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Ulas Akkucuk
1
 

 

 
Abstract 

The Industrial Internet is changing the industry, so business processes and procedures have to 

be redesigned. The result is a communication and cooperation between products, people, 

machines and plants that exchange information via the Internet, as a result all actors involved 

in the value chain are in coordination with each other. A so-called network is created, which 

is developed from a merger of the areas of production, automation and Information and 

Communication Technologies (ICT). This structural change in industry is characterized by a 

large number of technology drivers and key technologies, which are integrated into the value-

added processes and ensure data exchange between the players via the Internet. Not only do 

these enable innovation in the design of value-added processes, but also lead to the creation of 

new and innovative products that are capable of actively controlling and monitoring the 

production process. This creates a new networked value chain that can be perceived as an 

industrial network. Accordingly, the Industrial Internet is creating a turnaround that will be 

affect both industry and companies as well, which will also have a serious impact on relations 

with their stakeholders. From now on, the value chain (VC) will be characterized by the 

possibilities of flexibility, differentiation and individualization. On this basis, Industrial 

Internet gives companies the option of enhancing their competitiveness in order to be 

competitive in the international market. 

Keywords: Industrial change, digitalization, information and communication technologies 

JEL Classification: L15, L63, L86 

 

1. Introduction 

Increasing globalization presents companies and national economies with the challenge of 

establishing themselves on the international market and confronts them with enormously high 

competitive and innovation pressure. Securing one's existence in global competition depends 

on creating competitive advantages over other market participants. Industrial companies must 

be able to react dynamically and flexibly to market changes in order to meet the increasing 

demands of customers. Only through the optimal use and further development of available 

means and resources can an inexpensive offer of individualized and at the same time high-

quality goods be achieved. The most effective combination of modern, innovative 

technologies and human labor are crucial for the production. Therefore, the international 

competitiveness of companies is determined by continuous production optimization. At this 

point, the 4
th

 industrial revolution plays an important role, which can be derived from the 

increase in the digitalization of the economy. The Industrial Internet, which is seen as a driver 

of competitiveness and innovation potential will have a decisive impact on the overall 

economic performance of economies. The crucial question here is how and to what extent the 

Industrial Internet is changing the industry in detail. The aim of this work is to present the 

Industrial Internet and the structural changes in the industry associated with its 

                                                 
1
 Associate Prof., Bogazici University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of 

Management,  İstanbul-Türkiye, ulas.akkucuk@boun.edu.tr 
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implementation. For this reason, background information is described first. In particular, the 

function of the Internet as a tool of digitalization will be discussed, in which the Industrial 

Internet is presented. A distinction is made between the Internet of Things and the Internet of 

Data and Services (IDS). This distinction is guided by the different application tasks and the 

use of technologies. As a result, the interaction resulting from the application of the 

technologies already explained to industry is addressed by presenting the Industrial Internet. 

Finally, this is followed by an overview of the results obtained is given in summary. 

 

2. Digitalization 

The economy is currently in its fourth industrial revolution (Scheer, 2013, p. 2). This 

industrialization and transformation process is characterized by the increase in the 

digitalization of the economy and society, in which information and communication 

technologies and software applications become important components of production. Under 

the term of digitalization we generally mean the conversion of analog to digital data (Bitkom, 

2016, p. 7). With regard to the economy, it is synonymous with Information and 

Communication Technologies and the Internet industry, which together form the economic 

sector of the digital economy. 

 

In the digital economy, the ICT industry is responsible for the production of hard- and 

software, infrastructure, development of telecommunications networks and IT services. On 

the other hand, the Internet economy is responsible for carrying out internet-based economic 

activities (BWE, 2014, p. 107-119). As a result of this transformation process, there is a 

massive change in the economy, which also influences society (BWE & BBF, 2016). This 

structural change is being led by Information and Communication Technologies, which create 

a network between the physical and virtual worlds of data and networks. As a result, the 

economic structures have to be restructured, i.e. processes, production, products and services 

will change radically (BWE, 2015, p. 3). This results in a novel level of organization and 

mechanism of the complete VC over the life phase of products (Bitkom, 2016, p. 7).  

 

The collection, processing and analysis of digital data enable a creation of powerful forecasts, 

enabling more effective decisions to be made. Thus, digital data allows the optimization of 

production processes, which can create competitive advantages over other market 

participants. Automation takes place with the help of robotics and additive manufacturing 

processes. It leads to a change in production processes by enabling machines and systems to 

operate without human help, i.e. autonomously. As a result, production can be driven forward 

by reducing error rates, reducing operating costs and increasing speed. The integration of 

certain digital technologies into production creates a network along the entire VC (RBS, 

2016, p.17-24). Sensors and networks ensure direct communication and cooperation between 

people; machines, plants, logistics and products (BWE & BBF, 2016). Products and 

production equipment are equipped with sensors and chips that use signals to pass on 

production-relevant information (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2015, p. 

9). Thus the production process takes on a form that is accessible and manageable for 

everyone (BWE & BBF, 2016). This enables efficient control of the VC, which leads to an 

improvement in production. Furthermore, the VC gains flexibility, enabling efficiency 

increases and cost savings to be achieved (Wirtschaftskammer Österreich, 2015, p. 3). 

However, an efficient digital infrastructure is essential for building a networked economy. 

The nationwide expansion of broadband networks is the foundation of this networked 

economy. It enables the digital collection, processing and publication of data. In this context, 

data and network security are also of great importance, because machines and systems must 

be able to be networked as securely and as far as possible (RBS, 2016, p. 7). IT security is 
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intended to protect confidential company data from cyber-attacks, but also to ensure the 

functionality of value creation networks (BWE, 2016, p. 2). Digital customer access offers the 

opportunity to record customer requests via the Internet. This is done via social networks and 

mobile Internet or Apps. Due to the integrated use and analysis of customer data, products 

and services can be personalized to meet customer requirements. This leads to easier 

satisfaction of customer needs so that competitive advantages can be achieved.  

 

On the basis of these factors, which are referred to as the four levers of transformation, a 

structural change is emerging in industry in which business models are modified and even 

entire sectors are systematized (RBS, 2016, p. 19-20). However, digitalization also offers the 

opportunity to make a profit. In an age of increasing globalization, it represents a favorable 

opportunity for differentiation, which can significantly strengthen international 

competitiveness. Furthermore, the generation of economic growth will be positively 

influenced (IHK NRW, 2015, p. 4). In addition, the innovative merging of new digital 

technologies into production serves as a guide to the emergence of new ideas, thus providing 

the basis for the emergence of innovations. This in turn has the capacity to encourage and 

promote new business start-ups (Wirtschaftskammer Österreich, 2015, p. 3). The realization 

of the digital transformation thus ensures the optimization of the VC by actively supporting 

the life cycle of the products with innovative Information and Communication Technologies 

(ICT) and Internet technologies. Consequently, the aim is to improve industrial value 

creation, which is characterized by increased adaptability in production, self-organization of 

production processes and the possibility of individualizing products (Anderl, 2015, p. 14). 

 
 

2.1 Industrial Internet 

The Digitalization is led by the Internet and the many services of the Internet, which form the 

foundation of the digital economy. Products, machines and plants are able to communicate 

and cooperate via Internet, i.e. all actors involved in the VC. This creates a networked VC that 

can be perceived as an industrial network. The industrial network is made up of the merging 

of the sectors of production technology, automation technology and ICT. This change is 

characterized by a multitude of technological drivers and key technologies. Therefore, it 

makes sense to define the term Internet at first, so that the understanding of its services and 

their use can be facilitated. But there exists numerous definitions of the term. This means that 

there is no uniform definition of the internet. Due to the composition of the term it can be 

deduced that the term Internet means the exchange of information or data between different 

computers. More precisely, the Internet can be characterized as a decentralized, global 

computer network consisting of a large number of interconnected individual networks that 

communicate with each other (Springer Gabler Verlag, 2016). 

 

In addition to its function as a database, the Internet is becoming increasingly important for 

economic processes, such as the sale of goods on the "world wide web" or the support of the 

industrial VC (Springer Gabler Verlag, 2016). Particularly with regard to industry, the 

Internet is of great importance because industry is facing a massive digital change, which is 

called the 4
th

 Industrial Revolution. The Internet is now thought of as an integral part of a VC 

in which machines and objects capable of communication network and use service-oriented 

services on the Internet (IW Consult GmbH & Bitkom, 2013, p. 3). However, there are two 

types of Internet, the Internet of Things and the IDS, which are included in industrial 

processes.  

 

Ultimate aim is to create a flexible and automated VC that enables companies to respond 

quickly and precisely to customer needs. In this way, the integration of the Internet into 
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industry leads to the emergence of a new and innovative industrial stage (IW Consult GmbH 

& Bitkom, 2013, p. 3). 

 
 

3. Internet of Things (IoT) 

The term Internet of Things (IoT) was coined in late 1990 by Kevin Ashton, the British 

technology pioneer (Andelfinger & Hänisch, 2015, p. 9,18). IoT refers to intelligent objects 

that generate information based on certain technologies and exchange this information via the 

Internet, enabling them to develop optimal solutions. Therefore devices, machines, systems 

and products have the ability to network, enabling them to communicate with each other and 

exchange data without the need for human intervention, but this requires a bundle of 

technologies (Jeschke et al., 2016, p. 3).  

 

To implement this process, each individual object has a technology, e.g. RFID. RFID, which 

consists of transmitters and a reader, is used to identify and mark objects (Madhura & 

Kantilal, 2014, p.658-659). The term transmitter refers to an electronic data memory, also 

known as a transponder. These key elements of RFID are equipped with integrated chips and 

antennas, allowing them to communicate automatically with each other using radio waves 

(Kern, 2007, p. 1). Communication between transponders and readers takes place without any 

actual contact (IHK München & Oberbayern, 2016). This aspect distinguishes RFID from its 

alternative, the conventional barcode method. When using the barcode, scanning the 

individual objects with a laser beam is necessary for the identification of objects. In contrast, 

RFID is able to identify several objects or their transponders simultaneously due to the use of 

radio waves. In addition, radio waves can be used to store further relevant information on the 

chip of a specific object (Kern, 2007, p. 1). In addition, the physical objects are equipped with 

sensors and actuators, so-called embedded systems, which are connected to each other via 

Internet. The function of the sensors is to perceive the physical world in order to collect and 

process data. The actuators can be used to control the physical world, such as the production 

process (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2015, p. 2). In this way the 

conventional control of the VC disappears, i.e. control by an independent computer or 

computer is replaced by embedded systems built into the physical objects, which are high-

performance microcomputers (Fleisch & Mattern, 2005).  

 

Communication between the physical devices and systems takes place via Cyber Physical 

Systems (CPS) as a communication network (Manzei, Schleupner & Heinze, 2016, p. 247- 

249). CPS is regarded as the most important key technology of the Industrial Internet. To 

define the term CPS, however, the term embedded systems must be explained first, because 

these systems are the basis of the CPS. Embedded systems are microcomputer systems that 

are embedded in devices, plants and machines. On this basis, the functional scope of the 

objects is optimized (Brühl, 2015, p .68-69). Consequently, CPS is defined as an embedded 

system connected via a communication network with sensors and actuators. Using seniors, 

physical data relating to the value-added process are recorded and made available to the 

Internet services. The actuators serve to control the VC or physical processes. However, 

Internet services are required to implement this process (Fraunhofer IPA, 2016).  At this 

point, the so-called IoT is mentioned. In addition, products and machines with embedded 

systems are networked with people on the basis of the IoT. The result of this networking is the 

emergence of CPS, which is categorized by a link of physical objects and processes with 

information- virtual objects and processes (Brühl, 2015, p. 68). This means that CPS ensures 

the establishment of cooperation between other CPS and people that is characterized by an 

exchange of information (Brühl, 2015, p. 70). Together, these also promote the 

competitiveness of companies. On the basis of the CPS, the networking of the VC and thus 
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the automatic data exchange of physical objects within the VC is guaranteed (Manzei, 

Schleupner & Heinze, 2016, p. 247- 249).  This also includes the communication of objects 

with people, which is an aspect of Augmented Reality (AR).  

 

The idea of the AR is to support the perception of objects by means of digital information 

obtained via smartphones or data glasses. The camera integrated into the smartphone is 

capable of detecting objects, after which information can be retrieved using certain apps. One 

example would be the "head-up display", which is integrated into passenger cars to inform 

users about their driving speed, for example. When using the data glasses, however, context-

dependent information is displayed, i.e. object information that is in the user's field of vision 

is displayed. To detect the objects, they are equipped with sensors, which ensure that the 

relevant information is forwarded. In the Industrial Internet, the function of the AR is to 

enable better cooperation between man and machine. Using innovative technologies, object-

relevant information is passed on to the production workers during the production process. 

Hence, production workers are relieved and error rates can be reduced (Brühl, 2015, p. 71). 

 

Taking into account the described functions, IoT can be defined as technologies for intelligent 

networking of individual, previously centrally controlled production processes, in which the 

central control is replaced by a large number of small decentralized intelligent modules, 

which organize, control and optimize the production processes autonomously and self-

regulating without the use of a central instance, so that an 'intelligent environment' is created 

(f-bb, 2010, p. 2). A new level of optimization of value-added chains is thus created, which is 

characterized by the ability of independent processing (f-bb, 2010, p. 46).  

 

Thus IoT has two functions by means of integration in the industry. Using IoT in industry, 

products have subjective production-related data and can exchange them with each other. 

Through cooperation and communication with other physical objects, they are able to control 

the production process. On the other hand, the integration of the production facilities into the 

IoT enables both the proper monitoring and control of production-related data and the 

planning and control of the production process (Schöning & Dorchain, 2014, p. 544). Thus we 

can speak of a new order within the VC that offers new application possibilities, but for which 

conditions must also be fulfilled, such as the provision of an efficient and secure digital 

infrastructure. The use of IoT in the industry makes it possible to gain competitive advantages 

such as increased efficiency, cost reduction, intensified customer loyalty and the development 

of new business models (Mattern & Flörkemeier, 2010, p. 4-6).  

 

3.1 Internet of Data and Services 

The Internet has a great deal of data at its disposal, which are stored in an unstructured form 

and without a semantic context. Due to the increasing digitalization of the economy, the 

amount of data available on the Internet is increasing, as objects now possess information that 

they exchange with each other via the Internet. Consequently, the semantic structuring of the 

existing data is the prerequisite for effective use and a smooth exchange of information 

between the objects (BWT, 2010, p. 10). The character of the Internet is now changing from 

an Internet of data and information to an Internet of services (BWT, 2010, p. 10).  

 

The term "IDS" refers to that part of the Internet in which the exact procurement of the 

necessary information is ensured by collecting, bundling and systematically structuring 

information. In this way, new knowledge can be generated from existing data (Heuser & 

Wahlster, 2011, p. 7). The data are structured using Big Data or Big Data Analytics. It is one 

of the most important technologies. Big data are a large amount of data that are collected, 
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processed and analyzed (Hoa et al., 2015, p. 1-2). The collection of data provides an effective 

overview of the business processes, whereby the collection of data can take place in different 

ways. The use of the Internet is one way of collecting data. At the company level, data 

collection is ensured by the use of sensors and Radio Frequency Identification Chips (RFID) 

in production. Based on a comprehensive analysis of the data, economically relevant 

information is acquired which helps to make optimal decisions. However, as an enormous 

amount of data is collected, the complexity of the data is increasing. For this reason, a special 

form of analysis like the Big Data Analytics is required. By using Big Data Analytics, the 

complex data takes on a structured form that promotes the recognition of patterns in the data 

(Brühl, 2015). With the help of Big Data, it is possible to react quickly to market changes, 

which means that offers can be quickly adapted to market conditions. In addition, customer 

access and the identification of customer needs are ensured, enabling the product to be 

tailored to the needs of the customer. The Big Data systematizes the unstructured data of 

companies in order to carry out sustainable analyses. In this way, optimal decisions can be 

made that have a positive influence on the effective increase of the innovation and 

competitiveness of companies (Bitkom, 2012, p. 7-8).  

 

In addition, the IDS leads to the development of cloud-based platforms on which services and 

Internet-based software functionalities are designed and offered via the Internet. This means 

that software components are stored as data in digital form on platforms that can be accessed 

and used by companies or users of the platform (PKFW, 2013, p. 85).  This gives companies 

the opportunity to obtain software functionality that meets the requirements of their company 

(Heuser & Wahlster, 2011, p. 15).  Therefore another fundamental key technology of the 

Industrial Internet is Cloud Computing. The Cloud is the innovative overall product of ICT 

components such as storage capacities, Internet technologies and software. Cloud computing 

is bringing about a change in data storage because data is no longer stored on internal 

company computers or servers, but on external cross-location platforms that can be accessed 

at any time (BDI, p. 7-9).  To protect the data, applications and processes stored externally on 

Internet platforms, a high degree of IT security is indispensable (Li, Wu & Shancang, 2014, p. 

2239). The effective use of cloud computing reduces high investments in IT capacities. The 

reason for this is the versatility of cloud services, which can be used as infrastructure, 

platform and software. This leads to competitive advantages, as time is saved, costs are 

reduced and innovations are promoted. With regard to the Industrial Internet, the use of cloud 

computing enables the optimization of the value-added process. The basis for this is the 

increasing virtualization of production and business processes, whose transfer to the cloud 

enables more efficiency and higher performance (BDI, 2013, p. 7-8, 21). In this context, the 

most important factor is the possibility of complete individualization, since products are 

manufactured exactly and in the shortest time according to customer requirements. 

 

However, the actual benefit of the IDS can only be achieved if the rented software 

functionalities can be used for different work processes. This means that no software needs to 

be further developed for use in unconventional work processes (Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie, 2010, p. 23). Considering these functions of the IDS, companies 

are able to achieve advantages, such as time and cost savings, due to saving on a company's 

own system. In particular, however, it offers SMEs the opportunity to take advantage of their 

own creativity and integrate cloud-based services into their business processes (Heuser & 

Wahlster, 2011, p. 7, 19).  However, the IDS also faces challenges, especially IT security, and 

how users can be convinced of it (Fraunhofer IAO, 2016).  
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4. Conclusion 

Digitalization represents a revolutionary change in industry, triggered by ICT, software 

applications and the Internet, which are becoming important components of production 

processes. The integration of these digital technologies creates the so-called Industrial 

Internet, in which people, products and technical systems communicate and cooperate directly 

with each other. This is made possible in particular by the IoT and the IDS, the development 

of which is generated by the application of certain digital technologies. In this way, products 

develop into smart products that are able to collect data and exchange it with each other via 

the Internet. In this manner the Industrial Internet creates a network between the physical and 

the virtual world, which changes the execution of the production processes enormously and 

causes a restructuring in the industrial economic structures. These production processes are 

carried out on the basis of an autonomous and self-organizing network consisting of 

intelligent objects. The organization and control of production processes within the entire VC 

is made possible by the use of ICT. The aim of the Industrial Internet is to optimize 

production, which in future will be characterized by flexible VCs, accelerated 

individualization of products, increases in productivity and the manufacture of quality 

products at low costs. The use of the Industrial Internet not only provides the manufacturing 

industry with economic advantages such as flexibility, sustainability and resource efficiency, 

which lead to an increase in the competitiveness, economic growth and social prosperity of 

the national economy. In addition to production optimization, the generation of economic 

benefits must also be linked to the generation of innovations that meet the constantly 

changing desires of customers. However, effective implementation and thus real economic 

profitability is still debatable at present. 
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Eğitimin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan 

Örneği 
 

Naib Alakbarov
1
               Khayala Javanshirli

2
  

Özet 

Çalışmada, Azerbaycan’da eğitimin iktisadi kalkınma üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Bu 

bağlamda ekonometrik analiz yöntemi olarak iki aşamalı Engle Granger (1987) eşbütünleşme 

analizi kullanılmıştır. Serilerin durağanlık analizi Genişletilmiş-Dickey-Fuller (ADF) testi ve 

Phillips-Perron (PP) birim kök testleri yardımıyla yapılmıştır. Söz konusu analizlerde 

Azerbaycan’ın eğitim ve kalkınma düzeyi iki farklı model oluşturularak ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. İlk oluşturulan modelde ekonomik kalkınma göstergesi olarak kişi başına düşen 

gelir alınmış, eğitim göstergeleri olarak ise zorunlu öğretime, liseye ve üniversiteye kayıt 

yaptıran öğrenci sayıları dikkate alınmıştır. İkinci modelde ise kalkınma göstergesi olarak kişi 

başına düşen gelir alınırken ekonomik kalkınmayı etkileyen faktörler olarak sabit sermaye 

yatırımlarının GSYH’ye oranı, ortalama okullaşma yılı, beklenen okullaşma yılı, ihracatın 

GSYH’ye oranı ve kişi başına sağlık harcamaları alınmıştır. Analiz sonuçları, eğitim 

faktörünün Azerbaycan için iktisadi kalkınma açısından oldukça önem arz ettiğini ortaya 

koymaktadır. Ayrıca analiz sonucunda Azerbaycan ekonomisinde literatürde Hollanda 

hastalığı olarak belirtilen olgunun varlığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik kalkınma, Azerbaycan, eğitim, , hollanda hastalığı 

JEL Sınıflandırması: A10 

The Impact Of Education On Economic Development: The Case 

Study Of Azerbaijan 
Abstract  

In the study, the effect of education on economic development in Azerbaijan was analyzed. In 

this context, two-stage Engle Granger (1987) cointegration analysis was used as the 

econometric analysis method. The stationarity analysis was performed with the Augmented-

Dickey-Fuller (ADF) test and the Phillips-Perron (PP) unit root tests. The level of 

Azerbaijan’s education and development has been established by creating two different 

models. In the first model, income per capita was taken as an economic development indicator 

and the numbers of enrolled students in compulsory education, high school and university 

were taken  into account as educational indicators. In the second model, while income per 

capita is taken as a development indicator, the ratio of fixed capital investments to GDP, 

average schooling year, expected schooling year, the ratio of export to GDP and health 

expenditures per capita were taken as indicators affecting economic development. The study 

shows that the education factor isvery important for economic development for Azerbaijan. In 

addition, as a result of the analyses, the presence of the Dutch disease phenomenon as in the 

literature has been determined in the Azerbaijaneconomy. 

Keywords: Economic development, azerbaijan, education, dutch disease 

JEL classification: A10 

                                                 
1
Dr. Öğr. Üyesi, Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Uşak-Türkiye,  

naib.alakbarov@usak.edu.tr 
2
Bilim Uzmanı, Bakü-Azerbaycan,  cavansirli_xeyale94@mail.ru 

 



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social                      Antalya/Türkiye 

Impacts of Globalization and Liberalization”                                             11
th

-13
th

 October 2018 

 

13 
 

 

Impact of Work-Life Balance on Job Satisfaction: A Field Study 
 

Hakan Bektaş 
1
  

 

 
 

Abstract 

In the last years with developments in the field of information and communication 

technologies have created transformations in the working life. In this context, the concept of 

work-life balance came to the fore. Work-life balance is a state of equilibrium in which the 

demands of both a person's job and personal life are equal. This study explored the impact of 

work-life balance on job satisfaction among banking employees. Sample of study was 

consisted of 134 employees gathered via non-probability sampling methods. Work-life 

balance and job satisfaction were measured by using work-related quality of life (WRQoL) 

scale which developed by Van Laar et al. (2007). Thereby, participants completed 

demographic questionnaire and WRQoL scale. Using Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS version 20), descriptive statistics were calculated to report the demographic variables 

and then regression analysis was performed. Empirical results reveal that work-life balance 

increased job satisfaction. In the other words, work-life balance has a significant positive 

effect on banking employees’ job satisfaction.  

Keywords: Work-Life balance, quality of working life, job satisfaction, banking sector 
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The Relationship Between Return Volatility and Transaction 

Volume in BIST 
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1
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2
 

 

 
 

Abstract 

As a result of developing technological infrastructure and globalization, the cost of making 

transactions in the capital markets decreased, while the number of investors and transaction 

volumes increased at the similar rate. As of 2018, Borsa Istanbul has a market value of 

approximately 130 billion dollars and is ranked 40th among the world markets in this 

category. When compared to the economic size of the country, the increase in market value 

and transaction volume is expected to continue in the future periods. As a result of 

inefficiency  in stock Exchange markets, increases in trading volume can lead to increase in 

volatility and increase in uncertainty. Within the scope of the study, the casual relationship 

between the share closing prices and transaction volumes on the basis of the BIST 100 index 

has been investigated between 2008-2017. According to the findings, Granger causality 

direction from transaction volume to share price was determined. 

Keywords: Transaction Volume, Volatility, Stock Exchange 
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1
 Assist.Prof., Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Business Administration, Istanbul-

Turkey, saldanli@istanbul.edu.tr 
2
 Assist.Prof., Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Econometrics, Istanbul-Turkey, 

hbektas@istanbul.edu.tr 



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social             Antalya/Turkey 

Impacts of Globalization and Liberalization”                11
th

-13
th

 September 2018 

 

15 
 

 

New Challenges in Romanian M.T.P.L. Insurance Market 
 

 

Marius Dan Gavriletea
1
 

 

Abstract 

Early September 2018, The Court of Justice of the European Union (C.J.E.U.) established a 

rule that mentions that each vehicle must have a valid mandatory insurance M.T.P.L., does 

not matter if the owner use or not the vehicle. This represents a serious issue for many 

Romanian vehicle owners. Some of them use the vehicles only in specific areas or in different 

seasons. Other just use it when they are in Romania.  

There are many other reasons for not a continuously usage of the vehicles, within this paper 

we will analyse both the impact on MTPL insurance market (increasing) and on 

individuals/companies budgets (decreasing). 

In addition, we will analyse the existing normatives related to the penalties for owners of not 

insured vehicles, the existing procedure will be emphasized too. 

Keywords: Insurance, M.T.P.L., impact, market 

JEL Classification: G22, G15 
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Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Göstergelerin Kadınların 

Eğitim Düzeyi Üzerindeki Etkisi 
 

 

Orhan Kandemir
1
 

 

 

Özet 

Gününüzde ülkelerin sosyal kalkınma göstergelerinden birisi, ilgili ülkede cinsiyet eşitliğinin 

hangi düzeyde sağlanabildiğidir. Bu konuda özellikle gelişmiş ülkeler önemli düzeyde 

ilerleme kaydetmelerine karşın, gelişmekte olan ülkelerde istihdam, eğitim, siyasi temsil gibi 

birçok alanda problemler devam etmektedir. Oysaki sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 

beşinci maddesinde de vurgulandığı üzere, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak” ülkelerin 

kalkınması için öncelikli bir konudur.  Hangi ülkede olursa olsun, kadınların gerek ekonomik, 

gerekse siyasi alanda aktif rol alabilmelerinin yolu onların toplumun eğitim düzeyinin 

gerisinde kalmamaları ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle cinsiyet eşitliği ile ilgili 

endeksleri hesaplayarak ülkelerin bu alandaki durumlarını gözler önüne seren UNDP 

(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), Dünya Ekonomik Forumu gibi kurumların ele 

aldıkları göstergelerden birisi kadınların eğitim düzeyidir. Kadınların eğitim sürecine 

yeterince girememesinin altında yatan nedenlerin başında hiç kuşkusuz, yoksulluk, gelir 

dağılımı adaletsizliği gibi ekonomik faktörler gelmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, 

gelişmekte olan ülkeler bağlamında, kişi başına düşen gelir, yoksulluk düzeyi ve gelir 

dağılımı adaletsizliği gibi ekonomik faktörlerin kadınların eğitim düzeyine etkisini kurulacak 

regresyon modeli ile test etmektir. Çalışmada kullanılacak veriler UNDP’den alınacak olup, 

regresyon analizi sayesinde elde edilecek sonuçlar yorumlanarak, gelişmekte olan ülkeler için 

öneriler getirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet eşitliği, kadınların eğitim düzeyi, gelir dağılımı adaletsizliği, 

yoksulluk 

JEL Sınıflandırması: E0, I24, I25. 

 

The Impact of Economic Indicators on the Education Level of 

Women in Developing Countries 

Abstract 

In the present day, one of the social development indicators of the countries is in which level 

the gender equality can be provided in the country concerned.  Although developed countries 

have made significant progress in this regard, problems in many areas such as employment, 

education and political representation continue in developing countries. However, as 

emphasized in the fifth article of sustainable development goals, “ensuring gender equality” is 

a priority issue for the development of countries. In any country, the way women can take an 

active role in both the economic and political arena will be possible if they do not fall behind 

the educational level of the society. For this reason, one of the indicators taken by institutions 

such as UNDP (United Nations Development Program) and World Economic Forum which 

reveals the status of countries by calculating the indexes related with gender equality is the 
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education level of women. Undoubtedly, economic factors such as poverty and income 

distribution injustice are among the reasons underlying women's inability to enter the 

education process sufficiently. In this context, the aim of this study is to test the effects of 

economic factors such as per capita income, poverty level and inequality of income 

distribution on the education level of women in the context of developing countries with the 

regression model to be established. The data to be used in the study will be taken from UNDP 

and the results obtained by regression analysis will be interpreted and suggestions will be 

made for developing countries. 

Keywords: Gender equality, education level of women, inequality of income distribution, 

poverty 

JEL Classification: E0, I24, I25.  



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social              Antalya/Turkey 

Impacts of Globalization and Liberalization”                      11
th

-13
th

 October 2018 

 

18 
 

 

The Relationship between State Party Leadership and Economic 

Success in the United States 
 

Daniel Lewis
1
                  Ryan Savitz

2
 

 

 

Abstract 

This study examines the relationships that exist between the political party (Democrat or 

Republican) of state party leadership (Governor) in the United States and the economic 

prosperity of the state.  Two measures of economic prosperity were used, the unemployment 

rate and per capita gdp.  No statistically significant differences were found to exist between 

the parties for either of the measures.  A future area of research interest is to extend this study 

to examine subunits (states, provinces, etc.) of countries with a multiparty political system. 

Keywords: State governance, political party, gdp, unemployment 

JEL Classification: C1, E2, E3 
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Promotion of Montenegrin Agricultural Potentials in The 

Function of Strengthening Competitiveness in the Era of 

Globalization 

 

Boban Melović
1
  

 
Abstract  

In developed countries agriculture is becoming more integrated system in domain of food 

production, environmental protection and balanced regional development. Montenegrin 

agriculture is in the very intensive process of changes, starting from a change of 

understanding the essencial role of agriculture in the developing process of a country, to the 

necessary institutional changes. Montenegro can offer autochthonous sorts of food and 

beverages, as well as traditional and ecologically grown food, which is of great interest to 

modern consumers, as it is becoming less avaliable in highly developed countries. 

Therefore, the basic research question wich will be discussed in this work is examinig 

possible benefits of placement and promotion of agricultural potencials (products) from 

Montenegro in function of streghtening competitivness regarded trough the prism of 

globalization. Starting point is the hypothesis that adequate promotional activities of 

agricultural products are in direct positive correlation with consumers' perception, 

streghtening global competitivness and economic effects wich can be generated on that basis. 

Offering high-quality product is the best way to point out quality and specificity of certain 

product (area) to the modern (global) consumer and to sell those products. However, quality 

of product isn't enough for success on the market, unless it is accompanied by adequate 

informational and promotional support. In terms of intensive competition that is present in 

globalized market, development and implementation of convinient promotional mix can be 

one of the most effective methods of product diferentiation and creation of additional value 

for consumers. It should be noted that promotional strategy often needs to be adjusted to the 

specificities of different consumer segments so that its development requires a lot of time and 

financial resources, especialy for large and specific markets. 

The author have made conclusion that promotion, as one of the most important instruments of 

marketing of agricultural products, has multiplied possitive effects on economic cooperation 

with other countries and overall economic development. 

Keywords: agriculture, promotion, competitivness, globalization, Montenegro... 

JEL classification:  M31, Q13 
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Dünya Ülkelerinde Beşeri Kalkınma ve İş Kazaları İlişkisi* 

Murat Mızrak
1
 Orhan Kandemir

2
 

 

Özet 

İnsan merkezli yeni kalkınma anlayışında eğitim, sağlık gibi sosyal refah göstergeleri ön 

plana çıkmıştır. Bu nedenle günümüzde ülkeler, bireylerin sağlıklı yaşamaları için gerekli 

tedbirleri almakta ve konu ile ilgili gerekli kurumsal yapıyı oluşturmak için ellerinden geleni 

yapmaktadır. Sağlık koşullarının iyileştirilmesi üretim sürecinin en önemli ayağı olan 

çalışanlar için de önemlidir. İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı gerekli tedbirlerin 

alınması sayesinde, çalışanlar daha huzurlu ve verimli çalışma imkânına kavuşurken, iş 

kazaları nedeniyle ortaya çıkabilecek maliyetlerin de önüne geçilmektedir. Ülkelerin iş sağlığı 

ve güvenliği uygulamalarında gerekli hassasiyeti göstermeleri, çalışana dolayısıyla insana 

verilen önemin göstergesidir. Bu bağlamda çalışmada, ülkelerin beşeri kalkınma düzeyleri ile 

iş kazaları arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle ülkelerin 

beşeri kalkınma düzeyleri ile iş kazaları arasındaki ilişki korelasyon analizi ile test edilmiş 

daha sonra çok yüksek beşeri kalkınma (insani gelişme) düzeyine sahip ülkeler ile diğer 

ülkeler (daha düşük beşeri kalkınma düzeyine sahip ülkeler) arasında iş kazaları oranı 

açısından farklılığı belirlemek için t-testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda beklendiği gibi, 

ülkelerin beşeri kalkınma düzeyleri yükseldikçe ölümlü iş kazalarının azaldığı görülmüştür. 

Buna paralel olarak, çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip ülkeler ile diğer ülkeler 

arasında ölümlü iş kazaları oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken, 

çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip ülkelerin ölümlü iş kazaları oranı ortalamalarının 

diğer ülkelerden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, beşeri kalkınma düzeyi 

yüksek ülkelerde ölümlü iş kazaları oranının daha düşük olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Anahtar Kelimeler:Beşeri Kalkınma, İş Kazaları, Sosyal Refah 

JEL Sınıflandırması: I00, I15,J28. 

 

The Relationship between Human Development and Occupational 

Accidents in the World Countries 

Abstract 

In the human-centered new development approach, social welfare indicators such as 

education and health have come to the forefront. For this reason, today, countries take 

necessary measures for healthy living of individuals and do their best to create the necessary 

institutional structure about the topic. Improving health conditions is also important for 

employees, who are the most important pillars of the production process. While the 

employees have the opportunity to work more peacefully and efficiently thanks to taking 

necessary measures against occupational accidents and occupational diseases, the costs that 

may arise due to work accidents are also prevented. That the countries show the necessary 

sensitivity in the occupational health and safety practices is an indicator of the importance 
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given to, the employee, so people. In this context, it is aimed to investigate the relationship 

between human development levels and occupational accidents in the countries. Firstly, the 

relationship between human development levels and occupational accidents of countries was 

tested by correlation analysis and then to determine the difference in the rate of occupational 

accidents between countries with very high levels of human development and other countries 

(countries with lower levels of human development). t-test was applied. In the result of the 

analysis, it has been observed that as the human development levels of the countries 

increased, the mortality occupational accidents decreased. Parallel to this, there is a 

statistically significant difference between the countries with very high levels of human 

development and other countries in terms of the mortality rate of the occupational accidents,  

it is determined that the countries with very high levels of human development have a lower 

mortality rate than the other countries.This result may be interpreted as lower mortality 

occupational accidents rates in countries with higher human development levels. 

Keywords: Human Development, Occupational Accidents, Social Welfare 

JEL Classification:I00, I15, J28. 
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An Empirical Study on the Factors Influencing Intra-Industry 

Trade in Leather Industry 
 

 

Mehmet Hilmi Özkaya
1
  

 
Abstract  

In this study where is considering discrimination of horizantal intraindustry trade and vertical 

intra-industry trade, in period 1997-2017, exerting the developments related intra-industry 

trade in Turkey’s leather industry  in order to determine the factors influencing intra-industry 

trade the regression analysis is made based on the determinants the country characteristics and 

industry characteristics. According to this analysis, per capita income, scale economies and  

foreign direct investment influence positively the level of intra-industry trade in leather 

industry.  

Keywords: Intra-industry trade, GL Index, horizantal intra-industry trade, vertical intra-

industry trade. 

JEL classification:  F14, F23 
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Innovation at the age of globalization: A review of the 

psychological and economic aspects fostering change in 

organizations 

 

 
Sartori Riccardo

1
      Costantini Arianna

2
    Ceschi Andrea

3
    Francesco Tommasi

4
 

 

Abstract 

The contribution deals with the interconnected concepts of training, development and 

innovation and the potential they have in dealing with change in organizations all over the 

world. We call change both the process through which something becomes different and the 

result of that process. Change management is the expression used to define the complex of 

economic activities and psychological tools through which an organization deals with the 

introduction of something new that is relevant for both its survival and growth. Training and 

development are labels used to define those educational activities implemented in 

organizations to empower the competences of workers, employees and managers in the 

lifelong learning perspective of improving their performances. Consequently, we define 

competences as those personal and psychological characteristics that allow people to be 

effective in their changing economic contexts. Competences are also necessary for 

organizational innovation, which is the process of transforming ideas or inventions into goods 

or services that generate value and for which customers will pay. Training, development, and 

innovation are three different but interconnected functions by which organizations manage 

change all over the world. What is the state of the art of the literature dealing with this topic? 

Here, is a critical review on the matter. 

Keywords: Training, development, ınnivation, change, change management 

JEL Classification: L16, O15, O31 
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Romanian Dental Inplant Market a future playground for 

premium products 

 
Adrian Teodor Moga-Rogoz

1
  

 
Abstract 

In the last 10 years, the market of dental implants in Romania grew by 10-20 % each year.  

This fact is happening because of two reasons: first, increasing the number of doctors how are 

providing this kind of therapy and second, increasing the demand from the patient for this 

medical care therapy. 

Premium brands in dental implant products are considered the ones that are produced in 

countries like (German, Swiss, USA...) were the standard regulations for health are very strict 

and obtaineded after a lot of biocompatibility, toxicology and stress tests that make the 

products much expensive than the competitors from other countries like (South Korea, 

Israel…) 

We noticed in this medico-economic study that there is a direct correlation between demand 

of good quality products (premium brands) as the medium wage level is increasing with 

14.5%/ year in the last 10 years.  

Because of the high pricing, the premium products were hard to sell but now they will get 

more and more accessible to the patient.  

