73 -0,310121612

Mamul Mal Alımları 20.399.725,77 17.788.524,50 3.580.889,71 -2.611.201,27 -0,128001783 -14.207.634,79 -0,798696642

Gayri maddi hak alımları 594.519,40 656.085,18 61.565,78 0,103555544 -656.085,18 -1

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 361.825,42 320.029,01 -41.796,41 -0,115515405 -320.029,01 -1

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 8.730.265,36 15.705.959,00 20.764.999,75 6.975.693,64 0,79902424 5.059.040,75 0,322109637

Gayrimenkul Büyük onarım Giderleri 2.208.350,61 2.815.261,40 1.376.818,90 606.910,79 0,274825377 -1.438.442,50 -0,510944561

SERMAYE TRANSFERLERİ 659.000,00 -659.000,00 -1 0,00 0

yurtiçi Sermaye Transferleri 659.000,00 -659.000,00 -1 0,00 0

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 226.902.807,93 268.860.042,72 214.513.226,73 41.957.234,79 0,184912805 -54.346.815,99 -0,202137943
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Tablo 3’de Bütçe Uygulama Sonuçları yer almaktadır.  

 

Tablo 3: Bütçe Uygulama Sonuçları 

 
 

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ 2015 OCAK 2016 OCAK 2017 OCAK 2015-2016 TL DEĞİŞİM 2015-2016 % DEĞİŞİM 2016-2017 TL DEĞİŞİM 2016-2017 % DEĞİŞİM

GİDERLER HESABI 226.902.807,93 268.860.042,72 214.513.226,73 41.957.234,79 0,184912805 -54.346.815,99 -0,202137943

 PERSONEL GİDERLERİ    136.401.788,57 162.080.156,26 137.410.176,44 25.678.367,69 0,188255359 -24.669.979,82 -0,152208515
 MEMURLAR 131.483.370,43 155.979.246,93 132.694.955,72 24.495.876,50 0,18630399 -23.284.291,21 -0,149278136

 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.609.053,39 1.894.213,07 1.452.910,94 285.159,68 0,177222013 -441.302,13 -0,23297386

 İŞÇİLER 1.228.322,54 1.339.719,29 1.072.871,14 111.396,75 0,090690146 -266.848,15 -0,199182136

 GEÇİCİ PERSONEL 1.485.834,84 2.138.002,58 1.747.206,73 652.167,74 0,438923441 -390.795,85 -0,18278549

 Diğer Personel 595.207,37 728.974,39 442.231,91 133.767,02 0,224740194 -286.742,48 -0,393350554

 Sosyal güvenlik kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 21.979.582,35 25.991.496,11 22.295.962,11 4.011.913,76 0,182529117 -3.695.534,00 -0,142182427
 Memurlar 21.029.337,15 24.862.721,99 21.384.050,37 3.833.384,84 0,182287478 -3.478.671,62 -0,139915156

 Sözleşmeli Personel 302.907,58 335.494,44 263.156,42 32.586,8600 0,107580206 -72.338,02 -0,215616151

 İşçiler 241.854,50 242.385,08 230.992,53 530,58 0,002193798 -11.392,55 -0,047001862

 Geçici Personel 399.530,73 543.604,84 415.858,42 144.074,11 0,360608332 -127.746,42 -0,23499868

 Diğer Personel 5.952,39 7.289,76 1.904,37 1.337,37 0,224677818 -5.385,39 -0,738760947

 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31.812.103,93 37.303.517,07 23.540.296,96 5.491.413,14 0,172620244 -13.763.220,11 -0,368952345

 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları 14.163.893,52 17.602.392,18 10.861.828,97 3.438.498,66 0,242765074 -6.740.563,21 -0,382934498

 Yolluklar 1.277.671,88 1.716.481,04 704.142,21 438.809,16 0,343444328 -1.012.338,83 -0,589775713

 Görev Giderleri 248.314,42 141.422,03 40.592,90 -106.892,39 -0,43047194 -100.829,13 -0,712966219

 Hizmet Alımları 11.960.253,75 15.068.718,71 11.099.919,06 3.108.464,96 0,259899583 -3.968.799,65 -0,263380034

 Temsil ve Tanıtma Giderleri 58.094,28 34.904,62 13.618,01 -23.189,66 -0,399172862 -21.286,61 -0,609850788

 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 2.443.837,95 1.816.138,74 427.862,10 -627.699,21 -0,256849768 -1.388.276,64 -0,764411115

 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 1.660.038,13 923.459,75 392.333,71 -736.578,38 -0,443711724 -531.126,04 -0,575148013

Cari Transferler 3.755.646,52 6.199.014,19 5.544.082,86 2.443.367,67 0,650585101 -654.931,33 -0,105650884

Görev Zararları 2.384.000,00 3.655.564,31 3.535.000,00 1.271.564,31 0,533374291 -120.564,31 -0,032981039

Hazine Zararları 961.000,00 2.080.000,00 1.744.000,00 1.119.000,00 1,164412071 -336.000,00 -0,161538462

 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 396.705,51 414.607,74 157.891,46 17.902,23 0,045127253 -256.716,28 -0,619178696

Hane halkına Yapılan Transferler 0,00 32.400,00 99.375,00 32.400,00 0 66.975,00 2,06712963

 Yurtdışına Yapılan Transferler 13.941,01 16.442,14 7.816,40 2.501,13 0,179408092 -8.625,74 -0,52461176

830 32.294.686,56 37.285.859,09 25.722.708,36 4.991.172,53 0,154550889 -11.563.150,73 -0,310121612

 Mamul Mal Alımları 20.399.725,77 17.788.524,50 3.580.889,71 -2.611.201,27 -0,128001783 -14.207.634,79 -0,798696642

Gayri Maddi Hak Alımları 594.519,40 656.085,18 0,00 61.565,78 0,103555544 -656.085,18 -1

 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 361.825,42 320.029,01 0,00 -41.796,41 -0,115515405 -320.029,01 -1

 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 8.730.265,36 0,00 20.764.999,75 -8.730.265,36 -1 20.764.999,75 0

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00 1.376.818,90 0,00 0 1.376.818,90 0

BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 

226.700.903,36 256.969.557,21 218.909.368,83 30.268.653,85 0,133518012 -38.060.188,38 -0,148111663

Teşebbüs ve Mülkiyet 14.940.494,61 18.580.960,53 11.680.962,45 3.640.465,92 0,243664351 -6.899.998,08 -0,37134776

Mal ve Hizmet Satiş Gelirleri 14.251.038,01 16.061.506,33 10.163.621,61 1.810.468,32 0,127041154 -5.897.884,72 -0,367206201

Kira Gelirleri 689.456,60 2.519.454,20 1.517.340,84 1.829.997,60 2,654260761 -1.002.113,36 -0,397750179

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 196.453.970,96 220.270.913,00 193.238.100,82 23.816.942,04 0,12123421 -27.032.812,18 -0,122725292

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış 195.283.000,00 219.901.655,86 192.960.625,79 24.618.655,86 0,126066559 -26.941.030,07 -0,122513994

kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00 0 -9.900,00 -0,99

Proje Yardımları 1.170.970,96 359.257,14 277.375,03 -811.713,82 -0,693197225 -81.882,11 -0,22792062

Diğer Gelirler 15.306.437,79 18.117.683,68 13.566.671,56 2.811.245,89 0,183664281 -4.551.012,12 -0,25119172

Faiz Gelirleri 1.683.268,04 1.119.435,81 318.913,85 -563.832,23 -0,334962832 -800.521,96 -0,715111981

0,00 0 0,00 0

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 6.004.363,50 7.795.344,16 7.284.101,31 1.790.980,66 0,298279853 -511.242,85 -0,065583102

Para Cezaları 40.727,14 53.360,96 12.633,82 0,310206413 -53.360,96 -1

Diğer Çeşitli Gelirler 7.578.079,11 9.149.542,75 5.963.656,40 1.571.463,64 0,207369654 -3.185.886,35 -0,348201701

Sermaye Gelirleri 0 0,00 423.634,00 0,00 0 423.634,00 0

Taşınır Satış Gelirleri 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Taşınmaz Satış Gelirleri 0,00 0,00 423.634,00 0,00 0 423.634,00 0

0,00 0 0,00 0

BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B) 226.700.903,36 256.969.557,21 218.909.368,83 30.268.653,85 0,133518012 -38.060.188,38 -0,148111663

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 1.055.742,38 373.481,29 1.226.704,41 -682.261,09 -0,646238233 853.223,12 2,28451369

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
1.052.591,47 372.990,83 1.226.145,75 -679.600,64 -0,645645209 853.154,92 2,287334839

Mal ve Hizmet Satş Gelirleri 1.052.591,47 372.990,83 1.226.145,75 -679.600,64 -0,645645209 853.154,92 2,287334839

Diğer Gelirler 3.150,91 490,46 558,66 -2.660,45 -0,84434338 68,20 0,139053134

Faiz Gelirleri 1.024,48 0 0 -1.024,48 -1 0,00 0

Diğer Çeşitli Gelirler 2.126,43 490,46 558,66 -1.635,97 -0,769350508 68,20 0,139053134

0,00 0 0,00 0

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI ( C ) 1.055.742,38 373.481,29 1.226.704,41 -682.261,09 -0,646238233 853.223,12 2,28451369

Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri 0,00 2.815.261,40 0 2.815.261,40 0 -2.815.261,40 -1

0,00 0 0,00 0

Sermaye Transferleri 659.000,00 0 0 -659.000,00 -1 0,00 0

Yurtiçi Sermaye Transferleri 659.000,00 0 0 -659.000,00 -1 0,00 0

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ( A) 226.902.807,93 268.860.042,72 214.513.226,73 41.957.234,79 0,184912805 -54.346.815,99 -0,202137943

NET GELİR TOPLAMI ( D=B-C ) 225.645.160,98 256.596.075,92 217.682.664,42 30.950.914,94 0,137166314 -38.913.411,50 -0,151652403

BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRLERİ (A- D) 1.257.646,95 12.263.966,80 -3.169.437,69 11.006.319,85 8,751517944 -15.433.404,49 -1,258434954
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Tablo 3’e bakıldığında bütçe gelirlerinden bütçe giderleri düşüldüğünde 2017 yılında 

3.169.437,69 TL’lik olumlu bir durum ortaya çıkmıştır. 2016 yılında bütçe giderleri gelirlerden 

oldukça fazla olduğundan 12.263.966 TL’lik bir açık varken; 2017 yılında ise bütçe açık değil 

fazla vermiştir. 2016 yılındaki açık 2015’e göre yaklaşık 10 kattır. 2017 yılında ise, bütçe 

giderlerinin bütçe gelirlerinden daha fazla düşmesi sonucu bütçe fazla vermiştir. Bunun nedeni, 

bütçe giderlerindeki azalmanın gelirlerdeki azalmadan daha hızlı olmasıdır.  

  

Tablo 4’de Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması yer almaktadır. 

 

Tablo 4: Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması 

 
 

Tablo 4’te gelirler ekonomik olarak sınıflandırılmış ve 2016 yılı verileri diğer yıllara göre 

oldukça yüksektir. 2017 yılında, diğer gelirler kalemi dışında, tüm diğer kalemlerdeki veriler 

2016 yılı verilerinin gerisinde kalmıştır. 2016 yılında 2015’e göre %17 artan gelirler; 2017 

yılında 2016’ya göre %31 düşmüştür. Özellikle merkezi yönetim bütçesine dahil iadelerden 

alınan bağışlar ve faiz gelirleri kalemleri oldukça fazla azalmıştır. Faiz gelirleri %68, merkezi 

yönetim bağışları %35 azalmıştır. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri de %34 oranında azalmıştır. 

Bunun yanında, diğer gelirler ana kalemi içerisinde yer alan kişi ve kurumlardan alınan paylar 

kalemi hem tutar olarak (12.928.382) hem de yüzde olarak (% 165) oranında artmıştır. Bu 

verilerdeki artışlar da gerçekleşmemiş olsaydı, bütçe gelirlerindeki azalış yaklaşık olarak 

%50’nin üzerine çıkabilirdi. 

 

 

GELİRİN TÜRÜ 2015 OCAK 2016 OCAK 2017 OCAK 2015-2016 TL DEĞİŞİM 2015-2016 % DEĞİŞİM 2016-2017 TL DEĞİŞİM 2016-2017 % DEĞİŞİM

GELİRLER HESABI 239.968.086,93 282.612.607,57 195.723.820,67 42.644.520,64 0,177709133 -86.888.786,90 -0,307448375

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15.222.677,72 18.154.679,12 11.982.162,42 2.932.001,40 0,192607467 -6.172.516,70 -0,339995913

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 14.251.138,01 16.061.506,33 10.163.621,61 1.810.368,32 0,127033246 -5.897.884,72 -0,367206201
Kira Gelirleri 971.539,71 2.093.172,79 1.818.540,81 1.121.633,08 1,154490206 -274.631,98 -0,131203683

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 206.890.581,96 240.546.442,84 156.076.507,91 33.655.860,88 0,162674688 -84.469.934,93 -0,351158529

Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 1.076.555,97 1.497.666,94 1.173.853,61 421.110,97 0,391164957 -323.813,33 -0,216211843

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış 202.556.000,00 237.473.858,00 152.685.224,50 34.917.858,00 0,172386194 -84.788.633,50 -0,357044073

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 1.036.436,98 804.743,76 408.144,82 -231.693,22 -0,223547813 -396.598,94 -0,492826363

Proje Yardımları 1.997.128,03 770.174,14 809.284,98 -1.226.953,89 -0,614359156 39.110,84 0,050781814

Diğer Gelirler 17.281.397,49 23.579.867,20 27.343.861,42 6.298.469,71 0,364465299 3.763.994,22 0,159627456

Faiz Gelirleri 1.680.608,10 1.120.892,58 366.603,94 -559.715,52 -0,33304345 -754.288,64 -0,672935706

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 6.004.363,50 7.795.344,16 20.723.726,63 1.790.980,66 0,298279853 12.928.382,47 1,65847488

para cezaları 40.727,14 98.600,96 0,00 57.873,82 1,421013604 -98.600,96 -1

Diğer Çeşitli Gelirler 9.555.698,75 14.565.029,50 6.253.530,85 5.009.330,75 0,524224432 -8.311.498,65 -0,570647567

Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri 573.429,76 319.768,85 301.179,60 -253.660,91 -0,442357421 -18.589,25 -0,058133399

Döviz mevcudunun değerlenmesinden oluşan olumlu kur farkları 0,01 0 0
-0,01 -1 0,00 0

Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri 573.429,75 319.768,85 301.179,60 -253.660,90 -0,442357412 -18.589,25 -0,058133399

Kamu id bedelsiz olarak Al mali Ol var El Edilen Gel 0,00 11.849,56 20.109,32 11.849,56 0 8.259,76 0,697052042

öz Büt Kap Kamu id Bedelsiz Ol Al Mali olmayan var EL Ed Gel 0,00 11.849,56 20.109,32 11.849,56 0 8.259,76 0,697052042

GELİRLER TOPLAMI 239.963.086,93 282.612.607,57 195.723.820,67 42.649.520,64 0,177733672 -86.888.786,90 -0,307448375
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Tablo 5’de de Giderlerin ekonomik sınıflandırılması mevcuttur. 

 

Tablo 5: Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması 

 
 

 

GİDERLERİN TÜRÜ 2015 OCAK 2016 OCAK 2017 OCAK 2015-2016 TL DEĞİŞİM 2015-2016 % DEĞİŞİM 2016-2017 TL DEĞİŞİM 2016-2017 % DEĞİŞİM

GİDERLER HESABI 209.593.946,77 257.498.042,11 192.543.689,08 47.904.095,34 0,228556674 -64.954.353,03 -0,252251833

PERSONEL GİDERLERİ 136.614.176,95 162.136.035,96 137.459.152,89 25.521.859,01 0,186817061 -24.676.883,07 -0,152198633

MEMURLAR 131.498.784,11 155.979.246,93 132.707.231,82 24.480.462,82 0,186164937 -23.272.015,11 -0,149199432

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.634.802,75 1.949.009,64 1.452.910,94 314.206,89 0,192198655 -496.098,70 -0,254538864

İŞÇİLER 1.241.749,25 1.340.203,66 1.072.871,14 98.454,41 0,079286869 -267.332,52 -0,199471564

GEÇİCİ PERSONEL 1.485.834,84 2.138.002,58 1.747.206,73 652.167,74 0,438923441 -390.795,85 -0,18278549

Diğer Personel 753.006,00 729.573,15 478.932,26 -23.432,85 -0,031119075 -250.640,89 -0,343544564

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 21.979.582,35 25.991.496,11 22.295.962,11 4.011.913,76 0,182529117 -3.695.534,00 -0,142182427

Memurlar 21.029.337,15 24.862.721,99 21.384.050,37 3.833.384,84 0,182287478 -3.478.671,62 -0,139915156

Sözleşmeli Personel 302.907,58 335.494,44 263.156,42 32.586,86 0,107580206 -72.338,02 -0,215616151

İşçiler 241.854,50 242.385,08 230.992,53 530,58 0,002193798 -11.392,55 -0,047001862

Geçici Personel 399.530,73 543.604,84 415.858,42 144.074,11 0,360608332 -127.746,42 -0,23499868

Diğer Personel 5.952,39 7.289,76 1.904,37 1.337,37 0,224677818 -5.385,39 -0,738760947

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 27.219.767,16 33.101.837,46 23.169.270,35 5.882.070,30 0,216095541 -9.932.567,11 -0,300060899

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 10.180.224,63 12.830.247,21 9.167.591,73 2.650.022,58 0,260310816 -3.662.655,48 -0,285470375

Yolluklar 2.234.568,53 2.746.060,09 1.734.407,32 511.491,56 0,228899473 -1.011.652,77 -0,368401541

Görev Giderleri 258.079,07 141.923,26 88.378,50 -116.155,81 -0,450078381 -53.544,76 -0,377279665

Hizmet Alımları 11.758.456,50 15.611.175,02 11.305.295,16 3.852.718,52 0,327655124 -4.305.879,86 -0,275820357

Temsil ve Tanıtma Giderleri 47.962,72 0,00 9.192,92 -47.962,72 -1 9.192,92 0

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 1.372.634,99 838.045,47 296.746,86 -534.589,52 -0,389462256 -541.298,61 -0,645906015

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 1.367.840,72 934.386,41 566.505,87 -433.454,31 -0,316889462 -367.880,54 -0,393713496

Cari Transfer 3.765.023,96 6.199.014,19 5.544.082,86 2.433.990,23 0,646474035 -654.931,33 -0,105650884

Görev Zararları 2.384.000,00 3.655.564,31 3.535.000,00 1.271.564,31 0,533374291 -120.564,31 -0,032981039

Hazine Yardımları 961.000,00 2.080.000,00 1.744.000,00 1.119.000,00 1,164412071 -336.000,00 -0,161538462

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 396.705,51 414.607,74 157.891,46 17.902,23 0,045127253 -256.716,28 -0,619178696

Hane Halkına Yapılan Transferler 9.377,44 32.400,00 99.375,00 23.022,56 2,455100752 66.975,00 2,06712963

Yurtdışına Yapılan Transferler 13.941,01 16.442,14 7.816,40 2.501,13 0,179408092 -8.625,74 -0,52461176

Sermaye Transferleri
659.000,00 712.354.809,55 569.479.473,51

711.695.809,55 1079,963292 -142.875.336,04 -0,200567658

Yurtiçi Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri 427.596,87 164.979,71 176.961,82 -262.617,16 -0,614169977 11.982,11 0,07262778

Diğer Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri 427.596,87 164.979,71 176.961,82 -262.617,16 -0,614169977 11.982,11 0,07262778

Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler 1.055.742,38 571.644,10 1.228.593,41 -484.098,28 -0,458538266 656.949,31 1,149227832

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.052.591,47 372.990,83 1.228.034,75 -679.600,64 -0,645645209 855.043,92 2,292399306

Diğer Gelirler 3.150,91 198.653,27 558,66 195.502,36 62,04631678 -198.094,61 -0,997187763

Amortisman Giderleri 8.285.165,24 18.539.006,51 0,00 10.253.841,27 1,237614577 -18.539.006,51 -1

Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri 7.003.295,05 17.282.647,59 0,00 10.279.352,54 1,467788015 -17.282.647,59 -1

Maddi olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri 1.281.870,19 1.256.358,92 0,00 -25.511,27 -0,019901602 -1.256.358,92 -1

İlk Madde ve Malzeme Giderleri 4.860.508,21 4.616.385,05 1.771.981,03 -244.123,16 -0,050225851 -2.844.404,02 -0,61615398

Kırtasiye Malzemeleri 949.507,46 840.177,14 284.531,22 -109.330,32 -0,115144245 -555.645,92 -0,661343773

Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme 16.666,87 7.311,79 216,35 -9.355,08 -0,561297952 -7.095,44 -0,970410802

Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 230.744,67 175.942,98 6.980,35 -54.801,69 -0,237499267 -168.962,63 -0,960326067

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 1.429.967,93 1.256.712,18 1.059.139,72 -173.255,75 -0,121160584 -197.572,46 -0,15721377

Temizleme Ekipmanları 412.332,27 480.459,21 75.632,13 68.126,94 0,165223401 -404.827,08 -0,842583661

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 416.069,98 198.698,01 126.762,10 -217.371,97 -0,522440888 -71.935,91 -0,362036389

Yiyecek 30.925,72 16.843,26 6.543,06 -14.082,46 -0,455364014 -10.300,20 -0,611532447

İçecek 29.464,42 21.803,03 1.565,69 -7.661,39 -0,260021748 -20.237,34 -0,928189339

Canlı Hayvanlar 0,00 1.288,56 0,00 1.288,56 0 -1.288,56 -1

Zirai Maddeler 60.889,31 33.243,94 1.025,68 -27.645,37 -0,454026659 -32.218,26 -0,969146858

Yem 46.185,62 19.067,35 0,00 -27.118,27 -0,587158297 -19.067,35 -1

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 593.581,80 544.815,76 105.167,42 -48.766,04 -0,082155551 -439.648,34 -0,806967001

Yedek Parçalar 478.623,39 867.148,21 27.406,99 388.524,82 0,81175477 -839.741,22 -0,968394111

Nakil Vasıtaları Lastikleri 8.852,58 28.067,19 0,00 19.214,61 2,170509614 -28.067,19 -1

Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 18.879,18 13.751,10 0,00 -5.128,08 -0,271626204 -13.751,10 -1

Spor Malzemeleri Grubu 69.199,55 34.851,77 37.343,48 -34.347,78 -0,49635843 2.491,71 0,071494504

Basınçlı Ekipmanlar 193,52 3.200,00 0,00 3.006,48 15,53575858 -3.200,00 -1

Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 68.423,94 73.003,57 39.666,84 4.579,63 0,066930229 -33.336,73 -0,456645202

Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler 696.230,53 233.332,76 614.684,54 -462.897,77 -0,664862786 381.351,78 1,634368787

Kişilerden Alacaklardan Silinenler 507.764,58 233.332,76 612.944,54 -274.431,82 -0,540470586 379.611,78 1,626911626

Kamu id Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var  Kay Gid 0,00 1.289.523,65 0,00 1.289.523,65 0 -1.289.523,65 -1

Öz Büt Kap Kamu id Bedelsiz Ol Dev Var Kaynaklanan Giderler 0,00 1.289.523,65 0,00 1.289.523,65 0 -1.289.523,65 -1

Gelirlerden alacaklardan silinenler 0,00 0,00 1.740,00 0,00 0 1.740,00 0

Dğer Alacaklardan Silinenler 188.465,95 0,00 0,00 -188.465,95 -1 0,00 0

Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler 4.024.217,64 4.654.624,00 283.000,00 630.406,36 0,156653148 -4.371.624,00 -0,939200245

Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler 4.024.217,64 4.654.624,00 283.000,00 630.406,36 0,156653148 -4.371.624,00 -0,939200245

Diğer Giderler 6.935,48 162,61 0,07 -6.772,87 -0,976553894 -162,54 -0,999569522

Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Giderler 6.935,48 162,01 0,07 -6.773,47 -0,976640406 -161,94 -0,999567928

GİDERLER TOPLAMI 209.593.946,77 257.498.042,11 192.543.689,08 47.904.095,34 0,228556674 -64.954.353,03 -0,252251833
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Tablo 5 incelendiğinde, giderlerin ekonomik olarak sınıflandığı görülmekte ve genel olarak 

2016 yılında giderler 2015’e göre %23 artarken; 2017 yılında 2016’ya göre %25 azalmıştır. 

Bunda her ana gider kalemlerindeki genel azalış eğilimi etkili olmuştur. Daha öncede ifade 

edildiği gibi giderlerin azalışı gelirlerin azalışından hem tutar hemde yüzde olarak daha fazla 

olmasından dolayı son yılda bütçe fazla vermiştir.  

5. Sonuç 

Kamu kurumlarında mali tablo analizleri yöntemlerinden yatay analizin uygulanabilirliği 

yapıldığı bu çalışmada, hazırlanan mali tabloların mali tablo analizlerine uygun bir şekilde 

olduğu görülmektedir. Örnek uygulama çalışmasında olduğu gibi, mali tablo analiz 

tekniklerinin kamu kurumlarının mali tabloları için de uygulanması ve bunun daha da 

geliştirilmesi mümkündür. Yapılacak olan bu analizler ile kamu kurumlarının mali durumları, 

mali durumlarındaki gelişmeler, kaynak kullanımlarındaki etkinlik ve verimlilik, kaynak 

dağılımının nasıl yapıldığı, gibi birçok önemli konuda bilgi verebilmektedir.  

Bu çalışma ile; 

 Yatay analiz ile bütçe sonuçları ve gelir ve giderlerin nasıl değişim gösterdiği tespit 

edilmiştir. 

 Kaynakların ne şekilde dağıldığı ve gelirlerin de nasıl bir seyir izlediği tespit 

edilebilmiştir.  

 Mali durum analizleri yapılabilmiş ve ortaya çıkan değişimler ifade edilebilmiştir. 

 Yapılan ve yapılacak olan diğer analizler ile Sayıştay’a denetim riskleri ve tutarsızlıklar 

konularında tespit imkanı tanımıştır. 

Kamu sektöründe bu şekilde yapılan çalışmalar oldukça yenidir. Literatüre bakıldığında, daha 

çok kamu hastanelerinin veya eğitim ve araştırma hastanelerinin mali tablo verileri üzerinden 

yapılan çalışmalara rastlanmaktadır. Bu analizlerin tüm kamu kurum ve kuruluşlarına 

yapılabilmesi, etkin karar almaya, şeffaflık ve hesap verilebilirliğe önemli katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, bu çalışmanın literatürde bir eksiği kapatacağı, ileriki 

çalışmalara kaynak teşkil edeceği öngörülmektedir.  
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COM-Poisson Dağılımı ile Bireysel ve Kolektif Risk 

Modelleri   

 
Canan Hamurkaroğlu1  Selin Değirmenci 2 

 
Özet 

Poisson dağılımı hasar sayısı modellemelerinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak hasar 

sayısının beklenen değerinin ve varyansının birbirine eşit olması durumu gerçek verilerde çok 

rastlanmayan bir durumdur. Bu sebeple verinin aşırı-yayılım (over-dispersion) ve az-yayılıma (under-

dispersion) sahip olması durumlarında veriye iyi uyum sağlayan Conway-Maxwell-Poisson (COM-

Poisson) dağılımı geliştirilmiştir. Bu dağılım Poisson dağılımının, aşırı ve az yayılım durumlarını da 

modelleyebildiği genelleştirilmiş bir dağılım olarak düşünülebilir. Bireysel ve kolektif risk modellerinde 

hasar sayısının dağılımının ve dağılım momentlerinin belirlenmesi, toplam hasarın elde edilmesi 

açısından oldukça önemlidir. Toplam hasarın dağılımın ve momentlerinin elde edilmesi sigorta 

şirketlerinin finansal yeterliliklerini belirleyebilmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada 

COM-Poisson dağılımı kullanılarak bireysel ve kolektif risk modellerinde toplam hasar dağılımına ilişkin 

momentler elde edilecektir. Bileşik COM-Poisson modelinin avantajları ve diğer modeller ile arasında 

ilişkiler incelenecektir. 
 

Anahtar Kelimeler: Risk yönetimi, risk modelleri, hasar sayısı 
 

JEL Sınıflandırması: G32, C10, C46  

 

Individual and Collective Risk Models with COM-Poisson 

Distribution 

 
Abstract 

Poisson distribution is widely used in modelling the claim counts. Yet the Poisson distribution has some 

disadvantages. The Poisson model restricts the mean to be equal to the variance of claim counts, which 

is not realistic for real data. For this reason, the Comway-Maxwell- Poisson (COM-Poisson) is developed 

for examining both under-dispersed and over-dispersed data. This distribution is a generalization of the 

Poisson distribution which can model both under-dispersed and over-dispersed data. Specifying the 

distribution and moments of the claim counts in individual and collective risk models is important for 

aggregate loss models. By determining the distribution and the moments of loss models, insurance 

companies could specify their financial capital requirements. In this study, we obtain the moments of 

aggregate loss in individual and collective risk models. We will examine the advantages of compound 

COM-Poisson distribution and relations between other models.  
 

Keywords: Risk management, risk models, claim counts. 
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1. Giriş 

Hasar sayılarının modellenmesi ve meydana gelebilecek hasar sayılarının öngörüsü 

sigorta şirketleri için oldukça önemli bir durumdur. Şirketler ayrılması gereken rezerv 

miktarlarını ve prim hesaplamalarını yaparken beklenen hasar sayılarından ve toplam 

hasardan faydalanmaktadır. Hasar sayısı modellemesinde en yaygın olarak kullanılan 

dağılım Poisson dağılımıdır fakat bu dağılım sadece verinin eşit yayılıma sahip olduğu 

durumlarda kullanılabilmektedir. Ancak hasar sayısının beklenen değerinin ve 

varyansının birbirine eşit olması durumu gerçek verilerde çok rastlanmayan bir 

durumdur. Bu sebeple verinin aşırı-yayılım (over-dispersion) ve az-yayılıma (under-

dispersion) sahip olması durumlarında veriye iyi uyum sağlayan Conway-Maxwell-

Poisson (COM-Poisson) dağılımı geliştirilmiştir. COM-Poisson  dağılımı sigorta 

şirketlerinin hasar sayılarının az yayılım, eşit yayılım ve aşırı yayılım durumlarını 

modellemede kullanılmaktadır. Belirli varsayımlar altında, en yaygın olarak kullanılan 

hasar sayısı dağılımlarına yakınsadığı için dağılımlar arasında bir köprü görevi 

görmektedir. 

Hasar sayılarını modelledikten sonra sigorta şirketleri için önemli olan bir diğer durum 

ise risk priminin belirlenmesidir. Risk primi, toplam hasarın momentleri  ve finansal 

hedeflerine uygun olarak belirledikleri prim yüklemeleri kullanılarak elde edilmektedir. 

Bu çalışmada Com-Poisson dağılımı kullanılarak bireysel ve kolektif risk modellerinde 

toplam hasar dağılımına ilişkin momentler elde edilmiştir. 

2. Kollektif Risk Modeli ve Özellikleri  

Bir sürece ilişkin belli bir zaman aralığındaki (üç ay gibi, bir yıl gibi) hata türlerine 

ilişkin toplam hasar, tüm hasarların toplamıdır. Toplam hasar, kollektif risk modeli ya 

da bireysel risk modeli modellenebilir. Kollektif risk modelinde toplam hasar, hasar 

sayısı ve hasar miktarı olmak üzere iki raslantı değişkeninin birleşik dağılımından elde 

edilir. Bu durumda toplam hasar miktarı, hasar sayısı ve hasar miktarından gelen iki 

değişkenlik kaynağını da içerecek biçimde kollektif risk modeli ile, 

 1 2

1

...
N

N i

i

S X X X X


                                          (1)  

modellenebilir.  

Eşitlik 1’de S , belirli bir zaman aralığında süreçte meydana gelen toplam hasarı, iX  i. 

hasar miktarını ve N ise hasar sayısını göstermektedir. Bu durumda N , hasar sayısı 

raslantı değişkeni ve 1 2, ,..., NX X X  raslantı değişkenleri ise hasar miktarlarını 

(şiddetini) ifade etmektedir. Kollektif risk modelinin iki varsayımı; N  ile 

1 2, ,..., NX X X  raslantı değişkenlerinin birbirinden bağımsız olduğu, tüm 1 2, ,..., NX X X

’lerin aynı dağılıma sahip bağımsız raslantı değişkenleri olduğu biçimindedir. Belirli 

bir zaman aralığındaki toplam hasarın dağılımı, toplam hasar sayısının dağılımı (birincil 

dağılım) ve hasar miktarları dağılımının (ikincil dağılım) birleşik-compound 

dağılımından elde edilir. Bu durumda, toplam hasar değişkeni     S ’nin dağılımının 

bulunması için, verilere dayanan N ’in ve verilere dayanan iX ’lerin dağılımının 

bilinmesi gerekir. Kollektif risk modelinin uygulanabilirliği için ikincil dağılımının 

sürekli ve birincil dağılımın negatif olmayan kesikli dağılım olduğu düşünülür. 

Eşitlik 1’de tanımlanan toplam hasar S raslantı değişkeni birleşik dağılıma sahiptir ve 

S ’nin birleşik (compound) dağılımını bulmak için kolay değildir. Bunun için önerilen 

yöntemler konvulüsyon, özyinelemeli ve yaklaşık yöntemlerdir. S ’nin moment çıkaran 

fonksiyonu, toplam hasar sayısı N  ve hasar miktarları X ’in moment çıkaran 
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fonksiyonlarının bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir. Birleşik dağılım özellikleri 

kullanılarak toplam hasarın moment çıkaran fonksiyonu, 

 ( ) ( ) log ( )N

S X N XM t E M t M M t           (2) 

biçimindedir. 

Eşitlik (2)’de ( )NM t  ve ( )XM t  sırasıyla, N  ve X ’in moment çıkaran 

fonksiyonlarıdır. Eğer X  hasar raslantı değişkeni negatif olmayan kesikli raslantı 

değişkeni ise S ’de negatif olmayan ve kesikli bir raslantı değişkenidir ve olasılık 

yaratan fonksiyonu, 

 ( ) ( )S N Xp t p p t          (3) 

ile bulunur. 

Eşitlik (3)’de ( )Np t  ve ( )Xp t  sırasıyla, N  ve X ’in olasılık yaratıcı fonksiyonlarıdır. 

S ’nin beklenen değeri ve varyansı, 

 ( ) ( ) ( ) ( )E S E E S N E N E X    

     
2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )V S E V S N V E S N E N V X V N E X                 (4) 

ile elde edilir. 

Eşitlik 4, X ’in kesikli ya da sürekli olduğu her durumda da doğrudur (Dickson, 2005). 

Bu durumda toplam hasarın beklenen değeri, beklenen hasar miktarı ile beklenen 

toplam hasar sayısının bir birleşimi olup toplam hasarın varyansı, hasar miktarlarının 

değişkenliği ile toplam hasar sayısının değişkenliğini içeren iki bileşenin toplamından 

oluşmaktadır. 

S ’nin dağılımı N  hasar sayısının dağılımına göre adlandırılır. N  için yaygın olarak 

kullanılan dağılımlar Poisson, Binom ve Negatif Binom dağılımlarıdır. Bu durumda S

’nin  dağılımı sırasıyla compound Poisson, compound Binom, compound Negatif 

Binom’dur. X ’in  dağılımı için üstel, gamma, Pareto dağılımları gibi genelde hasar 

miktarını raslantı değişkeninin uygun olduğu pek çok sürekli dağılım önerilebilir.  

3. Bireysel Risk Modeli ve Özellikleri  

Bireysel risk modelinde n tane bağımsız risk (hata) varsayılır (sigorta sektöründe n 

bağımsız poliçe gibi düşünülebilir). Her riske ilişkin hasar miktarı iX  1,2,...,i n  ile 

gösterilir. iX ’ler birbirinden bağımsız ve aynı dağılımlı raslantı değişkenleridir. Bu 

durumda n bağımsız riske ilişkin toplam hasar, 

1 2 ... nS X X X             (5) 

biçiminde bireysel risk modeli ile modellenebilir. 

Eşitlik (5)’te S  aynı dağılımlı bağımsız raslantı değişkenlerinin toplamıdır ve n sabit 

bir sayıdır. Bireysel risk modelinde iX  lerin biri ya da birkaçı sıfır değerini alabilir. 

Çünkü risk ortaya çıkmaz ise hasar da sıfırdır.  S ’nin ortalaması ve varyansı, 

1

1

( ) ( )

( ) ( )

n

i

i

n

i

i

E S E X nE X

V S V X nV X





 
  

 

 
  

 





         (6) 

biçimindedir. 

Eşitlik 6’dan görülebileceği gibi S ’nin ortalamasını ve varyansını elde etmek için X

’in ortalaması ve varyansına gereksinim vardır. Bir hasarın p  olasılığı ile ortaya çıktığı 
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ve bu durumda bir değerini ya da 1 p  olasılığı ile sıfır değerini aldığı varsayılsın. 

Ayrıca bir hasar ortaya çıktığında hasar miktarı Y  raslantı değişkeni olarak ifade 

edildiğinde Y raslantı değişkeni pozitif değerler alan sürekli bir raslantı değişkenidir ve 

ortalaması Y  ve varyansı 2

Y  dir. Bu durumda p  olasılığı ile X Y ve 1 p  olasılığı 

ile 0X   olacaktır. Bu ifade, 

X IY            (7) 

biçiminde  gösterilebilir. 

Eşitlik (7) deki I  raslantı değişkeni,  

0, 1

1,

p olasılığı ile
I

p olasılığı ile


 


  

biçiminde tanımlanabilen bir Bernouilli raslantı değişkenidir. Böylece X ’in ortalaması 

ve varyansı, 

 
2 2 2 2

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1 )

Y

Y Y

E X E I E Y p

V X V IY E Y V I E I V Y p p p



 

 

     
    (8) 

olur. 

Eşitlik 8, eşitlik 6’da yerine konulursa S ’nin ortalaması ve varyansı, 

2 2

( )

( ) (1 )

Y

Y Y

E S np

V S n p p np



 



  
        (9) 

biçiminde elde edilir (Tse, 2009). 

S ’nin tam dağılımını bulmak için önerilen yöntemler konvulüsyon, De Prill 

özyinelemeli yöntem ve normallik yaklaşımıdır (Dickson, 2005 ve Tse, 2009). 

4. COM-Poisson dağılımı ve özellikleri 

Sayı ile belirtilen verinin modellenmesinde Poisson dağılımı yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Ancak eşit yayılım varsayımı ile tanımlanan dağılım olması nedeniyle 

aşırı yayılıma ya da az yayılıma sahip gerçek bir verinin modellenmesi için uygun 

olmayacaktır. COM-Poisson dağılımı ise iki parametreli bir genelleştirilmiş Poisson 

dağılımı biçiminde düşünülen ve aşırı ya da az yayılıma sahip veriyi modelleyen esnek 

bir dağılımdır.  İlk olarak Conway ve Maxwell tarafından önerilmiştir. Son onbeş yıldır 

pazarlama ve elektronik ticaret, ulaşım, biyoloji, epidomiyoloji gibi birçok alanda 

sayılabilir verinin modellenmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır (Sellers vd., 2012). 

Bu çalışmada ise risk modellerinde kullanımı üzerine değinilecektir.  

COM-Poisson dağılımına sahip raslantı değişkeni N ’in olasılık fonksiyonu; 

 
( ) 0,1,2,..., 0, 0

! ( , )

n

v
P N n n v

n Z v





         (10) 

biçimindedir. 