Keywords: Doctors, medical care, medico-economic, health  

JEL Classification: I10, I11, I15 
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Hofstede’nin Kültürel Boyutları: Uşak Üniversitesi 

Çalışanları Üzerine Bir Araştırma 

 
İbrahim Akbulut

1
                Koray Yapa

2
 

 

 
Özet 

Çalışmada Hofstede‟nin kültür boyutlarında yer alan güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, 

bireysellik/kolektiflik, kısa/uzun vadeye dönüklük ve erillik/dişilik boyutlarının cinsiyet, yaş, 

gelir ve eğitim gibi açıklayıcı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği 

araştırılmaktadır. Uşak Üniversitesi çalışanlarına yapılan yüzyüze anket yöntemiyle elde 

edilen veriler ile yapılan t testi ve ANOVA testi sonuçlarına göre; yaş ve gelire göre kültür 

boyutlarının farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyete göre erillik/dişilik boyutunda 

farklılık bulunurken eğitim düzeyine göre de güç mesafesi ve uzun/kısa mesafe düşünme 

boyutlarında gruplar arasında farklılık bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Hofstede‟nin kültürel boyutları, güç mesafesi, uzun kısa vadeye 

dönüklük  

JEL Sınıflandırması: M10, M14, M38 

 

 

Cultural Dimensions of Hofstede: A Research on Uşak University 

Staff 
 

Abstract 

In this study, cultural dimensions of Hofstede, power distance, uncertainty avoidance, 

individualism vs collectivism, short vs long term orientation and masculinity vs femininity, 

were investigated whether there are differences explanatory variables such as gender, age, 

income and education. Data was gathered from the employees of Uşak University by the face-

to-face survey method. According to the results of the t test and ANOVA test, the cultural 

dimensions did not differ in age and income. While masculinity vs femininity is differ in 

others based on gender and power distance and long vs short term orientation are differ in 

others based on education. 
 

Keywords: Hofstede‟s cultural dimensions, power distance, long vs short term orientation 
 

JEL Classification: M10, M14, M38  
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1. Giriş 

Toplumları oluşturan bireylerin davranışlarını belirleyen farklı özellikler bulunmaktadır. Bu 

özelliklerin ortaya konması hem ekonomik faaliyetler hem de eğitim, politika gibi farklı 

alanlarda planlamalar yapılması için hayati önemde bulunmaktadır.  

Bireylerin davranışlarını etkileyen değişkenlerden biri de kültürdür. Literatürde kültürün 

tanımı ile ilgili yapılan çalışmaların yanı sıra kültürün çeşitli değişkelerle ilişkisini inceleyen 

çalışmalar da yer almaktadır. 

Çalışmada Hofstede‟nin kültür tanımında yer alan  güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, 

bireysellik/kolektiflik, kısa/uzun vadeye dönüklük ve erillik/dişilik boyutlarının açıklayıcı 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ortaya konmaktadır. 

 

2. Kültür 

Farklı tanımlamalara sahip kültür kavramı ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Kültür ile ilgili 

çalışmalar yapanlardan biri de Hofstede‟dir.  1970 yılında IBM şirketinin 50 ülkedeki 

100.000‟den fazla çalışanına ulaşarak başladığı çalışmalarını genişleterek önemli sonuçlara 

ulaşmıştır. Hofstede kültürü, bir grubu veya kategoriyi diğer insanlardan ayıran zihnin 

kültürel bir programlaması olarak tanımlamaktadır. Kültür, diğer kollektiflere bağlanabilen 

kolektif bir olgudur. Her bir kollektif olgu da bireylerden oluşmaktadır (Hofstede, 2011).  

Hofstede çalışmalarında kültürü çeşitli boyutlara ayırmaktadır. Çalışmalarında yer alan ve 

çalışmaya konu olan boyutların tanımlamaları aşağıda yapılmaktadır (Hofstede, 1998; 

Hofstede and McCrae, 2004; Hofstede, 2010). 

Güç mesafesi, örgüt veya aile gibi kurumların daha az güçlü üyelerinin gücün eşit olarak 

dağıtılmadığını kabul etmeleridir. Bir toplumun eşitsizlik seviyesinin liderler kadar takipçiler 

tarafından da kabul edildiğini göstermektedir. Toplumların eşitsizlik düzeyleri de farklılık 

göstermektedir. 

Belirsizlikten kaçınma, bir toplumun belirsizliğe bakışıyla ilgilidir, riskten kaçınmak ile 

farklılık göstermektedir. Tam olarak tanımlanmamış durumlarda bireylerin kendilerini ne 

kadar rahat hissettikleriyle ilgili bir durumdur.  

Bireysellik ve kolektiflik birbirlerinin zıttı kavramlardır ve bir toplumdaki kişilerin 

birbirleriyle entegrasyon düzeyini göstermektedir. Bireyselliğin olduğu toplumlarda bireylerin 

sadece kendileri ve aileleri ile ilgilendikleri görülmektedir. Kolektiflikte ise bireylerin uyumlu 

gruplarla ya da geniş aile birliktelikleri bulunmaktadır. 

Erillik/dişilik kavramları da birbirinin zıttı olup bireysellikten daha çok sosyal bir olgudur. 

Temel bir problem olan değerlerin cinsiyetler arasında dağılımını ifade etmektedir. Erillik 

değerleri toplumdan topluma büyük değişiklikler gösterse de dişilik değerleri farklı 

toplumlarda büyük benzerliklere sahiptir (Hofstede vd., 1998). 

Kişilerin geçmişte veya bugünü yaşaması kısa dönemli yönelim olarak ifade edilirken 

kişilerin önemli olayları gelecekte olacak diye tanımlaması uzun dönemli yönelim olarak 

görülmektedir. Kısa dönemli yönelimlerde daha çok sabit fikirler mevcut iken uzun dönemli 

yönelimde şartlara göre değişim söz konusu olmaktadır. 

Hofstede‟nin kültür ile ilgili çalışmaları farklı çalışmalara konu olmaktadır. Gür (2018), seçim 

beyannameleriin kültürüle boyutları incelerken Esen vd. (2018) kültür davranışı ile alışveriş 

davranışı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Batır ve Okur (2016) öğrencilerin sosyokültürel 

adaptasyonlarına ve akademik başarılarına etkisi, Ceylan vd. (2017) kültür ve şikayet 

davranışı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma yapmışlardır.  

 

3. Yöntem 

Çalışmada Hofstede‟ nin kültür boyutlarının bazı demografik faktörlere göre farklılık gösterip 

göstermediğinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Uşak Üniversitesinde çalışan 

idari ve akademik personele yüz yüze anket uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde 
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demografik faktörlerle ilgili sorular yer alırken ikinci bölümde de kültür değişkenini ölçmek 

için ifadeler yer almaktadır. Kültür değişkenini ölçmek için Yoo vd. (2011) „nin çalışmasında 

yer alan ölçek kullanılmıştır. Katılımcılardan ifadelere katılım düzeylerini beşli likert ölçeği 

ile belirtmeleri istenmiştir. 

 

 

4. Analiz ve Bulgular 

Anket katılımcılarının özelliklerini gösteren açıklayıcı değişkenlere ait dağılımlar aşağıda 

gösterilmiştir. 

Tablo 1: Açıklayıcı değişkenler 
Cinsiyet Yaş Düzeyi 

Erkek 115 % 42,5 29 ve altı 93 % 46,5 

Kadın 85 % 57,5 30-39 79 % 39,5 

Eğitim Düzeyi 40 ve üstü 28 % 14 

Lise ve önlisans 33 % 16,5 Gelir seviyesi 

Lisans 65 % 32,5 3500 ve altı 42 % 21 

Yüksek Lisans 54 % 27 3501-7000 147 % 73,5 

Doktora 48 % 24 7001 ve üstü 11 % 5,5 

Yapılan anketlerden 200 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların 115 tanesi erkek 

iken 85 tanesi kadındır. Yaş aralığı olarak katılımcıların 93 tanesi 29 ve altı yaş grubundadır. 

Katılımcıların 65 tanesi lisans mezunu 54 tanesi de yüksek lisans mezunudur. Katılımcıların 

önemli bir kısmını oluşturan 147 kişi 3501-7000 TL gelir düzeyindedir. 
Çalışmada Hofstede‟nin kültür tanımında yer alan beş boyutunu ölçen ölçeği kullanılmıştır. 

Burada yer alan boyutların farklı demografik faktörlere göre farklılık gösterip 

göstermediğinin ortaya konması amacıyla t testi ve ANOVA testleri uygulanmıştır. 

Bağımsız örneklem t testi sonucuna göre, kadın ve erkeklerin güç mesafesi (t=-1,651; 

p=0,100), belirsizlikten kaçınma (t=1,209; p=0,228), bireysellik/kolektivizm (t=-1,304; 

p=0,194), kısa/ uzun vadeye dönüklük (t=-0,801; p=0,440)  boyutlarında istatistiki anlamda 

farklılık bulunmamaktadır. Erillik/dişilik (t=-5,691; p=0,001) boyutunda kadınlar ve erkekler 

arasında farklılık bulunmaktadır. 

ANOVA testi sonucuna göre, güç mesafesi (F=0,498; p=0,609), belirsizlikten kaçınma 

(F=,829; p=0,438), bireysellik/kolektivizm (F=0,208; p=0,813), kısa/uzun vadeye dönüklük 

(F=0,666; p=0,515) ve erillik/dişilik (F=0,682; p=0,507) boyutlarının istatistiki anlamda yaş 

gruplarına göre farklılık göstermediği saptanmıştır.  

ANOVA testi sonucuna göre, güç mesafesi (F=1,161; p=0,326), belirsizlikten kaçınma 

(F=1,556; p=0,199 ve erillik/dişilik (F=0,916; p=0,434)  boyutlarında istatistiki anlamda 

eğitim düzeyine göre farklılık bulunmamaktadır. Bireysellik/kolektivizm (F=4,117; p=0,007) 

ve kısa/uzun vadeye dönüklük (F=4,466; p=0,005) boyutlarında eğitim düzeyine göre 

istatistiki olarak anlamlı fark bulunmaktadır. Tukey HSD testi sonuçlarına göre; özellikle 

lise/önlisans (x=4,2667) mezunu çalışanlarla doktora (x= 3,7417) ve yüksek lisans mezunu 

çalışanlar (x=3,8519) arasında bireysellik/kolektivizm bakımından anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. Kısa/ uzun vadeye dönüklük boyutunda da doktora (x= 3,6852) ve 

lise/önlisans (x= 4,0667) mezunu çalışanlar arasında farklılık bulunmaktadır. 

ANOVA testi sonucuna göre, güç mesafesi (F=0,498; p=0,609), belirsizlikten kaçınma 

(F=0,170; p=0,844), bireysellik/kolektivizm (F=1,427; p=0,242), kısa/ uzun vadeye dönüklük 

(F=1,058; p=0,349) ve erillik/dişilik (F=0,661; p=0,517)  boyutlarının istatistiki anlamda gelir 

düzeyine göre farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

5. Sonuç 

Çalışma kapsamında Hofstede‟nin kültür tanımında yer alan beş boyutunun açıklayıcı 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışma sonucunda cinsiyet 
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değişkenine bağlı olarak diğer dört değişkenden farklı olarak erillik/dişilik değişkenine göre 

farklılık bulunmaktadır. Ölçekte yer alan ifadeler incelendiğinde problemlerin çözümü ve 

kullanılacak yöntem konusunda cinsiyete göre farkllık olduğu görülmektedir. Aynı şekilde 

kariyer ve meslek seçimi konusunda da cinsiyete göre farklılık bulunmaktadır. 

Bireysellik/kolektivizm boyutunda eğitim düzeyine göre farklılık bulunmaktadır. Bireylerin 

eğitim düzeyi yükseldikçe bireysellik davranışının arttığı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde 

bireyselliğin ön planda olduğu gözönüne alınırsa bireylerin de eğitim düzeylerinin 

yükseldikçe bireysellik davranışı sergilemeleri beklenen bir davranış olarak yorumlanabilir.  

Kısa/uzun vadeye dönüklük boyutunda özellikle lise/önlisans grupları arasında farklılık 

bulunmaktadır. Eğitim düzeyindeki yükselmeye bağlı olarak daha uzun vadeli düşünme 

özelliğinin ortya çıkmaktadır. Eğitim düzeyi yükseldikçe bireyler kendilerini gerçekleştirmek 

için daha uzun dönemli planlar yaptıkları düşünülmektedir.  

Gelir değişkeninin kültürün boyutlarına göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anket katılımcılarının üniversite personeli olması, gelir olarak çok farklılaşmadığı gözönüne 

alınırsa farklı çalışmalarda botutların gelir değişkenine göre farklılık gösterebileceği 

düşünülmektedir.  
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Özet 

Güçlü ekonomi hedeflerinin var olduğu bu zamanlarda, hedeflerin hem bireysel hemde 

kurumsal bazda anlaşılması ve katkı sağlanması anlamında girişimcilik ve finansal 

okuryazarlık önem arz eden iki kavram olmaktadır. Bu iki kavramın etkileşimi Uşak 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde okuyan son sınıf öğrencilerine anket 

yöntemi uygulanarak test edilmiştir. Ankete 234 öğrenci katılmıştır. Çalışma sonucunda 

girişimci çevre, girişimci olma isteği, girişimcilik dersleri finansal okuryazarlığın seviyesi 

üzerinde olumlu etkiler yaptığı sonucuna varılmıştır. Bu iki kavramın topluma yayılması, 

toplum tarafından içselleştirilmesi ve birbirleriyle etkileşimi ile kurulacak bir ekosistem, 

hedeflere ulaşmada hayati önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, finansal okuryazarlık, t testi, ekosistem 

JEL Sınıflandırması: L26, L31, I22 

 

 

  

Investigation of the Relationship Between Entrepreneurship and 

Financial Literacy: The Case of Usak University 
 

Abstract 

In todays when there are strong economic targets, entrepreneurship and financial literacy are 

two concepts which are important in terms of understanding and contributing to the goals both 

individually and on an institutional basis. The interaction of these two concepts was tested by 

applying a questionnaire method to the students of Usak University Faculty of Economics and 

Administrative Sciences. The questionnaire was applied to 234 students. As a result of the 

study, it has been concluded that entrepreneurial environment, desire to become an 

entrepreneur and entrepreneurship courses have positive effects on the level of financial 

literacy. An ecosystem that will be established with the dissemination of these two concepts 

to the society, internalization by the society and interaction with each other is vital in 

achieving the targets. 

Keywords: Entrepreneurship, financial literacy, t test, ecosystem 

JEL Classification: L26, L31, I22 
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1. Giriş 

Girişimcilik tarihsel süreçte farklı tanımlamalara sahip olmuştur.  İlk ortaya çıkışında faaliyet 

yapılması temel faktör iken daha sonraki yıllarda tanıma çeşitli kriterler eklenmiştir. 18. 

yüzyıldaki tanımlarda risk faktörü ön planda tutulurken 19. yüzyıldaki tanımlarda sermaye 

faktörü ön plana çıkmakta, 20. yüzyıl başlarında ise yenilik ortaya koyma kriteri tanımlarda 

yer almaktadır. Son yıllarda yapılan tanımlara bakıldığında da verimlilik, süreklilik, dürüstlük 

ve geliştirme kriterlerinin eklendiği görülmektedir (Özer, 2017). Valliere (2013) girişimciyi, 

ihtiyaç duyulan hizmet ve ürünleri farkına vararak bunları fırsata çevirmeye yönelik 

faaliyetler yapan kişiler olarak tanımlamaktadır. Tanımlarda yer farklı özelliklere göre 

girişimciliği; fırsat, yaratıcı, orijinal, kurumsal, profesyonel, pozitif, teknik ve iç girişimcilik 

olarak sınıflamak da mümkündür (Ganiyusufoğlu, 2018).    

Girişimcilik, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için yeniliklerin ve icatların ortaya çıkmasını 

sağladığı, yeni işletmelerin ortaya çıkması ve mevcut işletmelerin büyümesini sağlayarak 

ekonominin büyümesine etki ettiği için önemli olarak görülmektedir (Coulter, 2001). 

Girişimci bireyler ekonomik faaliyetlerde bulundukları için finansal ve ekonomik olaylarla iç 

içedirler. Dolayısıyla girişimciliğin finansal ve ekonomik boyutlarını da çok önemli bir unsur 

haline gelmektedir. 

Finansal okuryazarlık, kişilerin varlıklarını,  gelirlerini, birikim ve yatırımlarını verimli bir 

şekilde kullanmaları ve bütçelerini doğru yönetebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Finansal 

okuryazarlık eldeki sermayenin en verimli şekilde değerlendirilmesi için önem arz etmektedir. 

Sadece girişimci çevrelerin değil hatta ev halkının da finansal kavramlar karşısında bazı temel 

bilgilere ihtiyaç duydukları bir gerçektir. Gerek üniversitelerin gerek sivil toplum örgütlerinin 

gerekse de diğer kamu kuruluşlarının (Belediye, Maliye vb) finansal okuryazarlığın 

artırılması noktasında pek çok çalışmaları vardır. Küreselleşen dünyada finansal okuryazarlık 

konusunun ne denli önemli olduğunun bir göstergesi de pek çok ülkede bu eğitimlere ilkokul 

düzeyinde öğrencilerden başlanarak, bilinçli ve finansal okuryazarlığı yüksek toplumlar elde 

etmeyi hedeflemeleridir.  

Günümüzde finansal ürünlerdeki çeşitlilik ve karmaşıklık artmıştır. Hem bu çeşitlilik ve 

karmaşıklığın anlaşılabilmesi hem de bireylerin tasarruf, borçlanma ve yatırım gibi konularda 

daha bilinçli hale gelmesi finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi ile gerçekleşecektir. 

Bireylerin bilinçli olması, rasyonel kararlar vererek ekonomik gelişmeye katkılarını 

arttırmaktadır  (van Rooij, Lusardi ve Alessie, 2011; Xu ve Zia, 2012). 

Son yıllarda literatürde finansal okuryazarlık düzeyi ve girişimcilik eğilimlerinin genellikle 

demografik özellikler ile ayrı ayrı incelendiği çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bu iki 

kavramın birbiri ile ilişkisine pek değinilmemiştir. Bu araştırmanın amacı finansal 

okuryazarlık düzeyleri ile girişimcilik eğilimlerinin Uşak Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri örneğinde karşılaştırılması ve 

değerlendirilmesidir.  

2. İlgili Çalışmalar 

Literatürde yer alan çalışmalarda, genellikle üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri 

veya tutum ve davranışlarının kişilik veya demografik özelliklerine göre olan çalışmalar 

(Dündar ve Ağca, 2007; Özden, Temurlenk ve Başar, 2008; Karakayacı, 2010; İşcan ve 

Kaygın, 2011; Bilge ve Bal, 2012; Kahveci ve Dinçel, 2014; Özdemir, 2014; Köksal ve 

Penez, 2015; Özen ve Kaya, 2015) yer almaktadır. Yine literatürde pek çok girişimcilik 

çalışması yer almasına karşın finansal kavramlarla karşılaştırılmasına rastlanılmamıştır. Tek 

istisnası Emmanuel’in (2010) finansal okuryazarlık ve genç girişimciliği Güney Afrika’da 

incelemesidir. Bu çalışmada Emmanuel genç girişimcilerin yarısından fazlasının faiz oranları, 

ulusal kredi kanunları ve iflas hali gibi konularda bilgi sahibi olduğu, diğer yandan üçte 
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birinin menkul kıymetler hakkında hiçbir fikre sahip olmadıklarını ortaya koymuştur. Ancak 

bu çalışmadaki örneklemin (39 gözlem) çok küçük olması sonuçların bağları zayıflatmıştır.  

Yakında zamanda oldukça popüler hale gelen finansal okuryazarlık kavramı ile Türkiye’de 

yayımlanan çalışmalar kapsam, uygulanan kitle ve ölçekler bakımından farklılık 

göstermektedir (Temizel, 2010; Temizel ve Bayram, 2011; Sarıgül, 2014; Ergün, Şahin ve 

Ergin, 2014; Fettahoğlu, 2015; Kılıç, Ata ve Seyrek, 2015). Dünya genelinde finansal 

okuryazarlık çalışmaları yaşanan finansal krizlerin bir sonucu olarak artış göstermiştir. 

Özellikle Avrupa ve A.B.D merkezli çalışmalarda, belirli düzeyde finansal eğitime tabi 

oldukları varsayımıyla, daha çok finansal varlıklar özelinde soruların olduğu ölçeklerin farklı 

kesimlerde çalışanlara uygulanması tercih edilmiştir (Danes ve Hira, 1987; Volpe, Chen ve 

Pavlicko, 1996; Chen ve Volpe 1998; Hogarth, Hilgert ve Schuchardt, 2002; Hilgert, Hogarth 

ve Beverly, 2003; Choi, Laibson ve Madrian, 2011; Cole ve Shastry, 2012; Hastings, 2013). 

3. Yöntem 

Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyan 234 dördüncü sınıf 

öğrencisine finansal okuryazarlık düzeylerini ve girişimcilik eğilimlerini ölçen anketler 

uygulanmıştır.  Finansal okuryazarlık seviyeleri tespit etmek için Kılıç, Ata ve Seyrek (2015) 

tarafından oluşturulan Temel Ekonomi ve Finans (8 soru), Bireysel Bankacılık (6 soru), 

Finansal Tablolar (4 soru) ve Yatırım (5 soru) bölümlerinden faydalanılmıştır. Toplam 

finansal okuryazarlık skoru için her doğru cevap 4,35 ile çarpılarak elde edilmiştir. 

Dolayısıyla her sorunun ağırlığı eşit alınmış olup bölümlere ait ağırlıklar Temel Ekonomi ve 

Finans (TEF) %34.78, Bireysel Bankacılık (BB) %26.09, Finansal Tablolar (FT) %17.39 ve 

Yatırım (YAT) %21,74 olarak değerlendirilmiştir. Anketin demografik kısmında yer alan 

girişimcilik ile ilgili sorular ile finansal okuryazarlık skorları arasındaki ilişkiler hipotezler 

oluşturularak değerlendirilmiştir.  

4. Analiz ve Bulgular 

Çalışma kapsamında ankette yer alan kontrol sorularına doğru cevap vermeyen anketler 

değerlendirmeye alınmamıştır. Bu durumun sonucunda 234 adet anket SPSS 18.0 programı 

yardımıyla aktarılarak analizlere tabi tutulmuştur. Aşağıda yer alan hipotezlere t testi ve 

ANOVA testleri uygulanarak cevap aranmıştır. 

H10: Kadın ve Erkek öğrencilerin FO skorları arasında fark yoktur. 

Çalışma kapsamında 103 erkek, 131 kadın öğrenciye ait ortalama finansal okuryazarlık 

(FO) skoru sırasıyla 66.48 ve 61.60 olarak elde edilmiştir. Analiz neticesinde elde edilen 

bağımsız örneklem t testi değeri 3.959 (t-tablo=1.651) bulunmuş olup hipotez reddedilmiştir. 

Dolayısıyla erkek öğrencilerin FO skorları kadın öğrencilerinden farklı olduğu tespit edilmiş 

ve erkeklerin FO skorlarının daha yüksek çıktığı sonucuna varılmıştır. 

H20: Ailesinde/Yakın çevresinde girişimci olan ile olmayanın arasında FO skorları 

bakımından bir farklılık yoktur. 

Anket kapsamında yakın çevresinde daha evvel bir girişimcinin olup olmadığı sorusuna 

103 kişi evet, 131 kişi hayır yanıtı vermiştir. Bağımsız örneklem t testi sonucu 2.758 olarak 

elde edilmiş ve hipotez reddedilmiştir. Evet diyenler ile hayır diyenlerin FO skorları istatistiki 

olarak farklılaşmıştır. Evet diyenlerin ortalama FO skoru 65.63 olurken hayır diyenlerin skoru 

ise 62.26 olarak bulunmuştur. 

H30: Gelecekte kendi işini kurmayı isteyenler/çok isteyen ile istemeyen/kararsız 

arasında FO skorları bakımından bir farklılık yoktur. 

Ankette bu sorunun seçenekleri “istemiyorum, kararsızım, istiyorum ve çok istiyorum” 

şeklinde verilmiştir. Analiz için seçenekler istemiyorum ve kararsızları bir grup, istiyorum ve 

çok istiyorum bir başka grup olarak değerlendirilmiş ve bağımsız örneklem t testi sonucu -

2.123 olarak hesaplanmıştır. Hipotez %95 güven aralığında reddedilmiştir. Gelecekte iş 
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kurmak isteyenler grubunun FO skor ortalaması 64.91 olurken diğer grubun ortalaması 62.31 

olarak elde edilmiştir. 

H40: Girişimcilik dersi alanlar ile almayanlar arasında FO skorları bakımından bir 

farklılık yoktur. 

Fakülte genelinde seçmeli ders olarak okutulan girişimcilik dersinin finansal 

okuryazarlık düzeyine etkilerini ölçmek amacıyla bu hipotez kurulmuştur. Örneklemden 158 

kişi girişimcilik dersi alırken 76 kişi almadığını beyan etmişlerdir. Bağımsız örneklem t testi 

sonucu 2.061 olarak hesaplanmıştır ve %95 güven aralığında hipotez reddedilmiştir. 

Girişimcilik dersi aldım diyenlerin FO skor ortalaması 64.62 hesaplanırken, almadım 

diyenlerin ortalaması 61.93 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla finans, bütçeleme ve yatırım 

gibi unsurların yer aldığı bir girişimcilik eğitimi aynı zamanda finansal okuryazarlığın da 

gelişimine katkı sağlayacaktır. 

H50: Gelecekte iş kurması durumunda kullanmak isteyeceği fon kaynağı tercihleri 

arasında FO skorları bakımından bir farklılık yoktur. 

Ankete katılanlara gelecekte iş kurmak istemeleri durumunda kullanacakları fon 

kaynakları arasında “kişisel birikim, aile ve akraba yardımı, ticari krediler, ortak yardımı ve 

teşvik ve hibeler” seçenekleri verilmiştir. Tercih edilen fon kaynağına bağlı olarak FO 

skorlarının farklılaşıp farklılaşmadığının kontrolü için tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır. 

Test sonucunda seçenekler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (F testi: 0.338). 

Kaynak tercihine göre elde edilen FO skor ortalamaları kişisel birikim için 63.43 (43 kişi), 

aile ve akraba yardımı için 62.77 (28 kişi), ticari krediler için 63.63 (35 kişi), ortak yardımı 

için 63.20 (17 kişi) ve teşvik ve hibeler için 64.08 (108 kişi) olarak elde edilmiştir. 

5. Sonuç 

Son zamanlarda gerek kamu kurumları gerekse de sivil toplum organizasyonları tarafından 

çeşitli etkinlik ve eğitimlerle adından söz ettiren finansal okuryazarlık ve girişimcilik 

kavramları bu çalışmada bir araya getirilerek etkileşimi incelenmiştir. Uşak Üniversite 

İİBF’de anket yöntemi ile gerçekleştirilen çalışma sonucunda erkek ve kadın öğrenciler, 

girişimci çevreye sahip olan ve olmayan öğrenciler, gelecekte iş kurmak isteyen ve istemeyen 

öğrenciler, girişimcilik dersi alan ve almayan öğrenciler arasında Finansal okuryazarlık 

düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Fon kaynağı tercihleri 

bakımından bir farklılaşmaya rastlanılmamıştır.  

Karşılıklı etkileşimin söz konusu olduğu bu iki kavram, gelecek nesillerin daha yüksek yaşam 

standartlarına yaşayabilmeleri, değişen dünyaya daha iyi adapte olmalarında, uluslararası 

piyasalara ve ticaret imkanlarına daha güvenli açılabilmelerinde hayati önem sahiptir. 

Girişimciliğin finansal okuryazarlığı, finansal okuryazarlığın girişimciliği desteklediği bir 

ekosistemin varlığı güçlü ekonomi hedeflerine ulaşmada son derece önemli bir unsur 

olacaktır.  
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Geçiş Ekonomilerinde Kayıt Dışı Ekonominin Büyüme Üzerindeki 
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Özet 

Bütün ülkeler gelir eşitsizliği, yoksulluk, yolsuzluk ve vergi kaybı gibi çok sayıda sosyal, 

mikroekonomik ve makroekonomik sorunlara yol açan kayıt dışı ekonomi ile değişik 

boyutlarda karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çalışmada Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından 

geliştirilen nedensellik testi kullanılarak 1996-2015 döneminde Orta ve Doğu Avrupa geçiş 

ekonomilerinde kayıt dışı ekonomi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi analiz 

edilmiştir. Çalışma sonucunda kayıt dışı ekonomiden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü 

bir nedensellik olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kayıt dışı ekonomi, ekonomik büyüme, panel veri analizi  

JEL Sınıflandırması: A10 

 

Impact of Shadow Economy on the Growth in Transition 

Economies 

Abstract 

All the countries confront with shadow economy in different sizes which cause many social, 

microeconomic and macroeconomic problems such as income inequality, poverty, corruption 

and tax loss. In this study, we analyzed the causal interaction between shadow economy and 

economic growth in the transition economies of Central and Eastern European Union during 

1996-2015 period with Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test. The results revealed a 

one-way causality from shadow economy to the economic growth.  

Keywords: Shadow economy, economic growth, panel data analysis 

JEL Classification: A10 

 

1. Giriş 

Kayıt dışı ekonomi gölge ekonomisi olarak da tanımlanmakta ve yapılan işlemin gayri resmi 

olması ya da işlemin kayıtlara geçmemesi olarak tanımlanabilir.  Ülkeler kayıtdışı ekonomiyi 

kayıt altına alabilmek için çeşitli çalışmalarda ve düzenlemelerde bulunmaktadır. Kayıt dışı 

ekonominin varlığı ile yapılan işlemler milli gelire yansımamakta ve ülkenin milli gelirini 

olduğundan küçük göstermektedir.  

“Kayıt Dışılık”, yasal ve düzenleyici çerçeveler dışında veya modern ekonominin dışında 

faaliyet gösteren firmaların, işçilerin ve faaliyetlerin toplanmasını tanımlamak için kullanılan 

bir terimdir. Gelişmekte olan tipik bir ülkede (ancak bölgeler ve ülkeler arasında dikkate 

değer bir heterojenlikte) kayıtdışı ekonomi GSYİH'nın yaklaşık yüzde 35'ini üretmekte ve 

emek işgücünün yaklaşık yüzde 70'ini istihdam etmektedir (Loayza, 2016). 
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Sürdürülebilirlik tipik olarak üç ana faktörün dengelenmesini içerir: bu üç faktör ekonomi, 

çevre ve bazı eşitlik kavramıdır.  Ekonomi zaten kilit bir özellik olmasına rağmen, kayıt dışı 

ekonominin tanınması, bu üçün olası birçok permütasyonundan yoksun gibi görünmektedir 

(Ruzek, 2014). Günümüzde dünya çapında kayıt dışı ekonomiye yeni bir ilgi olduğu bir 

gerçektir. Bunun nedeni, küresel işgücünün ve ekonominin büyük bir kısmının kayıt dışı 

olması ve kayıt dışı ekonominin birçok bağlamda büyüdüğü ve yeni yerler ve rehberlerde 

ortaya çıkmasıdır (Chen, 2012).  

Genellikle gelişmekte olan ülkelerde kayıtdışı ekonomi oranı gelişmiş ülkelere göre daha 

yüksektir. Gelişmekte olan ülkelerde, nüfusun büyük bir kısmı, geçim kaynağı olarak, “kayıt 

dışı ekonomi” ye dayanmaktadır. Her ne kadar GSYİH'nın en çok rağbet gören kısmı resmi 

ekonomide oluşturulabilse de, çok sayıda gelişmekte olan ülkede yaşayan çoğu insan gayri 

resmi olarak yaşamaktadır (Blades vd. 2011). Pek çok gelişmekte olan ülkede kayıt dışı 

istihdamın büyümesi ve ölçeği geleneksel olarak işçilerin işsizliğe karşı tek uygulanabilir 

alternatif olarak işgücü piyasası bağlayıcılığının güvenli olmayan biçimlerine kaymasına 

bağlanmıştır (Henley vd., 2009). 

Kayıtdışı ekonominin ülkelerde çeşitli ekonomik etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle 

kayıtdışı ekonomi ile ülkenin ekonomik performansı arasındaki ilişkiyi ölçmek önem arz 

etmektedir. Bu çalışmada 11 Orta ve Doğu Avrupa ülkesinde 1996-2015 yılları arasında 

kayıtdışı ekonomi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ölçmeye yönelik Dumitrescu ve 

Hurlin (2012) panel nedensellik testi kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle literatür taramasına 

yer verilmiş daha sonra veri ve yöntem açıklanmıştır. Sonrasında ampirik analiz sonuçları 

verilerek yorumlanmıştır. Son kısımda ise genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

 

2. Literatür 

Kayıt dışı ekonomi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye yönelik literatürde birçok 

çalışma mevcuttur (Bkz. Akalın ve Kesikoğlu (2012), Elgin ve Öztunalı (2014), Muthyoi 

(2014), Uçan ve Kaçar (2016)). Yapılan çalışmalarda genellikle kayıtdışı ekonomi ile 

ekonomik büyüme arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Bkz. Elgin ve Öztunalı 

(2014), Muthyoi (2014), Uçan ve Kaçar (2016)). Diğer yandan çalışma sonucunda kayıtdışı 

ekonominin ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki meydana getireceğini tespit eden çalışma 

da literatürde mevcuttur (Akalın ve Kesikoğlu (2012)). 

 

Akalın ve Kesikoğlu (2012), Türkiye’de 1975-2005 yılları arasında kayıtdışı ekonomi ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Öncelikle Fiege’nin basit-geliştirilmiş 

parasal oran yöntemi ile kayıtdışı ekonomi tahmin edilmiş daha sonra regresyon ve Granger 

nedensellik testi uygulanmıştır. Yapmış oldukları çalışma sonucunda, kayıtdışı ekonomiden 

ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi belirlemişlerdir. Ayrıca regresyon 

sonuçlarına göre kayıtdışı ekonominin ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkiye neden 

olduğunu tespit etmişlerdir. Başka bir çalışmada Elgin ve Öztunalı (2014), 141 ülkede 1984-

2009 döneminde kurumlar, kayıtdışı ekonomik ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi 

panel very analizini kullanarak araştırmışlardır. Yapmış oldukları çalışma sonucunda, 

kurumsal kalitenin ekonomik gelişme ile kayıt dışı ekonominin büyüklüğü arasındaki ilişkiyle 

güçlü bir şekilde etkileştiğini tespit etmişlerdir. Benzer bir çalışmada Muthyoi (2014), 

Kenya’da zaman seri analizini kullanarak 1980-2010 döneminde kayıtdışı ekonomik ile 

ekonomik büyüme ilişkisini araştırmıştır. Yapmış olduğu çalışma sonucunda, kayıtdışı 

ekonomik ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Diğer bir 

çalışmadavUçan ve Kaçar (2016), Türkiye’de 2007:Q1-2015:Q4 döneminde kayıtdışı 

ekonomi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Johansen eşbütünleşme ilişkisi ve Granger 

nedensellik testi ile analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda, değişkenler arasında eşbütünleşme 

ilişkisi tespit etmişler ancak herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edememişlerdir. 
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3. Veri ve Ekonometrik Yöntem 

Çalışmada kullanılan veriler, sembolü ve kaynağı Tablo 1’de verilmiştir. Çalışmada 

ekonomik büyümeyi temsilen kişi başına reel GSYH büyüme oranı (%) verileri World Bank 

(2018) kaynağından, kayıtdışı ekonomi büyüklüğünü temsilen kayıt dışı ekonomi büyüklüğü 

(GSYH’nin yüzdesi) verileri Medina and Schneider (2018) kaynağından elde edilmiştir.  

Çalışmada 11 Orta ve Doğu Avrupa ülkesinde 1996-2015 yılları arasında kayıtdışı ekonomi 

ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ölçmeye yönelik Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel 

nedensellik testi kullanılmıştır. Öncelikle yatay kesit bağımlılığı testi uygulanmış daha sonra 

Pesaran ve Yamagata  (2008) homojenlik testi kullanılmıştır. Sonrasında panel CIPS birim 

kök testi uygulanmış ve son olarak Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi 

kullanılarak değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisine bakılmıştır. 

 

Tablo 1. Veri Tanımlamaları 

Veri Sembol Kaynak 

GRW 
Kişi başına reel GSYH 

büyüme oranı (%) 
World Bank (2018) 

SHA 

Kayıt dışı ekonomi 

büyüklüğü (GSYH’nin 

yüzdesi) 

Medina and Schneider 

(2018) 

 

4. Ampirik Analiz 

Bu bölümde yatay kesit bağımlılığı testi ve homojenlik testi, panel CIPS birim kök testi ile 

Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi yer almaktadır. 

4.1. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi ve Homojenlik Testi 

Tablo 2’de yatay kesit bağımlılığı testi ve homojenlik testi sonuçları verilmiştir. Yatay kesit 

bağımlılığı testi sonuçlarına göre olasılık değerleri 0.05’in altında olduğundan dolayı “seriler 

arasında yatay kesit bağımlılığı yoktur” şeklinde olan boş hipotez %5 anlamlılık seviyesinde 

reddedilmektedir (Pesaran vd., 2008). Çalışmada Breusch and Pagan (1980) LM testi, Pesaran 

(2004) CDLM testi ve Pesaran vd. (2008) LM adj. Testi kullanılmıştır. Yapılan çalışma 

sonucunda boş hipotez %5 anlamlılık seviyesinde reddedilmiş, başka bir ifadeyle seriler 

arasında yatay kesit bağımlılığı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 2’de yer alan Pesaran ve Yamagata (2008) homojenlik testi sonuçlarına bakıldığında 

olasılık değerlerinin 0.10’dan büyük olması nedeniyle boş hipotez “seriler homojendir” kabul 

edilmiştir. Diğer bir ifadeyle sabit  terim ile eğim katsayılarının homojen olduğu tespit 

edilmiştir. 

Tablo 2: Yatay Kesit Bağımlılığı Testi ve Homojenlik Testi Sonuçları 

Yatay Kesit Bağımlılığı Testi 

Test Statistic p-value 

LM (Breusch and Pagan 

(1980)) 
435 0.0000 

LM adj* (Pesaran vd. 

(2008)) 
86.6 0.0000 

LM CD* (Pesaran 

(2004)) 
19.71 0.0000 

Homojenlik Testi Sonuçları 

Test Statistic p-value 

Delta_tilde -2.026 0.979 

Delta_tilde_adj -2.189 0.986 

 * çift taraflı test 
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4.2. Panel CIPS Birim Kök Testi 

Çalışmada ikinci nesil birim kök testi olan Pesaran (2007) Panel CIPS birim kök testi 

kullanılmıştır. Panel CIPS birim kök testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Sonuçlara 

bakıldığında panel genelinde serilerin durağan olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3: Panel CIPS Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Sabit Sabit+Trend 

GRW -2.972*** -3.146*** 

SHA -2.272** -2.169 

***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 

4.3.Dumitrescu ve Hurlin (2012) Nedensellik Testi 

Çalışmada son olarak değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisine bakmak için Dumitrescu ve 

Hurlin (2012) nedensellik testi kullanılmıştır. Nedensellik testi sonuçları Tablo 4’te 

verilmiştir. Sonuçlara bakıldığında, kayıtdışı ekonomiden ekonomik büyümeye doğru tek 

yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, kayıtdışı ekonomide meydana 

gelen bir birim değişmenin ekonomik büyüme üzerinde bir birim değişmeye neden olacağı 

söylenebilir. 

 

Tablo 4 – Nedensellik Testi Sonuçları 

Null hypothesis W-Stat. Zbar-Stat. Prob. 

    ↛      4.98319  3.05839 0.0022 

    ↛        3.45682  1.27632 0.2018 

* Gecikme uzunluğu 1 olarak alındı. 

 

5. Sonuç 

Kayıtdışı ekonomi ülkelerin mücadele ettiği ekonomik sorunlardan bir tanesidir. Kayıtdşı 

ekonomi ya da illegal ekonomi yapılan işlemlerin kayıt altına alınmamasını ifade etmektedir. 

Ülkelerin milli gelir hesaplarında gözükmeyen kayıtdışı ekonomi ülkenin milli gelirini düşük 

göstermekte ve başta vergi olmak üzere çeşitli kamu gelirlerinin daha az olmasına neden 

olmaktadır. Kayıt dışı ekonomi bu yönüyle hem mikro hem de makro bazda ülkenin 

ekonomisi üzerinde çeşitli etkilere neden olmaktadır. Buradan hareketle kayıtdışı ekonominin 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ölçmek önem arz etmektedir. Bu çalışmada 11 Orta ve 

Doğu Avrupa geçiş ekonomisinde 1996-2015 yılları arasında kayıtdışı ekonomi ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi ile analiz edilmiştir. 

Yapılan çalışma sonucunda, kayıtdışı ekonomiden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu nedenle bu çalışmanın genişletilmesi ve değişkenler 

arasındaki yön ilişkisinin tespit edilmesi hem kayıtdışı ekonomi ile ilgili yapılacak 

düzenlemelere hem de ekonomik büyümeye ilişkin uygulanacak politikalara fayda 

sağlayabileceği düşünülebilir. 
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Özet 

Kayıt dışı ekonomi hem gelişmiş ekonomi hem de gelişmekte olan ekonomiler için ortak ciddi 

sorunlardan birisidir. Vergi yükü, işgücü ve işletmelere ilişkin düzenlemeler, kayıt dışı 

ekonominin büyüklüğü arkasındaki başlıca nedenler arasında yer almaktadır. Bu nedenle bu 

çalışmada Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından geliştirilen nedensellik testi kullanılarak 

2000-2015 döneminde Orta ve Doğu Avrupa Birliği geçiş ekonomilerinde vergi yükü, işgücü 

ve işletmelere ilişkin düzenlemeler ile kayıt dışı ekonomi arasındaki nedensellik ilişkisi analiz 

edilmiştir. Çalışma sonucunda toplam vergi gelirlerinden kayıt dışı ekonomi büyüklüğüne 

doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, hem işgücü hem de 

işletmelere ilişkin düzenlemeler ile kayıt dışı ekonomi arasında bir nedensellik ilişkisi tespit 

edilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi yükü, düzenlemeler, kayıt dışı ekonomi, panel veri analizi  

JEL Sınıflandırması: A10 

 

Impact of Tax Burden and Regulations on the Shadow Economy 

in the Transition Economies 
 

Abstract 

Shadow economy is one of the common critical problems for both developed and developing 

economies. Tax burden, labor and business regulations are among the major causes behind the 

the size of shadow economy. Therefore in this study, we analyzed the causal interaction 

among tax burden, labor and business regulations, and shadow economy in the transition 

economies of Central and Eastern European Union during 2000-2015 period with Dumitrescu 

and Hurlin (2012) causality test. The results revealed a one-way causality from total tax 

revenues to shadow economy. However, no causality among labor regulations, business 

regulations, and shadow economy was found. 

Keywords: Tax burden, regulations, shadow economy, panel data analysis  

JEL Classification: A10 

 

1. Giriş 

Kayıt dışı ekonomi son yıllarda birçok ülke için önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle 

son zamanlarda kayıt dışı ekonominin olası nedenleri üzerine çok sayıda çalışma yapılmaya 

başlanmıştır. İlgili literatürde kayıt dışı ekonomi etkileyen birçok faktör belirlenmiştir. Bu 

faktörlerden en önemlisi ise vergi yükü olduğu söylenebilir. Çünkü mükelleflerin üzerinde 

ağır vergi yükü hissetmeleri mükelleflerin farklı tepkiler vermesine yol açmaktadır. Bu 
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tepkilerden bazıları vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı şeklinde olabilmektedir. Bu tür 

tepkiler mükelleflerin kayıtlı ekonomiden kayıt dışı ekonomiye geçmelerine yol açmaktadır.  

İlgili literatürde vergi oranları ile kayıt dışı arasındaki ilişkiyi inceleyen az sayıda çalışma 

vardır. Bu nedenle ilgili literatüre katkı sağlamak için çalışmada Dumitrescu ve Hurlin (2012) 

nedensellik testi kullanılarak vergi yükü ve işgücü ve işletmelere yönelik düzenlemeler ile 

kayıt dışı ekonomi arasındaki nedensellik ilişkisi Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri 

örnekleminde incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmada öncelikle ilgili literatür özetlenmiş, daha 

sonra veri seti ve analiz yöntemi açıklanmış, ardından ampirik analiz ve bulguları ortaya 

konularak çalışma sonuç bölümü ile tamamlanmıştır. 

 

2. Literatür Taraması 

İlgili literatüre bakıldığında vergi yükü ile kayıt dışı ekonomi arasındaki ilişkiye yönelik çok 

az sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalarda genel olarak vergi yükü ile 

kayıt dışı ekonomi arasında pozitif bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Diğer yandan, az 

sayıda çalışmada vergi yükü ile kayıt dışı ekonomi arasında negatif ilişki tespit edildiği 

görülmüştür. İlgili çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir; 

Schneider (2011), yapmış olduğu çalışmada 2003-2012 döneminde 31 AB ülkesi ve 5 OECD 

ülkesinde kurumlar vergisi yükü ile kayıt dışı ekonomi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı 

amaçlamıştır. Çalışması sonucunda kurumlar vergisi yükü ile kayıt dışı ekonomi arasında 

pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Diğer yandan, Elgin (2012) 1950-2009 döneminde 

zaman serisi analizi yöntemini kullanarak Türkiye’de vergiler ile kayıt dışı ekonomi 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Çalışmada kayıt dışı ekonomi endeksleri 

yazar tarafından hesaplanmıştır. Çalışmada yapısal kırılmalar dikkate alınmadan yapılan 

analiz sonucunda vergiler ile kayıt dışı ekonomi arasında herhangi bir ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir. Ancak yapısal kırılma dikkate alınarak yapılan analiz sonucunda vergiler ile kayıt 

dışı ekonomi arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ay vd. (2014), çalışmalarında 1985-2012 Türkiye’de vergi yükünün, enflasyonun ve vergi 

affı beklentisinin kayıt dışı ekonomi üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamışlardır. 

Çalışmaları sonucunda vergi yükünün kayıt dışı ekonomiyi pozitif etkilediğini tespit 

etmişlerdir. Diğer yandan, vergi yükünden kayıt dışı ekonomiye doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer bir şekilde Stankevicius ve Vasiliauskaité 

(2014), yapmış oldukları çalışmada 2005-2012 döneminde AB ülkelerinde SPSS programı 

kullanılarak dolaylı vergiler, dolaysız vergiler, tüketim vergileri, emek üzerinden alınan 

vergiler, sermaye üzerinden alınan vergiler ve vergi yükünün kayıt dışı ekonomi üzerindeki 

etkisini tespit etmeyi amaçlamışlardır. Yapmış oldukları çalışma sonucunda vergi yükünde 

meydana gelen bir artışın kayıt dışı ekonomiyi artırdığını tespit etmişlerdir. 

 

3. Veri ve Ekonometrik Yöntem 

Bu çalışmada Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi kullanılarak 2000-2015 

döneminde Orta ve Doğu Avrupa Birliği geçiş ekonomilerine sahip olan ülkelerde vergi yükü, 

işgücü ve işletmelere ilişkin düzenlemeler ile kayıt dışı ekonomi arasındaki nedensellik 

ilişkisi analiz edilmiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak yıllık olarak kayıt dışı ekonomi, 

bağımsız değişken olarak da vergi yükü, işgücü ve işletmelere ilişkin düzenlemeler alınmıştır. 

Çalışmada öncelikle değişkenlerin yatay kesit bağımlılıkları test edilmiştir. Ardından serilerin 

durağanlığını tespit etmek için yatay kesit bağımlılığını dikkate alan Pesaran 2007 CIPS testi 

kullanılmıştır. Son olarak da Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi kullanılarak seriler 

arasındaki nedensellik ilişkisi analiz edilmiştir.  
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4. Ampirik Analiz 

4.1. Yatay Kesit Bağımlılığı ve Homojenlik Testleri 

Yatay kesit bağımlılığı test sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. Sonuçlara göre H0 hipotezi 

“yatay kesit bağımlılığı yoktur” %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. Başka bir ifadeyle, 

seriler arasında yatay kesit bağımlılığının olduğu tespit edilmiştir. Bundan dolayı çalışmada 

yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil birim kök testi kullanılmıştır. 

 

Tablo 1:  Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

Değişkenlerde Yatay 

Kesit Bağımlılığı 

İstatistik Olasılık 

LM (Breusch and Pagan 

(1980)) 
157.9 0.0000 

LM adj* (Pesaran et al. 

(2008)) 
17.02 0.0000 

LM CD* (Pesaran 

(2004)) 
9.419 0.0000 

Homojenlik Testi 

Test İstatistik Olasılık 

Delta_tilde 3.498 0.000 

Delta_tilde_adj 4.163 0.000 

 *iki yanlı test 

 

4.2. Panel Birim Kök Testi 

Çalışmada seriler arasında yatay kesit bağımlılığı tespit edildiği için yatay kesit bağımlılığını 

dikkate alan CIPS birim kök testi kullanılmıştır. CIPS Birim Kök testi sonuçları Tablo 2’de 

verilmiştir. CIPS birim kök testi sonuçlarına göre, kayıt dışı ekonomi değişkeni ikinci 

farkında, vergi yükü, işgücü ve işletmelere ilişkin düzenlemelere yönelik değişkenlerin ise 

birinci farkında durağan hale geldikleri tespit edilmiştir. 

 

Tablo 2: CIPS Birim Kök Testi Sonuçları 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* %1 anlamlılık seviyesinde 

 

4.3.Dumitrescu ve Hurlin (2012) Nedensellik Testi 

Çalışmada Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi kullanılarak vergi yükü, 

işgücü ve işletmelere ilişkin düzenlemeler ile kayıt dışı ekonomi arasındaki nedensellik 

Değişkenler Sabit Sabit+Trend 

sha -2.159     (0.015) 0.535    (0.704) 

d(sha) -0.924     (0.178) 1.364     (0.914) 

dd(sha) -4.544     (0.000)* -2.653     (0.004) 

tax 0.272     (0.607) -0.143     (0.443) 

d(tax) 3.200     (0.001) -2.061     (0.020) 

dd(tax) -8.592     (0.000)* -6.769     (0.000)* 

labreg -2.430     (0.008) -0.827     (0.204) 

d(labreg) -4.339     (0.000)* -2.241     (0.013) 

dd(labreg) -7.804     (0.000)* -5.804     (0.000)* 

busreg -1.331     (0.092) 0.157     (0.562) 

d(busreg) -4.847     (0.000)* -3.728     (0.000)* 

dd(busreg) -10.491     (0.000)* -8.499     (0.000)* 
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ilişkisi analiz edilmiştir. Değişkenlerin durağan halleri kullanılarak yapılan Dumitrescu ve 

Hurlin (2012) panel nedensellik testinin sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. Sonuçlara göre 

vergi yükünden kayıt dışı ekonomiye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bir 

başka ifadeyle vergi yükünde meydana gelen değişimin kayıt dışı ekonomide bir değişime 

neden olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

 

Tablo 3: Dumitrescu ve Hurlin Nedensellik Testi 

Değişkenler W-İstatistik Zbar-İstatistik Olasılık 

     ↛        2.34532  1.67790 0.0934 

      ↛         1.22685 -0.03546 0.9717 

       ↛           1.66886  0.64164 0.5211 

      ↛            0.95180 -0.45681 0.6478 

      ↛        0.58288 -1.02195 0.3068 

      ↛            0.97793 -0.41678 0.6768 

       ↛         0.98728 -0.37718 0.7060 

     ↛            1.24313  0.03357 0.9732 

      ↛       1.30066  0.12592 0.8998 

     ↛            1.80970  0.94313 0.3456 

       ↛            0.32479 -1.44072 0.1497 

        ↛            1.53590  0.50358 0.6146 

* Gecikme uzunluğu 1 olarak alınmıştır. 

 

5. Sonuç 

Kayıt dışı ekonomi ve vergi yükü günümüzde ülkelerin bir çoğunun karşılaştığı ortak sorunlar 

içerisinde yer almaktadır. Buna rağmen, literatürde vergi yükü ile kayıt dışı ekonomi 

arasındaki ilişkiyi inceleyen az sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Bu çalışmada 

Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi kullanılarak 2000-2015 döneminde Orta ve 

Doğu Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomilerinde vergi yükü ile kayıt dışı ekonomi arasındaki 

ilişki incelenmiştir. Çalışmanın bulgularında vergi yükünden kayıtdışı ekonomiye doğru tek 

yönlü bir nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle vergi yükündeki bir değişim 

kayıt dışı ekonomi üzerinde bir değişim ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın 

genişletilerek değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün tespit edilmesi, gerek vergi yükü 

gerekse kayıt dışı ekonomiye yönelik politikaların belirlenmesi ve uygulanması hususunda 

faydalı olacağı ifade edilebilir. 
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Türk Vergi Sisteminin Klasik Vergileme Ġlkeleri 

Bakımından Analizi 

 

İhsan Cemil Demir
1
               

 

 
Özet 

Vergilemeden beklenen amaçların gerçekleşmesi için uyulması gereken normatif nitelikli 

önerilere genel olarak vergileme ilkeleri denir. Vergileme ilkelerini Adam Smith’in (klasik) 

vergileme ilkeleri, Adolf Wagner’in vergileme ilkeleri ve modern vergileme ilkeleri şeklinde 

üçe ayırmak mümkündür. Bu çalışma, Türk Vergi Sistemi’nin klasik vergileme ilkeleri olan 

adalet, belirlilik, uygunluk ve iktisadilik ilkelerine hangi ölçülerde uygun olduğunu 

belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversite BAPK birimi 

tarafından desteklenen bir proje kapsamında, Türkiye genelinde 37 ayrı ilde, 1156 kişi ile yüz 

yüze anket yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmaya katılanların %84,3’üne göre 

klasik vergileme ilkeleri Türkiye için gerekli görülmüştür. Anket uygulanan bireylerin 

%53,5’i Türk Vergi Sistemi’nin adil olmadığını,  %31,8’i uygunluk ilkesine uygun 

olmadığını, %58,8’i belirlilik ilkesine uyulmadığını, %32,9’u vergilemenin açık 

maliyetlerinin yüksek olduğunu ve %48,6’sı vergilemenin örtük maliyetlerinin yüksek 

olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılanların görüşleri cinsiyet, yaş, meslek, gelir 

düzeyi ve eğitim seviyesi gibi demografik gruplar bakımından da analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Klasik vergileme ilkeleri, vergi adaleti, optimal vergileme 

JEL Sınıflandırması: F38 

 

 

Analysis of Turkish Tax System in terms of Classical Taxation 

Principles 
 

Abstract 

The normative recommendations that must be followed in order to achieve the objectives 

expected from taxation are generally called taxation principles. The principles of taxation can 

be divided into the principles of Adam Smith's (classical) principles, Adolf Wagner's 

principles and modern principles. This study is carried out in order to determine to what 

extent Turkish Tax System's principles of justice, certainty, conformity and economics which 

are appropriate as classical tax principles. A survey was conducted by using the face to face 

method with 1156 people in 37 different cities throughout Turkey. The project was supported 

by Afyon Kocatepe University BAPK unit. 84.3% of respondents to survey see the classical 

principles of taxation are necessary for Turkey. 53.5% of the participants state that the 

Turkish Tax System is not fair, 31.8% of the participants state that the Turkish Tax System 

does not comply with the principle of conformity, 58.8% of the participants state that the 

Turkish Tax System does not comply with the principle of certainty, 32.9% of the participants 

state that clear costs of taxation are high and 48.6% of the participants state that hidden costs 

                                                 
1
 Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, icdemir@aku.edu.tr 
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of taxation are high. The views of the participants are also analyzed in terms of demographic 

groups such as gender, age, occupation, level of income and education. 

Keywords: Classical principles of taxation, tax justice, optimal taxation  

JEL Classification: F38 

1. GiriĢ 

Vergilerin fiskal ve ekstra fiskal fonksiyonları gerçekleştirmesi beklenir. Bu beklenti, vergi 

sistemlerinin ortak birtakım özelliklere sahip olması gerektiği şeklindeki arayışları da 

beraberinde getirmiştir. Vergi sistemlerinin başarısı için yürütülen bu çalışmalar çeşitli 

vergileme ilkelerinin oluşmasına neden olmuştur. Vergileme ilkeleri genel olarak vergilerin 

belirlenmesi bakımından gerek yapısal ve gerekse kapsam olarak uyulması gereken normların 

ortak adıdır (Turhan, 1993: 190). 

Vergileme ilkelerini A. Smith’in (klasik) ilkeleri, A. Wagner’in ilkeleri, H. Haller’in ilkeleri 

ve günümüzde kabul görmüş modern vergileme ilkeleri şeklinde sınıflamak mümkündür. 

Klasik vergileme ilkeleri olarak kabul edilen ve Adam Smith tarafından ortaya konmuş olan 

adalet-eşitlik, belirlilik (kesinlik), uygunluk ve iktisadilik ilkeleri günümüzde de genel kabul 

gören vergileme ilkeleridir.  

Vergileme olayının devlet ve mükellef olmak üzere doğal olarak iki tarafı bulunmaktadır. 

Vergi sistemlerinin vergileme ilklerine hangi ölçüde uygun olarak yapılandırıldığına yönelik 

araştırmalar genellikle devlet eleştirisi şeklinde sonuçlanmaktadır.  

Türk Vergi Sistemi’nin klasik vergileme ilkelerine hangi ölçüde uygun olduğunu belirlemek 

amacıyla yapılan bu araştırma, vergi mükellefleri ve vergi idaresi çalışanlarına uygulanan 

anket çalışmasından elde edilen bulguları içermektedir.  

 

2. Klasik Vergileme Ġlkeleri 

Adam Smith’in 1776’da yayınlanmış olan ünlü Milletlerin Zenginliği isimli eserinde ortaya 

koymuş olduğu vergileme ilkeleri adalet-eşitlik, belirlilik (kesinlik), uygunluk ve iktisadilik 

ilkeleridir. 

 

2.1. Adalet-EĢitlik Ġlkesi 

Klasik iktisadi düşüncenin temel görüşlerinden birisi, bireylerin devletin himayesi altında elde 

ettikleri gelir ile orantılı bir şekilde vergi ödemeleri gerektiğidir (Turhan, 1993: 191). Bu 

görüş, vergilemede adalet ilkesinin ödeme gücü ve eşitlik kavramlarıyla birlikte irdelenmesini 

gerekli kılar. Zira, kamu hukukunun bir alt disiplini sayılan vergi hukukunun da temel 

amaçlarından birisi olan vergileme adaleti, ödeme gücü ve eşitlik gibi somut prensiplere 

dayandırılmaktadır. Söz konusu prensiplerin esasen Adam Smith’ten asırlar önce İbni Haldun 

tarafından Mukaddime adlı meşhur eserinde dile getirildiğini belirtmekte yarar vardır (İbni 

Haldun, 1377). 

Günümüz dünyasında pek çok ülke anayasasında da ifade bulan ödeme gücü veya mali güç 

kavramı
2
, 1982 Anayasası’nın 73. Maddesi birinci fıkrasında, “Herkes, kamu giderlerini 

karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür” şeklinde dile getirilmiştir. 

Ödeme gücüne vergi alınmasını sağlamak için de gelir, servet, harcama, üretim potansiyeli ve 

lüks tüketim gibi ödeme gücünün göstergeleri ile artan oranlı tarifeler, ayırma prensibi, asgari 

geçim indirimi, istisna ve muafiyetler gibi ödeme gücüne ulaşmada kullanılan araçlar 

geliştirilmiştir.  

                                                 
2
 Bkz. Bakar, Gerçek ve Mercimek, 2013: 68.  
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Vergilemede adaletin bir diğer boyutu ise eşitliktir. Eşitlik (equality), yatay eşitlik ve dikey 

eşitlik olmak üzere iki farklı eşitliği ifade eder. Yatay eşitlik (denkleştirici adalet), mali gücü 

aynı olan bireylerin aynı vergilendirme işlemlerine tabi tutulmasını ifade ederken; dikey 

eşitlik (dağıtıcı adalet), mali durumu farklı olan bireylerin farklı şekillerde vergilendirilmesini 

ifade eder. Diğer bir ifadeyle, yatay ve dikey eşitlik kavramları eşit durumda olanlara eşit, eşit 

durumda olmayanlara eşitsizlikleri derecesinde farklı davranılmasını gerekli gören vergi 

adaleti anlayışından ortaya çıkmıştır (Çağan, 1982: 148).  

Vergilemede gerek ödeme gücüne ulaşmak ve gerekse yatay ve dikey eşitliği sağlamak üzere 

eşit mutlak fedakârlık, eşit oranlı fedakârlık, eşit marjinal fedakârlık ve en az toplam 

(minimum) fedakârlık anlayışları geliştirilmiştir (Demir, 2017: 117-118).  

 

2.2. Belirlilik (Kesinlik) Ġlkesi 

Adam Smith’e göre vergi mükelleflerinin ödeyecekleri verginin asli unsurları kesin açık ve 

belirli olmalıdır. Zira, vergi devlet için en önemli finansman kaynağı olması kadar, onu 

ödeyen kişi veya kuruluşlar için de önemli bir maliyet unsurudur. Devletlerin vergilemede 

keyfi davranmasının önünü kesmek adına geliştirilmiş bu ilke, özellikle parlamenter 

demokrasinin yeterince gelişmemiş olduğu ülke vatandaşlarına önemli bir umut olmuştur.  

Belirlilik ilkesi, mükellefin ödeyeceği vergi miktarıyla sınırlı değildir. Verginin maddi ve 

şekli yükümlülüklerine dair tüm hususların önceden kesin bir şekilde bilinmesi, mükellef 

nezdinde önem arz eder. Çünkü, vergisel yükümlülüklerin tamamı cezai müeyyidelerle 

desteklenmektedir ve zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmediğinde önemli 

yaptırımlarla sonuçlanmaktadır. Bu durum, iş hayatlarını planlarken mükelleflerin vergisel 

yükümlülüklerini dikkate almalarına neden olmaktadır. Eğer kanun koyucu vergisel ödevlerde 

sık sık değişikliğe giderse, söz konusu değişime ayak uydurmak zorlaşacağı gibi, toplumun 

devlet algısı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilecektir. Bu nedenle, vergi kanunlarının 

hazırlanmasında sadece hukuki bir bakış açısının sergilenmemesi, aynı zamanda mükellef 

odaklı bir anlayışın da güdülmesi gerekir.  

 

2.3. Uygunluk Ġlkesi 

En yalın haliyle uygunluk ilkesi, vergilerin mükelleflerden en uygun zamanda ve en uygun 

şekilde alınmasını ifade eder. Toplumun vergiye gönüllü uyumunu artırmak bakımından son 

derece önemli bir ilkedir. Mükellefin mali durumunun iyi olduğu dönemlerin vergi ödeme 

dönemi olarak belirlenmesi, vergi kayıp ve kaçaklarını azaltacaktır. Bu amaçla, mükellef 

grupları itibariyle vergi tahsilat dönemleri belirlenmesi gerekir. Örneğin, Mart ayında 

çiftçilerden vergi ödemesi istenmemelidir. Diğer taraftan, gelirin elde edilmesi bakımından, 

henüz kullanılabilir hale gelmemiş kazançlardan da vergi alınmamalıdır.  

Vergi tahsilatında yaşanan güçlüklerin bir diğer sebebi de, vergiyi doğuran olay ile vergi 

tahsil zamanı arasında uzun zaman dilimi olmasıdır. Özellikle gelir vergileri açısından 

bakıldığında, mükellefin geliri elde ettiği anda vergisini ödemesi, hem devletin hem de 

mükellefin işini kolaylaştıracaktır. Gelirin elde edildiği tarihten bir hayli sonra vergi 

tahsilatına gidilmesi durumunda, bazı mükelleflerin ödeme güçleri kalmayabilir. Bu nedenle 

özellikle ücret, zirai kazançlar, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları gibi kazanç 

unsurlarından kaynakta kesinti yoluyla vergi alınması, uygunluk ilkesinin hayata geçirilmesi 

bakımından önemlidir.  
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2.4. Ġktisadilik Ġlkesi 

Vergilemede iktisadilik, verginin dolaylı etkileriyle (maliyetleriyle) alakalı bir ilkedir. 

Bilindiği üzere vergi maliyeti, açık ve zımni (gizli, örtük) olmak üzere iki farklı maliyeti 

vardır. Verginin açık maliyeti, devletin vergi toplamak için katlandığı maliyetleri ifade 

ederken, zımni maliyet ise mükelleflerin ödedikleri vergi dışında, vergi ödemek için 

katlanmak zorunda kaldıkları diğer bir ifadeyle verginin biçimsel yükümlülükleri nedeniyle 

katlandıkları ekstra maliyetleri ifade eder.  

Vergi dairlerinin vergilendirme sürecinde yürüttükleri tüm faaliyetler ile vergi denetim ve 

yargı birimlerinin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan kamu harcamaları verginin açık maliyetini 

oluşturur. Bu maliyetin minimize edilmesi, tahsilatı kolay ve otokontrol müesseseleri içeren 

vergilerin salınması ile mümkündür. Eğer bir verginin ödenip ödenmediği sadece vergi 

idaresinin denetimi ile ortaya çıkarılıyorsa, açık maliyetlerin artacağı muhakkaktır. Zira, her 

mükellefin denetlenmesi mümkün olmadığı gibi denetimin kendisi dahi pahalı bir faaliyettir.  

Verginin zımni (örtük, gizli) maliyetlerinin minimize edilmesi ise mükelleflerin yerine 

getirmesi gereken maddi (biçimsel, şekli) ödevlerin azaltılması ve vergi normlarının açık ve 

anlaşılır olması ile mümkündür. Mükelleflerin defter tutma, tasdik, evrak tanzimi, beyanname 

doldurma ve vergi dairelerine gidip gelme sıklığı arttıkça muhasebe meslek mensuplarına 

duydukları ihtiyaç da artacak ve vergi ödemek için verginin kendisi dışında ekstra maliyetlere 

katlanmak zorunda kalacaklardır. Bu durum, mükellefin vergiler nedeniyle katlandığı toplam 

maliyet ile devletin kasasına giren paranın farklı olmasına yol açacaktır (Ay, 2014: 168). 

 

2. Ampirik ÇalıĢma 

Türk vergi sisteminin klasik vergileme ilkelerine ne ölçüde uygun olduğunu belirlemek 

amacıyla yapılan bu araştırma Türkiye genelinde 37 ayrı ilde ve 1156 kişiye uygulanan anket 

çalışmasından elde edilen bulguları ve söz konusu bulguların yorumlanmasını içermektedir. 

Araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

tarafından desteklenen bir proje kapsamında yürütülmüştür.  

Anket uygulamaları yürütülürken, küme örneklemesi metodu kullanılmıştır. Ankete katılan 

bireylerin %26,5’i (306 kişi) vergi dairelerinin çeşitli departmanlarında çalışan kişilerden 

oluşurken, %73,5’i (850 kişi) aktif vergi mükelleflerinden oluşmaktadır.  

Anketin güvenilirlik analizi sonucu bulunan Cronbach Alfa katsayısı 0,754’tür. Bu değer 

anketin yüksek güvenilirlikte olduğunu göstermektedir.  

 

2.1. Demografik Bulgular 

Ankete katılanların demografik dağılımları aşağıdaki gibidir.  

 
Tablo 1. YaĢ Grupları Frekans Dağılımı 

 YAġ GRUBU Frekans % Kümülatif % 

 18-35 YaĢ  404 34,9 34,9 

  36-50 YaĢ 572 49,5 84,4 

  51 ve Üzeri 180 15,6 100,0 

  Toplam 1156 100,0   

  

Tablo 2. Cinsiyet Frekans Dağılımı 

 CĠNSĠYET Frekans % Kümülatif % 

 Erkek 850 73,5 73,5 

  Kadın 306 26,5 100,0 
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  Toplam 1156 100,0   

  

Tablo 3. Eğitim Seviyesi Frekans Dağılımı 

 EĞĠTĠM SEVĠYESĠ Frekans % Kümülatif % 

 Okuryazar 9 ,8 ,8 

  Ġlkokul mezunu 141 12,2 13,0 

  Ortaokul mezunu 132 11,4 24,4 

  Lise mezunu 279 24,1 48,5 

  Üniversite mezunu 545 47,1 95,7 

  Lisans Üstü  50 4,3 100,0 

  Toplam 1156 100,0   

 

Tablo 4. Aylık Ortalama Gelir Frekans Dağılımı 

 GELĠR DÜZEYĠ Frekans % Kümülatif % 

 Asgari Ücret Düzeyinde 84 7,3 7,3 

  1600-2000 TL arası 169 14,6 21,9 

  2001-4000 TL arası 459 39,7 61,6 

  4001-7000 TL arası 341 29,5 91,1 

  7001-10000 TL arası 70 6,1 97,1 

  10000 TL'den fazla 33 2,9 100,0 

  Toplam 1156 100,0   

 

2.2. Adalet – EĢitlik Ġlkesine Yönelik Bulgular 

Vergilemede adalet – eşitlik ilkesinin mükellefler ve vergi dairesi çalışanları tarafından nasıl 

algılandığını belirlemek amacıyla öncelikle “Size göre devlet vergilemede adaleti nasıl 

sağlamalıdır?” sorusu yöneltilmiştir. Verilen cevapların frekans dağılımları Tablo 5’te 

verilmiştir.  

 
Tablo 5. “Vergilemede Adalet Nasıl Sağlanır” sorusuna verilen cevapların frekans dağılımı 

 SEÇENEKLER Frekans % Kümülatif % 

 Herkesten aynı miktarda vergi alarak 

(Eşit mutlak fedakârlık) 45 3,9 3,9 

  Herkesten aynı oranda vergi alarak 

(Eşit oranlı fedakârlık) 143 12,4 16,3 

  Gelir arttıkça vergi oranlarını arttırarak 

(Eşit marjinal fedakârlık) 751 65,0 81,2 

  Geliri düĢük olanları vergiden muaf tutarak 

(Minimum fedakârlık) 217 18,8 100,0 

  Toplam 1156 100,0   

 

Bu soruya verilen cevaplar, vergilemede adaleti sağlamak için dikkate alınması gereken 

ödeme gücü prensibinin dört farklı fedakârlık anlayışı bakımından tercih düzeylerini 

vermektedir. Bu cevapları vergi dairesi çalışanları ve aktif vergi mükellefleri açısından 

incelediğimizde istatistiksel açıdan %1 düzeyinde anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir 

(Sig.: 0.000, Contingency coefficent (C): 0.123).  

 
Tablo 6. Vergi dairesi çalıĢanları ile vergi mükelleflerinin fedakârlık anlayıĢları çapraz tablo analizi 

  Size göre devlet vergilemede adaleti nasıl sağlamalıdır? Toplam 

MESLEK  

Herkesten aynı 

miktarda vergi 

alarak 

Herkesten aynı 

oranda vergi 

alarak 

Gelir arttıkça 

vergi oranlarını 

arttırarak 

Geliri düşük 

olanları 

vergiden muaf  
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tutarak 

 Vergi Dairesi ÇalıĢanı 8 36 227 35 306 

  Aktif Mükellef 37 107 524 182 850 

Toplam 45 143 751 217 1156 

 

Verilen cevaplar incelendiğinde vergi dairesi çalışanlarının %74’ü artan oranlı (eşit marjinal 

fedakârlık) vergilemeyi tercih ederken, vergi mükelleflerinin %61,6’sı artan oranlı 

vergilemeyi tercih etmektedir. Toplamda da %65 ile artan oranlı vergileme en çok tercih 

edilen seçenektir.  

 

Vergilemede adalet algısını ölçmek amacıyla ayrıca aşağıdaki ifadelere katılım düzeyleri 

belirlenmiştir. 

 
Tablo 7. “Türk Vergi Sistemi adildir” ifadesine katılım frekans dağılımı 

TERCĠHLER  Frekans % Kümülatif % 

 Kesinlikle katılmıyorum 297 25,7 25,7 

  Katılmıyorum 322 27,9 53,5 

  Kısmen katılıyor,  

kısmen katılmıyorum 
315 27,2 80,8 

  Katılıyorum 170 14,7 95,5 

  Kesinlikle katılıyorum 52 4,5 100,0 

  Toplam 1156 100,0   

 

Tablo 8. “Türkiye’de vergiler ödeme gücüne göre alınmaktadır”  

ifadesine katılım frekans dağılımı 

 TERCĠHLER Frekans % Kümülatif % 

 Kesinlikle katılmıyorum 272 23,5 23,5 

  Katılmıyorum 293 25,3 48,9 

  Kısmen katılıyor,  

kısmen katılmıyorum 
234 20,2 69,1 

  Katılıyorum 262 22,7 91,8 

  Kesinlikle katılıyorum 95 8,2 100,0 

  Toplam 1156 100,0   

 

Tablo 9. “Türkiye'de aynı gelir düzeyindeki herkes aynı şekilde vergilendirilmektedir” 

ifadesine katılım frekans dağılımları 

 TERCĠHLER Frekans % Kümülatif % 

 Kesinlikle katılmıyorum 265 22,9 22,9 

  Katılmıyorum 324 28,0 51,0 

  Kısmen katılıyor,  

kısmen katılmıyorum 
209 18,1 69,0 

  Katılıyorum 250 21,6 90,7 

  Kesinlikle katılıyorum 108 9,3 100,0 

  Toplam 1156 100,0   

  

Tablo 10. “Türkiye'de gelir düzeyi yüksek olanlardan daha yüksek vergi alınmaktadır” 

ifadesine katılım frekans dağılımı 

 TERCĠHLER Frekans % Kümülatif % 

 Kesinlikle katılmıyorum 231 20,0 20,0 

  Katılmıyorum 261 22,6 42,6 

  Kısmen katılıyor,  

kısmen katılmıyorum 
232 20,1 62,6 
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  Katılıyorum 315 27,2 89,9 

  Kesinlikle katılıyorum 117 10,1 100,0 

  Toplam 1156 100,0   

 

Tablo 7 incelediğinde, Türk vergi sisteminin adil olduğuna dair algı genel olarak negatif olup 

(ort.: 2.45), bu ifadeye katılım düzeyleri bakımından vergi dairesi çalışanları ile vergi 

mükellefleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (C: 0,069). Orta yaşlı (36-50 

yaş arası) anket katılımcılarının negatif algısı diğerlerine göre daha fazladır. Ayrıca eğitim 

düzeyi arttıkça negatif algıda artış görülürken, gelir düzeyi arttıkça negatif algı 

zayıflamaktadır. Diğer demografik değişkenler bakımından anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir.  

 

Tablo 8’e göre Türkiye’de vergilemede ödeme gücünün dikkate alındığına inananların oranı 

inanmayanlara göre daha azdır (ort.: 2,67). Bu ifadeye katılım düzeyleri bakımından vergi 

dairesi çalışanları ile vergi mükellefleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (C: 

0,033). Eğitim seviyesi ve gelir düzeyi arttıkça negatif algı artmaktadır.  

 

Tablo 9, Türkiye’de vergilemede yatay eşitliğin hangi ölçüde sağlandığına dair algıyı ifade 

etmektedir. Bu konudaki algı da genel olarak negatiftir (ort.: 2,66). Aynı gelir düzeyindeki 

herkesin aynı şekilde vergilendirilmediğini vergi dairesi çalışanlarının %54’ü, vergi 

mükelleflerinin ise %50’si düşünmektedir (C. 0,045). Diğer demografik değişkenler 

bakımından anlamlı bir fark yoktur.  

 

Türkiye’de vergilemede dikey eşitliğe dikkat edildiğine dair algı çok net değildir. Ankete 

katılanların %42,6’sı olumsuz fikre sahipken, %37,3’ü pozitif düşüncededir (Tablo 10). Bu 

ifadeye katılım düzeyleri bakımından da vergi dairesi çalışanları ile vergi mükellefleri 

arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir (C: 0,94). Demografik değişkenler arasında 

sadece eğitim düzeyi bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark fardır. Eğitim seviyesi 

arttıkça dikey eşitliğin dikkate alındığına dair pozitif algı da artmaktadır (C: 0,157).  

 

2.3. Belirlilik Ġlkesine Yönelik Bulgular 

Türkiye’de vergilemede belirlilik ilkesine hangi ölçüde dikkat edildiğine dair algıyı tespit 

etmek amacıyla ankete katılanlara “Türkiye’de vergi kanunları 5-10 yıl sonra da aynı kalır” 

ifadesine katılım düzeyleri sorulmuştur. Frekans dağılımları Tablo 11’de  verilmiştir (ort.: 

2,46).  