Eşitlik 10’da 
 0

( , )
!

s

v
s

Z v
s








  bir normalleştirme sabiti olarak adlandırılır ve v  

yayılım parametresidir. 1v  için aşırı yayılım söz konusu iken 1v   az yayılımı ifade 

eder. COM-Poisson dağılımı iyi bilinen Geometrik, Poisson ve Bernoulli dağılımları 

arasında bir köprü gibi düşünülebilir: 

i. 1v   için ( , )Z v e   dır. Bu durumda COM-Poisson dağılımı, Poisson dağılımına 

dönüşür. 
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ii. v   için ( , ) 1Z v   ’ya yakınsar ve 
1

p






 başarı olasılığı ile Bernouilli 

dağılımına yaklaşır. 

iii. 0v   ve 1   için 
0

1
( , )

1

s

s

Z v 






 


  bir geometrik toplamdır ve bu durumda 

COM -Poisson dağılımı geometrik dağılıma yaklaşır. 

Ayrıca k  tane bağımsız COM-Poisson raslantı değişkenlerinin toplamı da Negatif 

Binom, Poisson ve Binom dağılımları arasında bir köprü gibidir: 

i. 0v   ve 1   için geometrik raslantı değişkenlerinin toplamı k  ve 1   

parametreletri ile Negatif Binom dağılımıdır (Sellers, 2011). 

ii. 1v   için Poisson dağılımına sahip bağımsız raslantı değişkenlerinin toplamı k  

parametresi ile poisson dağılımına sahiptir.  

iii. v   için toplamın dağılımı n ve 
1

p






 başarı olasılığı ile Binom dağılımıdır. 

COM -Poisson dağılımına ilişkin olasılıkların elde edilebilmesi için normalleştirme 

katsayısının hesaplanması gerekir. Minka ve arkadaşları tarafından ( , )Z v ’nın 

asimtotik yaklaşımı elde edilmiştir. ( , )Z v , 0v   tamsayılar olmak üzere,  

 

1 1

1 11
1 1

1
( , ) ... exp exp( ) exp( ) ...

2

v v

k k vv
k k

Z v ia ia da da
 

 
 



 

  
 

 
   

 
           (11) 

biçimindedir. Eşitlik 11’deki integral ifadesi  ’nın büyük değerleri için ve 

 
1

logj jia ib
v

   değişken değiştirmesi yapılarak Laplace yönteminin uygulanması 

ile , 
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              (12) 

biçiminde elde edilir (Minka vd., 2003 ve Sellers, 2011). 

( , )Z v ’nin asimtotik eşitliği 0v   tamsayıları için elde edilmiş olmasına rağmen tüm 

gerçel  0v   için ve 10v   için sayısal olarak eşitlik 12’deki gibi gösterilmiştir. COM-

Poisson dağılımın momentleri normalleştirme katsayısı ( , )Z v ’nın türevlenmesiyle 

elde edilir. Dağılımın momentlerinin,   ve v  parametreleri ile bağıntılı olarak basit 

kapalı bir formda elde edilmesi zordur. Momentler için özyinelemeli bir form, 
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( 1) 0
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v

r

r r

E N r için

E N
E N E N E N r için










  


  
 



  

biçiminde verilmiştir (Sellers vd., 2012). 

Beklenen değeri ve varyansı ise, 1v   ve 10v   olmak üzere, 
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                    (14) 

biçimindedir. 

Moment üreten ve olasılık yaratıcı fonksiyonları sırasıyla, 
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                   (15) 

biçimindedir (Minka vd., 2003 ve Sellers vd., 2012). 

Kollektif risk modeli için eşitlik 4’te eşitlik 13 ve eşitlik 14 yerine konulursa hata sayısı 

COM-Poisson dağılımlı raslantı değişkeni için toplam hasarın beklenen değeri ve 

varyansı;  

1/ 1
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v v
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Bireysel risk modeli için Com-Poisson dağılımının kullanımı olarak, 

 

0, 1

1,

p olasılığı ile
I

p olasılığı ile


 


 

 

 ile tanımlanan Bernouilli raslantı değişkeni için COM-Poisson dağılımının 

parametrelerinin v   için 
1

p






 olasılığı ile Bernouilli dağılımına yaklaşımı 

düşünülebilir. p  başarı olasılığı hasar olasılığı olduğu için 1   olduğu durum dikkate 

alınmalıdır. Bu durumda, 
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             (18) 

elde edilir. 

5. Uygulama 

Bu bölümde ilk olarak COM-Poisson dağılımının bazı varsayımlar altında, en çok 

kullanılan hasar sayısı dağılımlarına yakınsaması ele alınmıştır. R programı 

kullanılarak belirli parametre varsayımları altında 500 rasgele hasar sayısı örneklemi 

elde edilmiştir. Bu örneklemler kullanılarak Poisson, Bernouilli ve Geometrik 

dağılımların parametreleri elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre COM-Poisson 

dağılımında 1v   olduğunda örneklemin Poisson dağılımına yakınsadığı 

görülmektedir. 

0v   olduğunda ise dağılım Geometrik dağılıma yakınsamaktadır. Benzer şekilde 

v  olması durumunda ise Bernouilli dağılımına yakınsamaktadır. Tablo I COM-

Poisson dağılımının parametrelerini ve v ’nün farklı değerleri için Poisson, Bernouilli 

ve Geometrik dağılımın parametre tahminlerini göstermektedir. Tabloda boş bırakılan 

alanlarda ise bu parametreler için belirtilen dağılıma bir yakınsama elde edilemediğini 

göstermektedir. 

Tablo 1: Dağılım Parametre Tahminleri 
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COM-Poisson Poisson Bernouilli Geometrik 

3   ve 1v   $ 2.982   
(0.0772) 

- µ 0.2447p   

(0.0095) 

0.5   ve 0v   

( µ 0.5p   olmalıdır) 

$ 0.958   

(0.0438) 

- µ 0.4893p   

(0.0159) 

0.25   ve 

1000v   

( µ 0.2p   olmalıdır) 

- µ 0.18p   

(0.0152) 

µ 0.7837p   

(0.01629) 

 

Kollektif ve bireysel risk modellerinde toplam hasarın beklenen değer ve varyansını 

hesaplayabilmek amacı ile bir Alman sigorta şirketinin hasar sayısı verileri 

kullanılmıştır. Veri seti bu şirketin hasarsızlık indirim basamakları ve bu basamaklarda 

bulunan toplam hasar sayılarından oluşmaktadır. Bu veri seti kullanılarak hasar sayıları 

için COM-Poisson dağılımının parametreleri tahmin edilmiştir. 

Kollektif risk modelinde hasar şiddetlerinin, başka bir deyişle hasar tutarlarının 0.5   

parametresi ile Üstel ve 3,   4   parametreleri ile Pareto dağılımlarına sahip 

olduğu varsayılmıştır. Varsayılan bu hasar şiddetleri dağılımı ve hasar sayısı dağılımı 

ile toplam hasarın beklenen değer ve varyansı Tablo II’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 2: Kollekif Risk Modelinde Toplam Hasar 

Hasar Sayısı ve Hasar 

Şiddeti Dağılımları 

Toplam Hasarın 

Beklenen Değeri (E[S]) 

Toplam Hasarın 

Varyansı (V[S]) 

COM-Poisson ve Üstel 

Dağılım 

0.2024 0.4312 

COM-Poisson ve Pareto 

Dağılımı 

0.2024 20.6960 

 

Bireysel risk modelinde ise hasar sayısı için yine Alman sigorta şirketinin verileri ile 

COM-Poisson dağılımı kullanılmıştır. Ancak burada bir poliçenin hasar meydana 

getirmesi olasılığının bu portföye göre 0.076 olduğu elde edilmiş ve hasar meydana 

geldiğinde ise bu hasarın 0.5   parametresi ile Üstel dağılıma sahip olduğu 

varsayılmıştır. Bu sigorta şirketinin portföyünde toplam 500 poliçenin olduğu 

varsayılmıştır. Bireysel risk modelinde toplam hasarın beklenen değer ve varyansı 

Tablo III’te gösterilmektedir. 

Tablo 3: Bireysel Risk Modelinde Toplam Hasar 

Hasar Sayısı ve Hasar 

Şiddeti Dağılımları 

Toplam Hasarın 

Beklenen Değeri (E[S]) 

Toplam Hasarın 

Varyansı (V[S]) 

COM-Poisson ve Bireysel 

Risk Modeli 

76 188.48 

 

 

 

6. Sonuç 

Bu çalışmada bir sigorta şirketi için beklenen toplam hasar ve varyansı farklı risk 

modelleri kullanılarak incelenmiştir. Hasar sayıları COM-Poisson dağılımı ile 

modellenmiş ve bu dağılımın belirli varsayımlar altında diğer  dağılımlara yakınsadığı 
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gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre COM-Poisson dağılımı az yayılım, eşit 

yayılım ve aşırı yayılıma sahip veri setlerine iyi uyum sağladığı görülmüştür. Bu 

dağılım kullanılarak bir sigorta şirketinin elindeki verileri verinin yayılımını da dikkate 

alacak şekilde analiz etmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca bu çalışmada farklı risk 

modelleri ve farklı hasar şiddetleri altında sigorta şirketinin toplam hasar değişkenine 

ilişkin momentleri incelenmiştir. COM-Poisson dağılımının kullanımı, bir sigorta 

şirketinin kendi portföyünün risk primini elde etmesini ve meydana gelebilecek hasarlar 

için yeterli rezerv miktarını belirlemesini de mümkün kılmaktadır. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Göre Devlet 

Memurlarının Emeklilik Hakları ve Bu Konuda Yapılan 

Değişikliklerin Değerlendirilmesi* 

 
Gökçe Maraş1 İhsan Savaş Yücel2 

 
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. Bu bağlamda, çalışmada öncelikle Türkiye’deki devlet memurları 

kanunlarının tarihsel gelişimi incelenip; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun kapsamı ve amacına 

değinilecektir.  Sonrasında kanunda yeralan devlet memurlarının genel haklarına değinilecek ve emeklilik hakkı 

ayrıntılı bir şekilde incelendikten sonra emeklilik hakları ile ilgili olarak söz konusu kanunda yapılan değişiklikler 

incelenecektir. 
 

Anahtar Kelimeler: Devlet memurları, emeklilik hakkı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
 

JEL Sınıflandırması: H70, H75  

 

Evaluation of the Pension Rights of Civil Servants and the 

Amendments Made in this Subject Accordance with the Civil 

Servants Law No. 657 

 
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. In this context, the study primarily examined the historical development of civil service law in Turkey; 

the scope and purpose of the Civil Servants Law No. 657 will be referred to. Afterwards, the general rights of civil 

servants in their blood will be referred to and the changes in the related pension rights will be examined after the 

pension right is examined in detail.  
 

Keywords: Civil servants, pension right, Civil Servants Law No. 657 
 

JEL Classification: H70, H75 

 

 

1. Giriş 

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 

                                                 
*Bu çalışma Erciyes üniversitesi SBE’de yapılan “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Göre Devlet 

Memurlarının Genel Hakları ve Bu Konuda 2014 Yılına Kadar Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi“ adlı 

Yüksek lisans Tezinden yararlanarak yapılmıştır. 
1 Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Kayseri-Türkiye, 

gokcecinar@erciyes.edu.tr 
2 Halkbankası, Kayseri-Türkiye, ihsan038@msn.com 
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hakları gerekse de performansa dayalı istihdam edilme şartlarının revize edilmesi 

gerekmektedir.  

Bu bağlamda çalışmada öncelikle Türkiye’deki devlet memurları kanunlarının tarihsel gelişimi 

incelenip; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun kapsamı ve amacına değinilecektir.  

Sonrasında 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 emeklilik hakkı ayrıntılı bir 

şekilde incelendikten sonra emeklilik hakları ile ilgili olarak söz konusu kanunda yapılan 

değişiklikler yasal düzenlemeler açısından örneklendirilip değerlendirilecektir. 

2. Türkiye’deki Devlet Memurları Kanunlarının Tarihsel Gelişimi   

Osmanlı döneminde personel yapılanmasını düzenleyen üç önemli mevzuat bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki; maaş rejimine ilişkin düzenlemeleri içeren 27.04.1880 tarihli Maaşat 

Kararnamesi’dir. Bu kararnamede yer alan bir hükümden kaynaklı olarak da diğer iki mevzuat 

düzenlenmektedir. 08.09.1881 tarihli Memurini Mülkiyye Terakki ve Tekaüd Kararnamesi, 

devlet memurlarının ilerleme, sicil ve emeklilik gibi haklarını düzenlemekte; 23.12.1896 tarihli 

Memurini Mülkiyye Komisyonu Nizamnamesi ise memurların sicil, özlük gibi dosyalarının 

tutulması amacıyla merkezi bir örgüt kurulması için düzenlenmektedir (Toprak, 2009, s. 4). 

Bu sistem 1926 yılına kadar yürürlükte kalmakta, ancak yeni devlet 1926 yılında kendi devlet 

memuriyet rejimini kurmak için çalışmalara başlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kamu 

personel düzenlemesi 1926 tarihli ve 788 sayılı Memurin Kanunu’dur. Bu kanunun askeri 

personel dışında tüm devlet memurlarına uygulanacağı ifade edilmektedir. Kanunda ayrıca 

memurların hak ve sorumlulukları, terfi, sicil, atanma, takdir, ceza gibi konular hükme 

bağlanmaktadır. Daha sonra 1929 yılında 1108 sayılı Maaş Kanunu çıkarılmakta ve bu kanun 

ile memurların maaşlarının verilmesi, kesilmesi, açık maaşlar, atamaların tebliği gibi konular 

hükme bağlanmaktadır. 1929 yılında 1452 sayılı Devlet Memurlarının Maaşatının Tevhit ve 

Teadülüne Dair Kanun yürürlüğe girmektedir (Toprak, 2009, s. 4). 

1939 yılında çıkarılan 3656 sayılı Barem Kanunu, 1929 yılında yürürlüğe giren 1452 sayılı 

Devlet Memurlarının Maaşatının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun’u yürürlükten 

kaldırmaktadır. Bu kanun ile 1452 sayılı Kanun’da yer alan katsayı sistemi kaldırılmakta, aylık 

dereceleri indirilmekte, derece yükselmesi ile ilgili süreler değiştirilerek yüksekokul mezunları 

için üç yıl, diğerleri için dört yıla çıkarılmaktadır (Kademli, 2006, s. 1). 

Memurların durumunun tek elden merkezi bir birim tarafından üstlenilmesi amacıyla 1960 

yılında Başbakanlığa bağlı Devlet Personel Dairesi kurulmaktadır. 1961 Anayasası’nın 117. 

maddesinde memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hak ve yükümlülüklerinin 

kanunla düzenlenmesi öngörülmektedir. Anayasa’nın bu hükmü sonucunda sadece genel ve 

katma bütçeli dairelerde çalışan devlet memurları için kanun niteliğinde hazırlanan Devlet 

Personel Kanunu Tasarısı Bakanlar Kurulu’na sunulmaktadır. Bu doğrultuda, Devlet 

Memurları Kanunu Tasarısı 14.07.1965 tarihinde kabul edilerek 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu adıyla 23.07.1965 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir 

(Kademli, 2006, s. 2-3). 

3. 14.07.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

Bu başlık altında öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel 

Hükümler” başlıklı 1. kısmının “Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, 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. 
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3.1. 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 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, 
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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 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. 

3.2. 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 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” 
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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. 

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Göre 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 bir takım haklar ve hukuki çıkarlar da tanınmaktadır. Bu 

haklar, kanuni ve nizami niteliktedir (Gözler, 2009, s. 584-585). Bu hak ve ayrıcalıkların amacı, 

memurları diğer bireylerden üstün duruma getirmek değil; memurların görevlerini eksiksiz 

yerine getirebilecekleri bir ortam sağlamaktır (Giritli; Bilgen; Akgüner vd. 2012, s. 694). 

Devlet memurlarının genel hakları, 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).  
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5. Emeklilik Hakkı, Gerekçesi ve Açıklaması 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” başlıklı 1. kısmının 

“Genel Haklar” başlıklı 3. bölümünün “Emeklilik Hakkı” başlıklı 19. maddesinde “Devlet 

memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır” ifadesi yer 

almaktadır (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Madde 19).  

Emeklilik, belli bir yaşa ulaşmış veya belli bir hizmet yılını tamamlamış olan memurun belli 

bir maaşla memurluk statüsünden çıkarılmasıdır (Gözler, 2009, s. 646). Memurların emeklilik 

hakkı, uzun hizmet yıllarının bir sigortasıdır (Akyılmaz; Sezginer; Kaya, 2011, s. 593). 

Emeklilik, hem sosyal güvenlik ilkesinin gereği, hem devletin devamlı görevli kullanmasının 

sonucudur. Memurun emeklilik haklarından memurun ölümü üzerine yakınlarından kimlerin, 

ne ölçüde yararlanacağı kanunla belirtilmektedir (Gözübüyük ve Tan, 2011, s. 923). 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” başlıklı 1. kısmının 

“Genel Haklar” başlıklı 3. bölümünün “Emeklilik Hakkı” başlıklı 19. maddesinin gerekçesi şu 

şekilde ifade edilmektedir: “Devlet memurunun devlet için harcadığı uzun hizmet yıllarından 

sonra sahip olduğu emeklilik hakkı bu kanunla da tescil ve teyit olunmaktadır. Emeklilik devlet 

memurluğunun temel haklarından olduğu için, devlet memurluğunun bütün haklarını belirten 

bu ana kanunda bundan da bahsetmek lüzumlu görülmektedir. 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve aynı konudaki başka mevzuat, temel bir 

statüde esas olarak belirtilmesi gereken bu hakkı tali şekilde düzenlemekte, hakkın 

uygulanmasını sağlamaktadır” (Alikaşifoğlu, 1979, s. 40; Eranıl, 1979, s. 18). 

1961 Anayasası’nın “Sosyal Güvenlik” başlıklı 48. maddesinde “Herkes, sosyal güvenlik 

hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilatı kurmak ve 

kurdurmak devletin ödevlerindendir” denilmektedir (1961 Anayasası, Madde 48).  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Sosyal Haklar ve Yardımlar” başlıklı 6. 

kısmının “Emeklilik Hakları” başlıklı 187. maddesinde “Devlet memurlarının emeklilik ve 

malullük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar 

emeklilik kanunlarıyla düzenlenir” denilmektedir (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

Madde 187). 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Sosyal Haklar ve Yardımlar” başlıklı 6. 

kısmının “Emeklilik İkramiyesi” başlıklı 191/1 maddesinde  “Emekli veya malullük aylığı 

bağlanan devlet memurlarından emekliliğe tabi eylemli hizmet süresi 30 yıl veya daha fazla 

olanlardan, aylıklarının yarısı, bir defaya mahsus olmak üzere emekli ikramiyesi olarak verilir” 

denilmekte, 191/2 maddesinde “Şu kadar ki, verilecek ikramiyenin miktarı, bağlamaya esas 

tutulan aylığın 15 katını geçemez” denilmekte, 191/3 maddesinde “Eylemli hizmet süresi 25 yıl 

ile 30 yıl arasında olanlardan yaş haddi veya malullük sebebiyle aylık bağlananlara da birinci 

fıkradaki esaslara göre ikramiye verilir” denilmekte, 191/4 maddesinde “İkramiyelerin 

hesabında, 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri tam yıl sayılır. 6 aydan az kesirler nazara alınmaz” 

denilmekte, 191/5 maddesinde “Eylemli hizmet süreleri 25 yıl veya daha fazla olanlardan 

emekli veya malullük aylığı bağlanmadan ölenler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak 

ikramiyenin tamamı, aylığa hak kazanan dul ve yetimlerine aylıkları ile orantılı olarak ödenir” 

denilmekte, 191/6 maddesinde “Hak kazandıkları ikramiyelerini almadan ölenlerin bu 

ikramiyeleri, dul ve yetimlerine verilir”  denilmektedir (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

Madde 191). 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Sosyal Haklar ve Yardımlar” başlıklı 6. 

kısmının “Emeklilik İkramiyelerinin Ödenmesi” başlıklı 192. maddesinde “Devlet 

memurlarının emekli ikramiyeleri, emekli, malullük, dul ve yetim aylıkları ödemekle yükümlü 

kurum tarafından tahakkuk ettirilerek verilir ve yazı ile istenilmesi üzerine en çok iki ay 
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içerisinde kurumlarınca, görevli kuruma ödenir” denilmektedir (657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu, Madde 192).  

1982 Anayasası’nın “Sosyal Güvenlik Hakkı” başlıklı 60/1 maddesinde “Herkes, sosyal 

güvenlik hakkına sahiptir” denilmekte, 60/2 maddesinde “Devlet, bu güvenliği sağlayacak 

gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” denilmektedir (1982 Anayasası, Madde 60). 

6. Emeklilik Hakkında Yapılan Değişiklikler ve Değerlendirilmesi 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” başlıklı 1. kısmının 

“Genel Haklar” başlıklı 3. bölümünün “Emeklilik Hakkı” başlıklı 19. maddesi yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren herhangi bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar uygulanmaktadır. 

Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik haklarının olması 

sayesinde emeklilik haklarının başlıcalıları olan emekli aylığı, adi malullük aylığı, toptan 

ödeme, keseneklerin geri verilmesi, ikramiyeler, analık ve sağlık yardımlarından 

yararlanabilmeleri devlet memurlarının hem kendileri açısından hem de bakmakla yükümlü 

oldukları kişiler açısından oldukça önemli bir sosyal güvencedir. Emeklilik hakkı, devlet 

memurlarına özel kanunlarında yazılı belirli yaş ve çalışma süreleri sonunda kendilerinin ve 

ailelerinin hayatlarını devam ettirebilmeleri için verilen olmazsa olmaz bir haktır. Hayatlarının 

büyük kısmını devlet memurluğunda çalışarak geçiren insanların emeklilik haklarını kullanarak 

memuriyetten ayrıldıktan sonra kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını devam ettirebilecekleri 

güvencesi, devlet memurlarının görevlerini yerine getirirken gelecek endişesi taşımadan 

yaptıkları işlere daha iyi yoğunlaşabilmelerini sağlamaktadır.  

1936 tarihli ve 3008 sayılı İş Kanunu (R.G., 15.06.1936, S. 3330) ile ilk kez Türkiye’de sosyal 

sigortaların kuruluşu ve sosyal sigortalara ilişkin temel ilkeler öngörülmektedir. Ancak 

Kanun’da öngörülen sistem, İkinci Dünya Savaşı’nın araya girmesi nedeniyle 1945 yılına kadar 

oluşturulamamaktadır (Seçginel, 2009: 65-66).  

Sosyal sigorta kolları ile ilgili ilk kanun, 27.06.1945 tarihli ve 4772 sayılı İş Kazaları, Meslek 

Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu’dur (R.G., 07.07.1945, S. 6051). Anılan Kanun’a 

paralel olarak 16.07.1945 tarihinde 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu çıkarılmaktadır 

(R.G., 16.07.1945, S. 6058). Bu Kanun’un 01.01.1946 tarihinde yürürlüğe girmesiyle İşçi 

Sigortaları Kurumu kurularak 1945 yılına kadar kurulan çok sayıdaki sandığın da birleştirilmesi 

sağlanmaktadır. İşçi Sigortaları Kurumu kurulduğu yıl, ilk önce 4772 sayılı İş Kazaları, Meslek 

Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu kapsama alınmaktadır (R.G., 07.07.1945, S. 6051). 

Sonrasında ise, 1950 yılında 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu (R.G., 08.06.1949, S. 

7227), 1951’de 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu (R.G., 10.01.1950, S. 7402) 

ve 1957’de de 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortası Kanunu kabul edilmektedir 

(R.G., 13.02.1957, S. 9534). 08.06.1949 tarihinde çıkarılan ve 1950 yılında yürürlüğe giren 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu (R.G., 17.06.1949, S. 7235), o tarihe kadar dağınık 

halde bulunan ve memurlara sosyal güvence sağlayan tüm kanun ve sandıkları birleştirmektedir 

(Özden, 2006: 33). Sosyal güvenlik alanında değinilen bu düzenlemelerin dışındaki en önemli 

gelişme, 1961 Anayasası’dır.  1961 Anayasası’yla, “sosyal güvenlik” kavramı ilk kez çalışma 

hayatı ve sosyal politikalara ilişkin anayasal terminolojiye girmektedir. 1961 Anayasası’ndan 

sonraki dönemdeki sosyal güvenlik uygulamaları incelendiğinde, 1961 yılından sonraki 

düzenlemelerin sosyal güvenlik tedbirlerini birleştirici nitelikte olduğu görülmektedir (Özden, 

2006: 33).  

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile mevcut emeklilik sandıkları ortadan kaldırılmakta, 

çalışanlardan ve işverenlerden prim alınması ilkesine dayalı, modern anlamda bütüncül bir 

sosyal güvenlik yapısı oluşturulmaktadır. Bu yapının tek elden yürütülmesi için de T.C. Emekli 

Sandığı Genel Müdürlüğü kurulmaktadır (Yıldırım, 2011, s 20). 
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İşçi statüsünde çalışanlara ilişkin sigorta kollarına ait çeşitli kanunlara dağılmış bulunan 

düzenlemeler, sosyal güvenlikle ilgili özel hükümler içeren 1961 Anayasası’nın yürürlüğe 

girmesini takiben yeniden gözden geçirilerek 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda 

birleştirilmektedir (R.G., 29.07.1964, S. 11766). Böylece daha önce İşçi Sigortaları Kurumu 

adıyla anılan kurumun adı 506 sayılı bu Kanun’la Sosyal Sigortalar Kurumu adını almakta, işçi 

statüsünde çalışanların sosyal güvenlikleri alanında yeni haklar getirilmektedir (Tuncay, 1988, 

s. 43). 

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) 

02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanun (R.G., 14.09.1971, S. 13956) ile kurulmakta, Kanun’un 

sigortalılıkla ilgili hükümleri 01.10.1972 tarihinde uygulamaya konulmakta, 01.01.1986 

tarihinden itibaren de bu Kanun’a tabi sigortalılara sağlık sigortası yardımları verilmeye 

başlanmaktadır. 10.09.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik 

Yasası’yla (R.G., 10.09.1977, S. 16053) köy ve mahalle muhtarlarının Bağ-Kur kapsamında 

zorunlu sigortalı olmaları sağlanmaktadır (Seçginel, 2009: 66). 04.05.1979 tarihli ve 2229 sayılı 

Kanun’la (R.G., 04.05.1979, S. 16627) 1479 sayılı Kanun üzerinde değişiklikler yapılarak 

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan Türk vatandaşlarıyla ev hanımlarına Bağ-

Kur kapsamında isteğe bağlı sigortalı olma hakkı verilmektedir. Bu sigortalıların da zorunlu 

sigortalılarla aynı hak ve mükellefiyetlere tabi olmaları öngörülmektedir.  

1983 yılında 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu (R.G., 20.10.1983, S. 18197) 

ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu (R.G., 

20.10.1983, S. 18197) kabul edilerek tarım kesiminde çalışanların sosyal güvenliklerinin 

sağlanmasına dönük önemli düzenlemeler yapılmaktadır.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Sosyal Haklar ve Yardımlar” başlıklı 6. 

kısmının “Emeklilik İkramiyesi” başlıklı 191. 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 “Memurların Sosyal Tesis 

İhtiyaçları” başlıklı 29/1 maddesi ile “Devlet memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde 

çocuk bakımevi ve sosyal tesisler kurulabilir” şeklinde ve 29/2 maddesi ile “Bunların kuruluş 

ve işletme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca 

birlikte hazırlanacak genel yönetmelikle belirlenir” şeklinde değiştirilmektedir (243 sayılı 

KHK, Madde 29). 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Sosyal Haklar ve Yardımlar” başlıklı 6. 

kısmının “Emeklilik İkramiyelerinin Ödenmesi” başlıklı 192. 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 “Devlet 

Memurları İçin Konut Kredisi” başlıklı 30/1 maddesi ile “Devlet memurlarından T.C. Emekli 

Sandığı’na tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara, istekleri üzerine Toplu Konut Fonu’ndan 

özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir” şeklinde ve 30/2 maddesi ile “Bu krediden 

faydalanma şartları ile kredi borcunun memurlardan tahsili ve her yıl ödenecek toplam kredi 

tutarı gibi diğer hususlar Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanacak 

yönetmelikle düzenlenir” şeklinde değiştirilmektedir (243 sayılı KHK, Madde 30). 

Ülkemizde; hizmet akdiyle çalışanların 506, kendi nam ve hesabına çalışanların 1479, devlet 

memuru olarak çalışanların 5434, tarımda hizmet akdiyle çalışanların 2925, tarımda kendi nam 

ve hesabına çalışanların 2926 sayılı kanunlara tabi olarak sosyal güvenlikleri sağlanmaktaydı. 

Diğer bir deyişle, sigortalıların sosyal güvenlik hakları beş ayrı yasa ile düzenlenmekteydi. 

Ayrıca, 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesindeki sandıklara tabi olanlar da kendi vakıf 

senetlerine göre sosyal güvenliklerini sağlamaktaydı. Ancak, bu tarz bir sosyal güvenlik sistemi 

farklı sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışanların hak ve yükümlülükleri arasındaki 
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norm ve standart birliğini bozmaktaydı. Söz konusu norm birliğinin sağlanması ve 

sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulması amacıyla sosyal güvenlik reformu 

yapılması gerekli görülmekteydi. Bu doğrultuda, yukarıda tarihsel süreçleri özetlenen Sosyal 

Sigortalar Kurumu Başkanlığı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel 

Müdürlüğü’nü aynı çatı altında toplayan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 20.05.2006 

tarihli ve 26173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun’la 

kurulmaktadır. Bu reformla sigorta hak ve yükümlülüklerinin eşitlendiği, mali olarak 

sürdürülebilir tek bir emeklilik ve sağlık sigortası sisteminin kurulması öngörülmektedir. 

Reform ile aynı zamanda nüfusun tamamına eşit, kolay ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti 

sunumunu amaçlayan genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu 

itibarla, 31.05.2006 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

kabul edilmekte, 01.01.2007 tarihinde de yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Ancak 5510 

sayılı Kanun’un bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi, Kanun’a ek ve 

değişiklik getiren mevzuatın çıkarılması gibi nedenlerle yürürlük tarihi; önce 01.07.2007 

tarihine, sonra 01.01.2008 tarihine ertelenmiş ve nihayet 5510 sayılı Kanun 01.10.2008 

tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girmektedir. 5510 sayılı Kanun ile sosyal sigortalar 

alanında birçok konuda norm ve standart birliği sağlanmakta ve uygulamaya geçirilmektedir. 

31.05.2006 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kabul 

edilinceye kadar yürürlükte bulunan; 08.06.1949 tarihinde çıkarılan ve 1950 yılında yürürlüğe 

giren 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nda, 01.03.1965 tarihinde yürürlüğe giren 506 

sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası’nda ve 02.09.1971 tarihinde kabul edilen 1479 sayılı 

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) 

Kanunu’nda emeklilik yaş hadleri kadın ve erkek için meslek gruplarına göre değişmekle 

birlikte daha alt düzeydeyken, bu üç kanunu tek çatı altında toplayan 31.05.2006 tarihinde 

yürürlüğe giren 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Yaşlılık 

Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları” başlıklı 28/2/b/7 fıkrası ile “Emeklilik 

yaş haddi kademeli olarak arttırılarak 01.01.2048 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik 

Kurumu’ndan emekli olmak isteyen bütün meslek gruplarındaki kadın ve erkek için 65 yaşını 

doldurmuş olma” şartı getirilmektedir (5510 sayılı Kanun, Madde 28). Devlet memurlarından 

daha uzun yıllar yararlanabilmenin sağlanması yapılan bu değişikliğin olumlu yanı iken; 

yapılan bu değişiklikle devlet memurları emekli olamadığından yeterince boş kadro 

bulunamaması nedeniyle gençlerin işsiz kalmasına neden olması ise bu değişikliğin olumsuz 

yanıdır. 

Danıştay’ın verdiği bir diğer karara göre, “60 yaşına geldiğinden emekliye sevk edilmiş 

davacının, davalı idarenin “Genç elemanlara kadro temini, sicil durumu itibarıyla idarelerine 

faydalı olamayacağı” savunmasının kabulü ile müessese işleminin tasdikine oy birliğiyle karar 

verilmiştir” denilmektedir (D10D., E. 1969/1183, K. 1970/333, T. 10.03.1970). Danıştay’ın bu 

kararı ile görevlerini yapamayacak durumda olduğu belgelenen devlet memuru, devlet 

memurlarının özel kanunlarında yazılı olan yaş, çalışma yılı ve diğer emeklilik şartlarını 

taşımasa ve kendi isteği olmasa da emekliye sevk edilebilecektir.  

Danıştay’ın verdiği bir diğer karara göre, “60 yaşını ve 34 hizmet yılını doldurduğundan bahisle 

emekliye sevk edilen davacının, işini layığı ile yapabilecek bedeni ve fikri kabiliyetten yoksun 

kaldığı ve bu yüzden kamu hizmetini aksattığına dair dosyasında yeterli belge bulunmadığından 

emeklilik işleminin iptaline oy çokluğuyla karar verilmiştir” denilmektedir (D10D., E. 

1970/367, K. 1970/1268, T. 30.09.1970). Danıştay’ın bu kararı ile görevlerini yapamayacak 

durumda olduğu belgelenemeyen devlet memuru, devlet memurlarının özel kanunlarında yazılı 

olan yaş, çalışma yılı ve diğer emeklilik şartlarını taşısa da kendi isteği olmadıkça emekliye 

sevk edilemeyecektir. 
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Danıştay’ın verdiği bir diğer karara göre, “Dava, emeklilik intibakının 5. Derecenin 9. 

kademesine yapılmasına ilişkin işlemin, kurumunca intibakının 4. derecenin 9. kademesi olarak 

belirlendiğinden bahisle iptali ile doğacak ikramiye ve maaş farklarının ödenmesi istemiyle 

açılmaktadır. Açılan bu dava sonucunda İdare Mahkemesi’nce 5434 sayılı Yasa’nın ek 30. 

maddesinde, iştirakçilerin emeklilik keseneğine esas olan derece ve kademelerinin mevzuata 

uygunluğunun Sandık’ça inceleneceği, eksik gönderilen kesenek ve karşılık farklarının 

kurumdan tahsil edileceği ve fazla gönderilen kesenek ve karşılıkların kurumlarına iade 

edileceği, Sandık’ça mevzuata uygun olarak tespit olunacak derece ve kademenin üstündeki 

derece ve kademe aylığı üzerinden emeklilik keseneği kesilmiş olmasının iştirakçilere 

emeklilik bakımından bir hak sağlamayacağının hükme bağlandığı, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 36/A maddesiyle de, Ortaokul mezunu memurların en çok 5. derecenin 

son kademesine kadar ilerleyebileceklerinin belirlendiği, idarenin açık hatası sonucu tesis ettiği 

işlemi her zaman geri alabileceğinin, bu işlemlerin kişiler lehine kazanılmış hak 

doğurmayacağının İdare Hukuku’nun bilinen ilkelerinden olduğu, İmam Hatip Okulu mezunu 

olan davacının intibakının Ortaokul üstü bir yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerden 

kabul edilerek 4. derecenin son kademesine kadar yükseltildiğinin anlaşıldığı, İmam Hatip 

Okullarının orta kısmında emsali Ortaokullardan fazla olarak yapılan bir yıllık eğitimin 

Ortaokul üstü bir yıl mesleki öğrenim olarak değerlendirilmesine olanak bulunmadığı, 

dolayısıyla davacının Ortaokul dengi mesleki öğrenimi bitirenlerden kabul edilerek intibakının 

5. derecenin 9. kademesi olarak düzeltilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle 

davanın reddine karar verilmektedir. Davacı, yerinde olmadığı iddiasıyla anılan kararın 

temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai 

kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3622 sayılı 

Yasa’yla değişik 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. 

Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı olarak verilen İdare 

Mahkemesi’nin 24.01.1995 tarihli kararı, usul ve hukuka uygun olup, bozma nedeni 

bulunmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına, 

27.02.1997 tarihinde oy birliğiyle karar verildi” denilmektedir (D10D., E. 1995/5172, K. 

1997/644, T. 27.02.1994). Danıştay’ın bu kararı ile, emeklilik talebinde bulunan devlet 

memurunun emeklilik talebinde bulunduğu tarihte eğitim düzeyine ve çalışma yılına göre 

emekli olacağı derece ve kademe belirlenmekte ve belirlenen bu derece ve kademeye göre 

kendisine emekli aylığı ve diğer emeklilik ödenekleri bağlanmaktadır. Emeklilik talebinde 

bulunan devlet memurunun derecesinin ve kademesinin kurumunca yanlış belirlenmesi devlet 

memuruna kazanılmış bir hak getirmemekte, derecesi ve kademesi düzeltilerek kendisine 

emekli aylığı ve diğer emeklilik ödenekleri buna göre ödenmektedir. 

Danıştay’ın verdiği bir diğer karara göre, “Dava, Enerji Bakanlığı’nda bilgisayar işletmeni 

olarak görev yapmakta iken 1. derecenin 1. kademesine yükseltildiğini ve ek göstergenin (2200) 

olduğunu öğrenerek emeklilik talebinde bulunan ve 2. Derecenin 4. kademesinden emekli aylığı 

bağlanan davacının emeklilik onayının iptali talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine 

emeklilik onayının ve tahsis işleminin iptali istemiyle açılmaktadır. 5434 sayılı T.C. Emekli 

Sandığı Kanunu’nda mevzuatımızda genel olarak kabul edilmiş bulunan memur güvencesinin 

doğal sonucu olarak emekliye sevk işlemi yaş haddi, sicil, disiplin, re'sen emeklilik gibi ayrışık 

hükümler hariç tutulursa, esas itibarıyla kamu görevlisinin iradesine bağlanmaktadır. 5434 

sayılı Yasa’daki düzenlemeye göre istek üzerine tesis edilen emekliye sevk işlemleri, bütünüyle 

ilgililerin isteklerine bağlı idari işlemler olup; bu nitelikleri itibariyle yasal koşulların 

oluşmadığı saptanmadığı sürece, idare tarafından kaldırılamamakta; geri alınamamaktadır. 