 
Tablo 11. “Türkiye'de vergi kanunları 5-10 yıl sonra da aynı kalır” 

ifadesine katılım frekans dağılımı 

 TERCĠHLER Frekans % Kümülatif % 

 Kesinlikle katılmıyorum 291 25,2 25,2 

  Katılmıyorum 389 33,7 58,8 

  Kısmen katılıyor,  

kısmen katılmıyorum 
210 18,2 77,0 

  Katılıyorum 181 15,7 92,6 

  Kesinlikle katılıyorum 85 7,4 100,0 

  Toplam 1156 100,0   

 
 

Vergi kanunlarının değişme sıklığı hakkindeki algı genel olarak negatiftir. Ankete katılanların 

%58,8’i ifadeye katılmazken, katılanların oranı %23,1’dir. Bu tespit, Türkiye’de vergi 
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kanunlarının sık sık değiştiğini, dolayısı ile belirlilik ilkesine pek riayet edilmediğini 

göstermektedir. Demografik değişkenlerden eğitim düzeyi (%5 düzeyinde ) ile gelir düzeyi 

(%10 düzeyinde) değişkenleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit 

edilmiştir. Diğer demografik değişkenler bakımından anlamlı fark yoktur.  

 

2.4. Uygunluk Ġlkesine Yönelik Bulgular 

Türkiye’de vergilemede uygunluk ilkesine hangi ölçüde dikkat edildiğine dair algıyı 

belirlemek üzere ankete katılanlardan “Türkiye’de vergiler mükelleflere uygun dönemlerde 

alınmaktadır” ifadesine katılım düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Söz konusu ifadeye 

katılım düzeyi frekans dağılımları Tablo 12’de verilmiştir.  
 

Tablo 12. Türkiye'de vergiler mükelleflere uygun dönemlerde alınmaktadır 

ifadesine katılım frekans dağılımı 

 TERCĠHLER Frekans % Kümülatif % 

 Kesinlikle katılmıyorum 123 10,6 10,6 

  Katılmıyorum 245 21,2 31,8 

  Kısmen katılıyor,  

kısmen katılmıyorum 
335 29,0 60,8 

  Katılıyorum 366 31,7 92,5 

  Kesinlikle katılıyorum 87 7,5 100,0 

  Toplam 1156 100,0   

 

Türk vergi sisteminde uygunluk ilkesine dair algı diğer ilkelerle kıyaslandığında belirgin bir 

şekilde pozitiftir (ort.: 3,04). Kuşkusuz bu algının oluşmasında değişik mükellef gruplarına 

yönelik özel vergi ödeme zamanlarının tayin edilmiş olmasının ve vergilemede kaynakta 

kesinti yöntemine ağırlık verilmesinin etkisi büyüktür. Genç (18-35 yaş arası) ve orta yaş üstü 

(51 ve üzeri yaş) katılımcıların algısı orta yaştaki (36-50 yaş arası) katılımcılara göre daha 

pozitiftir. Eğitim seviyesi ve gelir düzeyi arttıkça pozitif algı da artmaktadır (istatistiksel 

olarak %1 düzeyinde anlamlı). Diğer demografik değişkenler bakımından anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır.  

 

2.5. Ġktisadilik Ġlkesine Yönelik Bulgular 

İktisadilik ilkesi verilemenin açık ve zımni (gizli) maliyetlerinin minimize edilmesini ifade 

ettiği için, Türk vergi sisteminde iktisadilik ilkesine dair algıyı tespit etmek üzere ankete 

katılanlardan “Türkiye’de vergi toplamak için devletin yaptığı harcamalar yüksektir” ve 

“Vergiler dışında, vergi ödemek için katlandığım maliyetler yüksektir” ifadelerine katılım 

düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Söz konusu ifadelere katılım düzeyi frekans dağılımları 

Tablo 13 ve Tablo 14’te verilmiştir.  
 

Tablo 13. Türkiye'de vergi toplamak için devletin yaptığı harcamalar yüksektir 

ifadesine katılım frekans dağılımı (Ort.: 3,10) 

 TERCĠHLER Frekans % Kümülatif % 

 Kesinlikle katılmıyorum 119 10,3 10,3 

  Katılmıyorum 261 22,6 32,9 

  Kısmen katılıyor,  

kısmen katılmıyorum 
298 25,8 58,7 

  Katılıyorum 347 30,0 88,7 

  Kesinlikle katılıyorum 131 11,3 100,0 

  Toplam 1156 100,0   
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Tablo 13. Vergiler dışında, vergi ödemek için katlandığım maliyetler yüksektir 

ifadesine katılım frekans dağılımı (Ort.: 3,25) 

 TERCĠHLER Frekans % Kümülatif % 

 Kesinlikle katılmıyorum 98 8,5 8,5 

  Katılmıyorum 245 21,2 29,7 

  Kısmen katılıyor,  

kısmen katılmıyorum 
251 21,7 51,4 

  Katılıyorum 398 34,4 85,8 

  Kesinlikle katılıyorum 164 14,2 100,0 

  Toplam 1156 100,0   

 

Gerek vergilemenin açık maliyeti ve gerekse zımni (gizli) maliyeti ankete katılanlar 

tarafından yüksek bulunmaktadır. Ankete katılanların %41,3’ü vergilemenin açık maliyetini 

yüksek bulurken (katılmayanların oranı %32,9’dur), %48,6’sı vergilemenin zımni 

maliyetlerini yüksek bulduklarını (katılmayanların oranı %29,7’dir) ifade etmiştir. Kısmen 

katılıp kısmen katılmayanların oranı dağıtıldığında söz konusu oranlar menfi yönde daha 

belirginleşecektir.  

Demografik değişkenler açısından bakıldığında vergilemenin açık maliyetini yüksek bulmak 

bakımından eğitim düzeyi ve gelir düzeyi değişkenleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı 

farklar bulunmuştur. Eğitim seviyesi arttıkça verginin açık maliyetini yüksek bulanların oranı 

da artış göstermektedir (%1 düzeyinde anlamlı). Gelir düzeyi yükseldikçe de açık maliyeti 

yüksek bulanların oranı artmaktadır (%5 düzeyinde anlamlı). Verginin gizli maliyeti 

bakımından da eğitim düzeyi arttıkça belirgin bir şekilde gizli maliyetin yüksek olduğuna dair 

algı artmaktadır (%1 düzeyinde anlamlı). Gizli maliyetlerin yüksekliğine dair algı bakımından 

bir fark da vergi dairesi çalışanları ile vergi mükellefleri arasında tespit edilmiştir. Vergi 

mükellefleri verginin gizli maliyetlerini vergi dairesi çalışanlarına göre daha yüksek 

bulmaktadır (%10 düzeyinde anlamlı).  

 

3.Sonuç  

 

Türk vergi sisteminin klasik vergileme ilkeleri olarak kabul edilen adalet-eşitlik, belirlilik, 

uygunluk ve iktisadilik ilkelerine pek uyumlu olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu ilkelerden 

en pozitif algıya sahip olan ilke, uygunluk ilkesidir. Gerek vergi dairesi çalışanları ve gerekse 

vergi mükellefleri Türk vergi sisteminde uygunluk ilkesinin varlığına diğer ilkelere göre daha 

fazla inanmaktadır. Sistem içinde yapılan mükelleflerin özel durumlarına yönelik 

düzenlemeler ile kaynakta vergilemenin yaygınlığı, bu pozitif algının oluşmasındaki temel 

faktörlerdir.  

 

Artan oranlı vergilerin gerek mükellefler tarafından ve gerekse vergi dairesi çalışanları 

tarafından genel kabul görmesi, vergilemede eşit marjinal fedakârlık anlayışının daha da 

yaygın bir şekilde uygulanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. Katılımcıların çok az bir 

kısmının (%3,8) sabit miktarlı maktu vergileri tercih etmesi, Türk vergi sisteminde bu yönde 

bir değişimi işaret etmektedir. Özellikle harçlar ve akaryakıt üzerinden alınan maktu vergiler 

yerine oransal tarifelerin tercih edilmesi uygun olacaktır.  

 

Türk vergi sisteminin en önemli sorunlarından birisi de mevzuatın çok sık değişmesidir. 

Konunun uzmanlarını dahi değişiklikleri takip etmekte zorlayan bu durumun bir an önce 

düzeltilmesi için vergi mevzuatında belirli bir istikrarın yakalanması kaçınılmazdır. Diğer 

taraftan, sistemde karışıklığa yol açan bu değişim sıklığı, vergilemenin gizli maliyetlerinin de 

artmasına yol açmakta ve mükelleflerin sisteme uyumlarını zorlaştırmaktadır.  
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Mali Konulardaki Bilinç Düzeyinin Pozitif Yönde Gelişimi 

Bakımından Ağ Dışsallığı ve Sosyal Medya: Ampirik Bir 

Çalışma 
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Özet 

Dışsallık, bir ekonomik veya sosyal faaliyetin kendisi dışındaki birimleri fiyat mekanizması 

dışında olumlu ya da olumsuz etkilemesidir. Dışsallık değişik şekillerde ve farklı ekonomik 

veya sosyal guruplar arasında ortaya çıkabilir. Günümüz teknoloji çağında dışsallığın en 

yoğun yaşandığı ortamların başında internet ve sosyal ağlar gelmektedir. Söz konusu ağlar ve 

sosyal medyanın pek çok olumlu veya olumsuz etkilerini sıralamak mümkündür. Kullanım 

oranları dikkate alındığında, bu ağların pek çok alanda toplumsal bilinci etkilemek amacıyla 

kullanımı hususu akla gelmektedir. Mali konularda, özellikle de vergi konusundaki negatif 

algının değiştirilmesi ve toplumun vergi ahlâkının yükseltilmesi amacıyla bu ağların 

kullanılması mümkündür. Sosyal medya ve ağların bu amaçla nasıl kullanılabileceğini ortaya 

koymak amacıyla yapılan bu araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Maliye bölümü öğrencileriyle yüz yüze anket tekniği kullanılarak 

yürütülmüştür. 

Anket sonuçlarına göre öğrencilerin tamamına yakını (%98,6) sosyal medya kanallarını 

kullanmakta ve haftada ortalama 7 saatini sosyal ağları veya interneti kullanmak için 

harcamaktadır. Söz konusu ağların kullanım amaçları arasında ilk sırayı %75,9 ile günceli 

takip etmek gelmektedir. Katılımcıların %88,2’si sosyal medyanın bilgi paylaşımı 

bakımından önemli olduğuna inanmaktadır. Sosyal medya kanalıyla yürütülen kamu 

spotlarının davranışlarını değiştirdiğini düşünenlerin oranı %47,1, E-Devlet uygulamalarından 

memnun olanların oranı ise %74,7’dir.  

Anahtar Kelimeler: Dışsallık, Ağ dışsallığı, Sosyal Medya. 

JEL Sınıflandırması:  

 

 

Network Externality and Social Media in terms of the Positive 

Development of the Consciousness Level about Financial Issues: 

An Empirical Study 
Abstract 

Externality is the effect of an economic or social activity on the other economic activity either 

positively or negatively, apart from its price mechanism.  Externality can occur in different 

forms and between different economic or social groups. In today’s technological age internet 

and social networks are at the top of the environments where externality is the most intense. It 

is possible to list many positive or negative effects of these networks and social media.  
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Considering the usage rates, it is thought about the use of these networks to influence social 

consciousness in many areas. It is also possible to use these networks to change financial 

perception, in particular the negative perception of taxation, and to raise the tax morale of 

society. The aim of this study is to determine how social media and networks can be used for 

this purpose. The surveys are carried out with the students of Public Finance Department of 

Faculty of Economics and Administrative Sciences in Afyon Kocatepe University as a face to 

face manner.  

According to the results of the survey, almost all of the students (98,6%) use social media 

channels and spend an average of 7 hours per week using social network or internet. The first 

purpose of using these networks is to fallow daily news (75,9%). 88,2% of the participants to 

the survey believe that social media is important in terms of sharing of information. The 

percentage of those who think that the public spots which carried out through social media 

change their behavior is 47,1% and the percentage of of those who are satisfied with the E-

Government practices is 74.7%. 

Keywords: Externality, Network Externality, Social Media 

JEL Classification:  

1. Giriş 

Dışsallıklar mevcut piyasa başarısızları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Kaynak 

tahsisinde etkinsizliğe yol açması nedeniyle devletin ekonomiye müdahale nedenlerinden biri 

olarak kabul edilirler. Olumsuz dışsallıklarda üretim optimal miktarın üzerinde iken, olumlu 

dışsallıkta üretim optimal miktarın altında gerçekleşebilir. Bu durum Pareto Optimumu’nun 

sağlanmasına engel teşkil eder. 

Ekonomi literatüründe genellikle bağımsız mal, tamamlayıcı mal ve ikame mallar 

arasındaki dışsallıklar şeklinde sınıflamalar yapılırken, maliye literatüründe genellikle üretici 

ve tüketici birimler arasındaki dışsallıklar şeklinde sınıflandırmaların yapıldığı görülmektedir. 

Günümüz dünyasında ekonomik faaliyetlere önemli ölçüde etki eden ve yön veren teknolojik 

gelişmeler dikkate alındığında, yeni bir dışsallık türü olarak kabul edilen ağ dışsallıklarının 

irdelenmesi, gerek ekonomik ve gerekse sosyolojik açıdan elzem hale gelmiştir. Ağ 

dışsallıkları içerisinde yer alan sosyal medya ise farklı insanları bir araya getiren ve insanların 

tutumlarında, davranışlarında ve algılarında etkili olan bir ortamdır.  

Bu çalışmanın amacı bireylerin mali konulardaki bilinç düzeyini etkilemek 

bakımından sosyal medyanın rolünü ortaya koymaktır. Bu amaçtan yola çıkarak Afyon 

Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümü öğrencilerine bir 

anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler çeşitli istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. 

2. Dışsallık Kavramı 

Genellikle dışsallık, ekonomik veya sosyal faaliyetlerin kendisi dışındaki birimleri 

fiyat mekanizması dışında kalarak pozitif veya negatif etkilemesi şeklinde tanımlanır. 

Dışsallık, üçüncü kişi etkileri olarak da adlandırılmaktadır. Bunun nedeni, işlemin esas 

tarafının dışında kalan kişilerin de söz konusu faaliyetlerden etkilenmeleridir (Edizdoğan, 

2007: 25).  

Dışsallıklar, diğer bir ifade ile dışsal ekonomiler, mal ve hizmetlerin sosyal optimuma 

göre daha az ya da daha fazla arzına sebep olan bir piyasa başarısızlığıdır. Olumsuz 

dışsallıkların varlığı durumunda üretim miktarı ortalama miktarın üzerinde, olumlu dışsallığın 

varlığı durumunda ise üretim miktarı optimal üretim miktarının altında gerçekleşir ve Pareto 

Optimumu’na ulaşılmasına engel olur (Arslan, 2014: 30). Bu nedenle dışsallıkların 

içselleştirilmesi için devlet müdahalesi gerekli görülür. Devlet olumlu dışsallıkları arttırmaya, 
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buna karşılık olumsuz dışsallıkları ise azaltmaya veya önlemeye çalışır.  

Dışsallıklar devletin müdahalesi ile ortadan kaldırılabileceği gibi, dışsallık yayan ve 

dışsallıktan etkilenen tarafların kendi aralarında anlaşması ile de ortadan kaldırılabilir.  Ayrıca 

dışsallık için katlanılmayan bir maliyet ya da fiyatlandırılamayan bir fayda söz konusu 

olmalıdır (Demir, 2017: 30). 

Bir dışsallık türü olan ağ dışsallığı ise 1980’lerin ortalarından beri popülarite 

kazanmıştır. Bu dışsallık türünün dayandığı esas, bir ağa katılma eylemi gerçekleştiğinde 

ağdaki diğer tüm katılımcıların bundan fayda sağlaması veya zarar görmesidir (Page ve 

Lopatka, 1999: 952). Ağ dışsallığına örnek olarak telekomünikasyon, internet, karayolu, 

demiryolu ve sosyal ağlar verilebilir. Bu ağlarda dışsallık, kullanıcı sayısı arttıkça etki 

alanının genişlemesi ve kullananların bu ağlardan daha fazla fayda elde etmesi ya da zarar 

görmesi şeklinde ortaya çıkar. Örneğin, cep telefonu veya facebook, twitter, instagram, swarm 

gibi sosyal ağları kullananların sayısının artması ile bu ağı kullananların daha fazla kişiyle 

iletişim kurmasına imkânı sağlar. Böyle bir durumda pozitif ağ dışsallığı ortaya çıkar. Negatif 

ağ dışsallığına örnek olarak da karayolunu kullanan araç sayısının artması durumunda bu 

karayolunu kullananlara kalabalıklaşma maliyeti ile karşı karşıya kalmasıdır. 

2.1. Sosyal Medya 

Sosyal medya günümüzde en önemli iletişim araçlarından biri olup internetin en gözde 

uygulamaları arasındadır. Sosyal medya insanların düşünce görüş ve ilişkilerini internet 

üzerinden paylaştıkları bir ortamdır (Yağmurlu, 2011: 6). 

Günümüzde sanal ortam kullanıcılarının alışkanlık haline getirdiği sosyal medya 

kullanımı, farklı kültürlerden ve farklı kesimlerden geniş kitlelerin sosyal taleplerine yanıt 

vermektedir. Her kesimden bilgi iletişim teknolojilerine olan ilginin artması, sosyal medyanın 

gücünü arttırmakta ve sosyalleşme kavramına yen bir boyut kazandırmaktadır (Vural ve Bat, 

2010: 3349). Sosyal medya kelimesi yerine bazı kaynaklarda Web 2.0’da kullanılmaktadır. 

Sosyal medya kelimelerle, resimlerle, seslerle ve videolarla teknolojiyi bir araya getirmektedir 

(Keskin ve Baş: 2015: 54). 

Yeni medya çağı olarak adlandırılan sosyal medya, temelde iletişim ile ilgili bir 

kavramdır. Çoğu zaman ortak ilgi alanına sahip insanlar bu mecrada bir araya gelir ve herkes 

sesini duyurma, düşüncelerini ve görüşlerini paylaşma imkânına sahip olur (Toksarı, 

Mürütsoy ve Bayraktar, 2014: 6).    

Sosyal medyanın temel özellikleri arasında erişilebilirlik ve kullanışlı teknoloji olması, 

kullanıcıların farklı ülke ya da konumlarda yer alan tanımadıkları diğer kullanıcılarla bireysel 

ve kitlesel iletişim kurmaya imkân sağlaması ve kamuoyu yaratma ve bireyler üzerinde derin 

bir etkileme gücüne sahip olmasıdır (Erdemir, 2017: 5). 

Temelde sosyal medyanın altı ana alt başlığı bulunmaktadır. Bunlar sosyal ağlar, 

bloglar, wikiler, podcastler, forumlar ve mikrobloglardır (Mayfield, 2008: 6). 

Sosyal medyanın birçok avantajı vardır. Bunlardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür (Eröz ve Doğdubay, 2012: 136): 

-Sosyal medya düşük maliyetlidir, 

-Sosyal medyada bilgi hızlı yayılır ve günceldir, 

-Sosyal medyada samimiyet esastır, 

-Sosyal medya hedef kitleyi tanıma imkânı verir, 

-Sosyal medyada ölçme ve değerlendirme yapılabilir, 

-Sosyal medya aracısız olarak direk kişilere ulaşır ve kişiler arası yakınlık sağlar, 

-Sosyal medyada referans yolu ile alınan bilgiler güvenilirdir. 

Sosyal medyanın sayılan avantajlarının yanı sıra bazı dezavantajları da bulunmaktadır. 

Örneğin, sosyal medyadaki paylaşımların çok hızlı yayılması ve kontrolünün güç olması, 

kullanıcıların gerçek sosyal ortamdan uzaklaşmaları ve yalan yanlış bilgi ve haberlerin 
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kontrolsüzce yayılması mümkündür (Vural ve Bat, 2010: 3352). 

İnternet ve sosyal medya analizleri yapan “We Are Social” tarafından hazırlanan 

“Digital in 2017 Global Overview” raporunda internet ve sosyal medya ile ilgili güncel 

rakamlar yer alırken, Türkiye ile ilgili göze çarpan bilgiler de yer almaktadır. Söz konusu 

rapora göre Dünya nüfusunun %50’si interneti aktif olarak kullanmakta iken, aktif sosyal 

medya kullanıcı sayısı dünya nüfusunun %37’sini oluşturmaktadır. En yaygın sosyal medya 

platformu ise “facebook”tur. Değerlendirmeye göre, global ortalama %50 iken, Türkiye’de 

nüfusun %60’ı internet kullanmaktadır. Bu oran dünya internet istatistiklerine göre ise 

%70’dir (www.internetworldstats.com, 15.11.2017). İnternet başında en çok süre geçiren 14. 

ülke Türkiye’de online olunan süre bilgisayarda ortalama 4 saat, mobilde ise 3 saattir. Yine 

ülkemizde nüfusun %60’ı aktif sosyal medya kullanıcısı iken sosyal medyada harcanan 

zaman günde ortalama 3 saattir. Ülkemiz sosyal medyada geçirilen sürede 239 ülke arasında 

9.sırada yer almaktadır (Kemp, 2017). 

Yukarıda bahsi geçen değerlere bakacak olursak, sosyal medyanın hayatımızda 

kapladığı yer azımsanamayacak kadar büyüktür. Şirketler ve ticari kurumlar da doğal olarak 

sosyal medya rüzgarına çok çabuk adapte olmuştur. Ancak devlet kurumlarının aynı hızla 

adaptasyonundan söz etmek pek mümkün değildir. Sosyal medya deyince sadece facebook ve 

twitter değil, diğer sosyal ağlar ve özellikle telefon uygulamaları da dikkate alınmalıdır. 

Telefon uygulamaları ile vatandaşa en hızlı, en kolay hizmeti sunmak mümkündür. Örneğin, 

ülkemizde e-devlet uygulamasına geçildikten sonra, internet tabanlı birçok işlem kolaylaşmış 

ve vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanma oranları da gittikçe artış göstermiştir 

(www.sosyalmedyakulubu.com.tr, 15.11.2017). Sosyal medya araçlarının kullanılması 

gerçekleşen olaylar ile ilgili bilgilerin hemen paylaşılmasında ve olayların erken tespitinde 

resmi kaynaklardan daha hızlıdır (Kavanaugh vd., 2012: 483). Sosyal medya özünde 

katılımcılık ve şeffaflık demektir. Kamu kurum ve kuruluşları, gerek siyasi gerekse bürokratik 

organlar bundan faydalanabilir. Bu durum vatandaşlar ile daha etkin bir iletişim kurulmasını 

sağlar (Kılıç, www.academia.edu, 15.11.2017). 

3. Ampirik Çalışma 

Bu araştırmanın temel amacı bireylerin mali konulardaki bilinç düzeyinde sosyal 

medyanın etki düzeyini belirlemek ve bu noktadan hareketle öneriler geliştirebilmektir. 

Araştırmanın ana kitlesi sosyal medya araçlarının bir veya daha fazlasını kullanan Afyon 

Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencileridir. 

Gönüllülük esasına dayalı olarak tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 340 kişilik 

örneklem grubumuza 27 soruluk anket yöntemi uygulanmıştır. Anketin güvenirlik katsayısı 

(Cronbach Alfa) 0,854 olarak hesaplanmıştır. Buna göre anket sosyal bilimler için yüksek 

derecede güvenilir kabul edilir.  

Çalışmada parametrik ya da parametrik olmayan testlerden hangisinin 

uygulanacağının belirlenmesi için ilk olarak Kolmogrov-Smirnov normallik testi yapılmıştır. 

Elde edilen anlamlılık değerlerinin tümü 0,05’ten küçük bulunmuştur (P.:0,000). Bu sonuca 

göre verilerin normal dağılmadığı sonucuna ulaşılmış ve testler parametrik olmayan testler 

arasından seçilmiştir.  

Demografik veriler aşağıdaki gibidir. 

Tablo 1: Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

Araştırmaya Katılanların Cinsiyeti Frekans Yüzde 

Bay 111 32,6 

Bayan 229 67,4 

Toplam 340 100,0 

Araştırmaya Katılanların Yaş Grubu Frekans Yüzde 
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18-20 153 45,0 

21-23 171 50,3 

24-26 15 4,4 

27 ve üstü 1 0,3 

Toplam 340 100,0 

Araştırmaya Katılanların Aylık Ortalama 

Gelirleri 

Frekans Yüzde 

300 TL’den az 57 16,8 

301-500 TL 146 42,9 

501-750 TL 63 18,5 

751-1000 TL 36 10,6 

10001 TL’den fazla 38 11,2 

Toplam 340 100,0 

Tablo 2: Sosyal Medya Kanallarını Takip 

Sosyal Medya Kanalları Frekans Yüzde 

Facebook 177 52,0 

Twitter  107 31,4 

Instagram 300 88,2 

Swarm 77 22,6 

Youtube 192 56,4 

Bloglar 16 4,7 

Forumlar 11 3,2 

Diğer 5 1,4 

Toplam 340 100,0 

Araştırmaya katılan öğrencilerin hangi sosyal medya kanallarını takip ettikleri ile ilgili 

soru sorulmuş ve katılımcıların %88,2’si Instagram’ı, %56,4’ü Youtube’u, %52’si 

Facebook’u, %31,4’ü Twitter’ı, %22,6’sı Swarm’ı, %4,7’si Blogları, %3,2’si Forumları 

kullandıklarını belirtmiştir. Katılımcıların %1,4’ü ise diğer cevabı olarak Snapchat cevabını 

vermişlerdir. Bu sonuçlara göre katılımcıların sosyal medyayı aktif kullandıkları ve özellikle 

Instagram, Youtube ve Facebook gibi sosyal medya kanallarını daha çok takip ettikleri tespit 

edilmiştir. 

Tablo 3: Sosyal Medyada ve İnternette Haftalık Olarak Geçirilen Vakit 

 1 saatten 

az 

1-3 saat 4-6 saat 7-9 saat 10 saatten 

fazla 

Fr

k

ns 

Yüzde Frkns Yüzde Frkn

s 

Yüzde Frkns Yüzde Frkns Yüzde 

Sosyal 

Medya 

1

3 

3,8 44 12,9 104 30,6 71 20,9 108 31,8 

İnternet 9 2,6 46 13,5 91 26,8 66 19,4 128 37,6 

 Tablo 3’te çalışmaya katılan öğrencilerin sosyal medya sitelerinde ve internette haftada 

ne kadar zaman harcadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların %31,8’inin sosyal 

medyada 10 saatten fazla; %37,6’sının ise internette yine 10 saatten fazla vakit geçirdikleri 

tespit edilmiştir.  

3.1. Haber Alma Kaynağı 
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Sosyal medya haber alma kaynağı açısından önemli bir araçtır. Bu nedenle çalışmada 

ankete katılan öğrencilerden “Sosyal medya önemli bir haber alma kaynağıdır" ifadesine 

katılım düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Katılımcıların söz konusu ifadeye katılım frekans 

dağılımları Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4: Haber Alma Kaynağı 

 Frekans % Kümülatif % 

Kesinlikle Katılıyorum (1) 91 26,8 26,8 

Katılıyorum (2) 149 43,8 70,6 

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum (3) 59 17,4 87,9 

Katılmıyorum (4) 32 9,4 97,4 

Kesinlikle Katılmıyorum (5) 9 2,6 100,0 

Toplam  340 100,0  

Tablo 4’e göre ankete katılan öğrencilerin %70,6’sı sosyal medyayı en önemli haber 

alma kanalı olarak görürken, %12’si bu fikre katılmamaktadır.  

3.2. Sosyal Medyada Yer Alan Kamu Spotları 

Kamu spotu, kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve eğitici nitelikteki 

film ve sesler ile alt bantlarına verilen isimdir. Kamu spotları kamu kurum ve kuruluşları ile 

dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanır ya da hazırlatılır ve Üst Kurul 

tarafından yayınlanmasına izin verilir. Araştırmada kamu spotlarının insan davranışları 

üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla katılımcılara “Sosyal medyada yer 

alan kamu spotları insanların davranışlarını olumlu yönde etkiler” ifadesi yöneltilmiş ve bu 

ifadeye katılım düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Katılım düzeylerini gösteren frekans 

dağılımları Tablo 5’de yer almaktadır. 

Tablo 5: Sosyal Medyadaki Kamu Spotları 

 Frekans % Kümülatif % 

Kesinlikle Katılıyorum (1) 50 14,7 14,7 

Katılıyorum (2) 110 32,4 47,1 

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum (3) 128 37,6 84,7 

Katılmıyorum (4) 39 11,5 96,2 

Kesinlikle Katılmıyorum (5) 13 3,8 100,0 

Toplam  340 100,0  

Tablo 5 incelendiğinde ankete katılan öğrencilerin %32,4’ü kamu spotlarının insan 

davranışlarını olumlu yönde etkilediğini düşünürken, %15,3’ü bu fikre katılmamaktadır.  

Ankete katılan öğrencilerin kamu spotlarının insan davranışları üzerinde olumlu etkisi 

olup olmadığı düşüncesi ile demografik faktörlere ve tanımlayıcı sorulara göre farklılık 

gösterip göstermediğini anlamak için Ki-kare analizi yapılmıştır. Analizden elde edilen 

bulgular değerlendirildiğinde söz konusu ifadeye verilen yanıtlar ile demografik faktörler ve 

tanımlayıcı sorular arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin varlığına rastlanmamıştır. 

3.3. E-Devlet Uygulamaları 

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomik ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir 

parçası olmuştur. Devletin de bu gelişmeye ayak uydurması bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bireyler, gelişen teknolojinin sayesinde devletten, daha iyi hizmet sağlamasını beklemektedir. 

Ayrıca ağ teknolojisi ve sosyal medya araçları bilgiye erişim ve bilginin paylaşımı konusunda 

sınır tanımaz bir hale gelmiştir (Kızılyel, 2007: 56). Toplumların teknolojik olarak gelişmeye 

başlamasıyla ihtiyaçlarda da değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişikliklere çözüm bulan, 
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yine hızla değişen bilgi ve iletişim teknolojileri olmuştur. Devletler de bu durumdan 

faydalanmak istemiş ve devlet eliyle gerçekleşen kamu hizmetleri, elektronikleşmeye 

başlamıştır. Bu elektronikleşme de e-devlet kavramını gündeme getirmiştir (Sağsan, 2001: 

91). Çalışmada ankete katılan öğrencilerin e-devlet uygulamalarından memnun olup 

olmadığını ölçmek amacıyla “E-devlet uygulamalarından memnunun” ifadesi yöneltilmiş 

ve bu ifadeye katılım düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Katılım düzeyleri Tablo 6’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 6: E-Devlet Uygulamaları 

 Frekans % Kümülatif % 

Kesinlikle Katılıyorum (1) 122 35,9 35,9 

Katılıyorum (2) 132 38,8 74,7 

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum (3) 63 18,5 93,2 

Katılmıyorum (4) 14 4,1 97,4 

Kesinlikle Katılmıyorum (5) 9 2,6 100,0 

Toplam  340 100,0  

Elde edilen bulgulara göre ankete katılan öğrencilerin önemli bir kısmı e-devlet 

uygulamalarından memnundur (%74,7). E-devlet uygulamalarından memnun olmayanların 

oranı ise &6,7’dir.  

“E-devlet uygulamalarından memnunum” ifadesine katılım düzeylerinin demografik 

faktörler ve tanımlayıcı sorulara göre farklılık gösterip göstermeyeceği çapraz tablo ile analiz 

edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde söz konusu ifadeye verilen yanıtlar 

bakımından demografik faktörler ve tanımlayıcı sorular arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark tespit edilememiştir. 

3.4. Vergi Ahlâkını Artırmada Sosyal Medyanın Etkinliği 

 Sosyal medyanın vergi ahlâkını etkileyip etkileyemeyeceğini tespit etmek amacıyla 

katılımcılara “Ülkemizde vergi ahlâkını artırmak için sosyal medya etkin bir şekilde 

kullanılabilir” ifadesi yöneltilmiş ve bu ifadeye katılım düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. 

Katılım frekans dağılımları Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: Vergi Ahlâkını Artırmada Sosyal Medyanın Etkinliği 

 Frekans % Kümülatif % 

Kesinlikle Katılıyorum (1) 71 20,9 20,9 

Katılıyorum (2) 98 28,8 49,7 

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum (3) 94 27,6 77,4 

Katılmıyorum (4) 52 15,3 92,6 

Kesinlikle Katılmıyorum (5) 25 7,4 100,0 

Toplam  340 100,0  

 Ankete katılanların %49,7’si sosyal medyanın vergi ahlakını artırmada etkin bir araç 

olarak kullanılabileceği düşüncesinde iken, %22,7’si tersi düşüncededir.  

3.5. Sosyal Medya Aracılığı İle Kamu Hizmetlerinin Duyurulması 

 Kamu hizmetlerinin duyurulmasında sosyal medya bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu 

nedenle ankete katılan öğrencilere kamu hizmetlerinin sosyal medya aracılığı ile 

duyurulmasını isteyip istemediklerinin tespiti için “Kamu hizmetlerinin sosyal medya 

aracılığı ile duyurulmasını isterim” şeklinde bir ifade yöneltilmiştir. Katılım düzeyleri Tablo 

8’de verilmiştir. 
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Tablo 8: Sosyal Medya Aracılığı İle Kamu Hizmetlerinin Duyurulması 

 Frekans % Kümülatif % 

Kesinlikle Katılıyorum (1) 79 23,2 23,2 

Katılıyorum (2) 137 40,3 63,5 

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum (3) 86 25,3 88,8 

Katılmıyorum (4) 30 8,8 97,6 

Kesinlikle Katılmıyorum (5) 8 2,4 100,0 

Toplam  340 100,0  

 Ankete katılan öğrencilerin %40,3’ü kamu hizmetlerinin sosyal medya aracılığı il 

duyurulmasını isterken, %11,2’si istememektedir.  

Ankete katılan öğrencilerin “Kamu hizmetlerinin sosyal medya aracılığı ile 

duyurulmasını isterim” ifadesine katılım düzeylerinin demografik faktörler ve diğer 

tanımlayıcı sorulara göre farklılık gösterip göstermediği analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına 

Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde söz konusu ifadeye verilen yanıtlar bakımından 

demografik faktörler ve tanımlayıcı sorular arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

edilememiştir 

3.6. Sosyal Medya Anketleri 

Hemen herkes sosyal medyayı kullanırken anketlerle karşı karşıya kalır. Bu anketler 

gündem anketleri, seçim anketleri, ürün anketleri ya da mali konularda olabilir. Mali 

konularda yapılan anketlere öğrencilerin bakış açısını ölçmek amacıyla “Mali konularda 

sosyal medyada yapılacak anketlere katılırım” ifadesi yönetilmiştir. Bu ifadeye katılım 

düzeyleri Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9: Mali Konularda Sosyal Medya Anketleri 

 Frekans % Kümülatif % 

Kesinlikle Katılıyorum (1) 59 17,4 17,4 

Katılıyorum (2) 113 33,2 50,6 

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum (3) 92 27,1 77,6 

Katılmıyorum (4) 56 16,5 94,1 

Kesinlikle Katılmıyorum (5) 20 5,9 100,0 

Toplam  340 100,0  

 Ankete katılan öğrencilerin yarısı (%50,6) mali konularda yapılacak sosyal medya 

anketlerine katıldıklarını ifade ederken, %22,4’ü katılmadıklarını belirtmiştir.  

“Mali konularda sosyal medyada yapılacak anketlere katılırım” ifadesine katılım 

düzeylerinin demografik faktörler ve tanımlayıcı sorulara göre farklılık gösterip 

göstermeyeceği çapraz tablo ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde 

söz konusu ifadeye verilen yanıtlar bakımından demografik faktörler ve tanımlayıcı sorular 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 

3.7. Kamu Spotu Çalışmalarında Gönüllülük 

Araştırmada katılımcılara “Sosyal medya aracılığı ile yürütülecek kamu spotu 

çalışmalarında gönüllü bir şekilde görev alırım” ifadesi yöneltilmiş ve bu ifadeye katılım 

düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Öğrencilerin katılım düzeylerini gösteren frekans 

dağılımları Tablo 10’da yer almaktadır. 
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Tablo 10: Kamu Spotu Çalışmalarında Gönüllülük 

 Frekans % Kümülatif % 

Kesinlikle Katılıyorum (1) 58 17,1 17,1 

Katılıyorum (2) 89 26,2 43,2 

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum (3) 108 31,8 75,0 

Katılmıyorum (4) 52 15,3 90,3 

Kesinlikle Katılmıyorum (5) 33 9,7 100,0 

Toplam  340 100,0  

Tablo 10 incelendiğinde, ankete katılan öğrencilerin %43,2’si sosyal medya aracılığı 

ile yürütülecek kamu spotu çalışmalarında gönüllü olarak görev alabilecekken, %25’i görev 

almayı istememektedir.  

4.Sonuç 

Bir ekonomik faaliyetin diğer bir ekonomik faaliyeti fiyat mekanizması dışında olumlu 

ya da olumsuz etkilemesi olarak tanımlanan dışsallık kavramının örneklerinden biri de ağ 

dışsallığıdır. Ağa katılan kişi sayısındaki artışa bağlı olarak diğer katılımcıların bu durumdan 

fayda sağlaması ya da zarar görmesi olarak tanımlanabilen ağ dışsallığına verilebilecek en 

önemli örnek çağımızın en gelişmiş iletişim araçlarından olan sosyal medyadır.  

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Maliye bölümü öğrencileriyle yapılan bu anket 

çalışmasında öncelikle uygulamaya katılanların hangi sosyal medya kanallarını takip ettikleri; 

internette ve sosyal medyada ne kadar zaman geçirdikleri ve bu kanalları kullanım amaçları 

belirlenmiştir.  

Elde edilen bulgulara göre en çok kullanılan sosyal medya kanalının “Instagram” 

olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca katılımcıların internette ve sosyal medyada çok fazla zaman 

harcadıkları yine yapılan uygulama sonucunda tespit edilmiştir. İnternet ve sosyal medyanın 

kullanım amacı ankete verilen cevaplar doğrultusunda değerlendirildiğinde en temel amaç 

“günceli takip etmek” olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya üzerinden alışveriş 

yaptığını beyan eden katılımcıların oranına baktığımızda ise %60 gibi bir oran karşımıza 

çıkmaktadır. Bu oranın, mali açıdan değerlendirildiğinde, sosyal medya kanalıyla alışveriş 

yapılmasının vergi kayıp ve kaçaklarını arttırabilecek ciddiyete sahip olduğu göze 

çarpmaktadır. Bu durum ilgili yasal düzenlemelerin arttırılmasının gerekliliğini kaçınılmaz 

hale getirmiştir. 

Uygulama sonucunda katılımcılar tarafından sosyal medyanın hem “bilgi paylaşımı” 

açısından hem de “iyi bir haber alma kaynağı” olması açısından etkili bulunduğu ortaya 

çıkmıştır. 