İlgililer de, isteğe bağlı emeklilik uygulamasının özelliği nedeniyle ancak emekliye sevk 

işleminin tesisinden önceki aşamada isteklerinden vazgeçebilmektedirler. Çünkü emekliye 

ayrılma isteğini bildirip iradesini beyan eden ilgili, emekliye sevk onayıyla birlikte emekli 

statüsüne girmektedir. İstek üzerine tesis edilen emekliye sevk işleminin ilgilinin isteğindeki 
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değişiklik nedeniyle geri alınması statü hukukuyla bağdaştırılamaz. Fakat, bir şekilde fesata 

uğratıldığı anlaşılan emeklilik iradesinin beyanı üzerine tesis edilen emekliye sevk işlemlerinin 

dayalı bulunduğu istem ilgilinin gerçek iradesini yansıtmadığından, hukuka aykırı olacağı 

açıktır. Emekli Sandığı iştirakçisi kamu görevlilerinin emekliye ayrılma iradelerini belirleyen 

en esaslı unsurlardan biri, emeklilik statüsünde elde edecekleri maddi haklar ve bu hakların 

üzerinden belirlendiği aylık derece ve kademeleridir. Zira kamu görevlilerinin emeklilik hakları 

5434 sayılı Yasa’da çalıştıkları statülere bağlı olarak düzenlenmektedir. Emekli kesenek ve 

karşılıkları kural olarak personel kanunlarına göre hesaplanacak kazanılmış hak aylık dereceleri 

üzerinden tahsil edilmekte; emekli aylıklarının hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nda yer alan gösterge ve ek göstergeler esas alınmakta, emekli ikramiyesi de emekli 

aylığı bağlamaya esas tutarlar üzerinden hesaplanıp ödenmektedir. Öte yandan, 5434 sayılı 

Yasa’nın Ek 30. maddesi uyarınca Emekli Sandığı’nın emekli keseneğine esas olan derece ve 

kademelerin mevzuata uygunluğunu incelemesi sonucu ve emeklilik tahsisine esas alınmak 

üzere belirlediği intibaktan ilgililer ancak emeklilik tahsisine ilişkin bildirimle haberdar 

olabilmektedirler. Dolayısıyla; kurumların aylık ödediği ve/ veya üzerinden emeklilik keseneği 

kestiği derece ve kademelerin hatalı belirlenmesinde kendi kusuru, hilesi veya gerçeğe aykırı 

beyanı olmayan iştirakçiler; emeklilik iradelerini kurumlarınca tespit edilen intibaklarına göre 

belirlemek zorunda bulunmaktadırlar. Dosyanın incelenmesinden, 30.06.2002 tarihi itibarıyla 

1. derece 1. kademeye yükseltildiğini öğrenmesi üzerine 05.07.2002 tarihli dilekçesiyle 

emekliye sevkini istediği, isteği doğrultusunda 10.07.2002 onay tarihli işlemle emekliye sevk 

edildiğinin ancak 25.07.2002 tarihli işlemle emeklilik tahsisinin 2. derece 4. kademe (1600) ek 

gösterge üzerinden yapıldığını öğrendikten sonra 01.08.2002 tarihli dilekçe ile Enerji 

Bakanlığı’na 01.10.2002 tarihli dilekçe ile de Emekli Sandığı’na başvurarak 1. dereceye 

yükseltilmiş olmasıyla emeklilik iradesinin fesata uğratıldığından bahisle emekliye sevk 

işleminin iptalini istediği, uyuşmazlığın da esas itibariyle emeklilik tahsisine esas alınan 

intibakına ilişkin olmayıp 1. derece intibakı üzerinden aylık almakta iken emekliliğini istediği 

ve bu yöndeki iradesini 1. dereceye yükseltilmiş olmasına bağladığı, oysa 30.06.2002 tarihinde 

1. dereceye sehven yükseltilmiş olması nedeniyle emeklilik başvurusunun gerçek iradesini 

yansıtıp yansıtmadığına ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Olayların aktarılan gelişiminden 

görüleceği üzere, davacı 30.06.2002 tarihinde 1. dereceye yükseltilmesi üzerine 05.07.2002 

tarihli dilekçesiyle emekliliğini istemekte ve emeklilik iradesinde 1. derece intibakı doğrudan 

belirleyici olmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 1. ve 2. dereceler için ve 1. 

derece lehine farklı öngörülen gösterge ve ek göstergeler davacının emeklilik statüsünde elde 

edeceği emekli ikramiyesi ve emekli aylığını da doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla, 

davacının 05.07.2002 tarihli dilekçesinde, 1. derece intibakı üzerinden aylık almaktayken bu 

intibaka bağlı olarak emeklilik isteminde bulunduğunun kabulü zorunludur. Diğer taraftan, 

5434 sayılı Yasa’nın Ek 26. maddesi uyarınca, kurumun en yüksek amirinin onayıyla tekemmül 

eden isteğe bağlı emekliye sevk işlemiyle emeklilik statüsünü kazanan iştirakçiye yapılan 

emeklilik tahsisinin emekliye sevk onayının iptaliyle birlikte ortadan kalkacağı ve emeklilik 

işlemiyle birlikte davaya konu edilmesi halinde iptali gerekeceği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu 

durumda; kurumunca sehven hukuka aykırı olarak belirlenen 1. derece intibakına bağlı olarak 

05.07.2002 tarihli dilekçesindeki emeklilik istemi davacının gerçek iradesini yansıtmadığından, 

bu dilekçeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu emekliye sevk işlemi hukuka aykırı olup; 

bu işlem ve emeklilik tahsisine ilişkin işlemin iptalleri yolunda verilen mahkeme kararı sonucu 

itibarı ile hukuka uygun bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz 

istemlerinin reddiyle, sonucu itibarı ile hukuka uygun bulunan İdare Mahkemesi’nin 

30.06.2003 tarihli kararının yukarıdaki gerekçelerle onanmasına, temyiz giderlerinin istemde 

bulunan üzerinde bırakılmasına, 21.12.2005 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi” 

denilmektedir (D11D., E. 2003/3693, K. 2005/6016, T. 21.12.2005). Kurumunca derecesi ve 

kademesi yanlış belirlenen devlet memuru bu dereceden ve kademeden emekli olmak için 
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emeklilik dilekçesi vermektedir. Emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra derecesinin ve 

kademesinin yanlış belirlendiğini öğrenen devlet memuru İdare Mahkemesi’ne emeklilik 

işleminin iptal edilmesi için dava açmaktadır. İdare Mahkemesi, emeklilik işlemi davacının 

gerçek iradesini yansıtmadığından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle emeklilik işlemini iptal 

etmektedir. İdare Mahkemesi’nin bu kararına karşı memurun kurumu, bir üst mahkeme olan 

Danıştay’a başvurmaktadır. Danıştay ise İdare Mahkemesi’nin verdiği bu kararı değiştirmeden 

aynen kabul etmekte yani kararı onamaktadır.  

7. Sonuç 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Genel Hükümler” başlıklı 1. kısmının “Genel 

Haklar” başlıklı 3. bölümünün 19. maddesinde “Emeklilik Hakkı” ile, devlet memurlarının, 

özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik haklarının olması sayesinde emeklilik 

haklarının başlıcaları olan emekli aylığı, adi malullük aylığı, toptan ödeme, keseneklerin geri 

verilmesi, ikramiyeler, annelik ve sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri devlet 

memurlarının hem kendileri açısından hem de hayatları boyunca bakmakla yükümlü oldukları 

kişiler açısından oldukça önemli bir sosyal güvencedir. Ülkemizin sosyal ve ekonomik 

koşullarını göz önünde bulundurduğumuzda konu ile ilgili olarak mevcut yasal düzenlemelerin 

yetersiz kaldığı görülmekle birlikte, söz konusu aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi 

bağlamında söz konusu kanunun bütünü itibariyle gözden geçirilip revize edilmesi 

gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak mevcut durum analizi yaptığımız bu çalışmaya göre de, 

devlet memurlarının emeklilik 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 memurlarının emeklilik hakları açısından değil; aynı zamanda bütünü itibariyle 

yenilenip; aksaklık görülen alanlar yeni bağımsız bir kanun çerçevesinde düzenlenmelidir. 
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Marka Deneyimi ve Demografik Değişkenlerle Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi: Starbucks Cafe Örneği 

  
Vahap Önen1 

 

Özet 

Başta hizmet sektörü olmak üzere deneyimsel pazarlamanın uygulamaları işletmelerde gün geçtikçe 

yaygınlaşmaktadır. Küresel bir marka olan Starbucks Cafe bunun en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı Starbucks Cafe marka deneyimi boyutlarının ölçülmesi ve akabinde tüketicilerin demografik 

özellikleri açısından marka deneyiminin istatiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ortaya 

çıkartılmasıdır. Yapılan çalışmada marka deneyimini ölçmek amacı ile (Brakus, vd., 2009) tarafından geliştirilen 

dört boyuttan oluşan 5’li Likert tipi marka deneyimi ölçeği kullanılmıştır. Öncelikle, açıklayıcı faktör ve güvenirlik 

analizleri sonucunda ölçek çalışmaya hazır hale getirilmiştir. Birinci aşamada,  yapılan analiz sonucunda Starbucks 

Cafe duyusal deneyim ve duygusal deneyim olarak elde edilen değerlerinin (%50) ortalamanın biraz üzerinde 

olduğu tespit edilerek biraz daha geliştirilmesi gerektiği,  düşünsel ve davranışsal deneyim olarak ölçülen 

değerlerin ise ortalama değere çok yakın olduğu görülerek bu boyutlarda çok daha fazla gelişme gösterilmesi 

gerektiği belirlenmiştir. İkinci aşamada ise demografik özellikler açısından marka deneyiminin ve una bağlı 

boyutları arasındaki ilişki bağımsız “t” testi ve Tek Yönlü Varyans analizi yapılarak belirlenmeye çalışılmıştır. 

Analiz sonucunda cinsiyet değişkenine göre marka deneyiminin tüm boyutlarında anlamlı biçimde farklılık 

gösterdiği, yaş gruplarına göre marka deneyiminin anlamlı bir şekilde değişmediği, eğitim gruplarına göre sadece 

duyusal deneyim açısından marka deneyimin anlamlı farklılaştığı, gelir gruplarına göre yapılan analizde ise  marka 

deneyiminin değişmediği, satın alma sıklığına göre ise tüm boyutlarda marka deneyiminin anlamlı olarak 

farklılaştığı, meslekleri yada  yaptıkları işe göre de tüm boyutlarda marka deneyimlerinin istatiksel olarak anlamlı 

bir şekilde değiştiği belirlenmiştir. Sonuç olarak marak deneyiminin tüketcilerin demografik özelliklerine ve satın 

alma sıklığına göre değişebileceği belirlenmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler:   Marka deneyimi, deneyimsel pazarlama, demografik özellikler, tüketiciler  
 

JEL Sınıflandırması:  M31  
 

Brand Exeperinece and Analaysis of Relationship Between 

Demographic Traits: Starbuks Cafe Example 
Abstract 

 Exercising of experiential marketing, especially in the service sector, are becoming increasingly common in 

enterprises. Starbuckscafe, as a global brand, is one of the best examples of this concept. The purpose of this study 

is to measure the dimensions of the Starbuckscafe brand experience and then bring out whether there is a 

statistically significant difference between brand experience and demographic traits of consumers. A 5-point 

Likert-type brand experience scale which consisting of four dimensions developed by (Brakus, ve diğ., 2009)   was 

used to measure brand experience. First of all, according to the result of explanatory factor and reliability analysis, 

the prepared scale was ready to work. At the first stage, as a result of analysis, it is determined that sense of 

experience and feel of experience values are seems to be slightly over the %50 average values therefore they need 

to be some improvement, on the other hand think of experience and act of experience values are around the average 

value hence they should be the more improvement. In the second stage, the associations between dimensions of 

brand experience and demographic traits are determined by independent "t" test and one way ANOVA test. In 

accordance with analysis results, gender variable statistically found significant on all dimensions of brand 

experience, age and income groups have not affect on brand experience however, educational status found 

significant only on the sense of experience dimension, buying frequency and occupational groups are statistically 

found significant in all dimensions of brand experience. In conclusion it is determined that brand experience may 

change in terms of consumer’s demographic traits and buying frequency. 
 

Keywords:   Brand experience, experimental marketing, demographic traits, consumers 
 

JEL Classification: M31  
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1. Giriş 

Tüketici davranışları yanlızca ihtiyaçların karşılanması ve ilgili mal/hizmetlerin tüketilmesi ile 

sınırlı değildir. Özellikle hizmet ürünlerinde müşteri memnuniyeti, müşteri tatmini, müşteri 

bağlılığı, müşteri güveni, sağlanmasına yönelik sadece fiziksel ihtiyacın giderilmesi 

yetmemektedir. Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri arasında aldığı hizmet ya da üründen dolayı 

iyi bir deneyim sağlaması ya da müşteriye bunun yaşatılması pazarlama programlarınca 

karşılanması gereken önemli bir konu haline gelmiştir.  Lawrence Abbott’un insanlar ürünler 

değil, tatmin edici deneyimler aradıklarını söylemesinden neredeyse yarım asırdan fazla zaman 

geçti (Abbott, 1955). Abbott ve sonrasında bu fikri daha da geliştiren teorsiynelerin esas derdi 

insanların ekonomik sonuçları olan davranış kararları verirken duygusal faktörlerden de 

fazlasıyla etkilendiklerini vurgulamaktı (Hirschman vd., 1982). Müşterinin hizmeti kullanımı 

sırasında ya da kullandıktan sonraki yaşayacağı tüm bu deneyimlerin pozitif ve olumlu yönde 

algılamaların arttırılmasına yönelik pazarlama çalışmaları gittikçe geliştirilmektedir. Bu 

manada tüketici davranışlarının iyi bir şekilde analiz edilip gerek tüketim öncesi, gerek tüketim 

esnasında ve gerekse de tüketim sonrasında ortaya çıkan etkileşim ve sonuçları 

değerlendirilerek hizmet tasarımının, planlamasının, sunumunun iyileştirilmesi ya da yeniden 

düzenlenmesi çalışmalarını beraberinde getirecektir. Ağızdan ağıza yapılan ya da elektronik 

ortamada yapılan pazarlama iletişiminin etkisini dikkate alındığında yaşanan, yaşatılan tüm 

deneyimler işletmeye olumlu veya olumsuz olarak geri dönecek ve bu da işletmenin 

performansını etkileyecektir. Bu bakımdan hizmet verilen müşterilerin satın alma davranışlarını 

anlamak, analiz etmek, öğrenmek ve bu konuda yaşanan değişimleri izlemeleri kuruluşların 

başarsında önemli bir tol oynamaktadır. Bugün küresel çapta bir dünya markası olan Strabukcs 

Cafe bu açıdan marka deneyiminin olumlu yönde sağlanmasına yönelik pazarlama 

programlarında bir çok stratejik ve tatktiksel uygulamalar yapmaktadır ve bunları 

geliştirmektedir. Bu nedenle, araştırmamızda Starbucks Cafe uygulamaların yarattğı 

deneyimlerin tüketiciler tarafından nasıl algılandığını görmek, özellikle tüketici demografik 

özellikleri açısından ve satın alma sıklığı açısından marka deneyimi algısının değişip 

değişmediği incelemeye değer bir konu olarak görülmüştür. Eğer tüketiclerin demograifk 

özellikleri açısından marka deneyimi değişiyorsa ve etkileniyorsa işletmeler tüketcilerin bu 

özelliklerini dikkate alması gerekmektedir. 

2. Literatür Taraması 

2.1. Deneyimsel Pazarlama 

Günümüz tüketicisi, rasyonel karar alan bireylerden çok duygusal karar alan bireylere 

dönüşmüştür. Tüketicileri yalnızca ürün ya da hizmetlerin onlara sağladıkları fonksiyonel 

değerlerle ilgilenmemekte bu değerle beraber işletmenin onlarda uyandırdıkları hoş duygularla 

ve hafızalarında yaratacakları unutulmaz anılar gibi ek değerlerle de ilgilenmektedirler. (Walls 

vd., 2011). Müşteriler bir ürünü ya da hizmeti sadece onlardan sağladığı faydalardan satın 

almamakta, o ürün ya da hizmetin hafızalarında bıraktıkları hoş deneyimlerle de 

ilgilenmektedirler (Pine ve Gimore ,1999). Bouliliard’ın (1998) belirttiği gibi “modern 

tüketiciler ürünleri tüketmeyip; aksine ürünlerin anlamlarını tüketmekte” ve bu açıklamadaki 

“ürünlerin anlamı” ürünlerin tüketicilerde oluşturdukları deneyimler olarak açıklanmaktadır 

(Aykaç ve Kervenoaell, 2008). Temel olarak deneyimsel pazarlama aktiviteleri, fonksiyonel 

özelliklerin ötesinde müşterilerin pozitif ve unutulmaz deneyimler yaşamasını içermektedir 

(Dirsehan, 2010). Neticede ürünlerin ya da hizmetlerin sadece sundukları işlevsel özellikleri 

değil aynı zamanda sağladığı duygusal deneyimlerin de bu ürünlerin pazarda tercih edilir hale 

gelmesinde önemli bir etmen olduğu görülmektedir (Odabaşı, 2004). 
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2.2. Marka Deneyimi 

Marka deneyimi Schmitt’in (1999) deneyimsel pazarlama literatürüne kazandırdığı önemli 

kavramlardan biridir (Schmitt ve Zarantonello, 2013, s.35). Marka deneyimi (Brakus, vd.,2009, 

s.53) tarafından “sübjektif, içsel tüketici tepkileri (duyular, duygular ve kavrama) ile markanın 

dizaynı, kimliği, paketi, iletişimi ve çevresine ait marka uyarıcılarıyla çağrışım yapan 

tüketicilerin davranışsal tepkileri” olarak tanımlanmıştır. (Schmitt 1999, s.60) marka deneyimi 

için beş farklı stratejik deneyimsel modül belirlemiştir: Duyusal deneyimler (Sense), duygusal 

deneyimler (Feel), düşünsel deneyimler (Think), davranışsal deneyimler (Act) ve ilişki 

deneyimleri (Relate). Müşteri deneyimi ise literatürde en geniş haliyle bir insanın bir kurum ile 

her türlü etkileşimi sonucu oluşan duyumsal, duygusal, bilişsel sosyal ve davranışsal tüm 

tepkilerini kapsayan çok boyutlu bir kavram olarak tanımlanır (Schmitt, 1999; Schmitt 2003; 

Verhoef, 2009). Kısaca müşterinin bir kurum ekseninde deneyimlediği herşey.  Bir markanın 

iyi bir deneyim sunduğunu iddia edebilmek için gerekli olan dellileri sunabilmek için müşteri 

yolculuğu haritasının anlaşılması ve tasarımın buna göre yapılması gerekmektedir (Varnalı, 

2016). 

2.3. Starbucks Cafe Deneyimi Bileşenleri 

Genel bir ifadeyle deneyim, işletmelerin müşterileri için sağladıkları hoş hatıralar ve duygular 

bütünüdür (Verhoef vd., 2009: 31). Bir insanın satın alım öncesinden, alışveriş ve tüketim 

sonrasına kadar uzanan zincirin her aşamasından elde ettiği değerin toplamı deneyim olarak 

adlandırılmaktadır (Aksoy, 2014). Bu manada Starbucks bir mağaza değildir. Starbucks, size 

gün içinde sizin üstünüze gelen ve sizi yoran birçok olgudan küçük bir kaçış imkanı veren bir 

vahadır (Schultz ve Yang, 1997; Aktaran Ruzich, 2008, s.434). Howard Schultz bir 

ropörtajında: “Bizler insanlık ve insan ilişkileri işinde faaliyet gösteriyoruz…” demiştir (Davis, 

2008, s.21) . Starbucks tüketicilerin isteklerini, gizli ihtiyaçlarını, favori renklerini ve sevdikleri 

müzikleri yakınen takip etmiştir. Starbucks’ın bu yakın ilgisi kendisine sadık tüketiciler 

kazandırmıştır (Clark, 2007, s.100). Starbucks insanlara biraraya gelerek sosyalleşme imkânını 

sunmuştur (Clark, 2007, s.100-101). Starbucks’ı ev ve işyerinin yanında üçüncü bir yer (üçüncü 

yer - adres) olarak tanımlamaya çalışmış ve insanların farklı insanlarla biraraya gelip zaman 

geçirebileceği bir ortam olarak gelişimini amaçlamıştı (Ruzich, 2008, s.436). Tüketiciler 

Starbucks’a kahve için gelebildikleri gibi bunun yanında Starbucks’ın içinde bulunmak veya 

ellerinde bir Starbucks bardağı ile görünmek için de gelirler. İnsanların Starbucks’ta sahip 

olacağı deneyim mağazaların sahip olduğu dekor, müzik, sıcak ve davetkar ortam, kalite, hızlı 

servis ve “baristalar”ın misafirlerle ilgilenen yakın tavırlarını da içermektedir (Kalnins ve 

Stroock, 2011, s.135). Sahip olduğu rahat koltuklar, kulağa hoş gelen jazz müziği ve kahveleri 

ile Starbucks dünyanın dinlenme odası ya da salonu gibi olmuştur. Howard Schultz, Starbucks’ı 

insanlarının evlerinin bir uzantısı olarak tanımlamaktadır (Ruzich, 2008, s.428). Her Starbucks 

mağazası, misafirlerin duyu organları ile temas ettiği herşeyin kalitesini güçlendirecek şekilde 

tasarlanır. Mağazadaki bütün unsurlar aynı yüksek standartları taşımalıdır ve hepsi aynı mesajı 

(en iyi olma, kaliteli olma vb.) göndermelidir. Starbucks geleneksel reklama çok az para 

harcamaktadır. Starbucks, geleneksel reklam yerine ağızdan ağıza iletişime (Word of Mouth-

WOM) ve mağazalarının aynı zamanda birçok yerde bulunmasına güvenmektedir (Kalnins ve 

Stroock, 2011, s.136). İşte tüm bu özellikler marka deneyimi uygulamalarına yönelik örnekleri 

yansıtmaktadır. 