Uygulamaya katılan öğrencilerin sosyal medyadaki değerlendirmeleri önemli bulma 

oranlarının yüksek çıkmadığı görülmüştür. Ayrıca sosyal medyada yapılan yorumların karar 

almada göz ardı edilemeyecek derecede etkisinin olabileceği görülmektedir. 

Katılımcılar içinde sosyal medya üzerinden yapılan ve bir kamu hizmeti olan kamu 

spotlarının davranışlar üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünenler %32 gibi bir orana 

sahiptir. Bu da göstermektedir ki kamu spotları sosyal medya üzerinde etkili bir yönlendirme 

aracı olarak kabul edilebilir. 

Devletin sunduğu başka bir hizmet olan “E- Devlet” uygulamasında daha belirgin bir 

tablo ortaya çıkmaktadır. Katılımcılar arasında E-Devlet uygulamalarından memnuniyet oranı 

oldukça yüksek çıkmıştır. Bu da bir kamu hizmeti olan elektronik devlet uygulamasının etkili 

çalıştığını göstermektedir 
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UlaĢımın Hayati DıĢsal Maliyeti: Ölümlü Trafik Kazaları 
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Özet 

Ulaşım sektörü, birtakım faydalar sağlamakla birlikte çeşitli maliyetler de getirmektedir. 

Dışsal maliyet olarak ifade edilebilecek kalabalıklaşma maliyeti söz konusu maliyetlerden 

birini oluşturmaktadır. Trafikte kalabalıklaşma maliyeti sonucunda çevre kirliliği, yol 

sıkışıklığı, zaman kaybı, trafik kazaları gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada 

ulaşımın dışsal maliyetinin bir sonucu olarak ölümlü trafik kazaları ele alınmıştır. Türkiye’de 

2017 yılının çeşitli verileri kullanılarak ulaşımın dışsal maliyetlerinin ekonometrik analizi 

yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, toplam taşıtlardaki bir birimlik artış ölümlü kaza sayısını 

0.0047 kadar arttırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ulaşım, kalabalıklaşma maliyeti, ölümlü trafik kazaları 

JEL Sınıflandırması: F38  

 

 

Vital External Cost of Transportation: Fatal Traffic Accidents 

 
Abstract 

The transport sector brings with it a number of benefits together with various costs. The cost 

of crowding, which can be expressed as external cost, constitutes one of the mentioned costs. 

As a result of crowding costs in traffic, various problems such as environmental pollution, 

road congestion, time loss, traffic accidents are emerging. In this study, fatal traffic accidents 

are discussed as a result of the external cost of transportation. Econometric analysis of data 

using a variety of external costs of transportation in Turkey in 2017 was carried out. 

According to the results of the analysis, one unit increase in total vehicles increases the 

number of fatal accidents by 0.0047. 

Keywords: Transportation, Crowding Cost, Fatal Traffic Accident. 

JEL Classification: F38 

1.GiriĢ 

Toplumların gelişmesinde ve ilerlemesinde sağlık, ekonomi, eğitim ve ulaştırma alanında 

gerçekleşen yeniliklerin, reformların çok önemli katkıları olmuştur. Özellikle de ülkelerin 

ulaştırma altyapılarının gelişmesi o ülkenin ekonomik sektörlerini de önemli ölçüde 

etkilemiştir. Çünkü ulaşım, ekonominin her aşamasında gerekli kilit alanlardan birini 

oluşturmaktadır. Ulaşımın sağlandığı her bölgede sanayi, tarım, eğitim, turizm sektörleri de 

ekonomik canlılık kazanmaktadır. 

Dışsallık, bir ekonomik veya sosyal faaliyetin kendisi dışındaki bir ekonomik veya sosyal 

birimi fiyat mekanizması dışında pozitif veya negatif etkilemesi şeklinde tanımlanabilir. 

                                                 
1
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Negatif veya pozitif dışsallıklar ekonomik veya sosyal tüm alanlarda kendini göstermekle 

birlikte, ulaşım sektöründe hayati sonuçlar doğurabilmektedir. Her yıl trafik kazalarında 

kaybedilen insan sayısı, ulaşım dışsallıklarının üzerinde durulması gereken önemli bir 

boyutunu teşkil etmektedir. 

Bu çalışmada ulaşımda kalabalıklaşma sonucu yaşanan trafik kazaları ele alınmıştır. Bu 

kapsamda il ölçeği baz alınmış ve 2017 yılının çeşitli verileri kullanılarak trafik kazaları 

üzerindeki etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın birinci ve ikinci bölümünde, 

ulaşım ve dışsallıklar bakımından kısa teorik bilgilere değinilmiş ve literatürde bu kapsamda 

yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Üçüncü ve dördüncü bölümde ise motorlu taşıt sayısı, nüfus, 

bölünmüş yol uzunlukları ele alınarak trafik kazaları üzerindeki etkilerinin analiz sonuçlarına 

yer verilmiştir. 

2.Literatüre BakıĢ 

Ulaşım insanların ve ürünlerin (araç, yük, eşya vb.) belli bir amaç dahilinde yer değiştirmesi 

şeklinde tanımlanabilir. Ulaştırma ise bir amaca dönük olarak geçekleştirilen ara bir hizmeti 

oluşturmaktadır. Ulaştırmada amaç fayda sağlamaktır. Dolayısıyla ulaşım dünden bugüne 

insanların temel gereksinimleri arasında yer almış ve insanlar bu gereksinimi çeşitli şekillerle 

gidermiştir.  

Ulaşım birçok farklı araçlarla gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu araçlar gündelik yaşamı 

kolaylaştırmanın yanı sıra trafik kazaları, hava kirliliği gürültü gibi durumlar da ortaya 

çıkarmaktadır. Bu kapsamda ulaşımın hem pozitif hem de negatif dışsallıklarında söz etmek 

mümkün olmaktadır (Aydın, 2015: 274). Bununla birlikte hızlı kentleşme, artan nüfus sonucu 

yaşanan kalabalıklaşma maliyeti ulaşım sektöründe de görülmektedir. Örneğin kent içi 

ulaşımda yüzlerce insanın sürekli olarak yer değiştirmesi hem trafik sıkışıklığı sebebiyle 

zaman kaybına hem de akaryakıt israfına sebep olmaktadır (Gündüz, Kaya ve Aydemir, 2011: 

139). Bununla birlikte ulaşımda kalabalıklaşmanın sonucu yaşanan trafik kazaları parasal 

olarak ifade edilemeyecek kayıplar ortaya çıkarmaktadır. Bu durum ise ulaşımın dışsal 

maliyetinde önemli bir paya sahip olmaktadır (Jochem, Doll ve Fichter: 2016: 63). 

Ulaştırma sektörü, ekonomik ve sosyal gelişme bakımından kilit sektör niteliğinin yanı sıra 

enerji gibi yenilenemeyen kaynakların esas tüketicisi niteliği de taşımaktadır. Diğer taraftan 

sadece ulaşım kullanıcısına değil toplumun diğer bireylerine de bir maliyet oluşturmaktadır. 

Bu maliyetlerin hepsi ulaşımın toplumsal maliyeti şeklinde ifade edilebilir. Bununla birlikte 

bir ulaşım kullanıcısı hiçbir maliyete katlanmadan diğer kişilerin refahını etkiliyorsa dışsal 

maliyet söz konusu olmaktadır (Nalçakan, Tutar ve Tutar, 2012: 59). Ulaşım sektörünün 

sebep olduğu dışsal maliyetler Tablo 1’de kısaca özetlenmiştir. 

Tablo 1. UlaĢımın DıĢsal Maliyetleri 

Yol aşınması Hava, su ve toprak kirliliği Görsel rahatsızlık 

Sıkışıklık maliyeti Park yeri sıkışıklığı Ekosistem üzerindeki olumsuz etki 

Trafik kazaları Araçların üretimi ve geri 

dönüşümünde ortaya çıkan kirlilik  

Toplumda engelleyici etki 

Kaynak: Hjelle, 2003:4. 

Ulaşımın ortaya çıkardığı dışsallıkları araştıran çok sayıda çalışma mevcuttur. Elmas ve 

Yıldızhan (1999), ülkemizde ulaşım politikalarını ve trafik kazalarının ekonometrik analizini 

yapmıştır. Çalışmada 1980-1997 yılları esas alınarak kaza sayısı, otoyol uzunluğu, yük 

taşımada karayolu yükü, karayollarında km’ye düşen araç sayısı ve reel trafik cezaları 

kullanılarak bir regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda trafik kazaları ile 
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karayolları yük taşıma yükü, yol yoğunluğu arasında anlamlı bir ilişkinin varlığına 

erişilmiştir.   

Türkel (2010), ulaşım sektörünü ve trafik kazalarını ele aldığı çalışmasında Türkiye için 

insani yaşam değeri araştırması ve hesaplaması gerçekleştirmiştir. Trafik kaza sayılarını, ölü 

sayılarını ve kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla değerlerini kullanarak ülkemizdeki ölüm 

oranlarının AB ortalamasının üç katı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte 

ülkemizdeki trafik kazalarının AB ortalamasına indirilmesinin ülke için GSYH’nın yıllık 

%1,45’i kadar bir kazanım sağlayacağını belirtmiştir.  

Yüksel, Yardım ve Gürsoy (2010), İstanbul’un Eminönü ilçesinde “Tıkanıklık Fiyatlandırma 

Yönteminin” uygulanıp uygulanamayacağını incelemişlerdir. Çalışma sonucunda Eminönü 

ilçesinde tıkanıklık fiyatlandırması uygulamasının uygun olduğu ve trafik şartlarının 

iyileştirmesinde, zararlı emisyonların, zaman kaybının ve yakıt tüketiminin azaltılmasında 

fayda sağlayacağı bulgusuna erişilmiştir.  

Delucchi ve Mccubbin (2010), Amerika Birleşik Devletleri’nde ulaşımın dışsal maliyetinin 

analizini yaptıkları çalışmada, ulaşımın dışsal maliyeti kapsamında sıkışıklık, kaza, hava 

kirliliği, iklim değişikliği ve gürültü gibi maliyetleri dikkate almışlardır. Çalışma sonucunda 

kaza ve sıkışıklık maliyetlerinin diğer maliyetlere kıyasla en büyük maliyet olduğu ifade 

edilmiştir.  

Nalçakan, Tutar ve Tutar (2012), yaptıkları çalışmada ulaşım sektörünün dışsal maliyetlerinin 

ekonomik etkilerini tartışmaya açmıştır. Bu kapsamda sürdürülebilir ulaştırmanın 

gerçekleştirilmesine ilişkin politikalar uygulanması ve süreçlerin geliştirmesi hususlarına yer 

vermişlerdir. Ulaştırma sektörü ile ilgili çevresel, ekonomik ve toplumsal bir bütünlük taşıyan 

ulaştırma politikasının uygulanması halinde ulaşım faaliyetlerinin küresel ve ulusal düzeyde 

uzun vadeli, sürdürülebilir, kapsamlı ve sistemli bir yapılandırmanın mümkün olacağı 

belirtilmiştir.  

Çarıkçı (2013) yüksek lisans tez çalışmasında bölünmüş yol çalışmalarının trafik kazaları 

üzerine etkilerini incelemiştir. Çalışmada bölünmüş yol yapımına başlanılmadan önceki 

yıllarda ve yapım tamamlandıktan sonraki yıllarda meydana gelen ölümlü-yaralanmaları trafik 

kazaları ele alınmıştır. Çalışma sonucunda seçilen bölünmüş yollarda toplam kaza ve 

yaralanma sayılarında artış, ölüm vakalarında ise özellikle 2008 yılı itibariyle azalma 

görüldüğü belirtilmiştir. Bununla birlikte kaza başına gerçekleşen ölüm vakalarında ise devlet 

yollarının tümünde ve bölünmüş yollarda 2002 yılından itibaren belirgin bir azalış olduğu 

ifade edilmiştir.  

Lorasokkay, Çelik ve Atasağun (2013), trafik kazalarını ve KOP bölgesini incelemişlerdir. 

Çalışma sonucunda kazaların %75’inin Konya ilinde meydana geldiği, bölünmüş yolların ve 

yol kalitesinin artışı kazaları azalttığı ve uzun vadede yapılması planlanan otoyol projelerinin 

trafik kazalarını en aza indirgeyeceği ifade edilmiştir.  

Craivioto, Yamasue, Okumura ve Ishihara (2013), Meksika’da ulaşımın dışsal maliyetinin 

analizinde altı tane maliyet kategorisi belirlemişlerdir. Söz konusu maliyetler, hava kirliliği, 

sera gazı, gürültü, trafik kazaları, sıkışıklık ve altyapıdan oluşmaktadır. Çalışmada yapılan 

analizler sonucunda Meksika’da ulaşımın toplam dışsal maliyeti yılda 59.42 milyon dolar 

olarak hesaplanmıştır.  Bununla birlikte en büyük maliyet kategorisinin kazalardan (16.9 

milyon dolar) oluştuğu ifade edilmiştir. 
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3.Ampirik ÇalıĢma 

3.1. Veri Seti  

Çalışmada, ulaşımda kalabalıklaşma maliyetinin bir sonucu olan trafik kazalarının ölçülmesi 

amacıyla, 81 ile ait 2017 yılı toplam motorlu taşıt sayısı, otomobil sayısı, kamyon sayısı, 

ölümlü-yaralanmalı trafik kaza sayısı, nüfus ve bölünmüş yol uzunluğu kullanılmıştır. 

Çalışma 2017 yılına ait verileri içermesi bakımından bir yatay kesit analizi oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla analizlerde kullanılan değişkenler belirli bir dönemde ortaya çıkan durumu 

yansıtmaktadır. Çalışmada tüm iller analiz kapsamına dahil edilmiştir. İl bazında toplam 

motorlu taşıt sayıları, toplam kaza sayıları ve nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK)’ndan, bölünmüş yol uzunluğu ise Karayolları Genel Müdürlüğü’nden derlenmiştir. 

Bu kapsamda analizde kullanılan değişkenler Tablo 2’de tanımlanmıştır.   

Tablo 2. DeğiĢkenlerin Tanımlanması 

DEĞĠġKEN TANIM 

TMTS Toplam Motorlu Taşıt Sayısı 

OS Otomobil Sayısı 

KS Kamyon Sayısı 

ĠN İl Nüfusları 

BYU Bölünmüş Yol Uzunluğu 

ÖYKS Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kaza Sayısı 

 

3.2. Metodoloji 

Çalışmada iller bütün olarak ele alınmasının yanı sıra iki farklı gruba ayrılarak da analiz 

edilmiştir. İllerin iki farklı gruba ayrılmasının sebebi motorlu taşıt sayısı, trafik kaza sayısı ve 

nüfus açısından kendi içerisinde daha homojen alt gruplar oluşturmaktır (Sağbaş, 2004: 173).  

Çalışmanın ekonometrik analiz kısmında SPSS ve E-Views programları kullanılarak elde 

edilen bulgulara yer verilmiştir. En küçük kareler yönteminde kullanılan denklemler aşağıdaki 

gibidir;  

ÖYKS= A1 + A2 TMTS (1)  ÖYKS= A1 + A2 OS (2)  ÖYKS= A1 +A2 KY (3) 

ÖYKS = A1 + A2 İN (4)  ÖYKS= A1 + A2 BYU (5) 

Bağımsız değişkenler: Toplam Motorlu Taşıt Sayısı (TMTS), Otomobil Sayısı (OS), 

Kamyon Sayısı (KY), İl Nüfusları (İN) ve Bölünmüş Yol Uzunluğu (BYU)  

Bağımlı değişken: Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kaza Sayısı (ÖYKS)  

3.3. Regresyon Analizi 

Çalışmada motorlu taşıtların, nüfusun trafik kazaları üzerindeki etkisi en küçük kareler 

yöntemi ile analiz edilmiştir. Regresyon sonuçları aşağıda verilmiştir.  
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Tablo 3. Toplam Motorlu Taşıt Sayısının Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kaza Sayısı Üzerindeki 

Etkisi  

DENKLĠK 1 

TMTS 0.0047 

 (21,76) * 

R
2 

0,85 

F Stat. 473,82 

Gözlem Sayısı 81 

Parantez içindeki değer t-istatistiğidir. 

Tablo 3, toplam motorlu taşıt sayısı ile ölümlü-yaralanmalı trafik kaza sayısı 

arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Analiz sonucunda toplam motorlu taşıt sayısı ile ölümlü-

yaralanmalı kaza sayısı arasında anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Bu kapsamda diğer şeyler 

sabit varsayımı altında toplam taşıtlardaki bir birimlik artış ölümlü kaza sayısını 0.0047 kadar 

arttırmaktadır. Bununla birlikte toplam taşıtlardaki değişmeler toplam ölümlü kaza 

sayısındaki değişmelerin %85’ini, diğer değişkenler ise %15’lik kısmını açıklanmaktadır. 

Tablo 4. Otomobil Sayısının Ölümlü-Yaralanmalı Kaza Sayısı Üzerindeki Etkisi 

DENKLĠK 2 

OS 0.0066 

 (16,81) * 

R
2 

0,78 

F Stat. 282,74 

Gözlem Sayısı 81 

Parantez içindeki değer t-istatistiğidir. 

Tablo 4’de otomobil sayısı ile ölümlü-yaralanmalı trafik kaza sayısı arasındaki 

ilişkinin bulguları yer almaktadır. Bu kapsamda söz konusu değişkenler arasında anlamlı bir 

ilişki mevcut olmakla birlikte otomobil sayısındaki bir birimlik artış toplam ölümlü kaza 

sayısını 0.0066 kadar arttırmaktadır. Aynı zamanda otomobil sayısındaki değişimler ölümlü 

kaza sayısındaki değişimlerin %78’ini açıklamaktadır. Diğer kalan %22’lİk kısım ise diğer 

değişkenler tarafından açıklanmaktadır. 

Tablo 5. Ġl Nüfuslarının Ölümlü-Yaralanmalı Kaza Sayısı Üzerindeki Etkisi  

DENKLĠK 4 

İN 0.0012 

 (16,12) * 

R
2 

0,76 

F Stat. 260,03 

Gözlem Sayısı 81 

Parantez içindeki değer t-istatistiğidir. 

Tablo 5’de il nüfusu ile ölümlü kaza sayısı arasındaki ilişkinin sonuçları yer 

almaktadır. Tablodan da görüleceği üzere söz konusu değişkenler arasında anlamlı bir ilişki 

var olmaktadır. Aynı zamanda nüfustaki bir birimlik artış ölümlü kaza sayısını 0.0012 kadar 

arttırmakta ve nüfustaki değişimler ölümlü kaza sayısındaki değişimlerin %76’sını 

açıklamaktadır. 
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4.Sonuç 

Ulaştırma faaliyetlerindeki yoğun artış, günlük yaşama getirdiği kolaylıkların yanı sıra, pek 

çok olumsuz dışsallığa da neden olmaktadır. Bu dışsallıklardan insan yaşamı için en hayati 

olanı ise ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarıdır. Kalabalıklaşma maliyetlerinin artmasıyla 

daha da artan bu tür hayati dışsallıkların minimize edilmesi çabaları bütün ülkelerin ortak 

faaliyetleri arasındadır.  

Bu çalışmada, 81 ile ait trafik kaza sayıları, nüfus bilgileri, bölünmüş yol uzunlukları gibi 

değişkenler esas alınarak ekonometrik analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda söz 

konusu değişkenler ile ölümlü kaza sayısı arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit 

edilmiştir. Regresyon sonuçlarına göre, trafiğe çıkan otomobil sayısındaki bir birimlik artış, 

ölümlü trafik kazalarında 0,0047 oranında artışa sebep olmaktadır.  
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Özet 

Ekonomi, İskoç bilim adamı Adam Smith’in yazdığı “Ulusların Zenginliği” isimli klasik 

çalışmasından bu yana batı değerlerine dayalı olarak gelişmiştir. İktisadın merkezinde, içinde 

bulunduğu çevreyi ve içinde yaşadığı toplumu göz önünde bulundurmadan kendi yararına 

veya kârını önemseyen homoeconomicus birey vardır. Başka bir deyişle, iktisat, bencil bireyi 

araştırmaktadır. Dolayısıyla, ekonomik eğitimin insanları bencilleştirdiği varsayılabilir. Bu 

çalışmanın amacı, ekonomik eğitiminin öğrencileri daha bencil hale getirip getirmediğini 

araştırmaktır. Bu amaçla Kastamonu Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler ve İlahiyat 

Fakültesi dahil olmak üzere farklı fakültelerde öğrenciler üzerinde bir anket 

gerçekleştirilmiştir. İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, İktisat ile 

ilgili dersler almışken İlahiyat fakültesindeki öğrenciler almamışlardır. Bu sayede İktisat ve 

İlahiyat fakültelerdeki öğrencilerin bencillikleri kıyaslanmış ve İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi öğrencilerinin daha bencil oldukları sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimler: İktisat eğitimi, bencillik, dürüstülük 

Jel Sınıflandırması: A10 

 

Economic Education and Selfish Human 

 
Abstract 

Economics have been based on western moral values since the classical work of Scotch 

scholar Adam Smith “Wealth of Nations”. In the center of economics, there exists 

homoeconomicus individual who just cares his utility or profit without considering his 

environment and society he lives in. In other words, economics have investigated selfish 

individual. So it can be assumed that economic education has made people selfish. The aim of 

this study is to search whether economic education makes students more selfish. To this aim 

we conducted a survey on students in different faculties including faculty of economics and 

administrative sciences and theology in Kastamonu University. Students, who are educated in 

economics and administrative sciences Faculty have taken courses about economics while 

students in theology faculty don’t. By this way we benchmark students in economics and 

theology faculties and comes conclusion that students of economic and administrative 

sciences faculty are more selfish. 

Keywords: Economic education, selfishness, fairness 

JEL Classification: A10 
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1.Giriş 

İktisadi modelllerde karını veya faydasını maksimize etmeye çalışan rasyonel insanın 

kullanılması matematiksel açıdan kolaylık sağlamaktadır. Buna karşılık rasyonel insanın 

adalet, vicdan, insaf gibi insani güdüleri yoktur ve bu nedenle gündelik yaşamı yeterince 

yansıtmamaktadır. Üstelik iktisadi modellerde rasyonel insan varsayımı iktisat eğitimini de 

etkilemekte ve iktisat eğitimi alanların daha insafsız, acımasız bir birey haline gelmelerine 

neden olduğu düşünülmektedir. Daha önce yapılan akademik çalışmalar da iktisat eğitimi 

alanların daha rasyonel diğer bir deyişle daha az insancıl olduklarını desteklemektedir.  

İslam dini ise sadece kendi çıkarını düşünen bireyden çok sosyal çevresini de düşünen birey 

olmayı tavsiye etmektedir. İlahiyat fakültelerinde de daha paylaşımcı, sosyal birey olmanın 

önemi üzerine eğitim verilmektedir.  

Çalışmanın amacı iktisat eğitimi alanların kararlarını verirken ne derece insancıl duygulara 

yer verdiğini, İlahiyat ve İİBF öğrencilerinin aldıkları iktisadi kararlar arasında fark olup 

olmadığını araştırmaktır. Daha önce bu yönde çalışmalar olmakla beraber Müslüman bir 

toplumda ve muhafazakar değerlerin ön planda olduğu yerlerde yapılan çalışmalar fazla 

değildir. Bu amaçla Kastamonu Üniversitesi İİBF ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerine anket 

düzenlenmiştir. Bu araştırma Kastamonu gibi Türk İslam geleneğinin yaşatıldığı bir şehirde 

bu anketin yapılması dolayısıyla diğer çalışmalardan farklılaşmaktadır. 

 

2. Yöntem 

Çalışmamızdaki ankette iki kısım bulunmaktadır. Anketin birinci kısmında demografik 

sorular yer almaktadır. İkinci kısımda ise katılımcıların iktisadi kararlarını vermelerinde çıkar 

maksimizasyonunun oynadığı rolü ölçmek için iki adet soru bulunmaktadır. Bu sorulardan 

birincisi daha önce Şen (2016)’dan alınmıştır ve diğer iki soru ise yazarlar tarafından 

hazırlanmıştır.  

 

3. Sonuçlar  

2017-2018 döneminde Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 2746 

ve ilahiyat fakültesinde 1053 öğrenci eğitim görmektedir. İki fakültede toplam öğrenci sayısı 

3799’dur. 405 öğrenci üzerinde anket uygulanmıştır. Anketlerden iki tanesi 

doldurulmasındaki eksiklikler nedeniyle elenmiştir.  

Çalışmamızda birinci bölümde sorulan soruların sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Yaş 

gruplarına göre katılımcılar incelendiğinde birbirine yakın oranlar çıkmakla beraber en çok 20 

yaş grubuna rastlanmıştır (105 kişi, %26). Her iki fakültede kadın öğrencilerin ağırlığı 

nedeniyle Katılımcıların %62.6’sı kadındır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenci 

sayısının daha yüksek olması nedeniyle daha fazla sayıda İİBF öğrencisine (%56) anket 

uygulanmıştır. Kastamonu, Türkiye’nin kalkınmakta olan illerinden biri olması nedeniyle 

öğrencilerinin aileleri genelde düşük gelirlidir. Yarısından fazlasının (%51.4) ailesinin aylık 

geliri 2000 TL ile 4001 TL arasındadır. Türkiye’de şehirleşme oranının giderek yükselmesi 

ile paralel olarak katılımcıların %53.4’ünün İl merkezinde ve %30.5’inin ilçe merkezinde 

yaşamaktadır. Kastamonu Üniversitesi’nin Karadeniz bölgesinde olması nedeniyle 

katılımcıların arasında Karadeniz bölgesinden gelen (%37.2) çok sayıda öğrenci vardır. 

Ankara’ya yakınlık nedeniyle İç Anadolu bölgesinden gelen öğrenci sayısı (%26) bu oranı 

takip etmektedir.  

 

Tablo 1. Demografik Sonuçlar 
Yaş Frekans Yüzde Cinsiyet Frekans Yüzde 

18 ve altı 26 6.5 Erkek 151 37.4 

19 84 20.8 Kadın 252 62.6 

20 105 26 Toplam 403 100 

21 98 24.3 Fakülte Frekans Yüzde 
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22 ve üstü 90 22.4 İİBF 226 56 

Toplam 403 100 İlahiyat 177 44 

Aile Aylık Geliri Frekans Yüzde Toplam 403 100 

0-2000 TL 117 29 Bölge Frekans Yüzde 

2001-4000 TL 207 51.4 Marmara 62 15.3 

4001-6000 TL 52 12.9 Ege 26 6.5 

6001-8000 TL 15 3.7 Akdeniz 14 3.5 

8001 + 12 3 Karadeniz 150 37.2 

Toplam 403 100 İç Anadolu 105 26 

Yaşadığınız Yer Frekans Yüzde Doğu Anadolu 12 3 

Köy 65 16.1 Güneydoğu anadolu 8 2 

İlçe Merkezi  123 30.5 Yabancı Ülke 26 6.5 

İl Merkezi 215 53.4 Toplam 403 100 

Toplam 383 100    

 

Demografik sorulardan sonra ekonomik bencilliği ölçmek için Tablo 2’deki soru sorulmuştur. 

Bu soru Şen (2016) çalışmasından alınmıştır. Tablo 2’de 226 İİBF öğrencisinin ve 177 

İlahiyat öğrencisinin verdikleri cevaplar ve yüzdeleri bulunmaktadır. Görüldüğü gibi batı 

iktisadı eğitimi alan İİBF öğrencilerinin %63.3’ü a seçeneğini işaretlemiştir. A seçeneği 

kişinin karını maksimize eden ama çok sayıda işçiyi işten çıkartan bir tercihtir. Yani firma 

sahibi bu tercih ile karını maksimize etmektedir ama çok sayıda kişi de bundan zarar 

görmektedir. Bu sonuç İİBF öğrencilerinin büyük çoğunluğunun diğer kişilerin zarar 

görmesinden çok rahatsız olmadıklarını göstermektedir. Zaten genellikle iktisat derslerinde 

kişilerin kendi çıkarlarını maksimize ederken toplumun da refahına katkıda bulundukları 

öğretilmektedir. Buna karşılık İlahiyat fakültesi öğrencilerinin cevapları tam tersi yönde 

olduğu görülmektedir. İlahiyat fakültesi öğrencilerinin %43’ünün diğer kişilere zarar 

vermemeyi tercih ettikleri buna karşılık ise oldukça düşük bir kara razı olduklarını 

göstermektedir. Kısaca İİBF öğrencileri daha bencil karar verirken İlahiyat Fakültesi 

öğrencileri daha az bencil davranmaktadır. 

 

Tablo 2. Bencillik Sorusu 
Bir Firmada yönetici olduğunuzu varsayalım. Yönetici olarak karşınızda aşağıdaki seçenekler bulunmakta ve 
bunlardan birini seçmeniz gerekiyor. Hangisini seçersiniz? 

Cevaplar  İİBF F İİBF % İL. F İL. % 

a) 96 işçiyi işten çıkartmak (Eğer bu seçeneği seçerseniz firmanız 
yılda toplam 2 milyon kar elde edecektir) 

143 63.3 33 18.6 

b) 52 işçiyi işten çıkartmak (Eğer bu seçeneği seçerseniz firmanız 
yılda toplam 1.6 milyon kar elde edecektir) 

31 13.7 25 14.1 

c) 26 işçiyi işten çıkartmak (Eğer bu seçeneği seçerseniz firmanız 
yılda toplam 1 milyon kar elde edecektir) 

22 9.7 43 24.3 

d) 0 işçiyi işten çıkartmak (Eğer bu seçeneği seçerseniz firmanız yılda 
toplam sadece 0.4 milyon kar elde edecektir) 

30 13.3 76 43 

 

Diğer bir soru ise kendi çıkarları için vergi kaçırıp kaçırmayacağını yani etik ve yasal 

olmayan bir faaliyeti göze alıp almayacağını sormaktadır. Bu soru ise yazarlar tarafından 

hazırlanmıştır. Bu sefer her iki fakülte öğrencilerinin de bencil davranmadığı ortaya çıkmıştır. 

İİBF öğrencilerinin %60’ı; İlahiyat fakültesi öğrencilerinin ise %91.5’i karlarının azalacağını 

bilseler bile vergi kaçırmamayı tercih etmektedir. İİBF öğrencilerinin bir miktarı çeşitli 

miktarlarda vergi kaçırmayı tercih edebilmektedir. İlahiyat fakültesi öğrencileri ise hemen 

hemen hiç vergi kaçırmamaktadır. Bu sonuç İlahiyat fakültesi öğrencilerinin daha az bencil 

davrandığını, toplumun refahını da düşündüklerini göstermektedir.  
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Tablo 3. Vergi Kaçırmak 
Bir Firmada yönetici olduğunuzu varsayalım. Yönetici olarak karşınızda aşağıdaki seçenekler bulunmakta ve bunlardan birini 
seçmeniz gerekiyor. Hangisini seçersiniz? 

  İİBF F İİBF % İL. F İL. % 

a)   Karın tamamını defterdarlıktan saklamak, vergi kaçırmak  (Eğer bu 
seçeneği seçerseniz firmanız yılda toplam 2 milyon kar elde 
edecektir)  

33 14.6 0 0 

b)   Karın %60’ını defterdarlıktan saklamak, vergi kaçırmak (Eğer bu 
seçeneği seçerseniz firmanız yılda toplam 1.6 milyon kar elde 
edecektir) 

31 13.7 3 1.7 

c) Karın %30’unu defterdarlıktan saklamak, vergi kaçırmak (Eğer bu 
seçeneği seçerseniz firmanız yılda toplam 1 milyon kar elde 
edecektir) 

26 11.5 12 6.8 

d)  Hiç vergi kaçırmamak (Eğer bu seçeneği seçerseniz firmanız yılda 
toplam sadece 0.4 milyon kar elde edecektir) 

136 60.2 162 91.5 

 

Ayrıca bencillik ile dış çevre arası ilişkiyi incelemek amacıyla da Tablo 4’de verilen sorulan 

sorulmuştur. Cevapların güvenilirliği açısından Cronbach Alfa testi yapılmış ve bulunan 

0,830 değeri ile sonuçların güvenilir olduğu ortaya çıkmıştır. Buradaki sorular; Genel dış 

çevre, tabiat ve çevre, kanunlar, çalışanlar, toplum gelenek görenek ve din, rakipler, 

müşteriler olmak üzere 7 kısma ayrılmıştır. Bu sorularda beşli Likert ölçeği (1:kesinlikle 

katılmıyorum, 2:katılmıyorum, 3:ne katılıyor ne katılmıyorum, 4:katılıyorum, 5:kesinlikle 

katılıyorum) kullanılmıştır. İlahiyat Fakültesi ve İİBF öğrencilerinin sorulara verdikleri 

cevapların ortalaması Tablo 4’de paylaşılmıştır. Ortalama 1 ile 2.33 arasında ise düşük; 2.34 

ile 3.66 arasında ise ortalama ve 3.67 üzeri ise yüksek olarak değerlendirilmiştir (Küçük, 

2016). 7 bölümdeki soruların tamamında İİBF öğrencilerinin ortalamasının daha yüksek 

olduğu görülmektedir. İlahiyat fakültesi öğrencilerinin ortalaması tüm sorularda oldukça 

düşüktür. Bu ise İİBF öğrencilerinin daha bencil cevaplar verdiklerini buna karşılık İlahiyat 

Fakültesi öğrencilerinin bencil olmayan cevaplar verdiklerini göstermektedir. Tabiat ve çevre 

ilişkisi ile ilgili sorularda İİBF öğrencilerinin ortalaması 3.4 ile 3.6 arasında değişmekte yani 

orta düzey cevaplar verdikleri görülmektedir. Buna karşılık İİBF öğrencilerinin en düşük 

ortalamasının ise kanunlar konusunda olduğu görülmektedir. İİBF öğrencilerinin kanunlar 

konusunda sorulan üç soruya 1.4 ile 2.2 arasında değişen ortalamalarda cevap verdiği 

görülmektedir. Dolayısıyla İİBF öğrencilerinin kanunlara karşı gelmekten korktukları 

görülmektedir. Çalışanlar konusunda da İİBF öğrencilerinin verdikleri cevaplar 3.8 ile 4.3 

arasında değişmektedir. İİBF öğrencileri çalışanların hakları konusunda bencil davranışlar 

sergilemektedir. Çalışanların verimliliği ile ilgilenirken hakları, güvenlik ve sağlıkları 

konusunda endişelenmemektedir. Toplumun din, gelenek ve görenekleri konusundaki sorulara 

İİBF öğrencilerinin verdikleri cevaplar 2.2 ile 3 arasında değişmektedir. Diğer soruların 

ortalamasından daha düşük olması nedeniyle az da olsa İİBF öğrencilerinin gelenek, görenek 

ve din konusunda hassas olduklarını göstermektedir. Rakipler ile ilgili sorulara verilen 

cevaplar incelendiğinde İİBF öğrencilerinin daha bencil, rekabetçi ve acımasız cevaplar 

verdikleri görülmektedir. Bu sorulara verdikleri cevapların ortalaması 3.7 ile 4.5 arasında 

değişmektedir. Müşteriler ile ilgili sorulara verilen cevaplar incelendiğinde de ortalamaların 4 

ile 4.4 arasında değiştiği görülmektedir.  

Tablo 4. Bencillik ve dış çevre 

 İİBF İlahiyat 

Ortalama Ortalama 

1-) Alacağım karar çevrenin zararına olsa dahi firmamın karını artıracaksa o kararı 
alırım. 

4.1 1.1 

2-) Herkes kendi çıkarını maksimize etmeye çalışırsa toplumun faydası da maksimize 
olur. 

4.6 1.9 

3-) Vereceğim kararlar hakkında diğerlerinin ne düşüneceği benim için önemli değildir. 4.2 1.2 

4-) Firmamın başarılı olması için gerekirse acımasız davranabilirim. 3.9 1.1 

TABİAT, ÇEVRE   
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5-) Yüksek Maliyeti nedeniyle atık arıtma tesisi kurmamaya çalışırım. 3.5 1.1 

6-) Üretim esnasında firmamın çevreye zarar vermesi önemli değildir. 3.4 1.1 

7-) Firmanın üretim yaparken hava kirliliği ortaya çıkarmasını toplum hoş görmelidir. 3.6 1.3 

8-) Firmanın üretim yaparken su kirliliği ortaya çıkarmasını toplum hoş görmelidir. 3.6 1.3 

KANUNLAR   

9-) Karımı artırmak için vergi kaçırmaya çalışırım. 1.9 1.1 

10-) Firmamın karını maksimize etmek için kanun dışı yollara başvurabilirim. 1.4 1.1 

11-) Firmanın borcuna karşılık senet, çek vb. belge yoksa borcumu ödemem. 2.2 1 

ÇALIŞANLAR   

12-) Çalışanlarımın ailevi, sağlık vb. sorunları benim için önemli değildir. Önemli olan 
sadece verimlilikleridir. 

4.1 1.1 

13-) Firmadan işçi çıkartırken üzüntü duymam. 4.3 1.1 

14-) İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almak maliyetlidir, bu maliyetlere katlanmak 
istemem. 

3.8 1.1 

TOPLUM GELENEK GÖRENEK DİN   

15-) Firma yönetirken İslam, Kuran-ı Kerim ve Sünnetin ne dediği benim için önemli 
değildir. 

2.2 1 

16-) Firma yönetirken toplumun gelenek ve göreneklerini dikkate almam. 2.9 1.1 

17-) Firmamın sosyal sorumluluk projelerine kaynak aktarmasını gereksiz bulurum. 3 1.1 

RAKİPLER İLE İLİŞKİLER   

18-) Rakiplerimi piyasadan silmek için elimden geleni yaparım. 4.4 1.5 

19-) Piyasadaki diğer rakipler ile anlaşıp fiyatları yükselmesine çalışabilirim. 4.5 1.2 

20-) Rekabet esnasında rakiplerime karşı ahlak dışı stratejiler uygulayabilirim. 3.7 1.1 

MÜŞTERİLER İLE İLİŞKİLER   

21-) Fiyatı yüksek olduğu için firmamın ürettiği malı satın alamayan kişiler benim için 
önemli değildir. 