3. Veri ve Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Araştırmanın modeli Şekil 1’de yer almakta olup modelle ilgili hipotezler aşağıda 

belirtilmektedir.                     
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                Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

Araştırma modeline dayalı olarak oluşturulan araştırma hipotezleri aşağıda verilmiştir: 

H1=Marka deneyimi tüketicilerin cinsiyetlerine göre değişmektedir, 

H2=Marka deneyimi tüketicilerin yaşlarına göre değişmektedir, 

H3=Marka deneyimi tüketicilerin eğitim seviyesine göre değişmektedir, 

H4=Marka deneyimi tüketicilerin meslekleri ya da  yaptıkları işe göre değişmektedir, 

H5=Marka deneyimi tüketicilerin gelir durumlarına göre değişmektedir, 

H6=Marka deneyimi tüketiclerin satın alma sıklığına göre değişmektedir 
 

3.2. Veri 

3.2.1 Evren ve Örneklem 

Araştırma, İstanbul’da rassal örnekleme yöntemine dayalı  Starbcucks Cafe müşterisi 500 

kişiyle yüzyüze anket yönetimine dayalı olarak gerçekleştirilmiş olup söz konusu anketlerden 

478 tanesi çalışma için uygun olarak değerlendirilmiş olup %95 güven aralığında örneklem 

sayısı yeterli kabul edilmektedir  (Saunders vd., 2000).  Araştırma öncesi 8 kişiyle pilot 

uygulama gerçekleştirilerek soruların anlaşılıp anlaşılamadığı test edilmiş ve soru listesinde 

varsa eksiklikler giderildikten sonra saha da uygulamaya geçilmiştir.  

3.2.2 Veri Toplama Yöntemi ve Kullanılan Ölçme Aracı 

Marka deneyimini ölçmek amacı ile (Brakus, vd., 2009) tarafından geliştirilen dört boyuttan 

oluşan 5’li Likert tipi marka deneyimi ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerde (1=kesinlikle 

katılmıyorum ve 5= kesinlikle katılıyorumu) ifade eden yargılara yer verilmiştir. Toplanan 

veriler öncelikle ölçekler bazında SPSS paket programından faydalanılarak açıklayıcı faktör ve 

güvenirlik analizlerine tutularak istatiksel olarak anlamlılık göstermeyen sorular ölçeklerden 

çıkarılarak ölçekler çalışılabilir hazır hale getirilmişlerdir.  

3.3. Yöntem 

Marka deneyiminin ölçümlenmesine yönelik elde edilen ölçeğin çalışılabilir uygun hale 

getirilebilmesi için veriler faktör analizine ve akabinde güvenirlik analizine tabit tututlmuştur. 

Çalışılabilir hazır hale getirilen ölçek üzerinde demografik değişkenler yönününden marka 

deneyiminin değişip değişmediğine yönelik olarak bağımsız “t” testi ve Tek Yönlü Varyans 

analizleri yapılmıştır. 

4. Ampirik Analiz 

4.1. Tanımsal İstatistikler  

Yolcuların cinsiyet, yaş, eğitim, çalışma durumu ve aylık ortalama gelirlerini ifade eden 

demografik değişkenlere yönelik tanımsal istatistikleri aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

Demografik Özellikler 

Marka 

Deneyimi 
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik 

Özellikler 

Frekans Yüzde 

% 

Demografik Özellikler Frekans Yüzde 

% 

Cinsiyet    Eğitim   

Kadın 222  46,4 İlkokul 9 1,9 

Erkek 256  53,6   Orta okul 27 5,6 

Toplam 478 100 Lise 177 37,0 

    Yüksek Okul / Üniversite 249 52,1 

  

    
Yüksek Lisans/Doktora 16 3,3 

Yaptığı İş Frekans Yüzde 

% 

Meslekler Frekans Yüzde 

% 

Öğrenci 310 
64,5 

Mimar 7 0,01 

Ev Hanımı 20 
4,2 

İşletmeci 22 0,04 

Öğretmen 14 
2,9 

Serbest Meslek 5 0,01 

Mühendis 9 
1,9 

Hemşire 3 0,006 

Diğer meslekler 127 
26,5 

Avukat 4 0,007 

Genel Toplam       478  

  
 

Toplam 478 100 

Yaş Frekans Yüzde 

% 

Gelir Frekans Yüzde 

% 

18 ve altı 46 9,6 500-2000 300 62,8 

19-30 364 76,2 2001-4000 77 16,1 

31-45 50 10,5 4001-6000 32 6,7 

46-59 17 3,6 6001-8000 6 1,3 

60 ve üzeri 1 0,2 8001-10000 11 2,3 

Toplam 478 100 10000 ve üzeri 9 1,9 

   Belirtmeyen 43 8,9 

   Toplam 478 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde, ilgili tüketici grubunun büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğu 

(%86’sı 30 yaş ve altında), aynı zamanda çoğunluğun lise ve üzeri eğitime sahip olduğu (%52’si 

üniversiteli) ve (%65)’nin öğrenci oldukları,  büyük çoğunluğun alt gelir grubunda (%63’ü 

5000 -2000 tl) yer aldıkları, cinsiyet açısından ise eşit ağırlıkta sayılabilecek seviyede oldukları  

görülmüştür. Tüketicilere yönelik hazırlanan giriş sorusunun sonuçları Tablo 2’de 

gösterilmektedir.  
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Tablo 2: Giriş Soruları 

Starbucks Cafe’den ne kadar 

sıklıkla alış veriş yapıyorsunuz 

Frekans Yüzde 

Her gün  49 10,3 

Hafta da  en az bir kaç kez 145 30,3 

Ayda bir kaç kez 135 28,0 

Üç ayda bir kaç kez 80 16,7 

Altı ayda bir kaç defa 37 7,7 

Yılda bir kaç kez 32 6,7 

Tablo 2’ye bakıldığında en çok haftada en az birkaç kez (%30), daha sonra ayda birkaç kez 

(%28) ve üç ayda bir kez (%17) ziyaret sıklığı olduğu görülmektedir. 
 

4.2. Açıklayıcı Faktör, Güvenirlik Analizleri Sonuçları 

 Ölçeklere ait  açıklayıcı faktör ve güvenirlik analizi sonuçları Tablo 3’ de gösterilmektedir. 

 

Tablo 3: Ölçeklerim Açıklayıcı Faktör ve Güvenirlik Analizleri Sonuçları 

 Güvenirlilik 

Analizi 

Sonuçları 

Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

   

Ölçekler Cronbach 

alpha 

KMO Barlett 

Sigma 

Toplam 

Varyansın 

Açıklama 

Oranı % 

Soru Sayısı Çıkartılan 

Soru 

 

Marka 

Deneyimi 

             

Duyusal 0,75 0,50 0,00 80,1 3 1 

Duygusal  0,73  0,50 0,00 78,4  3  1  

Düşünsel  0,81 0,50 0,00 83,6  3 1  

Davranışsal  0,54  0,50 0,00 59,3    3  - 

Analiz sonrasında, marka değeri ve marka aşkı ölçeklerine ait elde edilen değerleri Tablo 4’de 

gösterilmektedir. 
 

Tablo 4:Ölçeklerin Ortalama Değerleri 

 

Örneklem 

Sayısı En Düşük En Yüksek Ortalama 

Standart 

Sapma Varyans 

Marka Deneyimi 

 
      

 

 

Duyusal  478  1 5 3,15 1,14 1,31 
Duygusal   478 1 5 2,88 1,14 1,30 

Davranışsal   478 1 5 2,52 1,02 1,04 
Düşünsel   478 1 5 2,64 1,24 1,54 

Geçerli Örnek Sayısı  478      
 

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere, 5’li ölçek üzerinden yüzdesel değer üzerinden deneyim 

seviyeleri duyusal deneyim  (%63), duygusal deneyim (%58); davranışsal deneyim  (%50), 
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düşünsel deneyim (%53) olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen değerlere bakıldığında deneyim 

değerlerinin beklenein altında sayılabilecek seviyede olduğu gözükmektedir. 

4.3. Hipotez Testleri 

H1=   Marka deneyimi tüketicilerin cinsiyetlerine göre değişmektedir. 
 

Konuya yönelik yapılan “t” testi sonuçları aşağıda  Tablo 5, 6’da  gösterilmektedir. 
 

Tablo 5:Grup İstatistik Değerleri 

 

cinsiyet Sayı Ortalama Standart Sapma 

 Ortalamanın 

Standart Hatası 

ody kadın 222 3,41 1,136 ,076 

erkek 256 2,92 1,109 ,069 

odyg kadın 222 3,10 1,130 ,076 

erkek 256 2,68 1,121 ,070 

odav kadın 222 2,70 ,962 ,065 

erkek 255 2,37 1,053 ,066 

odus kadın 222 2,81 1,262 ,085 

erkek 256 2,49 1,211 ,076 

      

Table 6: Cinsiyet ile Marka Deneyimi Arasıdaki İlişki 

 
“t” istatistiğinin sonuçlarına baktığımızda; duyusal, duygusal, davranışsal ve düşünsel 

deneyimlar açısından marka deneyimi cinsiyet’e istatiksel açısından anlamlı bulunmuş 

(p=0,00) < 0,05 olup H1 hipotezi kabul edilmiştir. Özellike tüketicilerin cinsiyeti kadın 

olduğunda marka deneyimi değerlerinin artmakta olduğu görülmüştür. 
 

H2=   Marka deneyimi tüketicilerin yaş gruplarına göre değişmektedir. 
 

Konuya yönelik tapılan tek yönlü varyans analizinin sonuçları Tablo 7’de gözükmektedir. 
 

 

Tablo 7: Yaş Grupları ile Marka Deneyimi Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik 

                                              Tek Yönlü Varyans Analizi 

 
Karelerin 
Toplamı df Ortalama Karesi F P 

duyusal Gruplar Arası 4,777 3 1,592 1,215 ,304 

Grup İçi 621,472 474 1,311   
Toplam 626,249 477    

duygusal Gruplar Arası 6,811 3 2,270 1,744 ,157 

Grup İçi 616,907 474 1,301   
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Karelerin 
Toplamı df Ortalama Karesi F P 

Toplam 623,718 477    
davranışsal Gruplar Arası ,103 3 ,034 ,032 ,992 

Grup İçi 499,138 473 1,055   
Toplam 499,241 476    

düşünsel Gruplar Arası 4,411 3 1,470 ,950 ,416 

Grup İçi 733,863 474 1,548   
Toplam 738,275 477    

Yapılan analiz sonucunda, marka deneyimine yönelik hiçbir boyutla yaş grupları arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiş ve sırasıyla (p1 = 0,30; p2 = 0,16; p3= 0,99; 

p4= 0,42 ve p1, p2, p3, p4 > 0,05) olup H2 hipotezi red edilmiştir.  

 

H3=Marka deneyimi tüketicilerin eğitim gruplarına göre değişmektedir Konuya yönelik tapılan 

tek yönlü varyans analizinin sonuçları Tablo 8’de gözükmektedir. 

 

Tablo 8: Eğitim Grupları ile Marka Deneyimi Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik     

                                              Tek Yönlü Varyans Analizi 

 Kareler Toplamı df 
Karelerin 

Ortalaması F P 

duyusal Gruplar arası 17,923 4 4,481 3,484 ,008 

Grup içi 608,325 473 1,286   
Toplam 626,249 477    

duygusal Gruplar arası 8,723 4 2,181 1,677 ,154 

Grup içi 614,994 473 1,300   
Toplam 623,718 477    

davranışsal Gruplar arası 8,090 4 2,022 1,944 ,102 

Grup içi 491,151 472 1,041   
Toplam 499,241 476    

düşünsel Gruplar arası 10,748 4 2,687 1,747 ,138 

Grup içi 727,527 473 1,538   
Toplam 738,275 477    

 

Yapılan analiz sonucunda sadece duyusal deneyim açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark 

görülmüş olup yapılan post-hoc testi sonucunda lise – yüksek okul/üniversite grubu arasında 

anlamlı farkı görülmüş olup ortalamalar arasında anlamlı fark  3,76 dır ve anlamlılık düzeyi 

0,07 dir. Farklılığın yönü (yüksekokul/üniversite - lise) şeklinde bulunmuştur. İlgili sonuçlar 

Tablo 9’da gösterilmektedir. 

 

Tablo 9: Eğitim Grupları Açısından Tek Yönlü Varyans Analizi Sonrasında Anlamlı Çıkan 

Duyusal Boyutun “Post Hoc” Analizi 

Bağımlı Değişken (I) egitim_durumu (J) egitim_durumu 

Ortalama 

Farkı (I-J) 

Standart 

Hat P 

Duyusal lise ilkokul -,257 ,388 ,964 

orta okul -,239 ,234 ,847 

yüksek okul / 

universite 
-,376* ,111 ,007 

yüksek lisans -,684 ,296 ,143 

ilkokul ,118 ,385 ,998 
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Bağımlı Değişken (I) egitim_durumu (J) egitim_durumu 

Ortalama 

Farkı (I-J) 

Standart 

Hat P 

yüksek okul / 

universite 

orta okul ,137 ,230 ,976 

lise ,376* ,111 ,007 

yüksek lisans -,309 ,292 ,829 

 

 

H4=   Marka deneyimi tüketicilerin meslek ya da yaptıkları işe göre değişmektedir. 

 

Konuya yönelik tapılan tek yönlü varyans analizinin sonuçları Tablo 10’da gözükmektedir. 

 

Table 10: Yaptıkları İş Grupları ile Marka Deneyimi Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik  

    Tek Yönlü Varyans Analizi 

 Kareler Toplamı df 

Karelerin 

Ortalaması F P 

Duyusal Gruplar Aarası 40,056 9 4,451 3,553 ,000 

Grup İçi 586,193 468 1,253   
Toplam 626,249 477    

Duygusal Gruplar Aarası 23,120 9 2,569 2,002 ,037 

Grup İçi 600,597 468 1,283   
Toplam 623,718 477    

Davranışsal Gruplar Aarası 47,685 9 5,298 5,480 ,000 

Grup İçi 451,556 467 ,967   
Toplam 499,241 476    

Düşünsel Gruplar Aarası 43,982 9 4,887 3,294 ,001 

Grup İçi 694,293 468 1,484   
Toplam 738,275 477    

 

Yapılan analiz sonucunda, marka deneyimine yönelik tüm boyutlar açısından meslekleri ya da 

yaptıkları iş gruplarına göre isatiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Farklılığın kaynağını tespit edilmesine yönelik yapılan post-hoc analiz sonucu Tablo 11’de yer 

almaktadır. Tablo meslek grupları yönünden çok fazla olduğundan dolayı sadece istatiksel 

olarak anlamlı olan gruplar tabloda gösterilmiştir. Duyusal boyutta mühendislerde marka 

deneyim seviyesi serbest olarak çalışanlara göre daha yüksek seviyede olduğu görülmüş olup 

ortalamalar arasındaki fark 2,29 olup, anlamlılık düzeyi 0,4 dür. Mimarlar ile serbest çalışan 

grubu arasında anlamı fark görülmüş olup ortalamlar arası anlamlı fark 2.26 dır ve anlamlılık 

düzeyi 0,019 olup, Mimarlar, serbest çalışan grubundan duyusal yönden daha fazla marka 

deneyimine sahiptir. 

Davranışsal boyutta işletmeciler ile serbest çalışan grubu arasında anlamlı fark görülmüş olup 

ortalamalar arası fark 2,53 dür ve anlamlılık düzeyi 0,03 olup, İşletmeciler serbest çalışan 

grubundan davranışsal yönden daha yüksek marka deneyimine sahiptir. Benzer şekilde bu 

boyutta öğrenciler ile serbest çalışan  grubu arasında anlamlı fark görülmüş olup ortalamalar 

arası fark 1,44 dür ve anlamlılık düzeyi 0,04 olup öğrenciler, serbest çalışan grubundan 

davranışsal yönden daha yüksek marka deneyimine sahip olduğu görülmüşütür. Aynı şekilde 

mimarlar ile serbest çalışan  grubu arasında anlamlı fark görülmüş olup ortalamalar arası fark 

2,53 dür ve anlamlılık düzeyi 0,04 olup mimarlar serbest çalışan grubundan davranışsal yönden 

daha yüksek marka deneyimine sahiptir. 
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Tablo 11: Meslek  Grupları Açısından Tek Yönlü Varyans Analizi Sonrasında  

                                               “Post Hoc” Analizi 

 
Düşünsel boyutu ele aldığımızda; öğrenciler ile serbest çalışan grubu arasında anlamlı fark 

görülmüş olup ortalamalar arası fark 1,44 dür ve anlamlılık düzeyi 0,04 olup öğrenciler, serbest 

çalışan grubundan düşünsel yönden daha yüksek marka deneyimine sahiptir. Yine bu boyutta 

işletmeciler ile serbest çalışan grubu arasında anlamlı fark görülmüş olup ortalamalar arası fark 

1,25 dür ve anlamlılık düzeyi 0,03 olup işletmeciler, serbest çalışan grubundan düşünsel 

deneyim yönünden daha yüksek marka deneyimine sahiptir. Aynı şekilde, mimarlar ile serbest 

çalışan grubu arasında anlamlı fark görülmüş olup ortalamalar arası fark 2,94 dür ve anlamlılık 

düzeyi 0,00 olup mimarlar, serbest çalışan grubundan düşünsel deneyim yönünden daha yüksek 

marka deneyimine sahiptir. Yine bu boyutta, öğretmenler ile serbest çalışan grubu arasında 

anlamlı fark görülmüş olup ortalamalar arası fark 1,83 dür ve anlamlılık düzeyi 0,03 olup 

öğretmenler, serbest çalışan grubundan düşünsel deneyim yönünden daha yüksek marka 

deneyimine sahiptir. Benzer şekilde diğer meslekler grubu ile serbest çalışan grubu arasında 

anlamlı fark görülmüş olup ortalamalar arası fark 1,4 dür ve anlamlılık düzeyi 0,0 olup diğer 

meslek grupları serbest çalışan grubundan düşünsel deneyim yönünden daha yüksek marka 

deneyimine sahiptir. Bu boyutta mimarlar ile ev hanımı grubu arasında anlamlı fark görülmüş 

olup ortalamalar arası fark 2,1 dir ve anlamlılık düzeyi 0,02 olup Mimarlar,   ev hanımlarından 

düşünsel deneyim yönden daha yüksek marka deneyimine sahiptir. İlave olarak mimarlar ile 

işletme de çalışan grub arasında anlamlı fark görülmüş olup ortalamalar arası fark 1,68 dir ve 

anlamlılık düzeyi 0,016 olup mimarlar grupları işletme grubundan düşünsel deneyim yönünden 

daha yüksek marka deneyimine sahiptir. Son olarak, mimarlar ile diğer  meslekler  grubu 

arasında anlamlı fark görülmüş olup ortalamalar arası fark 1,54 dür ve anlamlılık düzeyi 0,03 

olup mimarlar, diğer meslekler grubundan düşünsel deneyim yönünden daha yüksek marka 

deneyimine sahiptir.  
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H5=Marka deneyimi tüketicilerin gelir gruplarına göre değişmektedir. 

 

Konuya yönelik yapılan tek yönlü varyans analizinin sonuçları Tablo 12’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 12: Gelir Grupları İle Marka Deneyimi Boyutları Arasındaki İlişkiye  

Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi 

 Boyutlar Kareler Toplamı df F P 

Duyusal Gruplar Aarası 6,402 5 ,997 ,419 

Grup İçi 550,782 429   
Toplam 557,184 434   

Duygusal Gruplar Aarası 9,167 5 1,412 ,219 

Grup İçi 556,933 429   
Toplam 566,100 434   

Davranışsal Gruplar Aarası 12,875 5 2,530 ,128 

Grup İçi 435,621 428   
Toplam 448,496 433   

Düşünsel Gruplar Aarası 17,216 5 2,388 ,067 

Grup İçi 618,551 429   
Toplam 635,767 434   

 

Yapılan analiz sonucunda marka değerinin hiç bir boyutu ile gelir grupları arasında    

istatiksek olarak anlamlı bir sonuç göstermediği (p>0,05) tespit  edilmiş olup   konuya yönelik 

H5 hipotezi ret edilmiştir 
 

H6=Marka deneyimi tüketiclerin satın alma sıklığına göre değişmektedir 
 

Konuya yönelik tapılan tek yönlü varyans analizinin sonuçları Tablo 13’de gözükmektedir. 