4 1.8 

22-) Müşteri fark etmeyecekse malımın kaliteli olması benim için önemli değildir.  4.4 1.4 

23-) İmkan bulursam mal hakkında tüketiciye abartılı, yanlış bilgi veririm. 4.2 1.1 

 

4.Sonuç 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde verilen iktisat eğitiminin bencil insan yetiştirilmesine 

katkı sağladığı konusunda önemli eleştiriler bulunmaktadır. Türkiye’de ilahiyat fakültelerinde 

ise İslam bilimleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir. İslam’a göre insan 

sadece kendini değil çevresini ve içinde bulunduğu toplumu da düşünmelidir. İktisat 

eğitiminde ise sadece kendi çıkarını düşünen Homo Economicus birey anlatılmaktadır. İktisat 

eğitiminde hakim olan öğreti herkesin kendi çıkarını düşünmesi durumunda toplumun da 

refahının maksimize olacağı yönündedir. Homo Economicus birey bencildir. Bu araştırmada 

insanın iktisadi davranışlarına farklı açılardan bakan iktisat ve ilahiyat eğitimlerini alan 

öğrencilerin iktisadi kararlarındaki farklılıklar ele alınmıştır. Genel olarak İİBF öğrencilerinin 

daha bencil kararlar almaya eğilimli oldukları görülmektedir. İlahiyat fakültesi öğrencileri 

kendi çıkarları yanında toplumdaki diğer bireylerinde çıkarlarını düşündüğü ortaya çıkmıştır. 

İİBF öğrencileri genelde bencil kararlar alacaklarını beyan etmekle beraber kanun dışına 

çıkmaya eğilimli olmadıkları görülmektedir. Bu durum bencil davranışların kanunlar ile 

sınırlı olduğunu göstermektedir. 
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Özet 

Dünya ve Türkiye’de yeni gelişmekte olan katılım bankacılığının toplam bankacılık sektörü 

içindeki payı henüz %5 civarındadır. Ancak katılım bankacılığının gelişmesi atıl fonların 

ekonomiye kazandırılması, ekonomik büyüme ve kalkınma hedefleri açısından önem arz 

etmektedir. Faiz enstrümanını kullanmadan çalışan Katılım bankalarının verdikleri hizmetler 

ile konvansiyonel bankaların verdikleri hizmetler arasında önemli farklar bulunmaktadır. 

Katılım bankacılığı ile ilgili yeterince bilgi seviyesi de toplumun bankacılık tercihlerini 

etkileyebilecektir. Bu çalışmanın amacı katılım bankacılığı ile ilgili bilgi seviyesi hakkında 

fikir elde etmektir. Bu amaçla Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve 

İlahiyat Fakültesi öğrencilerine anketler uygulanmıştır. Anketlerin sonucunda üniversite 

öğrencilerinin katılım bankacılığı hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimler: Katılım bankacılığı, islam ekonomisi, bankacılık sektörü 

Jel Sınıflandırması: A10 

 

Knowledge Level About Partıcıpatıon Bankıng: A Research On 

Kastamonu Unıversıty 

 
Abstract 

The share of participation banking which is emerging in both the world and Turkey is around 

5%. However, the development of participation banking is important due to gaining funds to 

economy and achieving economic targets such as growth and development. There are 

significant differences between the services provided by the participation banks which are not 

using interests and the services provided by conventional banks. Sufficient level of 

knowledge about participation banking will also affect the banking preferences of society. 

The aim of this study is to get an idea about the level of knowledge about participation 

banking. For this purpose, surveys were conducted to the students of Faculty of Economics 

and Administrative Sciences and Faculty of Theology in Kastamonu University. As a result of 

the surveys, it was revealed that university students did not have enough knowledge about 

participation banking. 

Keywords: Participation banking, islamic economics, banking industry 

JEL Classification: A10 

1.Giriş 

İktisadi modelllerde karını veya faydasını maksimize etmeye çalışan rasyonel insanın 

kullanılması matematiksel açıdan kolaylık sağlamaktadır. Buna karşılık rasyonel insanın 
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adalet, vicdan, insaf gibi insani güdüleri yoktur ve bu nedenle gündelik yaşamı yeterince 

yansıtmamaktadır. Üstelik iktisadi modellerde rasyonel insan varsayımı iktisat eğitimini de 

etkilemekte ve iktisat eğitimi alanların daha insafsız, acımasız bir birey haline gelmelerine 

neden olduğu düşünülmektedir. Daha önce yapılan akademik çalışmalar da iktisat eğitimi 

alanların daha rasyonel diğer bir deyişle daha az insancıl olduklarını desteklemektedir.  

İslam dini ise sadece kendi çıkarını düşünen bireyden çok sosyal çevresini de düşünen birey 

olmayı tavsiye etmektedir. İlahiyat fakültelerinde de daha paylaşımcı, sosyal birey olmanın 

önemi üzerine eğitim verilmektedir.  

Çalışmanın amacı iktisat eğitimi alanların kararlarını verirken ne derece insancıl duygulara 

yer verdiğini, İlahiyat ve İİBF öğrencilerinin aldıkları iktisadi kararlar arasında fark olup 

olmadığını araştırmaktır. Daha önce bu yönde çalışmalar olmakla beraber Müslüman bir 

toplumda ve muhafazakar değerlerin ön planda olduğu yerlerde yapılan çalışmalar fazla 

değildir. Bu amaçla Kastamonu Üniversitesi İİBF ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerine anket 

düzenlenmiştir. Bu araştırma Kastamonu gibi Türk İslam geleneğinin yaşatıldığı bir şehirde 

bu anketin yapılması dolayısıyla diğer çalışmalardan farklılaşmaktadır. 

 

2. Yöntem 

Çalışmamızdaki ankette iki kısım bulunmaktadır. Anketin birinci kısmında demografik 

sorular yer almaktadır. İkinci kısımda ise katılımcıların iktisadi kararlarını vermelerinde çıkar 

maksimizasyonunun oynadığı rolü ölçmek için iki adet soru bulunmaktadır. Bu sorulardan 

birincisi daha önce Şen (2016)’dan alınmıştır ve diğer iki soru ise yazarlar tarafından 

hazırlanmıştır.  

 

3. Sonuçlar  

2017-2018 döneminde Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 2746 

ve ilahiyat fakültesinde 1053 öğrenci eğitim görmektedir. İki fakültede toplam öğrenci sayısı 

3799’dur. 405 öğrenci üzerinde anket uygulanmıştır. Anketlerden iki tanesi 

doldurulmasındaki eksiklikler nedeniyle elenmiştir.  

Çalışmamızda birinci bölümde sorulan soruların sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Yaş 

gruplarına göre katılımcılar incelendiğinde birbirine yakın oranlar çıkmakla beraber en çok 20 

yaş grubuna rastlanmıştır (105 kişi, %26). Her iki fakültede kadın öğrencilerin ağırlığı 

nedeniyle Katılımcıların %62.6’sı kadındır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenci 

sayısının daha yüksek olması nedeniyle daha fazla sayıda İİBF öğrencisine (%56) anket 

uygulanmıştır. Kastamonu, Türkiye’nin kalkınmakta olan illerinden biri olması nedeniyle 

öğrencilerinin aileleri genelde düşük gelirlidir. Yarısından fazlasının (%51.4) ailesinin aylık 

geliri 2000 TL ile 4001 TL arasındadır. Türkiye’de şehirleşme oranının giderek yükselmesi 

ile paralel olarak katılımcıların %53.4’ünün İl merkezinde ve %30.5’inin ilçe merkezinde 

yaşamaktadır. Kastamonu Üniversitesi’nin Karadeniz bölgesinde olması nedeniyle 

katılımcıların arasında Karadeniz bölgesinden gelen (%37.2) çok sayıda öğrenci vardır. 

Ankara’ya yakınlık nedeniyle İç Anadolu bölgesinden gelen öğrenci sayısı (%26) bu oranı 

takip etmektedir.  

 

Tablo 1. Demografik Sonuçlar 
Yaş Frekans Yüzde Cinsiyet Frekans Yüzde 

18 ve altı 26 6.5 Erkek 151 37.4 

19 84 20.8 Kadın 252 62.6 

20 105 26 Toplam 403 100 

21 98 24.3 Fakülte Frekans Yüzde 

22 ve üstü 90 22.4 İİBF 226 56 

Toplam 403 100 İlahiyat 177 44 

Aile Aylık Geliri Frekans Yüzde Toplam 403 100 
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0-2000 TL 117 29 Bölge Frekans Yüzde 

2001-4000 TL 207 51.4 Marmara 62 15.3 

4001-6000 TL 52 12.9 Ege 26 6.5 

6001-8000 TL 15 3.7 Akdeniz 14 3.5 

8001 + 12 3 Karadeniz 150 37.2 

Toplam 403 100 İç Anadolu 105 26 

Yaşadığınız Yer Frekans Yüzde Doğu Anadolu 12 3 

Köy 65 16.1 Güneydoğu anadolu 8 2 

İlçe Merkezi  123 30.5 Yabancı Ülke 26 6.5 

İl Merkezi 215 53.4 Toplam 403 100 

Toplam 383 100    

 

Demografik sorulardan sonra ekonomik bencilliği ölçmek için Tablo 2’deki soru sorulmuştur. 

Bu soru Şen (2016) çalışmasından alınmıştır. Tablo 2’de 226 İİBF öğrencisinin ve 177 

İlahiyat öğrencisinin verdikleri cevaplar ve yüzdeleri bulunmaktadır. Görüldüğü gibi batı 

iktisadı eğitimi alan İİBF öğrencilerinin %63.3’ü a seçeneğini işaretlemiştir. A seçeneği 

kişinin karını maksimize eden ama çok sayıda işçiyi işten çıkartan bir tercihtir. Yani firma 

sahibi bu tercih ile karını maksimize etmektedir ama çok sayıda kişi de bundan zarar 

görmektedir. Bu sonuç İİBF öğrencilerinin büyük çoğunluğunun diğer kişilerin zarar 

görmesinden çok rahatsız olmadıklarını göstermektedir. Zaten genellikle iktisat derslerinde 

kişilerin kendi çıkarlarını maksimize ederken toplumun da refahına katkıda bulundukları 

öğretilmektedir. Buna karşılık İlahiyat fakültesi öğrencilerinin cevapları tam tersi yönde 

olduğu görülmektedir. İlahiyat fakültesi öğrencilerinin %43’ünün diğer kişilere zarar 

vermemeyi tercih ettikleri buna karşılık ise oldukça düşük bir kara razı olduklarını 

göstermektedir. Kısaca İİBF öğrencileri daha bencil karar verirken İlahiyat Fakültesi 

öğrencileri daha az bencil davranmaktadır. 

 

Tablo 2. Bencillik Sorusu 
Bir Firmada yönetici olduğunuzu varsayalım. Yönetici olarak karşınızda aşağıdaki seçenekler 

bulunmakta ve bunlardan birini seçmeniz gerekiyor. Hangisini seçersiniz? 

Cevaplar  İİBF F İİBF % İL. F İL. % 

a) 96 işçiyi işten çıkartmak (Eğer bu seçeneği seçerseniz 

firmanız yılda toplam 2 milyon kar elde edecektir) 
143 63.3 33 18.6 

b) 52 işçiyi işten çıkartmak (Eğer bu seçeneği seçerseniz 

firmanız yılda toplam 1.6 milyon kar elde edecektir) 
31 13.7 25 14.1 

c) 26 işçiyi işten çıkartmak (Eğer bu seçeneği seçerseniz 

firmanız yılda toplam 1 milyon kar elde edecektir) 
22 9.7 43 24.3 

d) 0 işçiyi işten çıkartmak (Eğer bu seçeneği seçerseniz 

firmanız yılda toplam sadece 0.4 milyon kar elde edecektir) 
30 13.3 76 43 

 

Diğer bir soru ise kendi çıkarları için vergi kaçırıp kaçırmayacağını yani etik ve yasal 

olmayan bir faaliyeti göze alıp almayacağını sormaktadır. Bu soru ise yazarlar tarafından 

hazırlanmıştır. Bu sefer her iki fakülte öğrencilerinin de bencil davranmadığı ortaya çıkmıştır. 

İİBF öğrencilerinin %60’ı; İlahiyat fakültesi öğrencilerinin ise %91.5’i karlarının azalacağını 

bilseler bile vergi kaçırmamayı tercih etmektedir. İİBF öğrencilerinin bir miktarı çeşitli 

miktarlarda vergi kaçırmayı tercih edebilmektedir. İlahiyat fakültesi öğrencileri ise hemen 

hemen hiç vergi kaçırmamaktadır. Bu sonuç İlahiyat fakültesi öğrencilerinin daha az bencil 

davrandığını, toplumun refahını da düşündüklerini göstermektedir.  

 

Tablo 3. Vergi Kaçırmak 
Bir Firmada yönetici olduğunuzu varsayalım. Yönetici olarak karşınızda aşağıdaki seçenekler bulunmakta ve 

bunlardan birini seçmeniz gerekiyor. Hangisini seçersiniz? 

  İİBF F İİBF % İL. F İL. % 
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a)   Karın tamamını defterdarlıktan saklamak, vergi kaçırmak  

(Eğer bu seçeneği seçerseniz firmanız yılda toplam 2 milyon 

kar elde edecektir)  

33 14.6 0 0 

b)   Karın %60’ını defterdarlıktan saklamak, vergi kaçırmak 

(Eğer bu seçeneği seçerseniz firmanız yılda toplam 1.6 milyon 

kar elde edecektir) 

31 13.7 3 1.7 

c) Karın %30’unu defterdarlıktan saklamak, vergi kaçırmak (Eğer 

bu seçeneği seçerseniz firmanız yılda toplam 1 milyon kar elde 

edecektir) 

26 11.5 12 6.8 

d)  Hiç vergi kaçırmamak (Eğer bu seçeneği seçerseniz firmanız 

yılda toplam sadece 0.4 milyon kar elde edecektir) 
136 60.2 162 91.5 

 

Ayrıca bencillik ile dış çevre arası ilişkiyi incelemek amacıyla da Tablo 4’de verilen sorulan 

sorulmuştur. Cevapların güvenilirliği açısından Cronbach Alfa testi yapılmış ve bulunan 

0,830 değeri ile sonuçların güvenilir olduğu ortaya çıkmıştır. Buradaki sorular; Genel dış 

çevre, tabiat ve çevre, kanunlar, çalışanlar, toplum gelenek görenek ve din, rakipler, 

müşteriler olmak üzere 7 kısma ayrılmıştır. Bu sorularda beşli Likert ölçeği (1:kesinlikle 

katılmıyorum, 2:katılmıyorum, 3:ne katılıyor ne katılmıyorum, 4:katılıyorum, 5:kesinlikle 

katılıyorum) kullanılmıştır. İlahiyat Fakültesi ve İİBF öğrencilerinin sorulara verdikleri 

cevapların ortalaması Tablo 4’de paylaşılmıştır. Ortalama 1 ile 2.33 arasında ise düşük; 2.34 

ile 3.66 arasında ise ortalama ve 3.67 üzeri ise yüksek olarak değerlendirilmiştir (Küçük, 

2016). 7 bölümdeki soruların tamamında İİBF öğrencilerinin ortalamasının daha yüksek 

olduğu görülmektedir. İlahiyat fakültesi öğrencilerinin ortalaması tüm sorularda oldukça 

düşüktür. Bu ise İİBF öğrencilerinin daha bencil cevaplar verdiklerini buna karşılık İlahiyat 

Fakültesi öğrencilerinin bencil olmayan cevaplar verdiklerini göstermektedir. Tabiat ve çevre 

ilişkisi ile ilgili sorularda İİBF öğrencilerinin ortalaması 3.4 ile 3.6 arasında değişmekte yani 

orta düzey cevaplar verdikleri görülmektedir. Buna karşılık İİBF öğrencilerinin en düşük 

ortalamasının ise kanunlar konusunda olduğu görülmektedir. İİBF öğrencilerinin kanunlar 

konusunda sorulan üç soruya 1.4 ile 2.2 arasında değişen ortalamalarda cevap verdiği 

görülmektedir. Dolayısıyla İİBF öğrencilerinin kanunlara karşı gelmekten korktukları 

görülmektedir. Çalışanlar konusunda da İİBF öğrencilerinin verdikleri cevaplar 3.8 ile 4.3 

arasında değişmektedir. İİBF öğrencileri çalışanların hakları konusunda bencil davranışlar 

sergilemektedir. Çalışanların verimliliği ile ilgilenirken hakları, güvenlik ve sağlıkları 

konusunda endişelenmemektedir. Toplumun din, gelenek ve görenekleri konusundaki sorulara 

İİBF öğrencilerinin verdikleri cevaplar 2.2 ile 3 arasında değişmektedir. Diğer soruların 

ortalamasından daha düşük olması nedeniyle az da olsa İİBF öğrencilerinin gelenek, görenek 

ve din konusunda hassas olduklarını göstermektedir. Rakipler ile ilgili sorulara verilen 

cevaplar incelendiğinde İİBF öğrencilerinin daha bencil, rekabetçi ve acımasız cevaplar 

verdikleri görülmektedir. Bu sorulara verdikleri cevapların ortalaması 3.7 ile 4.5 arasında 

değişmektedir. Müşteriler ile ilgili sorulara verilen cevaplar incelendiğinde de ortalamaların 4 

ile 4.4 arasında değiştiği görülmektedir.  

Tablo 4. Bencillik ve dış çevre 

 İİBF İlahiyat 

Ortalama Ortalama 

1-) Alacağım karar çevrenin zararına olsa dahi firmamın karını artıracaksa o 

kararı alırım. 

4.1 1.1 

2-) Herkes kendi çıkarını maksimize etmeye çalışırsa toplumun faydası da 

maksimize olur. 

4.6 1.9 

3-) Vereceğim kararlar hakkında diğerlerinin ne düşüneceği benim için önemli 

değildir. 

4.2 1.2 

4-) Firmamın başarılı olması için gerekirse acımasız davranabilirim. 3.9 1.1 

TABİAT, ÇEVRE   

5-) Yüksek Maliyeti nedeniyle atık arıtma tesisi kurmamaya çalışırım. 3.5 1.1 

6-) Üretim esnasında firmamın çevreye zarar vermesi önemli değildir. 3.4 1.1 

7-) Firmanın üretim yaparken hava kirliliği ortaya çıkarmasını toplum hoş 

görmelidir. 

3.6 1.3 
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8-) Firmanın üretim yaparken su kirliliği ortaya çıkarmasını toplum hoş 

görmelidir. 

3.6 1.3 

KANUNLAR   

9-) Karımı artırmak için vergi kaçırmaya çalışırım. 1.9 1.1 

10-) Firmamın karını maksimize etmek için kanun dışı yollara başvurabilirim. 1.4 1.1 

11-) Firmanın borcuna karşılık senet, çek vb. belge yoksa borcumu ödemem. 2.2 1 

ÇALIŞANLAR   

12-) Çalışanlarımın ailevi, sağlık vb. sorunları benim için önemli değildir. 

Önemli olan sadece verimlilikleridir. 

4.1 1.1 

13-) Firmadan işçi çıkartırken üzüntü duymam. 4.3 1.1 

14-) İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almak maliyetlidir, bu 

maliyetlere katlanmak istemem. 

3.8 1.1 

TOPLUM GELENEK GÖRENEK DİN   

15-) Firma yönetirken İslam, Kuran-ı Kerim ve Sünnetin ne dediği benim için 

önemli değildir. 

2.2 1 

16-) Firma yönetirken toplumun gelenek ve göreneklerini dikkate almam. 2.9 1.1 

17-) Firmamın sosyal sorumluluk projelerine kaynak aktarmasını gereksiz 
bulurum. 

3 1.1 

RAKİPLER İLE İLİŞKİLER   

18-) Rakiplerimi piyasadan silmek için elimden geleni yaparım. 4.4 1.5 

19-) Piyasadaki diğer rakipler ile anlaşıp fiyatları yükselmesine çalışabilirim. 4.5 1.2 

20-) Rekabet esnasında rakiplerime karşı ahlak dışı stratejiler uygulayabilirim. 3.7 1.1 

MÜŞTERİLER İLE İLİŞKİLER   

21-) Fiyatı yüksek olduğu için firmamın ürettiği malı satın alamayan kişiler 

benim için önemli değildir. 

4 1.8 

22-) Müşteri fark etmeyecekse malımın kaliteli olması benim için önemli 

değildir.  

4.4 1.4 

23-) İmkan bulursam mal hakkında tüketiciye abartılı, yanlış bilgi veririm. 4.2 1.1 

 

4.Sonuç 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde verilen iktisat eğitiminin bencil insan yetiştirilmesine 

katkı sağladığı konusunda önemli eleştiriler bulunmaktadır. Türkiye’de ilahiyat fakültelerinde 

ise İslam bilimleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir. İslam’a göre insan 

sadece kendini değil çevresini ve içinde bulunduğu toplumu da düşünmelidir. İktisat 

eğitiminde ise sadece kendi çıkarını düşünen Homo Economicus birey anlatılmaktadır. İktisat 

eğitiminde hakim olan öğreti herkesin kendi çıkarını düşünmesi durumunda toplumun da 

refahının maksimize olacağı yönündedir. Homo Economicus birey bencildir. Bu araştırmada 

insanın iktisadi davranışlarına farklı açılardan bakan iktisat ve ilahiyat eğitimlerini alan 

öğrencilerin iktisadi kararlarındaki farklılıklar ele alınmıştır. Genel olarak İİBF öğrencilerinin 

daha bencil kararlar almaya eğilimli oldukları görülmektedir. İlahiyat fakültesi öğrencileri 

kendi çıkarları yanında toplumdaki diğer bireylerinde çıkarlarını düşündüğü ortaya çıkmıştır. 

İİBF öğrencileri genelde bencil kararlar alacaklarını beyan etmekle beraber kanun dışına 

çıkmaya eğilimli olmadıkları görülmektedir. Bu durum bencil davranışların kanunlar ile 

sınırlı olduğunu göstermektedir. 
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Uşak İlinin Tasarruf ve Kredi Uzmanlaşma Düzeyinin Açıklanmış 

Karşılaştırmalı Üstünlükler Yardımıyla Belirlenmesi 
 

Birol Erkan (Sorumlu Yazar)
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2
 

 

 
Özet 

Finansal piyasalar, özel kesimin tasarrufları için farklı enstrümanlar sunarak tasarrufların 

finansal sistemi içerisine kanalize olmasına yardımcı olmaktadır. Yastık altı tasarrufların 

finansal sistem içerisinde verimli yatırım alanları arasında dağılımını sağlayan finansal 

sistem, aynı zamanda ulusal tasarruf düzeyinin artmasını ve büyümenin sürdürülebilirliğini 

desteklemektedir. Ulusal tasarruflar yatırım, büyüme, istihdam, cari denge gibi birçok 

makroekonomik değişkenle korelasyona sahiptir. Örneğin, yetersiz ulusal tasarruf düzeyi 

istenilen yatırım ve büyüme düzeyine iç kaynaklara ulaşılamamasına neden olmaktadır. 

Tasarruf açığını kapamak için kullanılan yabancı tasarruflar ülkeyi makroekonomik 

kırılganlıklarla karşı karşıya bırakabilmektedir. Mevcut tasarrufların kredi hacmini artırıcı 

etkiye sahip olması bankacılık sistemini dolayısıyla ülke ekonomisini önemli ölçüde 

etkilemektedir.  

Bu çalışmanın amacı, Uşak ilinin ticari bankalardaki tasarruf arzlarının ve kredi taleplerinin 

ulusal bazdaki karşılaştırmalı üstünlüklerinin (uzmanlaşma düzeyinin) ölçülmesidir. Bu 

bağlamda, 2010-2017 yıllarını kapsayan çalışmada, Uşak ilinin hem tasarruf hem de kredi 

bazlı karşılaştırmalı üstünlüklerinin ölçülebilmesi için Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı 

Üstünlük (BAKÜ) Endeksi ve bu endeksin simetrik modu (SAKÜ) hesaplanmıştır. Analizler 

sonucunda elde edilen skorlara göre, Uşak ilinin ticari bankalarda bulundurdukları 

tasarruflarda (TL, döviz, altın) ulusal düzeyde karşılaştırmalı üstünlükleri vardır. Kullanılan 

krediler dikkate alındığında, tarımsal ve mesleki kredi kullanımlarında da karşılaştırmalı 

üstünlük söz konusudur. Bununla birlikte, ihtiyaç kredisi ve gayrimenkul kredisi kullanımında 

ise ulusal düzeyde karşılaştırmalı dezavantaj durumu söz konusudur.  
 

Anahtar Kelimeler: Tasarruf, kredi, karşılaştırmalı üstünlükler, balassa endeksi, Uşak ili 
 

JEL Sınıflandırması: E21, E51, G00, G21, O16 

 

 

Determination of Uşak Province's Savings and Loan 

Specialization Level with the Help of Explicit                            

Comparative Advantages 
 
Abstract 

Financial markets help to channel savings into the financial system by offering different 

instruments for private sector savings. The financial system, which provides the distribution 

of pillow savings among the efficient investment areas within the financial system, supports 

the increase in national savings and the sustainability of growth. National savings have been 

correlated with many macroeconomic variables such as investment, growth, employment and 

current balance. For example, insufficient levels of national savings result in insufficient 

access to internal resources to the desired level of investment and growth. The foreign savings 

                                                 
1
 Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü,  Uşak-Türkiye, birol.erkan@usak.edu.tr 

2
 Dr. Öğr. Üyesi, Uşak Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü,  Uşak-Türkiye, aysenur.altinay@usak.edu.tr 



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social              Antalya/Turkey 

Impacts of Globalization and Liberalization”                      11
th

-13
th

 October 2018 

 

83 
 

used to cover the savings gap can leave the country facing macroeconomic fragilities. The fact 

that the existing savings have an increasing effect on the credit volume affects the banking 

system and the country economy significantly. 

The purpose of this study is to measure of comparative advantages (the level of 

specialization) on the national basis of the savings supply and credit demands in commercial 

banks in Uşak Province. In this context, in the study covering the years 2010-2017, Balassa's 

Revealed Comparative Advantage (RCA) Index and the symmetric mode of this index 

(RSCA) are calculated to measure both savings and credit based comparative advantages of 

Uşak Province. According to the scores obtained as a result of the analyzes, Uşak Province 

has comparative advantages at the national level at the savings they have in commercial banks 

(TL, foreign exchange, gold). Taking into consideration the credits used, comparative 

advantage also exists in the use of agricultural and professional credits. Nevertheless, there is 

a comparative disadvantage at the national level in the use of personal finance real estate 

credits. 

Keywords: Savings, credit, comparative advantages, balassa index, Uşak province 

JEL Classification: E21, E51, G00, G21, O16  

 

1.Giriş 

Finansal sistem içerisinde bir kısım birim fona ihtiyaç duyarken bir kısım ekonomik birim de 

gelirlerinin harcanmayan kısmından getiri elde etmek ister. Finansal sistemin taraflarını 

oluşturan fon arz edenler (tasaruf sahipleri) ve fon talep edenler (yatırımcılar) arasındaki fon 

transferi piyasalar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Finansal piyasalarda fon transferinde 

faaliyet gösteren en etkin kurumların başında bankalar gelmektedir. Yapı olarak oldukça 

karmaşık olan finansal sistem içerisinde faaliyet gösteren bankalar her yıl milyonlarca doları 

tasarruf sahiplerinden prodüktif yatırım fırsatlarına yönlendirmektedir (Parasız, 2007). 

Bankacılık sistemi içerisinde gerçekleşen fon transferinde temel prensip bankacılığın ve 

finansın temel prensibi sayılabilecek zamanın bir değeri olması olmasıdır. 

Bu çalışmada, ülkemizde finansal sistemin omurgasını oluşturan, ekonominin işleyişine 

büyük katkı sağlayan, tasarruf sahiplerinin tasarruflarının toplanmasında ve fon arz edenlerin 

kullanım alanlarına dağıtılmasında temel araçlar olan mevduat ve kredi kullanım düzeyleri 

bağlamında Uşak ilinin rekabet düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Uşak ilinde 

faaliyet gösteren ticari bankalardaki tasarruf arzlarının ve kredi taleplerinin ulusal bazdaki 

karşılaştırmalı üstünlükleri (uzmanlaşma düzeyi) ölçülmüştür. Çalışma kapsamında, Türkiye 

Bankalar Birliği veri tabanı aracılığıyla elde edilen 2010-2017 yıllarını kapsayan Uşak ilinde 

faaliyet gösteren ticari bankalardaki tasarruflar (TL, döviz, altın), tarımsal ve mesleki kredi 

hacimlerine ilişkin veriler kulanılmıştır. 

 

2.Ticari Banka, Tasarruf ve Kredi Kavramı ve Önemi 

Bankacılık sistemi içerisinde farklı alanlarda uzmanlaşmış banka türleri faaliyet 

göstermektedir. Bankalar mevduat toplama izni olan (ticaret bankaları) ve mevduat kabul 

etmeyen bankalar olmak üzere 2 ana gruba ayrılabilir. Ayrıca her bir grup sermaye kaynağına 

göre özel, kamu ve yabancı olmak üzere üç alt gruba ayrılmaktadır. En yaygın bankacılık türü 

ise ticari bankalardır. Ticari bankalar farklı ürün grupları ile müşterilerine hizmet vermektedir. 

En yaygın ürün grubu ise vadeli/vadesiz mevduat hesapları, tevdiat hesapları, bireysel ve 

ticari kredi gruplarıdır. Ürün grupları kendi içerisinde de spesifik ürünler olarak 

çeşitlenmektedir. Gerçek veya tüzel kişilerin, istenildiğinde veya belirli bir vade sonunda 

çekilmek üzere bankalara bir faiz karşılığı veya faizsiz yatırdıkları TL veya döviz cinsinden 

paraya “mevduat/tevdiat” denir. Mevduatı, kısaca bankaların müşterilerinden aldığı borç para 
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şeklinde de tanımlayabiliriz. Ekonomik hayatta önemli bir yere sahip olan bankaların esas 

faaliyetleri paranın alım-satımını yapmaktır. Mevcut kaynaklarını faiz karşılığında satarak, 

yani kredi vererek gelir elde ederler. 

Yurtiçi tasarruf eksiğini sermaye ithalatı ile giderip yüksek büyüme rakamları tutturmak 

isteyen ülkeler, doğal olarak cari açık problemiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu noktada 

ticari bankalarda bulunan mevduat ve tevdiat hesaplarının önemi ön plana çıkmaktadır (Ayla 

ve Küçükkale, 2018).  

Bankanın varlık amacı kardır ve ticari bankalar bu amaca temelde kredi vererek ulaşmaktadır. 

Topladığı mevduatı ne oranda krediye dönüştürdüğü de bankanın karını belirleyen en önemli 

göstergelerden biridir. Tasarruf ve kredi kullanım arasındaki ilişkinin tespiti önemli bir 

husustur. 

Bankaların, kaydi para yaratma, sermaye piyasasında aracılık faaliyetlerinde bulunma, 

müşteri temelli hizmet ağı faaliyetlerini yürütme gibi fonksiyonlarının yanında en önemli 

işlevleri kredilendirmedir. Bankacılıkta ve kredi kurumlarında uygulanacak kredilendirme 

faaliyeti, ülke ekonomisini canlandıracak ve firmaların riski yüksek yatırımlarının bile finanse 

ederek büyümelerini sağlarken, bu etkin kredilendirme faaliyetleri hem ekonomideki 

durgunluğun ortadan kalkması için itici bir güç olacak hem de girişimci karakterlerin ileriye 

çıktığı bir ortam yaratacaktır (Perçin, 1999). Bankaların ödünç para verebilmeleri için 

yararlandıkları kaynaklar, öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar olarak iki grupta toplamak 

mümkündür. Öz kaynaklar, Ödenmiş Sermaye, Yedekler, Karşılıklar, Dağıtılmamış 

Karlar’dan oluşur. Yabancı kaynaklar, Mevduat, T.C.Merkez Bankası’ndan sağlanan krediler, 

yurtdışı bankalardan sağlanan krediler (sendikasyon v.b), tahvil ihracı ile sağlanan fonlar, 

muhtelif borçlar (yatırılacak vergiler, fonlar, ödenecek havale bedelleri, keşide çeki bedelleri 

ve şirket kuruluşu) sermaye artırımlarına aracılık etme gibi bankacılık hizmetleri ile 

kullandırılan bazı krediler için alınan nakit blokajlar v.b. kaynaklardır (Usta, 1994). 

3.Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksleri 

Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Endekslerinden en önemlisi Balassa İndeksi’dir. Bu 

endeks, ülkenin bir maldaki yurtiçi uzmanlaşmasını (AKÜ indeksinin payı), dünyanın 

uzmanlaşmasıyla karşılaştırır (Beningo, 2005: 6).  

“j” ülkesinin “t” döneminde “k” malındaki (sektöründeki) açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük 

(AKÜ) katsayısını Balassa aşağıdaki gibi formülize etmiştir (Balassa, 1965: 99-123): 

  

 
 

AKÜ indeksinin pay kısmı, malın (sektörün) ulusal ihracattaki payını (%); payda kısmı ise, 

söz konusu malın (sektörün) dünya toplam ihracatındaki payını temsil etmektedir (Mykhnenko, 2005: 

27). Balassa İndeksi aynı sonucu vermek üzere şu şekilde de formüle edilebilir (Mahmood, 2006: 26) 

(Karşılaştırmalı İhracat Performansı): 

 
( X

j
kt / X

w
kt ); j ülkesinin k malı ihracatının ülkenin toplam ihracatı içindeki payı 

(X
j
t / X

w
t ); j ülkesinin toplam ihracatının dünya toplam ihracatı içindeki payı 

 

AKÜ katsayısının birden büyük olması, ülkenin söz konusu ürün ihracatında açıklanmış 

karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu ve uzmanlaştığını ifade etmektedir (Coxhead, 2007: 1109).  

Daha ayrıntılı bir analizle, karşılaştırmalı üstünlüğün gücünü göstermek amacıyla Balassa’nın 

AKÜ katsayısını 4 aşamada sınıflandırabiliriz (Hinloopen, 2001: 13):  

 

1. Sınıflandırma → 0 < AKÜ ≤ 1;   Uzmanlaşma (karşılaştırmalı üstünlük) yoktur. 

   / / /j j j w w

kt kt t kt tAKU X X X X

   / / /j j w j w

kt kt kt t tAKU X X X X



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social              Antalya/Turkey 

Impacts of Globalization and Liberalization”                      11
th

-13
th

 October 2018 

 

85 
 

2. Sınıflandırma → 1 < AKÜ ≤ 2;   Zayıf bir uzmanlaşma (karşılaştırmalı üstünlük) 

3. Sınıflandırma → 2 < AKÜ ≤ 4;   Orta derecede uzmanlaşma (karşılaştırmalı üstünlük) 

4. Sınıflandırma → 4 < AKÜ ;        Güçlü bir uzmanlaşma (karşılaştırmalı üstünlük) vardır. 

 

AKÜ katsayılarının sıfır ile sonsuz arasında değer alması ve asimetrik olması nedeniyle, söz 

konusu indeks için monoton bir dönüştürülme işlemi uygulanmaktadır. Bu işlem ile bulunan AKÜ 

katsayısı, (AKÜ-1)/(AKÜ+1) şeklinde formüle edilebilir (Erkan, 2012:3). Bu indekse “dönüştürülmüş 

veya simetrik açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük (SAKÜ) indeksi” denir (Kumar, Rai, Rai, 2008, 

s.131). Bu durumda. Bu dönüştürme sonucunda uç değerler daha az ağırlıklandırılmış olacak, indeks 

simetrik hale dönüşecek ve sonuç -1 ile +1 arasında değer alacaktır (Filiztekin, 2006: 107).  

4.Uşak İlinin Tasarruf Uzmanlaşma Düzeyinin Belirlenmesi 

Çalışmada, Uşak ilinin tasarruf ve kredi uzmanlaşma düzeyinin belirlenmesi için Balassa 

Endeksi (AKÜ) ve bu endeksin simetrik hali (SAKÜ) kullanılmıştır. Normalde bu endeks 

ülkelerin ihracatındaki uzmanlaşma derecesini ölçmekte ve ihracatı yapılan ürünleri ele 

almaktadır. Bu çalışmada ise ürün verileri yerine ilin tasarruf ve kredi enstrümanları 

kullanılmıştır.  

 

Tablo 1: Uşak İlinin Tasarruf Uzmanlaşma Düzeyi (2010-2017) 

ENSTRÜMANLAR 
(Tasarruf) 

Balassa Endeksi 

min max uygun ort. 

TL Mevduatı 1,16 1,30 1,22 

Döviz Tevdiat Hesapları 1,07 1,34 1,16 

Altın Depo Hesabı 0,92 1,37 1,24 

                                      Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, https://www.tbb.org.tr/tr ve   

                                      http://ebulten.bddk.org.tr/finturk verileri kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 

 

Uşak ilinin 2010-2017 yılları arasındaki tasarruf uzmanlaşma düzeyinin ölçülmesine 

ilişkin hesaplanan Balassa Endeksi (AKÜ) ve bu endeksin simetrik versiyonu (SAKÜ) 

ortalama değerler bağlamında ele alındığında; ilin TL mevduatı, döviz tevdiat hesabı ve Altın 

depo hesabı tasarruflarında uzmanlaştığı görülmektedir (Tablo 1). Bununla birlikte, söz 

konusu üç mevduat türünde de Uşak ilinin uzmanlaşma düzeyi zayıf derecededir.  

Yıllar itibariyle ele alındığında, sözü edilen tasarruf mevduat araçlarının tümünün 

uzmanlaşma düzeyinde bir istikrar söz konusudur (Grafik 1). Bununla birlikte, yıllar itibariyle 

uzmanlaşma düzeyi döviz tevdiat hesaplarında nispi olarak azalmakta, TL mevduatındaki ise 

nispi olarak artmaktadır. Genel olarak yorum yapıldığında, ilin tasarruf düzeyi ve 

uzmanlaşma derecesi itibariyle tatminkar bir düzeyde olduğu ifade edilebilir.   
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Grafik 1: Uşak İlinin Tasarruf Uzmanlaşma Düzeyi (2010-2017) 

 

 

Uşak ilinin 2010-2017 yılları arasındaki kredi uzmanlaşma düzeyinin ölçülmesine 

ilişkin hesaplanan Balassa Endeksi (AKÜ) ve bu endeksin simetrik versiyonu (SAKÜ) 

ortalama değerler bağlamında ele alındığında; ilin tarim ve mesleki kredilerde uzmanlaştığı 

görülmektedir (Tablo 3). Bununla birlikte, söz konusu üç mevduat türünde de Uşak ilinin 

uzmanlaşma düzeyi zayıf derecededir. Bununla birlikte, Uşak ilinin tarım kredilerindeki 

uzmanlaşma düzeyi orta derecededir. Bu sonuç, ilin tarımsal alandaki nispi gelişmişliğini ve 

bu gelimişlikte bankacılık sektörünün rolünü ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, ilin 

mesleki kredilerdeki uzmanlaşma düzeyi de zayıf derecededir. Zayıf derecede de olsa, Uşak 

ilinin mesleki kredilerde uzmanlaşmış olması, ildeki ticari canlılığı ortaya koymaktadır. 