 

Tablo 13: Satın Alma Sıklığı ile Marka Deneyimi Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik  

    Yapılan Tek Yönli Varyans Analizi  
 

 Karelerin Toplamı df Ortalama Karesi F P 

Duyusal Gruplar Arası 48,304 5 9,661 7,883 ,000 

Grup İçi 577,215 471 1,226   
Toplam 625,519 476    

Duygusal Gruplar Arası 36,508 5 7,302 5,869 ,000 

Grup İçi 585,945 471 1,244   
Toplam 622,453 476    

davranışsal Gruplar Arası 50,414 5 10,083 10,589 ,000 

Grup İçi 447,514 470 ,952   
Toplam 497,928 475    

Düşünsel Gruplar Arası 35,628 5 7,126 4,800 ,000 

Grup İçi 699,169 471 1,484   
Toplam 734,797 476    

 

Yapılan analizde marka deneyiminin tüm boyutlarının satın alma sıklığına göre değiştiği 

belirlenerek H6 hipotezi kabul edilmiştir. Farklılığın kaynağını tespit edilmesine yönelik yapılan 

post-hoc analiz sonucu Tablo 14’de yer almaktadır. Tablo 14 incelendiğinde, duyusal boyutta 

her gün alış veriş yapanlarla üç ayda, altı ayda, yılda bir kez alış veriş yapanlar arasında 

istatiksel olarak  ortalamalar arasında anlamlı fark gözükmekte olup bu farklar sırasıyla 0,78; 

1,05; 1,17 olup anlamlılık düzeyleri 0,001; 0,00, 0,00 olarak tespit edilmiştir. Her gün alış veriş 
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edenler üç aylık , altı aylık ve yıllık alış veriş edenlere göre deneyim seviyeleri daha yüksek ve 

olumlu düzeydedir. Duyusal  boyutta  haftalık alış veriş yapanlarla üç ayda , altı ayda, yılda bir 

kez alış veriş yapanlar arasında istatiksel olarak  ortalamalar arasında anlamlı fark gözükmekte 

olup bu farklar sırasıyla 0,45; 0,72, 0,84 olup anlamlılık düzeyleri 0,04; 0,006, 0,002 olarak 

tespit edilmiştir.. Haftalık bir kaç kez alış veriş edenler üç aylık, altı aylık ve yıllık alış veriş 

edenlere göre deneyim seviyeleri daha yüksek ve olumlu düzeydedir. Duyusal  boyutta  aylık 

alış veriş yapanlarla yılda bir kaç  kez alış veriş yapanlar arasında istatiksel olarak  ortalamalar 

arasında anlamlı fark gözükmekte olup bu 0,69 olup anlamlılık düzeyleri 0,02 olarak tespit 

edilmiştir. Aylık alış veriş edenler yıllık alış veriş edenlere göre deneyim seviyeleri daha yüksek 

ve olumlu düzeydedir. 
 

Tablo 14: Satın Alma Sıklığı Grupları Açısından Tek Yönlü Varyans Analizi Sonrasında 

 “Post Hoc” Analizi 

 
 

Duygusal boyutta  her gün veriş yapanlarla yılda bir kaç kez alış veriş yapanlar arasında 

istatiksel olarak  ortalamalar arasında anlamlı fark gözükmekte olup bu 0,991 olup anlamlılık 

düzeyleri 0,01 olarak tespit edilmiştir. Her gün bir kaç kez alış veriş edenler yılda bir kaç kez 

alış veriş edenlere göre deneyim seviyeleri daha yüksek ve olumlu düzeydedir. Duygusal 

boyutta  hafta bir kaç  kez alış veriş yapanlar altı ayda bir kaç kez ve  yılda bir kaç kez alış veriş 

yapanlar arasında istatiksel olarak  ortalamalar arasında anlamlı fark gözükmekte olup bunlar 

sırasıyla 0,634; 0,049 olup anlamlılık düzeyleri 0,02; 0,00 olarak tespit edilmiştir. Haftalık bir 

kaç kez alış veriş edenler altı ayda ve yılda bir kaç kez alış veriş edenlere göre deneyim 

seviyeleri daha yüksek ve olumlu düzeydedir. Duygusal  boyutta  ayda bir kaç kez veriş 

yapanlarla yılda bir kaç kez alış veriş yapanlar arasında istatiksel olarak  ortalamalar arasında 

anlamlı fark gözükmekte olup bu 0,70 olup anlamlılık düzeyleri 0,018 olarak tespit edilmiştir. 
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Ayda  bir kaç kez  alış veriş edenler yılda bir kaç kez alış veriş edenlere göre deneyim seviyeleri 

daha yüksek ve olumlu düzeydedir. 

 
 

Davranışsal boyutta, her gün alış veriş yapanlarla ayda, üç ayda , altı ayda, yılda bir kaç kez 

alış veriş yapanlar arasında istatiksel olarak  ortalamalar arasında anlamlı fark gözükmekte olup 

bu farklar sırasıyla  0,52; 0,85; 0,94; 1,33 olup anlamlılık düzeyleri 0,018; 0,00, 0,00;0,00  

olarak tespit edilmiştir. Daranışsal boyutta her gün alış veriş edenler aylık, üç aylık , altı aylık 

ve yıllık bir kaç kez alış veriş edenlere göre deneyim seviyeleri daha yüksek ve olumlu 

düzeydedir. Davranışsal boyutta, haftada bir kaç kez alış veriş yapanlarla üç ayda , altı ayda, 

yılda bir kaç kez alış veriş yapanlar arasında istatiksel olarak  ortalamalar arasında anlamlı fark 

gözükmekte olup bu farklar sırasıyla  0,44; 0,53; 0,92 olup anlamlılık düzeyleri 0,013; 0,03, 

0,00  olarak tespit edilmiştir. Davranışsal boyutta haftada bir kaç kez alış veriş edenler üç aylık  

altı aylık ve yıllık bir kaç kez alış veriş edenlere göre deneyim seviyeleri daha yüksek ve olumlu 

düzeydedir. Davranışsal boyutta, ayda  kaç kez alış veriş yapanlarla  yılda bir kaç kez alış veriş 

yapanlar arasında istatiksel olarak  ortalamalar arasında anlamlı fark gözükmekte olup bu fark  

0,81; olup anlamlılık düzeyi 0,00  olarak tespit edilmiştir. Davranışsal boyutta ayda  bir kaç kez 

alış veriş edenler yıllık bir kaç kez alış veriş edenlere göre deneyim seviyeleri daha yüksek ve 

olumlu düzeydedir. Düşünsel boyutta, her gün alış veriş yapanlarla, üç ayda , yılda bir kaç kez 

alış veriş yapanlar arasında istatiksel olarak  ortalamalar arasında anlamlı fark gözükmekte olup 

bu farklar sırasıyla  0,67; 1,1; olup anlamlılık düzeyleri 0,02; 0,01  olarak tespit edilmiştir. 

Davranışsal boyutta her gün alış veriş edenler üç ayda ve yılda bir kaç kez alış veriş edenlere 

göre deneyim seviyeleri daha yüksek ve olumlu düzeydedir. Düşünsel boyutta, haftada bir kaç 

kez alış veriş yapanlarla, yılda bir kaç kez alış veriş yapanlar arasında istatiksel olarak  

ortalamalar arasında anlamlı fark gözükmekte olup bu fark 0,82; olup anlamlılık düzeyleri 0,07 



4th SCF International Conference on “Economic and Social                Nevsehir 

Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”                  26th-28th April 2018 

263 

 

olarak tespit edilmiştir. Davranışsal boyutta haftalık alış veriş edenler  yılda bir kaç kez alış 

veriş edenlere göre deneyim seviyeleri daha yüksek ve olumlu düzeydedir.  

5. Sonuç 

Dört boyutta incelenen marka deneyimi ölçeği  öncelikle üzerinde yapılan analizler sonucunda 

duyusal, duygusal, davranışşsal boyutlarından bier soru çıkartılmak suretiyle  ölçek çalışmaya 

uygun hazır hale getirilmiştir. Marka deneyimi boyutları açısından yüzdesel deneyim değerleri 

duyusal deneyim (%63), duygusal deneyim (%58)  belirlenmiş bu değerlerin  ortalamanın biraz 

üzerinde oldukları ve bunun daha  da yükseltilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Benzer 

şekilde davranışsal deneyim (%50), düşünsel deneyim (%53) yüzdesel deneyim değerleri daha 

da düşük olup bu yönlerden çok daha fazla geliştirilmesi gerektiği kanaatine 

varılmıştır.Starbucks Cafe’nin genel olarak marka deneyimi ortalaması ise %56 olarak 

varılmıştır. Elde ettiğimiz bu sonuçlar, İstanbul içinde yer alan şubelerde yapılan anketlerden 

elde edilen sonuçlarıdır. Öğrencilerin neden düşünsel boyutta sunulan hizmetlerden niye 

yeterince memnun kalmadıkları, neden yüksek eğitimli tüketcilerin davranışsal deneyimler 

açısından sunulan hizmeti çok olumlu değlerdirmedikleri, sunulan tarz, renk, koku gibi müşteri 

deneyimine yönelik,  taraslanan  yetersiz unsurlar hakkında  soruların sorulması, bunlar 

üzerinde düşünülmesi ve bunlara yönelik çözümlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Aksi 

durumda alternatif olarak bu demografik  profile yönelik tüketicilerin beklentilerine uygun daha 

iyi seviyede istenilen hizmeti sunacak rakip bir firma ortaya çıktığında, kahve dünyası vb. 

müşterilerin buralara geçmesine  süpriz olarak bakılmamalıdır. Bunlara ilave olarak; marka 

deneyiminin tüm boyutlarında cinsiyet özelliği yönünden anlamlı bir şekilde değiştiği 

belirlenerek ilgili H1 hipotezi kabul edilmiş olup özellikle kadın cinsiyet sayısı arttıkça marka 

deneyim seviyesinin tüm boyutlarda pozitif şekilde yükseldiği tespit edilmiştir. Bu manada, 

İstanbul’daki kitlede Strabucks markası daha dişisi algılandığı söylenebilir. Tüketiclerin yaş 

özellikleri açısından marka deneyiminin değişip değişmediğine bakıldığında, ankette yer alan 

tüketiclerin %77’si 30 yaşın altınada genç yaş grubunda yer alan kişiler olup, yaş grupları 

açısından istatiksel anlamlı bir farkın oluşmadığı tespit edilmiş olup ilgili H2 hipotezi ret 

edilmiştir. Bu nedenle Starbcuks marka deneyimi her yaş grubu açısından eş değer düzeyde 

algılandığını söyleyebiliriz. Benzer şekilde gelir grupları açısından marka deneyimin değişip 

değişmediği incelendiğinde, gelir grubunun %63’ünün 2000 tl civarında yani alt gelir grubu 

olduğu dikkate alınırsa; marka deneyimi açısından istatiksel olarak anlamlı bir farkın 

olmadığıbelirlenmiş olup ilgili H5 hipotezi ret edilmiştir. Genç ve düşük gelirli tüketicler 

açısından Starbukcks’un sunduğu marka deneyimi bir farklılık yaratmamaktadır. Eğitim 

seviyeleri yönünden incelediğimizde burada tüketicilerin %52’si yüksek okul/üniveriste, 

%37’si lise mezunu olduğu dikkate alındığında, özellikle lise ve yüksek okul mezunları 

arasında anlamlı bir fark oluştuğu görülmüş olup, yüksek okul/üniveriste mezunlarında, yani 

eğitim seviyesi yükseldikçe, lise mezunlarıan göre marak deneyimi duyusal seviyede daha 

yüksek olduğu belirlenerek ilgili H3 hipotezi kabul edilmiştir. Tüketcilerin meslekleri ya da 

yaptıkları işler açısından  yapılan incelemede ise marka deneyiminin tüm boyutlarında istatiksel 

olarak anlamlı farklılıkar tespit edilerek ilgili H4 hipotezi kabul edilmiştir. Halihazırda ankete 

katılanların %64’ünün öğrenci olduğunu dikkate alırsak, öğrenciler açısından bu sonuçları 

değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Bunun dışında genel olarak tüm boyutlarda; belirtilen 

iş gruplarının serbest çalışan grubunda yer alanlara göre marka deneyimi daha yüksek seviyede 

yer almıştır. Bu manada; satın alma sıklıkları açısıdan bakıldığında, marka deneyiminin tüm 

boyularında istatiksel olarak anlamlı farklılıkların olduğu görüşmüş olup ilgili H6 hipotezi kabul 

edilmişitir. Özellikle daha sık satın almaların (günde bir kaz kez, hafata bir kaç kez) marka 

deneyimlerinin daha seyrek satın alma sıklıklarına göre (üç ayda, altı ayda, yılda bir kaç kez) 

daha yüksek ve pozitif olduğu tespit edilmiştir. Yani Starbucks Cafe’ye insanlar ne kadar çok 

gelip hizmet deneyimi ve alışverişi sağlarlarsa marka deneyim seviyesi olumlu şekilde 
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attacaktır. Bu nedenle Starbucks Cafe’ye insanları daha sık ve fazla hizmet deneyimi 

sunulmasına yönelik çabaların geliştirilmesi gerekmektedir. Yapılan çalışmanın sonucunda, 

genel olarak bir dünya markası olan Starbucks Cafe marka deneyiminin tüm boyutlarında 

beklenen (yüksek) seviyede hizmet deneyimi algısının oluşmadığını söyeleyebiliriz. Bilindiği 

üzere müşterileri tarafından ortalama seviyelerde algılanan hizmet deneyimine sahip olan 

kuruluşların bulundukları çevrede rakiplerine müşteri kaybetmeleri yakın bir olasılıktır. Bu 

nedenle müşteri deneyimi boyutlarındaki eksikliklerin daha ayrıntılı analizi için nitel araştırma 

yapılması önerilmektedir. Buna ilave olarak, araştırmanın Starbucks’ın hizmet verdiği diğer 

şehirlerde yapılarak sonuçlarının karşılaştırılması bu konuda daha sağlıklı ve net bir fikir 

verecektir. Araştırmanın neticesinde tüketici demografik özellikleri yönünden marka 

deneyiminin değiştiği görülmektedir. Bu açıdan kuruluşların tüketci demografik özelliklerini 

incelemeleri ve bu özelliklere göre marka deneyimini ve ilgili boyutlarına yönelik hizmet 

tasarımı, sunumu ve buna yönelik pazarlama programlarını revize etmeleri tavsiye 

edilmektedir.  
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Firmaların Marka İletişiminde Snapchat Kullanımı 

 
Hicran Özgüner Kılıç1 

 

Özet 

Küreselleşme ile hızla gelişen rekabet ortamı firmaların marka yaratma ve koruma konusunda yoğun çaba sarf 

etmelerini gerektirmektedir. Marka yaratmada amaç, tüketicilere doğru ve tutarlı mesajlar vererek ulaşmak ve 

ilgisini markaya yönlendirilmesini sağlamaktır. Farklı mecralar aracılığıyla iletişim kurularak bu yolda adımlar 

atılabilmektedir. Bu bağlamda gelişen ve değişen mecralar aracılığıyla tüketicilere mesajlarını iletmeye çalışan 

işletmeler, geleneksel mecraları kullanmaları yanı sıra teknolojiye dayalı sosyal medya mecrasına da marka 

iletişiminde sıkça yer vermeye başlamışlardır. Son yıllarda özellikle önde gelen markalar tarafından tüketicilerle 

iletişim kurmak adına tercih edilen ve genç neslin daha yoğunlukta kullandığı Snapchat bu iletişim kanallarından 

biridir. Bu çalışmanın amacı, firmaların marka iletişimlerinde Snapchat kullanımlarını ele almaktır. Bu kapsamda, 

marka iletişimi kavramı, marka iletişiminde sosyal medya yaklaşımı, Snapchat uygulamasının içeriği, işletmelerin 

marka iletişiminde nasıl ve ne şekilde Snapchat uygulamasını dahil ettikleri ve edebilecekleri incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir. 
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Abstract 

Rapidly growing competition with globalization requires companies to make hard effort to create and protect 

brands. The aim of creating a brand is to reach to the consumers by giving them accurate and consistent messages 

and to direct their interest to the brand. Steps can be taken on this path by communicating through different 

channels. In this context, the businesses that try to transmit their messages to consumers through developing and 

changing channels while using traditional media, as well as starts to use the social media channel based on 

technology, frequently in brand communication. In recent years, Snapchat, which is preferred by leading brands 

especially for communicating with consumers and used by younger generation more intensively, is one of these 

communication channels. The purpose of this study is to address the use of Snapchat in brand communications of 

firms. In this context, the concept of brand communication, the social media approach in brand communication, 

the content of Snapchat application, how and in what way the companies included Snapchat application in brand 

communication were investigated and evaluated. 
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1. Giriş 

Dünya genelinde yaşanan değişim ve gelişimler pazarda varlık gösteren firma sayısının  giderek 

artmasında etken olmuştur. Bu bağlamda yoğun rekabetin içerisinde yer alan firmalar marka 

yaratma ve yaratılan markanın sürekliliğini sağlama yarışı içerisine girmişlerdir. Yarışta galip 

gelmeye çalışan firmaların pazarlama çalışanları, tüketiciler ile firmalar arasında uzun vadeli 

ilişkiler kurma ve geliştirmenin markalarını başarıya ulaştırmada kilit öneme sahip olduğunun 

farkına varmışlardır. Bu doğrultuda pazarlama faaliyetlerine yön veren pazarlama çalışanları 

tüketicilerle uzun vadeli ilişkiler yaratabilmek ve sürdürebilmek için birbirinden farklı 
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mecralarda mesajlarını iletme çabasındadırlar. Marka iletişimde teknolojik gelişmelerle birlikte 

ortaya çıkan mecralardan birisi de sosyal medyadır. Sosyal medya; bloglar, twitter, youtube, 

facebook, snapchat gibi çeşitli kanallar sunarak firmaların iletişimine yeni bir boyut 

kazandırmıştır (Yengin ve Sağıroğlu, 2012: 2). İletişim mecrası olarak sosyal medya 

kullanımına yer veren firmalar pazarlama stratejilerini de bu yönde düzenlemekte ve kendileri 

için fırsatlar yartabilmektedir. 

Bu çalışmada amaçlanan firmaların marka iletişimlerinde Snapchat kullanımlarını ele almaktır. 

Bu kapsamda, marka iletişimi kavramı, marka iletişiminde sosyal medya kullanımının 

incelenmesi, sosyal medya mecrası olarak Snapchat’in özellikleri, firmaların marka iletişiminde 

nasıl ve ne şekilde Snapchat uygulamasını dahil ettikleri ve edebilecekleri incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir. 

2. Literatür Taraması 

2.1. Marka İletişimi Kavramı 

Marka iletişimi kavramı; “firma ve menfaat sahipleri arasında olumlu bir izlenim yaratılması, 

etkin ve verimli bir biçimde koordinasyonun sağlanması amacıyla tüm iletişim faaliyetlerini 

düzenleyen bir yönetim aracı” olarak ifade edilebilir (Elmasoğlu, 2016:83).  

Markaya güven ve sadakat yaratabilmek firmalar için uzun vadeli başarıyı yakalamada hayati 

önem taşımaktadır. Bu nedenle, pazarlama çalışanları markaya karşı olumlu tutumlar yaratma 

ve sürdürme konusunda büyük çaba sarf etmekte ve bunu genellikle markanın iletişimi ile elde 

edilebilmektedirler (Zehir, Şahin, Kitapçı & Özşahin, 2011:1119). Firmalar marka değerlerini 

arttırabilmek ve tüketici gözünde olumlu bir algıya sahip olabilmek için marka iletişimi 

etkinliklerine daha fazla önem vermektedir (Dumanlı Kürkçü, 2015:1). Marka iletişiminde 

amaç, en uygun ve turtarlı mesajlarla tüketicilerin zihninde uzun vadeli olumlu etkiler 

yaratabilmektir (Tekin ve Öztürk, 2010:223).  

Marka iletişim programları içerisinde; ingilizce baş harflerinin kısaltmasından dolayı kısaca “3 

C” olarak da ifade edilen; belirginlik (clarity), tutarlılık (consistency) ve süreklilik (constancy) 

olmak üzere temel üç özelliği taşıması gerekmektedir. Bu özellikler güçlü bir marka yaratmak 

ve marka ileşimi için bir yol haritası gibi kullanılabilir olmasıdan dolayı ayrıca önemlidir 

(Yayınoğlu, 2006:135). 

2.2. Marka İletişimde Sosyal Medya Yaklaşımı 

Marka ile tüketici arasında bağ yaratmak ve iletişim ağı kurmak firmalar açısından oldukça 

önemlidir. Teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim kavramı yeni bir boyut kazanmıştır. 

İletişimin hız kazandığı bu teknolojik boyutta sosyal medya kavramı ortaya çıkmıştır. Sosyal 

medya geleneksel medyadan farklı olarak sayısal kodlamaya dayanan, eş zamanlı, yüksek 

hızda, etkileşimli ve çoklu medya özelliğine sahip bir iletişim aracı olarak firmaların hedef 

kitlerine mesajlarını iletme konusunda boy göstermeye başlamıştır. (Bayraktar, 2017:71). 

Sosyal medya mecrası marka iletişimde, çağa ayak uydurma ve teknolojiyi  uyarlama  

noktasında firmalara oldukça yaygın halde kullanım imkanı yaratmıştır. Akıllı telefonlar ve 

web teknolojilerindeki yeniliklerden yaralanılması sosyal medya kullanımının 

yaygınlaşmasında önemli derecede etkili olmuştur (Thelwall & Vis, 2017:703).  Pek çok marka 

sosyal medya üzerinden mesajlarını tüketicilere iletmeye başlamışlardır. Örneğin; Starbucks, 

Zara ve Orange gibi markalar, müşterilerle iletişim kurmaya ve marka iletişimini sosyal medya 

kanallarını kullanarak geliştirmeye çalışan markalar arasındadır (Schivinski and Dabrowski, 

2015:32). 

Firmalar, sosyal medya araçları ile hedef pazardaki tüketicileri demografik ve coğrafi bakımdan 

daha derinlemesine tanıyabilme olanağına sahip olmuştur. Sosyal medyada ki gerçek zamanlı 
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sonuçlardan yararlanarak pazarlama faaliyetlerini  etkileşim ve dönüşümlere göre ölçebilmekte 

ve düzenleyebilmektedir (Mahfouz Joonas, Williams, Jia, & Margarita, 2017:182). Firmalar, 

sosyal medyanın daha geleneksel iletişim araçlarıyla sağlanamayan daha yüksek verimlilik 

düzeyleriyle nispeten düşük bir maliyetle zamanında ve doğrudan son tüketici ile temasa 

geçmelerine izin verdiğine inanmaktadır (Hammick &Ju, 2016:1). 

Araştırmalar tüketicilerin sosyal medyayı, firmaların kullandıkları geleneksel pazarlama 

iletişimi araçlarından daha güvenilir bir bilgi kaynağı olarak gördüklerini göstermiştir 

(Karakaya ve Barnes, 2010:449). Bu yönüyle pazarlamacılara tüketicilerle sosyal medya 

üzerinden etkileşime daha fazla değer katmaları, uzun vadede marka tutumu ve sadakat 

üzerindeki etkisini ölçmeleri önerilmektedir. Sosyal medya aracılığıyla firma ve tüketiciler 

arasındaki iletişim etkinliği arttırılarak, aralarında paylaşılan bir marka deneyimi yaratmak 

amaçlanmalıdır (Hammick &Ju, 2016:2). 

Özgen ve Elmasoğlu çalışmalarında sosyal medyanın, marka iletişimi doğrultusunda 

kullanımına ilişkin twitter mecrasını incelemiş, marka iletişiminde sosyal medyanın önemli bir 

rol üstlendiği sonucunu ortaya çıkarmıştır  (Özgen ve Elmasoğlu, 2016: 181). 

Keskin ve Tanyıldızı çalışmalarında; sosyal medyanın kurumsal iletişim açısından kullanım 

biçimlerini ortaya koyan, Turkcell, Avea ve Vodafone GSM Operatörlerinin kurumsal 

Facebook sayfalarındaki kurumsal iletişim performanslarını incelemiş, hesapların medya 

profesyonellerince idare edildiği, etkileşimin düşük düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir 

(Keskin ve İmik Tanyıldızı, 2015: 478). 

Gretry, Horváth, Belei & Van Riel çalışmalarında; marka iletişiminde sosyal medya 

kullanımında informal iletişim tarzının benimsenmesinin marka güvenini nasıl etkilediği 

araştırmış, informal bir tarz kullanmanın, tüketicinin markayla aşina olup olmadığına bağlı 

olarak marka güvenini olumlu veya olumsuz yönde etklediği ve bu etkilerin tüketicilerin 

markaların sosyal normlara göre hareket etmesini beklediğini, informal bir tarzın tanıdık 

markalara uygun ve tanınmayan markalara uygun olmadığı şeklinde algılandığı sonucu ortaya 

konmuştur (Gretry, Horváth, Belei & Van Riel, 2017:77).  

Steinmann,  Mau & Klein çalışmalarında;  bir sosyal ağ sitesinde çevrimiçi marka topluluğunda  

deney gerçekleştirmiş, iletişim tarzının ve markanın resimsel temsilinin üyelere markayla ilgili 

tutumlarına olan etkileri analiz edilmiş, sonucunda marka tavsiye, satın alma ve memnuniyette 

etkisinin olduğu belirlenmiştir (Steinmann,  Mau & Klein, 2015:356).  

Sadek, Elwy & Eldallal çalışmalarında; firma tarafından oluşturulan ve kullanıcı tarafından 

oluşturulan sosyal medya marka iletişiminin, Facebook'taki hızlı tüketim malları (FMCG) 

endüstrisi üzerindeki beş tüketici bazlı marka değeri (CBBE) boyutuna etkisi incelenmiş, 

sonuçlar firma tarafından oluşturulan sosyal medya marka iletişiminin sadece dört boyutu 

üzerinde (marka bilinirliği, marka algısı kalitesi, marka birlikleri ve marka güveni) doğrudan 

olumlu bir etkisi olduğunu göstermiş,  kullanıcı tarafından oluşturulan sosyal medya marka 

iletişiminin marka algısı kalitesine, marka sadakatine ve marka güvenine önemli bir etkisi 

olmadığı ileri sürülmüştür. Ayrıca, kullanıcı merkezli sosyal medya marka iletişiminin marka 

bilinirliği ve marka birlikleri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (Sadek, Elwy 

& Eldallal; 2018: 107). 

3. Sosyal Medya Mecrası Olarak Snapchat İçeriği 

İlk olarak 2011 yılında bir üniversite projesi olarak Bobby Murphy ve Reggie Brown ile birlikte 

Evan Spiegel tarafından yaratılmıştır. Kısa süreliğine resim ve videoların paylaşıldığı bir sosyal 

ağ sitesi olarak ortaya çıkmıştır (Kusá & Záziková, 2016: 152). Ortaya çıkmasıyla birlikte 

Snapchat kullanımın yükselişi, anlık mesajlaşma hizmetleri ve sosyal ağ sitelerinin tarihinde en 

hızlı ve eşi görülmemiş gelişmelerden biri olmuştur ( Piwek & Joinson, 2016:358). Nisan 2016 
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verilerine göre dünya genelinde 100 milyon aktif kullanıcısı bulunan, toplam sosyal medya 

kullanıcılarının %18’ni oluşturan, saniyede ortalama 9.000 Snap atılan ve günde 10 milyon 

video izlenen Snapchat (Kara, 2016: 267), hızlı bir gelişmeyle 2018 yılı ocak ayı itibariyle 

günlük 178 milyon kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Snapchat kullanıcılarının % 74’ü 34 yaşın 

altında ve % 70’i kadın kullanıcılardan oluşmaktadır  (Hoş, 2018:1).  

Snapchat’in en yaygın kullanılan özelliği, kullanıcıların bir fotoğraf veya video çekerek ve 

isteğe bağlı bir metin parçası ekleyerek içerik oluşturabilmesidir. Geleneksel SMS tabanlı 

fotoğraf göndermenin aksine, kişiler arasında gönderilen Snapchat fotoğraflarının, hem 

gönderenin hem de alıcının cihazından kısa süre içinde otomatik olarak silinmesidir. Ancak 

snaps doğrudan bireysel kişilere gönderilebilir veya “hikayem” (veya her ikisi) kullanılarak bir 

hikayeye eklenebilir ve 24 saat içerisinde birçok kez görüntülenebilir (Grieve, 2017:130). 

Arşivlenmiş fotoğrafların gönderilememesi, arabirime göre fotoğraf ve video çekimi yapma 

zorunluluğu, paylaşılan bir “anın” aslında paylaşım eyleminde (veya çok yakınında) meydana 

gelen bir an olduğunun garanti edilmesi Snapchat’in önemli özellikleri arasındadır (Bayer, 

Ellison, Schoenebeck & Falk, 2016:959). 

Kasım 2014'te eşler arası ödemelerin yapılmasının kolay bir yolu olan Snapcash'i, Ocak 2015'te, 

kullanıcıların sponsorların tam uzunluktaki makalelerine ve videolarına erişimini sağlayan 

Discover özelliği, Mayıs 2015'te Snapcode'ları tanıtarak ağa arkadaş eklemeyi ve Temmuz 

2015’te “görüntülemek için hafifçe dokunma” özelliğini sunarak videoları ekrana dokunmadan 

görüntüleme özelliğini ekleyerek pek çok yenilik getirmiştir (Sashittal, DeMar, & Jassawalla, 

2016:194). 

Snapchat 2016 yılında sadece 24 saat görüntülenebilen hikayeler, “2017’ye  bakış” özelliği ile 

yıl boyunca yayınlanan video ve hikayeleri görme imkanını sağlamaya başlamıştır (İçözü, 

2017:1). 

2017 yılında listede olmayan kişilerle video sohbet, sesli sohbet, video ve sesli notlar 

ekleyebilme gibi özellikler sunulmaya başlanmıştır (www.snapchatturkiye.com).  

Snapchat’in Geofilters özelliği; parti, düğün, nişan ve farklı organizasyonlar gibi etkinlikler için 

kullanıcıların kendi filtresini hazırlamaya ve paylaşılan snap’lerin kullanıcılara özgü olmasına 

imkân tanımaktadır (www.sosyalmedya.co). 

Snapchat tarafından Snap Map adlı yeni bir özellik ile; Snapchat kullanıcılarının arkadaşlarını 

harita üzerinde gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilmesi ve hikâyelerini takip edebilmesi 

sağlanabilmektedir (www.mediacatonline.com). 

Forbes’ta yer alan sosyal medyada pazarlama stratejileri haberlerine göre, geliştirilen 

stratejilerin yazılı metinden çok görüntülere dayandığı ve görsele dayalı içeriğin daha da artış 

göstereceği öngörüsü (Öymen Kale, 2016:122), Snapchat’in mevcut ve yeni eklenen 

özelliklerinin markalar tarafından daha popüler hale gelebileceği algısını ortaya koymaktadır.   

4.Firmaların Marka İletişiminde Snapchat Kullanımı 

Dinamik bir yapıya sahip olan Snapchat, firmaların marka iletişimlerinde kullanılabilecek bir 

platform olarak ilgilerini çekmeye başlamıştır. Türkiye’de markaların yeni yeni yer almaya 

başladığı ancak dünya genelinde pek çok marka tarafından iletişim mecrası olarak kullanılan 

Snapchat’de birbirinden farklı pazarlama faaliyetleri uygulanmaktadır. Her geçen gün çok 

sayıda marka Snapchat'a katılmakta ve kullanıcılar uygulama yoluyla ünlüler, markalar ve 

haber kuruluşları ile etkileşimde bulunabilmektedir (Makki, DeCook, Kadylak & Lee, 

2017:410). Firmaların marka iletişimlerinde Snapchat kullanımı; müşterilerle bire bir iletişim 

sağlaması, eğlenceli yönü, zaman esnekliği kazandırması, yarışmalar için uygun bir ortam 
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yaratması, çoklu fonksiyonların olması, hikaye oluşturma ve deneyim paylaşımları vb. gibi pek 

çok avantaj sağlayabilmektedir (Kusá & Záziková, 2016: 152). 

Türkiye’deki Snapchat kullanıcıların tutumlarını anlamak ve markalara Snapchat üzerinden 

yaptıkları pazarlama kampanyalarına yol göstermesi için, Twentify ile Dijitalage ortaklaşa 11–

19 Mart tarihleri arasında, Türkiye’nin 53 ilinden 844 Snapchat kullanıcısı ile bir araştırma 

gerçekleştirmiştir. Kullanıcılara markalarla ilgili pek çok soru yöneltilmiştir. En çok Nike, 

Adidas ve Puma markasının takip edildiği, katılımcıların yalnızca yüzde 17.54’ü markaları 

takip ettiği yönünde bir cevap vermiş, markaları takip eden kullanıcılardan marka iletişimini 

puanlamaları istendiğinde, kullanıcılar markalara 5 üzerinden 3,63 puan vermişlerdir. Bu 

araştırma sonuçlarından biri de; katılımcıların yüzde 61,14’nün, markalarla Snapchat üzerinden 

iletişime geçmek istedikleridir. Emarketer’ın Eylül 2016 yaptığı araştırmanın verilerine göre 

dünyada Snapchat profiline sahip spor markalarının oranı 2016 Ocak ayına göre yüzde 71’den 

yüzde 90’a, güzellik markalarının Snapchat profil sahipliği oranı yüzde 52’den yüzde 78’e, 

moda markalarının oranı yüzde 56’dan yüzde 78’e çıkmış durumda olduğu sonucuna varılmıştır 

(www.dijitalage.com.tr).  

Başarılı Snapchat uygulamalarından örnekler; New York merkezli bir dondurulmuş yoğurt 

zinciri olan Handles, müşterilerine yılbaşı döneminde Snapchat üzerinden lokasyon bilgileri ve 

fotoğrafları ile dönüş yapanlara promosyon kodları vermekte; gıda zinciri Taco Bell, sevilen 

ürünlerinden olan Beefy Crunch Burrito ile ilgili fotoğraflar paylaşarak mağazaya 

yönlendirmekte; Acura, yeni bir modelinin prototipi NSX2in 6 saniyelik tanıtım videosunu 

markayı takip eden ilk 100 kişi ile paylaşmaktadır. Ağırlıklı olarak gençlerin tercih ettiği bir 

giyim tarzının temsilcilerinden olan Karmaloop, çeşitli promosyon kodları ile kitlesine 

ulaşmaktadır (www.onedio.com). McDonald’s favori sporcularla çekilen reklamın sahne arkası 

görüntülerini paylaşırken markanın renk ve görsellerini kullanarak, takipçileri markanın 

kampanyasından haberdar etmiştir. General Electric, 1969’da Ay’a ayak basılmasına katkıda 

bulunmasının 45. yılını kutlamak amacıyla bir Snapchat kampanyası kapsamında astronot Buzz 

Aldrin’i genç takipçilerine tanıtmış ve kampanya boyunca markanın ürünlerinin isimleri, zekâ 

soruları, ilginç bilgiler ve puzzlelar paylaşarak başarılı çalışmalarda bulunmuştur 

(www.dijitalajanslar.com). Bu çalışmalar satış geliştirme ve reklam faliyetleri ile markanın 

Snapchat uygulamalarıyla tüketicilerle iletişim kurma çabaları olarak yorumlanabilir. 

ABD’li giyim markası Wet Seal, 16 yaşında bir güzellik vlogger’ını yalnızca 2 günlüğüne işe 

almış ve bir hafta boyunca Wet Seal’in Snapchat hesabında hayatının iki gününü “story” 

formatında yayınlamıştır. Sonuçta sıfırdan oluşturulan hesapta iki günde 9.000 takipçi 

kazanılmış ve 6.000 kez hikaye gösterilmiştir (www.bigumigu.com). 

Türkiye’de ilk Snapchat kullanan marka Mavi Jeans’dir. Mavi Jeans’in reklam yıldızları 

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin Snapchat röportajı ile Türkiye’de Snapchat’ten yayınlanan 

ilk basın toplantısını gerçekleştirmiştir  (www.ilovemavi.com). Bu basın toplantısı marka 

iletişiminde bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak ifade edilebilir.   

Snapchat’te yer alan markalardan Twist, Snapchat hesabından katılımcılara özel bir yarışma 

düzenlemiş, katılımcıların Twist’ten aldığı herhangi bir festival ürününün fotoğrafını çekip, 

festivalin anlamını belirten kısa bir metinle snap atması ve aynı snap’i hikayesinde de 

paylaşması ile paylaşanlar arasından Twist jürisinin her hafta seçtiği 5 kişi festival tişörtü 

kazandırmaktadır.  

İş Bankası’nın “O İş Cepte” reklam filmi serisi, Snapchat filtresi olarak, kullanıcılara Cem 

Yılmaz’ın animasyon hali ile sefie çekme imkanı tanımaktadır (wwww.webrazzi.com). Bu 

durum İş Bankası’nın; birçok kişi tarafından sevilen ünlü bir profilden yararlanarak hedef 

kitlenin ilgisini çekmeye, böylelikle de marka iletişimine Snapchat aracılığıyla katkı sağlamak 

istemesinin bir sonucu olarak açıklanabilir. 
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Türkiye’de markaların Snapchat’e mesafeli olmalarının temel nedenlerinden birisi; Snapchat’in 

diğer sosyal medya mecralarından çok daha farklı bir yapıya sahip olması, ikinci neden ise 

Snapchat’in sadece 20 yaş altı gençlerin kullandığı bir mecra olarak bilimesidir. Ancak son 

yıllarda yapılan araştımalarda Snapchat kullacılarının yaş ortalaması ve değişime açık 

firmaların sayısının artması önümüzdeki yıllarda daha fazla firmanın pazarlama stratejilerinde 

Snapchat’e yer vereceği söylenebilir (Önemli, 2017). 

5. Sonuç 

Dünyada pek çok markanın yer aldığı sosyal medyayı marka iletişim aracı olarak pazarlama 

stratejilerine dahil eden firmalar, akılcı ve uygun stratejilerle oldukça güçlü konuma gelebilir. 

Snapchat’e reklam veren ya da “Discover” alanında özel yayınlar yapan pek çok markanın da 

yaralanabileceği “abone ol” özelliği uygulamaya geçtiğinde hedef kitlelerle iletişim konusunda,  

da firmalar avantajlar yakalayabilir, yeni çıkan haberleri daha hızlı görmeyi sağlayarak 

etkileşimi artırabilir. 

Snapchat’de hedef kitleleriyle iletişim kurma çabası içerisinde olan markaların: eğlence içerikli, 

içten, anı yansıtan ve konuma uygun deneyim yaratan, tanınmış kişilerle yapılan pazarlama 

faaliyetlerini ön planda tutmaları başarının anahtarı olabilmektedir.  

Firmalar Snapchat aracılığıyla yarışmalar düzenleyebilir, ürünlerini tanıtabilir, indirim 

kuponları dağıtabilir böylece hedef kitlelerini kendilerine çekebilir. O ana kadar yayınlamamış 

firmanın ürün veya hizmetlerine veya çalışanlarına ilişkin bilgilendirici ya da esprili 

aktarımlarda bulunabilir.  Görsel içerik üreterek takipçilerine gönderebilir. “Story” özelliğinden 

yararlanarak sadece hedefledikleri gruba yönelik reklamlar gerçekleştirebilir. Snapchat 

aracılığıyla firmalar bunların her birini tek tek yapabilecekleri gibi tamamını da bir arada 

gerçekleştirebilir. 

Sonuç olarak gelişen teknoloji hem firmalar hem de tüketiciler üzerinde birçok değişime sebep 

olmakta, gelenekselden teknolojiye dayalı sosyal medyaya doğru çıkılan yolculukta Snapchat   

firmaların marka iletişimlerinde de etkili olma yolunda ilerlemektedir.  
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