BAKÜ ve SAKÜ sonuçlarına göre, Uşak ili gayrımenkul ve ihtiyaç kredilerinde 

uzmanlaşamamıştır. Bununla beraber, ilin söz konusu endekslere ilişkin uzmanlaşma skorları 

çok düşük değildir. 

 

Tablo 2: Uşak İlinin Kredi Uzmanlaşma Düzeyi (2010-2017) 

ENSTRÜMANLAR 
(Kredi) 

Balassa Endeksi 

min max uygun ort. 

İhtısas Kredileri/ Tarım 2,35 3,58 2,83 

İhtısas Kredileri/ Gayrımenkul 0,81 0,94 0,88 

İhtisas Kredileri/ Mesleki 0,02 1,81 1,06 

İhtiyaç Kredılerı 0,78 0,97 0,86 

                             Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, https://www.tbb.org.tr/tr ve   

                                                   http://ebulten.bddk.org.tr/finturk verileri kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 
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Uşak ilinin kredi uzmanlaşma düzeyleri yıllar itibariyle incelendiğinde, tarım 

kredilerindeki uzmanlaşmasının istikrarı dikkat çekmektedir. Bu durum, ilin tarımsal gelişimi 

açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte, Uşak, mesleki kredilerde ortalama değer 

itibariyle uzmanlaşmış gözükse de, son üç yılın skorları olumsuzdur (Grafik 2). Bu durum, 

son yıllarda mesleki kredi kullanım düzeylerinin ülke ortalamasının altında kaldığının 

göstergesidir. 

 

Grafik 2: Uşak İlinin Kredi Uzmanlaşma Düzeyi (2010-2017) 

 

 

5.Sonuç 

Temel ekonomik sorunu cari açık ve bu açığın finansmanı olan ülkelerin dış şoklar 

karşısındaki kırılganlıkların yüksekliği aşikârdır. Bu bağlamda, söz konusu ülkelerin öncelikle 

ekonomisinin dış tasarruflara olan duyarlılığını azaltması gerekmektedir. Bunun için, yurtiçi 

tasarruf düzeyinin arttırılması kritik önem taşımaktadır. Bununla birlikte, ülkede tasarruf 

düzeyi arttıkça, söz konusu tasarrufların tüketim ve (özellikle) yatırıma kanaliz etmesi 

bakımından kredi kullanımının da yeterli düzeyde olması gerekmektedir. 

Yurtiçi tasarruf yetersizliği en önemli ekonomik problemlerinden birisi olan Türkiye, zamanla 

bu sorunun çözüm yollarını daha büyük istek ve kararlılıkla araştırmaya başlamıştır. Bu 

perspektifte, konuya ilişkin yaklaşımların, analizlerin ve çözüm önerilerinin sadece makro 

düzeyde değil, mikro düzeyde, diğer bir deyişle il bazında yapılması daha tutarlı olacaktır. Bu 

perspektifte, Uşak ilinin tasarruf ve kredi kullanımındaki uzmanlaşma düzeyinin 

hesaplanabilmesi ve Türkiye geneli ile karşılaştırılabilmesi maksadıyla bu çalışma yapılmıştır.  

Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük katsayılarının hesaplanmasında kullanılan Balassa 

Endeksi ve Simetrik Balassa Endeksi yardımıyla elde edilen sonuçlar, Uşak ilinin tasarruf 

mevduat (TL mevduatı, döviz tevdiat hesabı, altın depo hesabı) araçlarının tümünde 

uzmanlaşmış olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, uzmanlaşma düzeyinde yıllar 

itibariyle bir istikrar söz konusudur. Bu durum, Uşak ilinin Türkiye’nin yurtiçi tasarruflarının 

artmasına pozitif etkide bulunduğunun bir göstergesidir. 

Uşak ilinin kredi uzmanlaşma düzeyine ilişkin hesaplanan söz konusu endeks sonuçları ise, 

ilde kullanılan ihtisaslaşma kredilerinden özellikle tarım kredilerinde uzmanlaşma düzeyinin 
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tatminkâr olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, son yıllarda azalma olsa da, mesleki 

kredilerde de uzmanlaşma bulunmaktadır. Gayrimenkul ve ihtiyaç kredilerinde ise Uşak ilinin 

Türkiye karşısında dezavantaj durumu söz konusudur. Diğer bir ifadeyle, bu kredilerde Uşak 

ilinin uzmanlaşma düzeyi yeterli değildir. 

Sonuç olarak, Uşak ilinin ülke genelindeki duruma kıyasla gösterdiği tasarruf performansının 

olumlu olduğu söylenebilir. Gerek TL, gerekse döviz mevduatlarında ve altın hesaplarında 

nispi olarak önemli bir tasarruf gücü bulunmaktadır. Kredi kullanımı bakımından da, tarım 

kredilerindeki ve mesleki kredilerdeki uzmanlaşma durumu dikkate alındığında, Uşak ilinin 

tasarruf gücü ülke ortalamasının üstündedir. Bununla birlikte, mikro bazda Uşak ilinin, makro 

bazda Türkiye’nin ekonomik gelişiminde öncelikle mevcut tasarruf düzeyinin yükseltilmesi 

gerekmektedir. Bu açıdan, firmalardan okullara ve toplumun geneline kadar genel bir tasarruf 

bilinci sağlanması gerekmektedir. Gerek ticaret odaları, sanayi odaları bazında gerekse 

ilköğretimden yükseköğretime kadar tüm eğitim birimlerinde finansal okur-yazarlık ile ilgili 

eğitimlerin verilmesi  gerekmektedir. Bununla birlikte, ticari hayatın canlandırılması 

bağlamında da, ihtisas kredilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, çiftçisinden esnafına 

kadar tüm üretim birimlerinin bu hususta biliçlendirilmesi geremektedir. 
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Abstract 

In this study covering the years 1989-2016, competition structure of products (product 

groups) that exported from Turkey to European Union (EU) are analyzed on the basis of 

technology and factor hardware. The exported products are grouped and analyzed in the 

framework of International Standard Industrial Classification (ISIC Rev.3) and Standard 

International Trade Classification (SITC). In order to determine the competitive structure of 

the products exported to the EU, the Classical Revealed Comparative Advantage (RCA) and 

the Symmetric Revealed Comparative Advantage (SAKU) coefficients are used. The scores 

obtained as a result of analysis carried out according to the ISIC Rev. 3 Classification indicate 

that Turkey has a competitive advantage in the export of low and medium-low-technology 

industries. On the other hand, according to the SITC Technology Classification, Turkey has a 

competitive advantage in the export of labour and capital intensive products and specialized. 

Keywords: Export, competitive structure, RSCA, Turkey, EU 

JEL Classification: F00, F13, F19, O30  

 
1.Introduce 

Despite the geographical diversification of exports, Turkey's main trade partner is 

always the European Union (EU) (Table 1). Considering that realized significant exports to 

the EU of the BRICS economies, the importance of the EU market which is indispensable for 

Turkey has increased. 

 

Table 1: The Share of The EU in the Export of Turkey (%) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

51,3 58,4 57,7 58,2 54,9 52,5 57,4 54,2 51,2 55 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

58,1 56,4 56 56,7 58,1 58 56,5 56,2 56,6 48,3 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

46,2 46,5 46,4 39 41,5 43,5 44,5 48 47,1 
 

 

Turkey's exports to the EU decreased dramatically after the global crisis and the Euro 

crisis. Although it shows variation over the years, Turkey's exports to the EU average is 

around 50 per cent of total exports (Table 1).  

In this study, covering the period 1989-2016, it is aimed to analyze the competitiveness 

in Turkey's exports to the EU. In this context, using the Standard International Trade 

Classification (SITC) Rev.3, it is aimed to expose the competitive structure of Turkey in the 

EU market. 
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2.Literature Examples 

There are many studies regarding Turkey's export competitiveness in the EU market. 

The majority of these studies measure competitiveness on product or sector basis. In this 

study, Turkey's export competitiveness in the EU market has been tried measure in the 

perspective of factor hardware. It is thought that this study will show a difference from many 

studies. 

In a study by Çoban, Peker and Kubar (2010), The competitiveness of the Turkish 

agriculture sector against the EU countries was analyzed with the help of a comparative 

advantage index. The results of the analysis, Turkey's fruit and vegetable sector, sugar and 

honey trade in raw sugar exports were found to have high levels of competitiveness. 

However, Turkey has the lowest rate in the live animal export competitiveness (Çoban, Peker, 

& Kubar, 2010). 

Şahinli (2012) analyzed the export competitiveness of live animal husbandry sectors of 

Turkey and the EU. Turkey does not have the power to export to the EU market competition 

in the sector according to the the results obtained by using the Classical Revealed 

Comparative Advantage Index (Şahinli, 2012). In a study by Erkan (2017), Turkey's 

competitiveness in the EU market and global markets was measured using the Classical 

Revealed Comparative Advantage Index. Accordingly, the competitiveness of Turkey in the 

EU market has been found to be lower. (Erkan, 2017). 

 

3.The Revealed Comparative Advantage Coefficients 

 

The most important tool used to measure export competitiveness is the Revealed 

Comparative Advantage (RCA) index. This index compares the domestic specialization of a 

country in a sector with the specialization of the world (Kösekahyaoğlu & Sarıçoban, 2017). 

With this index, it is tried to determine whether the country has competitive power (Şahinli, 

2011).  

The RCA coefficient, which measures the country's trade performance in certain 

products, measures the relative change in price differences of production factors. By using 

these coefficients, it is possible to determine which sectors have competitive advantage or 

disadvantage. Revealed Comparative Advantage Index is formulated as follows (Balassa, 

1965) :       

                                

                                                        

                                                RCAjkt =  

 

 

j: a country 

t: a period 

k: a product group 

w: the world 

 

The fraction denotes domestic specialization, while the denominator denotes world 

specialization (Erkan, 2012). If the index value is greater than 1, it shows that the country has 

export competitiveness and specializes in the export of the relevant sector. The value between 

1 and 2 indicates the weak superiority, the value between 2 and 4 indicates the medium 

superiority, and the value above 4 indicates the strong superiority (Hinloopen & Marrewijk, 

2001). 

Since the RCA values are between zero and infinite, it is asymmetrical and the 

conversion to another index needs to be adapted. In this context, Symmetrical Revealed 
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Comparative Advantage (SRCA) Index should be calculated. SRCA can be shown as follows  

(Kumar & Rani, 2016): 

 

SRCA= (RCA-1) / (RCA + 1) 

 

The SRCA takes value from -1 to +1 (Filiztekin, 2006).  

 

4.The Analysis of the Turkey’s Export Competitiveness in the EU Market According to 

SITC Technology Classification 

 

In the study, it is aimed to manifest the competitive structure of Turkey’s export to the 

EU according to SITC Technology Classification for the 1989-2016 period. Accordingly, the 

period in question was reduced to three sub-periods: 1989-1995, 1996-2006 and 2007-2016. 

According to average values, Turkey’s competitiveness in the export of labor-intensive 

products is higher than in other product groups. However, although the weak level, Turkey's 

capital-intensive products in exports are also competitive advantage. When considering the 

high value-added product lines, competitive structure in Turkey's exports of R & D-based 

product is quite poor. 

 

Table 2: Turkey's Export Competitiveness in the EU Market (1989-2016, SITC Rev.3) 

Product Groups 

RCA Index Values 

Periodic Average 
min maks total average 

1989-1995 1996-2006 2007-2016 

Raw-material intensive 

(RMI) products 
1,26 0,79 0,52 0,48 1,35 22,68 0,80 

Labor intensive (LI) 

products  
2,66 2,58 2,13 1,84 2,87 68,32 2,45 

Capital intensive (CI) 

products 
0,43 0,95 1,57 0,32 1,64 29,17 1,05 

Easy to imitate 

science-based (S-

EASY R&D) products  

0,29 0,40 0,33 0,24 0,50 9,78 0,35 

Hard to imitate 

science-based            

(S-HARD R&D) 

products 

0,24 0,47 0,74 0,14 0,79 14,19 0,51 

Kaynak: It is calculated by using data from the UN Comtrade database. 

 

Considering the periodic averages, Turkey's export competitiveness in the EU market are 

as follows (Table 2, Figure 1):  

 The competitive advantage of the early 1990s in the export of raw material intensive 

products has been a disadvantage for years. 

 In general, there is no change in the export competitiveness of labor-intensive 

products. Turkey has maintained its competitive edge in the middle level of exports of 

these products. 

 As the years, Turkey has managed to gain a competitive advantage (although the poor 

level) in the export of capital intensive products. 

 Turkey's competitive disadvantage in the export of R&D-based products is 

continuous. However, Turkey's competitiveness in the export of high value-added 

product groups (primarily in the export of hard to imitate science-based goods) are 

improving in relative terms.  
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Figure 1: Turkey's Export Competitiveness in the EU Market                                                 

(1989-2016, SITC Rev. 3) 

 
    Source: It is graphed by using data from the UN Comtrade database. 

 

After the Customs Union Agreement (1996), Turkey's competitiveness in the export of 

relatively low value added products (raw material intensive, labor-intensive) has steadily 

decreased (Table 2, Figure 1). However, Turkey's competitiveness in the export of products 

which have added value and relatively high level of innovation (capital-intensive, R&D-

based) has been increasing. 

 

5.Conclusion 

As a result of the findings obtained from the analyzes with the explained comparative 

advantage approach, it is determined that Turkey's competitive structure on the EU market 

based on mainly labor-intensive products. In other words, Turkey has comparative advantage 

in labor-intensive exports against global competitors in the EU market. However, although the 

weak level, Turkey's exports of capital-intensive products in the EU market are also 

competitive. Turkey's raw material-intensive export competitiveness has declined steadily as 

years. This indicates that the competitive structure in this market has turned into favorable 

products with high added value. However, Turkey does not have the R & D-based 

competitiveness in exports. 

After the entry into force of the Customs Union Agreement, Turkey's competitiveness in 

the export of raw material-intensive products decreased. In other words, Turkey's export 

competitiveness of products with high added value has been increasing steadily. The increase 

in Turkey's export competitiveness of products with high added value is drawing attention as 

a positive impact of the Customs Union Agreement. 

The fact that Turkey exports the products with low added value has a negative impact 

on the competitive structure. In this case, Turkey is becoming uncompetitive compete with 

rival countries. In this respect, Turkey should increase the production and export of more 

R&D-based products and exports. 
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Abstract 

Turkey is shown as similar economy with Brazil based on multiple criteria. In this study, the 

similarities/differences of specialization levels in the export of the two countries are analysed 

on the basis of technology and factor hardware. In this study covering the years 2000-2016, 

the exported products (product groups) are grouped and analyzed in the framework of 

International Standard Industrial Classification (ISIC Rev.3) and Standard International Trade 

Classification (SITC). In the analyzes, the Classical Revealed Comparative Advantage 

(RCA), the Symmetric Revealed Comparative Advantage (SAKU) and Lafay indices are 

used. According to the scores obtained in result of the analysis; Turkey specializes in the 

export of labour and capital intensive, low and medium-low-technology products. Brazil, on 

the other hand, specializes in the export of raw material and capital intensive, low-technology 

products.   

Keywords: Export, Specialization, RSCA, Lafay Index, Turkey, Brazil 

JEL Classification: F00, F13, F19, O30  

 
1.Introduction 

Although the proximity of Turkey and Brazil's growth performance in recent years, 

these two countries are also among the fragile economies. High current rates of openness, 

high inflation rates, and ups and downs in growth performance are the reasons for the 

evaluation of these countries within fragile economies (Eğilmez, 2017). Therefore, it was 

aimed to show the similarities and differences between the two countries in economic sense 

and to determine their export performance. 

When Turkey's and Brazil's macroeconomic indicators examined (Table 1), It is seen 

that the two countries have similar performances with respect to per capita income, 

unemployment, inflation, current account deficit, import and export between 2000-2017. 

When the two countries' national incomes are analyzed, it is seen that Brazil's national income 

is about 2.5 times that of the Turkish position.  
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Table 1: Some Macroeconomic Indicators of Turkey and Brazil (2000-2017) 

Years 

GDP 

(billion $) 

GDP 

Büyüme 

(%) 

GDP Per 

Capita ($) 

Unemployment 

(%) 

Inflation 

(%) 

Current 

Deficit 

(%GDP) 

Export 

(billion $) 

Import 

(billion $) 

B T B T B T B T B T B T B T B T 

2000 655 273 4,1 6,6 3.739 4.316 13,9 6,5 5,8 54,9 -3,6 -3,7 66 53 81 61 

2001 559 200 1,3 -5,9 3.146 3.119 9,4 8,4 8,2 54,4 -4,2 2 69 53 81 45 

2002 507 238 3,0 6,4 2.819 3.660 9,1 10,4 9,7 44,9 -1,5 -0,3 72 58 68 54 

2003 558 311 1,1 5,6 3.059 4.718 9,7 10,5 14,0 25,2 0,8 -2,5 84 69 72 72 

2004 669 404 5,7 9,6 3.623 6.040 8,9 10,8 7,7 10,5 1,7 -3,7 110 92 87 102 

2005 891 501 3,1 9 4.770 7.384 9,3 10,6 7,4 10,1 1,5 -4,2 135 105 105 122 

2006 1.108 552 3,9 7,1 5.860 8.034 8,4 8,7 6,7 9,5 1,2 -5,7 159 119 129 146 

2007 1.397 675 6,0 5 7.313 9.709 8,1 8,9 6,4 8,7 0,1 -5,5 186 143 167 176 

2008 1.696 764 5,0 0,8 8.787 10.850 9,4 9,7 8,7 10,4 -1,6 -5,1 229 174 232 206 

2009 1.667 644 -0,1 -4,7 8.553 9.036 8,3 12,6 7,3 6,2 -1,4 -1,8 180 145 187 150 

2010 2.209 771 7,5 8,4 11.224 10.672 8,3 10,7 8,4 8,5 -3,4 -5,8 237 157 260 196 

2011 2.616 832 3,9 11,1 13.167 11.341 6,6 8,8 8,3 6,4 -2,9 -8,9 299 185 320 253 

2012 2.465 873 1,9 4,7 12.291 11.720 7,1 8,1 7,9 8,8 -3,0 -5,5 288 206 322 249 

2013 2.473 950 3,0 8,4 12.216 12.542 6,9 8,7 7,4 7,4 -3,0 -6,7 287 211 344 266 

2014 2.456 934 0,5 5,1 12.026 12.127 6,7 9,9 7,8 8,8 -4,2 -4,7 270 221 335 258 

2015 1.802 859 -3,5 6 8.750 10.984 6,8 10,2 7,5 7,6 -3,2 -3,7 232 200 253 223 

2016 1.794 857 -3,4 3,1 8.639 10.862 11,6 10,8 8,1 7,7 -1,3 -3,8 224 189 216 214 

2017 2.056 851 0,9 7,4 9.821 10.540 12,8 11,2 3,7 10,8 -0,4 -5,5 258 211 237 249 

      B: Brazil T: Turkey 

        Source: The World Bank Data (https://data.worldbank.org/ ) 

 

2.Literature Review 

 

When studies concerning the export competitiveness of the economies in the literature 

are examined, it is seen that there are no studies on the comparison of only the two countries. 

However, it is found that the studies are mostly related to product based export 

competitiveness, and there are no comparative analysis on technology based competitiveness. 

In this context, this study aimed to analyze the technology-based competitiveness in the 

export of  Brazil and Turkey. 

Carvalho et al. (2009) analyzed the comparative advantage coefficient of Brazil between 

2000 and 2006 in terms of competitiveness in pulp export. As a result of the analysis, it was 

seen that Brazil was one of the three countries with the highest competitiveness in pulp export 

in the world. 

In the study conducted by Erkan (2012), BRIC countries and Turkey's export 

competitiveness was measured by the coefficient described classical comparative advantage 

between 1993-2010. As a result of the analysis, it was seen that BRIC countries had 

comparative advantages in the export of raw materials and labor-intensive products while 

Turkey had a comparative advantage in the export of labor and capital intensive products  

(Erkan, 2012). 

In the study conducted by Burange and Karnik (2014), the export competitiveness of 

BRIC countries between 1997 and 2013 was calculated with the classical comparative 

advantage coefficient. According to the analysis results, Brazil and Russia had comparative 

advantages in the export of raw material intensive products. However, China and India had 
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comparative advantages in the export of capital intensive consumer goods (Burange & 

Karnik, 2014). 

Paula et al. (2017) calculated the competitive power of Brazil in natural honey export 

between 2000 and 2015. As a result of the analysis, it was found that Brazil had a 

comparative advantage between 2002 and 2015 (Paula, 2017). 

 

3.The Revealed Comparative Advantage Coefficients 

 

The Classic Revealed Comparative Advantage (RCA) Index compares the domestic 

specialization of a country in a product or sector with the specialization of the world.  

(Kösekahyaoğlu & Sarıçoban, 2017). The RCA coefficient, which enables the measurement 

of trade performance in certain products of the country, also measures the change in the 

production factors relative to the price differences. By using these coefficients, it is possible 

to determine which sectors have competitive advantage or disadvantage. The index realizes 

the comparative advantages (disadvantages) in the country's exports (Erkan, 2011). 

 

Revealed Comparative Advantage Index is formulated as follows (Balassa, 1965) :       

                                

                                                        

                                                RCAjkt =  

 

 

j: a country 

t: a period 

k: a product group 

w: the world 

 

In other words, the fraction denotes domestic specialization, while the denominator 

denotes world specialization (Erkan, 2012). If the index value is greater than 1, it shows that 

the country has export competitiveness and specializes in the export of the relevant sector. 

The value between 1 and 2 indicates the weak superiority, the value between 2 and 4 indicates 

the medium superiority, and the value above 4 indicates the strong superiority (Jeroen 

Hinloopen, 2001). 

Since the RCA values are between zero and infinite, it is asymmetrical and the 

conversion to another index needs to be adapted. This conversion is accomplished by 

formulating the RCA coefficient as (RCA-1) / (RCA + 1) (Erkan, 2012). In this case, the 

index is called the Symmetrical Revealed Comparative Advantage (SRCA) Index (Kumar & 

Rani, 2016). The extreme values in these conversion results will be less weighted, and these 

index results will be symmetrical with a value between +1 and -1 (Filiztekin, 2006).  

The Revealed Comparative Advantage Index measures only the export performance 

(Desai, 2012). However, The Lafay Index also uses import data and allows for intra-industry 

trade to be measured.  

 

Lafay Index (LI) is formuled as follows: 

LI = 100 [
   

   
  

∑   

∑   
]  
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The Lafay Index (LI) is between -50 and +50 (Desai, 2012). If the result of the Lafay 

Index is greater than zero (LI> 0), the country has a comparative advantage in that sector, and 

vice versa (Reyes, 2014).  

 

4.Analysis of the Export Competitiveness of Brazil and Turkey According to ISIC Rev.3 

Technology Classification  

 

According to International Standard Industrial Classification (ISIC Rev.3), the exported 

products are classified in 4 groups as follows (OECD, 2011): 

 High-technology (HT) products  

 High-medium-technology (HMT) products  

 Low-medium-technology (HMT) products  

 Low-technology (HT) products  

 

In the study, specialization analysis was conducted according to ISIC Rev.3 Technology 

Classification, in order to analyze the export competitiveness of Brazil and Turkey during the 

period 2000-2016. 

 

Chart 1: The Specialization Level in The Export of Brazil According to ISIC Rev.3 

Technology Classification (2000-2016) 

 
    Kaynak: It is calculated and graphed by the authors using the data obtained from https://wits.worldbank.org/ 

 

According to both the Symmetrical Revealed Comparative Advantage Index and Lafay 

Index (Chart 1), it is seen that Brazil specializes mainly in low-technology products. Between 

2000 and 2008, Brazil specialized in the export of low-to-medium technology products. 

However, there has been no specialization in the export of this product group since 2008. 

Brazil has not specialized in the export of medium-high technology and high-tech products. 

However, the level of specialization of Brazil in the export of high middle and high 

technology products has decreased (especially in high-tech products). 
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Considering the specialization situation in Brazil's exports, it is seen that high value added 

products and innovative products are seriously insufficient. Nevertheless, the country's 

competitive advantage in low-to-medium technology exports has disappeared after the 2008 

economic crisis. 

 

Chart 2: The Specialization Level in The Export of Turkey According to ISIC Rev.3 

Technology Classification (2000-2016) 

 
           Source: It is calculated and graphed by the authors using the data obtained from https://wits.worldbank.org/ 

 

According to both the Symmetrical Revealed Comparative Advantage Index and Lafay 

Index (Chart 2), it is seen that Turkey specializes in low-technology and low-medium 

technology products. However, the specialization level in the export of Turkey's high-

medium-technology products has been increasing since 2010. In other words, technology 

equipment in Turkey's production and export is gradually increasing. However, Turkey has 

not specialized in the export of high-tech products and could provide a competitive advantage. 

When the level of specialization in Brazil and Turkey's exports comparatively analyzed, 

Turkey appears to be relatively high in exports of value-added features. Because, unlike 

Brazil, Turkey is specialized in the export of low-medium technology products. Brazil only 

specializes in the export of low-tech products.  

 

5.Conclusion 

In this study, the level of specialization in Turkey's and Brazil’s export has been 

analyzed. The analyzes are performed under the ISIC Rev.3 Technology Classification. 

According to the obtained results, Turkey has specialized in the export of low and low-

medium technology products, while Brazil has specialized only in the export of low 

technology products group. Brazil has been able to provide competitive advantage in the 

export of low-to-medium technology product groups until 2008. However, Brazil's 

competitiveness in the export of these product groups decreased after this date.  

Turkey and Brazil is no specialization in medium-high and high-tech products export. 

However, Turkey's degree of specialization in the export of high-tech products has been 
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increasing in recent years. This positive trend shows that the specialization level in Turkey’s 

export has changed in favor of the added value products. 

Although the economies of Turkey and Brazil are similar in terms of many macro 

economic indicators, it can be said that the technology equipment in the export of the two 

countries is different from each other. 

Turkey's level of specialization in exports of high added value products group is better 

than Brazil. Nevertheless, the export profile of both countries is not sufficient to reduce 

fragilities in their economies and compete with their global competitors. In this respect, 

Turkey and Brazil should increase the export of innovative and R&D-based products. In this 

context, it is necessary for these countries to allocate private and public supports in their 

production and exports to these channels.  
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Özet 

Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı yatırımlar özellikle 2000’li yıllarda hızlı artıĢ 

göstermiĢtir. Ülkemize doğrudan yabancı sermaye giriĢlerinin sektörel dağılımına 

bakıldığında, hizmetler sektörü ve sanayi sektörünün sırasıyla en önemli sektörler olduğu 

görülmüĢtür. Doğrudan yabancı sermaye giriĢlerinin ülke gruplarına göre dağılımlarında ise 

AB ülkeleri ve bunların içinde Almanya, Ġngiltere ve Hollanda baĢı çektiği tespit edilmiĢtir. 

Bunları yakın ve orta doğu ülkeleri ile ABD izlemiĢtir. 

Doğrudan yabancı yatırımlar ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir sermaye, teknoloji, 

bilgi ve iĢgücü kaynağı olduğundan, bunlara yönelik vergi avantajlarının etkinliğini belirleyen 

faktörlerin tespit edilmesi ve ölçülmesi önemlidir. Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlara 

yönelik olarak uygulanan vergi avantajlarının değerlendirilmesi için bir anket uygulanmıĢ ve 

elde edilen bulgular faktör analizine tabi tutulmuĢtur.  

SPSS 22.0 programında yapılan faktör analizi sonucunda ankete katılan yabancı Ģirket 

yöneticilerinin uygulanan vergi avantajlarının etkinliği ile ilgili 6 faktör tespit edilmiĢtir. Elde 

edilen bulgular ülkemizde doğrudan yabancı yatırımlara yönelik vergi avantajlarının etkinliği 

açısından en önemli faktörün “Yatırımcı Beklentileri” olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca 

doğrudan yabancı yatırımları belirleyen diğer faktörler sırasıyla; “indirim uygulamaları”, “iĢ 

yapma kolaylığı”, “özellikli teĢvik uygulamaları”, “yatırım teĢvikleri” ve “vergi indirimleri” 

Ģeklinde belirlenmiĢtir. Buna göre yabancı yatırımcılar öncelikli olarak; serbest bölge ve 

teknoloji geliĢtirme bölgesi avantajlarının artırılması, gümrük muafiyeti ve KDV istisnası gibi 

vergi teĢviklerinin geliĢtirilmesi ve yatırım ortamının iyileĢtirilmesine yönelik mevzuatın 

düzenlenmesinde yarar vardır. 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan yabancı yatırımlar, sektörel dağılım, vergi avantajları, faktör 

analizi 

JEL Sınıflandırması: R42, O21, H25, C38 

 

Situation of Foreign Direct Investment in Turkey and Evaluation 

of the Relevant Tax Advantage 

 

Abstract 

Foreign direct investments (FDI) in Turkey increased rapidly especially in the 2000s. In the 

sectoral distribution of direct foreign capital inflows to our country, the services sector and 

the industrial sector were the most important sectors. In the distribution of foreign direct 
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investments according to country groups, it was determined that EU countries and Germany, 

England and Holland were among them. These were followed by the USA and Middle East 

countries. 

FDIs are an important capital, technology, information and human source for our country's 

economy. Therefore, it is important to identify and measure the factors intended effectiveness 

of tax benefits for them. A survey applied to assessment of tax advantages applicable to 

foreign direct investment in Turkey, and obtained findings were subjected to factor analysis. 

As a result of the factor analysis conducted in the SPSS 22.0 program, 6 factors related to the 

effectiveness of the applied tax advantages of the foreign company executives were 

determined. Findings showed that the most important factor in the efficiency of tax 

advantages for foreign direct investments in our country is “investor expectations”. In 

addition, other factors determining foreign direct investment are; “discount applications”, 

“ease of doing business”, “special incentive applications”, “investment incentives” and “tax 

deductions”. Accordingly, foreign investors prefer primarily; advantages about free zones and 

technology development zones, the development of tax incentives such as customs 

exemptions and VAT exemptions, and the improvement of the investment climate. 

Keywords: Foreign direct investments, sectoral distribution, tax advantages, factor analysis 

JEL Classification: R42, O21, H25, C38 

1.Giriş 

Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar, uluslararası yabancı Ģirketler ve ülke ekonomisi 

açısından önemli bir sermaye, bilgi, teknoloji ve iĢgücü kaynağıdır. Ülkede yıllara göre ciddi 

artıĢlar gösteren doğrudan yabancı yatırımlar vasıtası ile kapalı ekonomiden küresel çapta 

faaliyet gösteren bir ekonomik güce geçiĢ yaĢanmıĢtır. Doğrudan yabancı yatırımların ülke 

tercihleri arasında önemli bir etken teĢkil eden “farklı sektörlere yatırım yapabilme esnekliği” 

Türkiye lehine bir avantaj yaratmıĢtır. Yatırımcılara farklı alternatifler sunan söz konusu 

yatırım çeĢitlerinin yanında, doğrudan yabancı yatırımcılara güven veren kanunlar, 

yönetmelikler, teĢvikler de ayrı bir katkı sağlamaktadır. Yıllar itibarı ile Türkiye’de bu 

konularda ciddi atılımlar yapılarak kapsamlı düzenlemeler ile doğrudan yabancı yatırımcılar 

için güven tesis eden çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu sayede doğrudan yabancı yatırımlarda önemli 

düzeyde artıĢlar yaĢanmıĢ ve söz konusu yatırımların geliĢimine yönelik olarak detaylı bir veri 

havuzu oluĢmuĢtur. Ancak ülkemizde doğrudan yabancı yatırımları çekmede kullanılan vergi 

avantajlarının etkinliğini ölçmeye yönelik olarak yapılan çalıĢmaya pek rastlanmamaktadır.  

Bu çalıĢmada Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırımları çekebilmek için uygulanan vergi 

avantajlarının etkinliğini belirleyen faktörlerin tespit edilmesi, ölçülmesi ve geliĢtirilmesi için 

öneriler sunulması amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda, öncelikle Türkiye’de doğrudan yabancı 

yatırımların durumu ile ilgili güncel veriler aktarılmıĢtır. Ayrıca ülkemizde doğrudan yabancı 

yatırımla yönelik vergi avantajlarının etkinliğini değerlendirme için bir anket uygulanmıĢ ve 

elde edilen veriler faktör analizine tabi tutulmuĢtur. Böylece doğrudan yabancı yatırımların 

Türkiye’de yararlandığı vergisel avantajların etkinliğini belirleyen faktörler tespit edilmiĢ ve 

değerlendirilerek öneriler geliĢtirilmiĢtir. 

2. Türkiye’de Doğrudan Yabanci Yatırımların Durumu 

2.1. Türkiye’de Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişleri ve Dağılımı 

Türkiye, dünyanın geliĢmekte olan en büyük 20 pazarından biridir. Hem ulaĢım, enerji ve 

yeterli teknolojik altyapı olanakları, hem de insan kaynakları açısından cazip koĢullara 

sahiptir. Kolayca eğitilebilen niteliksiz iĢgücünün yanı sıra, çok iyi eğitim görmüĢ bir yönetici 



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social                        Antalya 

Impacts of Globalization and Liberalization”             11
th

-13
th

 October 2018 

 

103 
 

sınıfı ve ortaklık yapabilecek dinamik bir giriĢimci kesime sahiptir. ĠĢgücü ve üretim 

faktörleri maliyetleri de diğer ülkelere göre nispi olarak daha ucuzdur
3
. 

1980’li yıllarda ciddi borç krizi yaĢayan pek çok geliĢmekte olan ülkede, hükümetler istikrarlı 

bir ekonomik büyüme için doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına yönelmiĢtir. 1990’dan 

sonraki yıllar yabancı yatırımlar yükselme eğilimine girmiĢtir. 2000’li yıllara baĢlarında 1,0 

milyar ABD Doları olan yabancı yatırımla dünya ölçeğinde 53. sırada yer almıĢtır. Bu 

dönemde yürütülen özelleĢtirme programlarının sonuçlarına bağlı olarak önemli artıĢlar 

olmuĢsa da yabancı yatırım giriĢinde istenilen düzeye ulaĢılamamıĢ ve yabancı yatırımlar 

krizlerden önemli düzeyde etkilenmiĢtir
4
.  

Türkiye’ye yönelik uluslararası doğrudan yatırımlar özellikle 2005 yılından itibaren 10 milyar 

ABD dolarının üzerine çıkarak artıĢ trendi içerisine girmiĢ, 2007 yılında tarihinin en yüksek 

seviyesi olan 22 milyar ABD Dolarına ulaĢmıĢ, ancak 2008 yılından itibaren tüm dünyayı 

etkisi altına alan ekonomik kriz sebebiyle azalan küresel doğrudan yatırım akımlarından 

Türkiye de etkilenmiĢtir. 2010 yılından itibaren tekrar artıĢa geçen uluslararası doğrudan 

yatırımlar 2011 yılında 16,2 milyar ABD Doları ile yüksek bir değere ulaĢırken, 2012, 2013 

ve 2014 yıllarında bu rakamın altında 13-14 milyar ABD doları bandında gerçekleĢmiĢ, 2015 

yılında ise krizden sonraki en yüksek değerine ulaĢmıĢtır. Bu verilere göre Türkiye dünyada 

2015 yılında en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken ülkeler arasında 2014 yılına göre 2 

basamak yükselerek 20. sırada yer almıĢtır
5
. Fakat yurtiçi ve yurtdıĢı ekonomik, siyasi ve 

küresel süreçlerin de etkisi ile 2017 yılında uluslararası doğrudan yatırım giriĢleri 10,8 milyar 

dolara düĢmüĢtür
6
. 

Grafik 1: 1996-2017 Döneminde Türkiye’de Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2017 Raporu, 2018. 

Türkiye’de 2012-2017 yıllarında toplam 78,9 milyar ABD Doları tutarında gerçekleĢen 

uluslararası doğrudan yatırımların, 55,5 milyar ABD Dolarlık kısmı sermaye bileĢeninden, 

22,4 milyar ABD Dolarlık kısmı ise yabancıların gayrimenkul alımlarından oluĢmaktadır. 

                                                 
3
  Cahit Aydemir, Aydemir Arslan, Funda Uncu, “Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya’daki ve Türkiye’deki 

GeliĢimi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 23 (2012), ss. 69-104. 
4
  Aydemir, Arslan, Uncu, a.g.m., ss. 69-104. 

5
  T.C. Ekonomi Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2015 Yılı Raporu, Ankara, Eylül 2016, ss. 10-12. 

6
  YASED, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2017 Yılsonu Değerlendirme Raporu, Ġstanbul: YASED Yayınları, 

Mart 2018, s. 1. 
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2017 yılı itibarı ile 9,8 milyar ABD olarak gereçekleĢen net uluslararası doğrudan yatırım 

giriĢi 2016 yılına göre %9,5 oranında düĢmüĢtür. 

Tablo 1: Türkiye’ye Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişlerinin Dağılımı                         

(Milyar Dolar) 

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2017 Raporu, 2018. 

Uluslararası doğrudan yatırım sermaye giriĢleri sektörel bazda Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. 

2016 yılında ise toplam brüt sermaye giriĢlerinin (7,5 milyar ABD Doları) % 61’ini (4,1 

milyar ABD Doları) oluĢturan hizmetler sektörü, giriĢlerin en fazla olduğu sektör olmuĢtur. 

Hizmetler sektörünü, % 38,5 pay ile sanayi sektörü (3,4 milyar ABD Doları) takip etmiĢtir. 

2017 yılı itibarı ile 6,6 milyar ABD olarak gereçekleĢen sektörel sermaye giriĢi 2016 yılına 

göre %16,8 oranında artıĢ göstermiĢtir. 

Tablo 2: Uluslararası Doğrudan Yatırım Sermaye Girişlerinin Sektörlere Göre Dağılımı           

2012-2017 (Milyon Dolar) 

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2017 Raporu, 2018. 

Son yıllarda Türkiye’de uluslararası yatırımların sektörel bazda dağılımı incelendiğinde, mali 

aracı kurumların ve sigorta faaliyetleri sektörünün geliĢerek ilk sıralara yükseldiği 

gözlemlenmektedir. Finans-sigorta sektörünün ardından en fazla uluslararası doğrudan 

13.628 13.563 13.119 18.002 13.343 10.830

10.128 9.936 8.371 11.713 6.913 5.568

10.761 10.523 8.632 12.077 7.534 7.437

633 587 261 364 621 1.869

864 578 427 2.133 2.540 619

2.636 3.049 4.321 4.156 3.890 4.643         Gayrimenkul (Net)

Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi (Net)

Uluslararası Doğrudan Sermaye

Sermaye

Tasfiye

         Diğer Sermaye (Net)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık 43 47 61 31 38 31

Madencilik ve Taşocakçılığı 188 717 382 207 148 448

İmalat Sanayii 4.519 2.209 2.742 4.225 2.241 1.261

Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı 2.201 400 451 983 706 227

Tekstil Ürünleri İmalatı 376 60 137 433 36 73

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 579 272 491 340 288 157

Makine ve Teçhizat İmalatı 32 5 4 34 23 35

Elektrikli Aletler İmalatı 143 607 926 142 242 240

Optik Aletler İmalatı 121 97 78 147 59 35

Diğer İmalat 1.067 768 655 2.146 887 494

Elektrik, Gaz ve Su 773 1.831 1.134 1.340 678 944

İnşaat 1.427 178 232 106 291 627

Toptan ve Perakende Ticaret, 221 379 1.136 598 688 501

Oteller ve Lokantalar 16 59 24 11 259 59

Ulaştırma, depolama 130 364 594 1.524 635 1.350

Mali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri 2.084 3.415 1.470 3.516 1.766 1.452

Gayrimenkul Kiralama ve İş Faaliyetleri 174 128 252 171 283 31

Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler 546 106 204 58 274 62

Diğer Toplumsal, Sosyal ve Kişisel 640 457 400 287 233 671

TOPLAM 10.761 9.890 8.631 12.074 7.534 7.437

20172012 2013 2014 2015 2016
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yatırım çeken sektörler sırasıyla imalat sektörü, enerji sektörü ve toptan ve perakende ticaret 

sektörü olmuĢtur.  

 

Grafik 2: Uluslararası Doğrudan Yatırımların Hizmetler Sektöründe Yıllara                      

Göre Dağılımı (%) 

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2017 Raporu, 2018. 

GeliĢmekte olan ülkelerde sanayi sektörü oldukça eski, üretkenlik ve verimliliği geri kalmıĢ 

üretim yöntemleri uygulanmaktadır. Sanayi sektörü içinde sermaye birikiminin sınırlı kalması 

bu sektöre yönelecek yabancı sermayeyi de etkilemekte, hatta bu yönelmeyi engellemektedir. 

Ayrıca bu ülkelerde ar-ge araĢtırmaları daha çok düĢük olduğu için yabancı sermaye, sanayi 

sektörü ve onun önemli alt sektörü olan imalat sanayinde bu harcamalara doğal olarak 

katlanmak istemeyecektir. Bu gibi nedenler yüzünden yabancı sermaye sanayi sektöründen 

daha çok bu ülkelerde hizmetler sektörüne yönelmektedir
7
. 

Grafik 3: Uluslararası Doğrudan Yatırımların Sanayi Sektöründe Yıllara                          

Göre Dağılımı (%) 

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2017 Raporu, 2018. 

                                                 
7
  Murat Çetinkaya, “Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımların Sektörel Dağılımının 

Önemi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 11 (2004), ss. 239-260. 
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Türkiye’de 2012 yılında uluslararası sermayeli Ģirketlerce gerçekleĢtirilen projeler için 22 

adet teĢvik belgesi düzenlenmiĢ 2013 yılı ve sonrasında önemli artıĢ sağlanarak toplam 936 

belge verilmiĢtir. Bu projeler sonucunda gerçekleĢtirilen yatırım tutarı 32,7 milyar ABD 

Dolarıdır. Ayrıca söz konusu yatırımlar aracılığı ile 70.175 kiĢiye istihdam sağlanmıĢtır. 

2015-2016 yıllarında baĢlatılan 225 projenin, % 48’i mal veya hizmet üretimine yönelik 

komple yeni yatırım, % 33’ü tevsi ve % 19’u modernizasyon, ürün çeĢitlendirmesi ve 

entegrasyon amaçlı yatırım projesidir. Uluslararası sermayeli Ģirketlerin 2015 yılında 

baĢlattıkları projelerin sektörel dağılımında toplam yatırım tutarı bakımından enerji sektörü 

8,8 milyar ABD Doları yatırım tutarı ve % 73 pay ile ağırlıklı bir konuma sahiptir. 2016 

yılında düzenlenen 229 adet yatırım teĢvik belgesinin 162 adedi imalat, 31 adedi hizmetler, 30 

adedi elektrik, gaz ve su, 3 adedi madencilik ve taĢ ocakçılığı, 3 adedi ise tarım ve ormancılık 

sektörü ile ilgilidir
8
. 

Tablo 3: Uluslararası Sermayeli Firmaların Yatırımlarına Verilen Teşvik Belgeleri 

(2012-2017) 

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2017 Raporu, 2018. 

Doğrudan yabancı yatırımlar çerçevesinde oluĢan veriler incelendiğinde yıllara ve sektörlere 

göre farklılık gösterdiği gözlemlenmektedir. Ayrıca sektör bazında da ülkelere göre farklı 

yatırımcılar Türkiye’de yatırımlarını geliĢtirmiĢlerdir. Yabancı yatırımcılar yıllara göre sektör, 

ülke ve yatırım çeĢidi açısından farklılıklar göstermektedir. Bu sayede oluĢan veriler 

kapsamında, doğrudan yabancı yatırımcıların yatırım tercih ve beklentileri hakkında önemli 

analizler yapabilme imkânına sahip olunabilmekte ve önleyici ya da teĢvik edici tedbirlere 

yönelik kararların zamanında alınabilmesi sağlanmaktadır
9
. 

2.2. Türkiye’deki Uluslararası Doğrudan Yatırimcı Ülkeler 

Türkiye’de uluslararası doğrudan yatırımcı yabancı sermayeli Ģirketlerin ülke gruplarına göre 

dağılımı yıllara göre çeĢitlilik göstermektedir. Bu kapsamda yabancı yatırımcıların ülke 

dağılımları 1954-2011 arası birikimli olmak üzere 2012-2017 yılları arasında Tablo 4’de 

olduğu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. 

                                                 
8
  T.C. Ekonomi Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2015 Yılı Raporu, a.g.r., ss. 12-14. 

9
  Nihat Batmaz ve Halil Tunca, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye (1923-2003), Ġstanbul: Beta 

Basım, 2005, ss. 72-79.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Belge Adedi 233 246 270 241 226 338

Toplam İstihdam 16.104 16.939 12.364 10.663 14.105 15.877

Toplam Yatırım Tutarı (Milyon $) 4.936 10.046 5.519 12.827 10.337 24.402

Toplam Yatırım Tutarı (Milyon TL) 8.888 19.164 11.960 34.966 31.281 93.582
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Tablo 4: Uluslararası Sermayeli Firma Sayısının Ülkelere Göre Dağılımı (1954-2017)

 
Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2017 Raporu, 2018. 

1954-2017 yıllarında 58.954 adet uluslararası sermayeli Ģirketin ülke gruplarına göre 

dağılımında, AB ülkeleri 22.501 giriĢimle birinci sırada yer almaktadır. AB ülkeleri içinde de 

Almanya 7.153 adet, Ġngiltere 3.087 adet ve Hollanda 2.797 adet ile Türkiye’de en fazla 

Ģirketi olan ilk üç AB ülkesi olarak sıralanmaktadır.  

2012-2017 yılları arasında özellikle 2015 yılında yoğun bir doğrudan yabancı sermaye süreci 

gerçekleĢmiĢtir. Türkiye’de son 6 yıllık dönemdeki (2012-2017) uluslararası doğrudan yatırım 

verileri ülkesel bazda incelendiğinde, AB ülkeleri 33,2 milyar ABD Doları ile bölgesel olarak 

ilk sırada yer almaktadır. AB ülkelerinden sonra en fazla uluslararası doğrudan yatırım 

gerçekleĢtiren 8,7 milyar ABD Doları Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri olmuĢtur. Bu sırayı 

4,9 milyar ABD Doları ile AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleri, 4,4 milyar ABD Doları 

ile Asya ülkeleri ve 3,2 milyar ABD Doları ile A.B.D izlemiĢtir. ABD ve AB ülkelerinin yanı 

sıra son yıllarda Türkiye’ye Asya ülkelerinden yapılan yatırımlarla birlikte kaynağı çeĢitlenen 

yatırımlar, Türkiye’nin sadece AB ülkelerinden değil dünyanın farklı bölgelerinden yatırım 

çeken bir ülke hâline geldiğini kanıtlamaktadır
10

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

  T.C. Ekonomi Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2015 Yılı Raporu, a.g.r., ss. 5-9. 

AB Ülkeleri 15.114 1.536 1.346 1.304 1.278 1.125 897

Almanya 4.759 482 415 375 432 403 287

Hollanda 1.949 172 157 141 149 126 103

İngiltere 2.272 170 162 136 152 95 100

İtalya 909 110 102 101 90 63 42

Diğer AB Ülkeleri 5.225 602 510 551 455 438 365

Diğer Avrupa Ülkeleri (AB Hariç) 3.258 416 339 319 347 273 334

Afrika Ülkeleri 606 151 207 306 390 404 465

A.B.D. 1.184 113 106 91 125 107 75

Kanada 211 37 29 21 27 41 29

Orta -Güney Amerika ve Karayipler 160 18 24 17 23 16 13

Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri 6.212 1.636 1.367 2.248 2.980 2.993 3.671

Diğer Asya Ülkeleri 2.104 302 315 326 378 379 424

Diğer Ülkeler 328 39 31 45 29 37 22

TOPLAM 29.177 4.248 3.764 4.677 5.577 5.375 5.930

20172015 2016Ülke
1954-2011 

(birikimli)
2012 2013 2014
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Tablo 5: Uluslararası Doğrudan Yatırım Sermaye Girişlerinin Ülkelere Göre Dağılımı 

(2012-2017, Milyon USD) 

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2017 Raporu, 2018. 

2017 yılı itibarı ile 58.954 adet uluslararası sermayeli Ģirketin illere göre dağılımına 

bakıldığında Ġstanbul ilinin 35.821 adet ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Ġstanbul 

ilini Antalya (5.269 adet), Ankara (3.093 adet), Ġzmir (2.568 adet) ve Mersin (2.064 adet) 

illeri takip etmektedir. Türkiye’deki 58.954 adet uluslararası sermayeli Ģirketin % 64,8’i 

Marmara, % 15,1’i Akdeniz, % 10’u Ege, % 6,9’u Ġç Anadolu bölgelerinde, % 3,2’si de diğer 

bölgelerde faaliyette bulunmaktadır
11

. 

 

                                                 
11

  T.C. Ekonomi Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2015 Yılı Raporu, a.g.r., s. 31. 

AB Ülkeleri 7.305 5.296 5.328 7.014 3.783 4.847

Almanya 491 1.970 606 355 440 295

Avusturya 1.519 667 31 80 345 326

Fransa 86 217 286 164 90 107

Hollanda 1.381 918 2.022 1.184 1.024 1.768

İngiltere 2.044 300 1.051 585 974 324

İtalya 154 148 488 180 87 124

Diğer AB Ülkeleri 1.630 1.076 844 4.466 823 1.903

Diğer Avrupa Ülkeleri (AB Hariç) 622 1.128 1.041 966 1.067 117

Afrika Ülkeleri 0 221 42 0 0 43

A.B.D. 439 326 334 1.619 338 171

Kanada 32 16 0 0 70 39

Orta -Güney Amerika ve Karayipler 20 1 0 11 0 4

Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri 1.593 2.286 1.336 1.317 1.358 1.210

Diğer Asya Ülkeleri 744 613 550 1.147 888 524

Diğer Ülkeler 6 3 0 0 30 482

TOPLAM 10.761 9.890 8.631 12.074 7.534 7.437

Ülke 2012 2013 2014 2015 2016 2017



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social                        Antalya 

Impacts of Globalization and Liberalization”             11
th

-13
th

 October 2018 

 

109 
 

Tablo 6: Uluslararası Sermayeli Şirketlerin Başlıca Faaliyette Bulundukları İllerin 

Sektörlere Göre Dağılımı (1954-2017)

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırım Raporu, 2018. 

 

Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların özellikle yüksek teknolojili ürünler 

getirmesi, sürdürülebilir kalkınma ve küresel rekabet gücümüzü artırmak açısından büyük 

önem taĢımaktadır. Türkiye’nin Ģu anda teknoloji düzeyinin orta seviyede olduğu göz önüne 

alınırsa, bu düzeyi orta-yüksek ve ileri teknoloji seviyesine taĢımak önem arz etmektedir. 

Genel olarak Türkiye’ye gelen imalat sanayindeki doğrudan yabancı yatırımların % 8 gibi 

düĢük bir payı ileri teknoloji getirmektedir. Bunun yanında % 40’lık yüksek bir pay ise 

hâlihazırda yurtiçi kaynaklarımızla sahip olduğumuz düĢük ve orta-düĢük seviyede 

teknolojiyi getirmektedir. Küresel Ģirketlerin artık günümüzde yüksek kârlılık dolayısıyla 

üretimlerini büyük oranda orta-yüksek ve yüksek teknolojili alanlara kaydırdığı düĢünülürse 

bu grupta yer alan yatırımların ülkemize daha fazla giriĢine olanak tanıyan giriĢimlerde 

bulunulması gerekmektedir
12

. 

2017 yılı verilerine kümülatif olarak baktığımızda 22.319 adet yatırımcı ile toptan ve 

perakende ticaret ilk sıralarda gelmektedir. Söz konusu sektörü 9.583 adet yabancı yatırımcı 

ile gayrimenkul, kiralama ve iĢ faaliyetleri, 7.014 adet Ģirket ile imalat sektörü izlemektedir. 

Bu sektörlerin arkasından ise ulaĢtırma, haberleĢme ve depolama hizmetleri, inĢaat, turizm 

enerji ve diğer sektörler gelmektedir
13

.  

 

                                                 
12

  Selma Durgan, Türkiye’nin Doğrudan Yabancı Yatırım Potansiyelinin Çekim Modeli Kullanılarak Belirlenmesi, 

(Uzmanlık Tezi) Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ekonomik Modeller ve Stratejik AraĢtırmalar Genel 

Müdürlüğü, Nisan 2016, s. 102. 
13

  T.C. Ekonomi Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Verileri Bülteni, Ankara: T.C. Ekonomi Bakanlığı, 

TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, ġubat 2017, s. 7. 

ŞİRKET SAYISI İSTANBUL ANTALYA ANKARA İZMİR MERSİN

Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık 255 139 35 96 49

Madencilik ve Taşocakçılığı 341 35 130 62 22

İmalat Sanayii 4.260 301 353 461 182

Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı 288 60 28 41 25

Tekstil Ürünleri İmalatı 496 29 11 8 13

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 495 40 26 31 20

Makine ve Teçhizat İmalatı 342 47 38 14 17

Motorlu Kara Taşıtı , Römork 139 21 11 2 10

Diğer İmalat 2.500 264 239 205 97

Elektrik, Gaz ve Su 901 75 251 101 15

İnşaat 2.726 788 339 192 165

Toptan ve Perakende Ticaret, 13.965 1.140 952 933 1.143

Oteller ve Lokantalar 1.026 662 91 83 38

Ulaştırma, depolama 3.653 712 165 197 206

Mali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri 369 11 16 11 1

Gayrimenkul Kiralama ve İş Faaliyetleri 6.208 1.143 505 307 194

Diğer Toplumsal, Sosyal ve Kişisel 2.117 263 256 125 49

TOPLAM 35.821 5.269 3.093 2.568 2.064
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Tablo 7: 1954-2017 Dönemi Kümülatif Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı ve Sektör 

Detayları 

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırım Raporu, 2018. 

3. Türkiye’de Doğrudan Yabanci Yatirimlara Yönelik Vergi Avantajlari Hakkinda 

Anket Çalişmasi Ve Değerlendirilmesi 

3.1. Anketin Amacı 

Doğrudan yabancı yatırımlar giriĢ yaptığı ülkeye beraberinde yönetim ve pazarlama becerisi, 

bilimsel transfer, teknoloji transferi, üretim kapasitesi ve ihracatın artması ve istihdam 

olanakları getirmektedir. Bu sebeple doğrudan yabancı yatırımlar sadece geliĢmekte olan veya 

az geliĢmiĢ ekonomiler için değil bugün tüm dünyada geliĢmiĢ ekonomiler için bile önemli bir 

yere sahiptir. Bu çerçevede doğrudan yabancı yatırımlardan faydalanabilmek için cazip 

avantajlar sunulmalıdır. Bunların baĢında ise yatırımcı tarafından bir maliyet unsuru olarak 

kabul edilen vergisel avantajlar gelmektedir. Söz konusu çalıĢmalara yön vermek üzere 

yatırımcılar özelinde anket ve benzeri önemli çalıĢmalar yapılmalıdır. Türkiye’de doğrudan 

yabancı yatırımların vergi teĢviklerini kullanımları, etkinlik ve verimlilik analizlerini ortaya 

koyan güncel bir çalıĢma yer almamaktadır. Yapılan bu çalıĢma ile kurumların 

faydalanabileceği vergisel avantajlar diğer teĢvikler ile beraber kurumlar vergisi özelinde öne 

çıkartılmıĢtır. Anketin uygulanmasıyla doğrudan yabancı yatırımcıların yürürlükte olan 

vergisel teĢvikleri ne kadar etkin kullanıp kullanmadığı, vergisel avantajları kullanım 

sıklıkları, vergisel teĢviklerin önem düzeylerine yönelik düĢünceleri ve uluslararası çerçevede 

kullanılan vergisel avantajlar konularındaki tavsiyeleri değerlendirilmektedir. Ayrıca bu 

sayede vergisel teĢvikler konusunda Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımların da 

faydalanacağı yeni uygulama alanları tartıĢılmıĢtır. Söz konusu anket ile yatırım ortamının 

iyileĢtirilmesine vergisel bir perspektif ile yaklaĢılmıĢ ve bu kapsamda yatırımcıya destek 

olacak yeni vergisel unsurlar ortaya konmuĢtur.  

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

3.2.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

AraĢtırma evrenini, Ekonomi Bakanlığı’nın 30.06.2017 itibarı ile güncel “Türkiye’de 

faaliyette bulunan yabancı sermayeli firmalar listesi” oluĢturmaktadır. Saha çalıĢması 

yapılırken kurumlar vergisi kanununda ve ilgili kanunun yansıması sonucunda diğer 

kanunlarda da yer alan vergi avantajlarının Türkiye’de faaliyet gösteren doğrudan yabancı 

SEKTÖR ADET

TOPTAN VE PERAKENDE TĠCARET 22.319

GAYRĠMENKUL, KĠRALAMA VE Ġġ FAALĠYETLERĠ 9.583

ĠMALAT SANAYĠĠ 7.014

ULAġTIRMA, HABERLEġME VE DEPOLAMA HĠZMETLERĠ 5.722

ĠNġAAT 5.292

DĠĞER TOPLUMSAL, SOSYAL VE KĠġĠSEL HĠZMET FAALĠYETLERĠ 3.075

OTELLER VE LOKANTALAR 2.407

ELEKTRĠK , GAZ VE SU 1.526

TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 828

MADENCĠLĠK VE TAġOCAKÇILIĞI 757

MALĠ ARACI KURULUġLARIN FAALĠYETLERĠ 431

Toplam 58.954
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yatırımcılara olan etkileri hakkındaki veriler kullanılmıĢtır. Ayrıca araĢtırma yabancı 

sermayeli Ģirketlerin üst düzey yöneticileri, mali iĢler genel müdür yardımcıları, mali iĢler ile 

ilgili yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılmasından dolayı % 5 hata payı ve % 95 güven 

aralığında örneklem büyüklüğü 382 yabancı yatırımcı olarak hesaplanmıĢtır. Söz konusu 

örneklem büyüklüğünün daha iyi sonuç vermesi için en az 382 olması gereken Ģirket adeti 

400 olarak uygulanmıĢtır. 

3.2.2. Soruların Hazırlanması 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket yöntem kullanılmıĢtır. Uygulanan anket 

hazırlanırken Deloitte (2015), EY (2013), KPMG (2015), OECD (2000), US. Washington 

State Department of Revenue (2017) ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği-YASED tarafından 

daha önce geliĢtirilmiĢ ve uygulanmıĢ anketlerden faydalanılarak oluĢturulmuĢtur. AraĢtırma 

modelinde yer alan hipotezleri test etmek amacı ile toplam 41 sorudan oluĢan bir anket 

hazırlanmıĢtır. Bunlardan 32 tanesini ankete katılan Ģirketlerin uygulanan vergi teĢvikleri ve 

etkinliklerine yönelik algılarını ölçmeye yönelik 5’li Likert ölçeğinin kullanıldığı sorular 

oluĢturmaktadır. 3 soru doğrudan yabancı yatırımların çeĢitli vergi teĢviklerine verdikleri 

önem derecesini ilgilendiren sıralamayı içermektedir. Geriye kalan 6 soru ise katılımcı 

Ģirketlerin faaliyet alanı, Ģirket tür ve yapısı, faaliyet süresi ve ortalama yatırım tutarlarını 

belirlemeye yöneliktir. 

3.3.3. Anketin Uygulanması ve Yöntem Seçimi 

Anket geçerliliği ve güvenilirliği daha önceden test edilmiĢ çalıĢmalardan yararlanılmıĢtır. 

Yapılan pilot çalıĢma ile gerek deneklerden gerekse anket uygulayıcılarından kaynaklanan, 

veri güvenliği ve kalitesini etkileyen sorunlar bertaraf edilmiĢtir. Ayrıca anket çalıĢmalarında 

güvenirliği kanıtlanmıĢ, tecrübeli ve saygın araĢtırma Ģirketi tercih edilmiĢtir.  

Bu kapsamda çalıĢmalara baĢlanabilmesi ve verilerin SPSS 22.0 istatistik programında analiz 

edilebilmesi için SPSS programına giriĢ yapılmıĢtır. Söz konusu süreç sonrası oluĢan veriler 

için faktör ve frekans analizlerine baĢlanmıĢtır. Ayrıca güvenirlik ve geçerlilik analizleri 

sonucunda yapılan açıklayıcı faktör analizi ile teorik modelde ileri sürülen faktörleri oluĢturan 

değerler de test edilmiĢtir.  

3.3.Verilerin Analizi 

3.3.1. Örnekleme İlişkin Demografik Bilgiler 

Türkiye’de farklı illerde bulunan doğrudan yabancı yatırım yapmıĢ olan Ģirketlerin 

vergilendirme iĢlemleri konusunda yetkili olan üst düzey mali iĢler yöneticileri, mali iĢler 

genel müdür yardımcıları, mali iĢler ile ilgili yönetim kurulu üyelerine uygulanan anket 

neticesinde Ģirketin faaliyet alanı, Ģirket türü ve yapısı, çalıĢan sayısı, faaliyet süresi ve 

ortalama yatırım tutarları hakkında bilgiler toplanmıĢtır.  

Bu doğrultuda ankete iliĢkin önemli çıktılar elde edilmiĢ olup, genel olarak veri sonuçları Ģu 

kapsamda ĢekillenmiĢtir. Öncelikle Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımların demografik 

bilgileri incelenmiĢtir. Ankete katılan Ģirketlerin % 67’sinin imalat, toptan, perakende ve 

inĢaat sanayii olarak Ģekillendiği gözlemlenmiĢtir. ġirketlerin % 76’sı Ltd., % 24’ü ise A.ġ. 

olarak kurulmuĢtur. Ankete katılan Ģirketlerin yabancı ortak pay oranları incelendiğinde 

Ģirketlerin % 67’si % 61-%100 arasında yabancı ortaklıktan oluĢmakta, % 20’sinin ise % 41-

% 51 arasında yabancı ortağa sahip oldukları görülmektedir. Faaliyet süreleri analiz 

edildiğinde ise Ģirketlerin % 57’sinin 31 yıl ve üzeri Türkiye’de faaliyet gösterdikleri, 21-31 

yıl arasında faaliyet gösteren firmaların da % 26 civarında olduğu tespit edilmiĢtir. 
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ġirketlerden 200-400 çalıĢana sahip olanlar % 34,5; 400-600 çalıĢanı olan Ģirketler % 34; 600 

ve üzeri olanların ise % 12 olarak ĢekillenmiĢtir. Ayrıca Ģirketlerin son 1 yılda yaptıkları 

yatırım tutarı ağırlıkjlı olarak 5-10 milyon USD arasında olduğu tespit edilmiĢtir. Fakat 

ankete katılan firmaların % 46’sının bu soruya bilinçli olarak cevap vermekten imtina 

etmiĢlerdir. 

3.3.2. Doğrudan Yabancı Yatırımcı Şirketlerin Vergi Avantajları Hakkındaki 

Görüşlerinin Faktör Analizi Yardımıyla Değerlendirilmesi 

a. Faktör Analizine Yönelik Genel Bilgiler 

Faktör analizi, birbiriyle iliĢkili çok sayıda değiĢkeni bir araya getirerek az sayıda kavramsal 

olarak anlamlı yeni değiĢkenler (faktörler, boyutlar) bulmayı keĢfetmeyi amaçlayan çok 

değiĢkenli bir istatistik yöntemidir. Yerinde bir faktörleĢtirme sürecinde ya da faktör 

oluĢturmada, değiĢken azaltma olmalı, üretilen yeni değiĢken ya da faktörler arasında, 

iliĢkisizlik sağlanmalı ve ulaĢılan sonuçlar, yani elde edilen faktörler anlamlı olmalıdır
14

. 

Faktör analizinde araĢtırmacı öncelikle araĢtırma bağlamında kullanılan değiĢkenler setinin 

temelini oluĢturan ana (temel) faktörlerin neler olduğu ve bu faktörlerden her birinin 

değiĢkenlerden her birini açıklama derecesini de görme imkânına sahip olmaktadır. 

Faktör analizi çok sayıda değiĢken arasından diğer analizlerde kullanılacak temsili 

değiĢkenleri belirlemeye yardım eder. Orijinal veri setinden sağlanan faktörler bağımlı 

yöntemlerden regresyon, korelasyon ve diskriminant analizi ve iç bağımlı yöntemlerden küme 

analizi gibi geniĢ bir kapsam kullanılmaktadır. Faktör analizi ölçülebilen ve gözlenebilen çok 

sayıdaki özellik arkasında yatan gerçek nedenleri yani gözlenemeyen ve ölçülemeyen 

boyutları ortaya çıkarmaya yaramaktadır
15

. 

b. Veri Setinin Faktör Analizi İçin Uygunluğunun Değerlendirilmesi 

Faktör analizinden önce firmalara uygulanan anket sorularının güvenilirliğini ölçmek için 

kullanılan güvenilirlik katsayısı Cronbach  katsayısı kullanılmıĢtır. Soru grupları için 

Cronbach  değeri 0,872 olarak hesaplanmıĢtır. Söz konusu veri değerinin 0,80’in üzerinde 

olması kullanılan ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Veri setinin faktör analizi için uygun olup olmaması, Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ve Bartlett 

testi ile elde edilen katsayıların anlamlı olmasına bağlı olduğundan, faktör analizi öncesinde 

bu testler uygulanmıĢtır. Uygulanan anketin KMO örnekleme yeterliliği ölçüsü 0,883 olarak 

bulunmuĢtur. Verilere uygulanan Bartlett’in küresellik testi anlamlı çıkmıĢtır [χ2 = 2783.076, 

df = 300 (p = 0.000)]. Bu sonuçlar faktör analizinin uygulanabilirliğini ve değiĢkenler 

arasındaki korelasyonun varlığını göstermektedir. 

c. Faktörlerin Elde Edilmesi 

Faktörlerin elde edilmesinde amaç, değiĢkenler arasındaki iliĢkileri en yüksek derecede temsil 

eden az sayıda faktörü belirlemektir. Faktör analizinde değiĢkenlerin kaç faktör altında 

toplanacağı ile ilgili en önemli ölçütler olarak özdeğer istatistiği ve toplam varyansın yüzdesi 

yöntemi kullanılmaktadır. SPSS 22.0 programında faktörlerin elde edilmesi için önce 

“Communality” değeri 0,45 altında kaldığından V25, V36, V38 numaralı sorular silinmiĢtir. 

                                                 
14

  ġener Büyüköztürk, “Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek GeliĢtirmede Kullanım”, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 32 (2002), ss. 470-483. 
15

  Münevver Turanlı, Dicle TaĢpınar Cengiz ve Ömer Bozkır, “Faktör Analizi Ġle Üniversiteye GiriĢ Sınavlarındaki 

BaĢarı Durumuna Göre Ġllerin Sıralaması”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik 

Dergisi, S. 17 (2012), ss. 45-68. 
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Daha sonra “Anti-image” matrisinde tüm sorularının değeri 0,50’nin üzerinde 

kaldığından, hepsi analize dahil edilmiĢtir. Elde edilen faktör yükleri 0,45’nin üzerinde 

kaldığından bunlar da analiz sonuçlarında değerlendirmeye alınmıĢtır. Sonuç olarak geriye 

kalan 22 değiĢkenin variansın % 63,8’ini açıkladığı ve öz değeri 1’den büyük 6 faktör altında 

toplandığı görülmüĢtür
16

. 

d. Faktörlerin Rotasyonu, İsimlendirilmesi ve Yorumlanması 

Faktör rotasyonundaki amaç, isimlendirilebilir ve yorumlanabilir faktörler elde etmektir. 

Faktör analizi sürecinde bulunan korelasyon matrisleri rotasyon yöntemiyle faktör matrisleri 

hâline getirilir. Rotasyonda en çok kullanılan yöntem ortohogonal rotasyondur. Ortohogonal 

rotasyonunda üç teknik kullanılmakta olup bunlar equamax, verimax ve quartimax’dır. Sosyal 

bilimlerde genellikle verimax ya da quartimax yöntemleri kullanılır. Türkiye’de doğrudan 

yabancı yatırımların yararlandığı vergi avantajlarının etkinliğini ölçmeye yönelik ankete 

katılan firmalar ile ilgili faktör analizi varimax tekniği kullanılarak yapılmıĢtır
17

. SPSS 22.0 

programında yapılan faktör analizi sonucunda aĢağıdaki tabloda görüldüğü Ģekilde 6 faktör 

tespit edilmiĢtir: 

Tablo 8’de doğrudan yabancı yatırımcı kararlarını ve yatırım süreçlerini etkileyen faktörlerin 

her biri toplam varyansı sırasıyla %26,364, %8,750, %6,430, %5,630, %4,921 ve %4,822 

olarak açıklanmaktadır. Ġlgili faktörleri açıklayan soruların faktör yükleri 0,457 ve 0,837 

arasında değiĢmektedir. En düĢük communal değeri 0,419 ve anti-image değeri ise 0,786 

olarak bulunmuĢtur. 

 

Tablo 8: Doğrudan Yabancı Yatırım Kararlarını ve Yatırım Süreçlerini                  

Etkileyen Değişkenlerin Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör Total variance (%) Load Communal Anti-image 

Yatırımcı Beklentileri (%26,364)    

V33: Serbest Bölge, Teknoloji GeliĢtirme Bölge destekleri 

geliĢtirilmelidir. 
0,837 0,735 0,805 

V23: Serbest Bölge teĢvikleri arttırılmalıdır. 0,775 0,704 0,829 

V32: Gümrük muafiyeti öncelikli ve stratejik yatırımlar kapsamında 

geliĢtirilmelidir. 
0,729 0,601 0,844 

V22: Dolaylı vergi teĢvikleri (KDV istisnası, gümrük muafiyeti) 

arttırılmalıdır. 
0,718 0,637 0,843 

V35: Çifte Vergilendirmeyi Önleme AnlaĢmaları hukuku 

geliĢtirilmeli, bu çerçevede ikincil mevzuatlara önem verilmeli. 
0,641 0,558 0,883 

Vergi İndirimleri (%8,750)    

V27: GeçmiĢ yıl zararlarının “ileriye mahsubu” yatırım süresi ile 

orantılı yapılabilmelidir. 
0,724 0,617 0,875 

V28: Ar-ge merkezlerinde uygulanan indirim hakkı yatırım oranı 

doğrultusunda arttırılmalıdır. 
0,678 0,574 0,867 

V26: HızlandırılmıĢ amortisman uygulamasına sektörel ve bölgesel 

farklılaĢtırma yapılmalıdır. 
0,651 0,463 0,893 

İş Yapma Kolaylığı (%6,430)    

V40: Yabancıların çalıĢma izni iĢlemleri kolaylaĢtırılmalıdır. 0,807 0,682 0,828 

V41: Uluslararası ĠĢgücü Mevzuatı ve Türkiye Varlık Fonu’nun 0,711 0,611 0,867 

                                                 
16

  Adnan Gerçek vd., Mükellef Hakları Türkiye Perspektifi ve Geliştirilmesi, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2015, ss. 

200-201. 
17

  Gerçek vd. a.g.e., s. 202. 
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kurulmasına iliĢkin reform çalıĢmaları gerekli mevzuatlar ile birlikte 

etkin olarak uygulamaya konulmalıdır. 

V39: E-ticaret, siber güvenlik ve kiĢisel verilerin korunması 

hususları teĢvik edilmelidir. 
0,640 0,621 0,850 

Özellikli Teşvik Uygulamaları (%5,630)    

V19: Döviz kazandırıcı faaliyetlere belirli limitler karĢılığında vergi 

oranı uygulanmalıdır. 
0,634 0,531 0,891 

V18: ArttırılmıĢ amortisman indirimi (sermaye malına ait 

kullanılmayan amortismanın ertelenmesi) uygulanmalıdır. 
0,614 0,570 0,807 

V37: BiliĢim teknolojileri sektörü stratejik bir sektör olarak 

konumlandırılmalıdır. 
0,516 0,472 0,908 

V30: Gelir vergisi muafiyet / istisnaları yatırımcılara özel olarak 

geniĢletilmelidir. 
0,464 0,493 0,917 

V24: Teknoloji GeliĢtirme Bölgelerine yönelik teĢvikler 

arttırılmalıdır. 
0,457 0,419 0,897 

Yatırımlara Yönelik Teşvikler (%4,921)    

V34: Yatırım indirimi, teĢvik sistemine dâhil edilmelidir. 0,663 0,549 0,860 

V31: Ġhracatçılara özel belirli limitlerde özel KDV istisnası 

getirilmeli, mahsup iĢlemleri hızlandırılmalıdır. 
0,609 0,546 0,907 

V29: Kurumlar vergisi muafiyet / istisnaları yatırımcılara özel 

olarak geniĢletilmelidir. 
0,564 0,512 0,887 

Öncelikli Yatırımlar (%4,822)    

V20: Vergi kredisine (yatırım oranının vergi borcundan indirilmesi) 

yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
0,668 0,527 0,843 

V17: ĠĢletmede uzun süre duran sermaye kazançlarına ayrıcalıklı bir 

vergi oranı uygulanmalıdır. 
0,579 0,658 0,786 

V21: GeniĢletilmiĢ öncelikli yatırımlar kapsamında kurumlar vergisi 

indirimi sağlanmalıdır. 
0,540 0,483 0,882 

KMO: 0.858 Total variance explained: 56,918% 

Bartlett’s test of Sphericty: Chi-Square: 2201,349 df: 201 Sig 0,000 

Not: 1. Load = Factor loading, communal = communality, anti-image = anti-image correlation. 

 2. V25, V36, ve V38 numaralı sorular analize dahil edilmemiĢtir. 

Toplam varyansı açıklayamada belirlenen 6 faktör sırasıyla; yatırımcı beklentileri, vergi 

indirimleri, iĢ yapma kolaylığı, özellikli teĢvik uygulamaları, yatırıma yönelik teĢvikler ve 

öncelikli yatırımlar olarak gruplanmıĢtır. Tablo 8’de doğrudan yabancı yatırım süreçlerini 

etkileyen değiĢkenlerin sıralaması incelendiğinde önemli ağırlığa ilk üç faktörde ulaĢıldığı 

görülmektedir.  

Bu çerçevede Tablo 8 incelendiğinde söz konusu faktörler arasında “Yatırımcı Beklentileri” 

faktörünün varyansın %26,364’ünü açıkladığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla bu faktör 

doğrudan yabancı yatırımcılar açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu oran çerçevesinde 

yatırımcı beklentilerinin anketin önemli bir kısmını açıkladığı, yatırımcı taleplerinin 5 

değiĢken altında Ģekillendiği görülmektedir. Bu kapsamda doğrudan yabancı yatırımcılar 

serbest bölge, teknoloji geliĢtirme bölge destekleri kapsamında teĢviklerin arttırılmasını talep 

etmektedirler. Ayrıca gümrük muafiyeti öncelikli ve stratejik yatırımlar kapsamında 

geliĢtirilmeli, dolaylı vergi teĢvikleri (KDV istisnası, gümrük muafiyeti) arttırılmalı ve çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaĢmaları hukuku geliĢtirilmeli, bu çerçevede ikincil mevzuatlara 

önem verilmelidir. 

Doğrudan yabancı yatırım kararlarını ve yatırım süreçlerini etkileyen ikinci önemli faktör 

“vergi indirimleri”dir. Özellikle geçmiĢ yıl zararlarının “ileriye mahsubu”nun yatırım süresi 

ile orantılı yapılabilmesi, ar-ge merkezlerinde uygulanan indirim hakkının yatırım oranı 
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doğrultusunda arttırılması ve hızlandırılmıĢ amortisman uygulamasına sektörel ve bölgesel 

farklılaĢtırma yapılması ile ilgili daha ileri teĢviklerin uygulanması beklenmektedir. 

Üçüncü önemli faktör de “iĢ yapma kolaylığı” olarak tespit edilmiĢtir. Doğrudan yabancı 

yatırımcılar genel olarak yatırım yaptıkları ülkeden bürokratik engellerin kaldırılmasını talep 

etmektedirler. Bu çerçevede yabancıların çalıĢma izni iĢlemleri kolaylaĢtırılmalı, Uluslararası 

ĠĢgücü Mevzuatı ve Türkiye Varlık Fonu’nun kurulmasına iliĢkin reform çalıĢmaları gerekli 

mevzuatlar ile birlikte etkin olarak uygulamaya konulmalı ve e-ticaret, siber güvenlik ve 

kiĢisel verilerin korunması hususları teĢvik edilmelidir. 

Analiz kapsamında oluĢan diğer bir faktör “özellikli teĢvik uygulamaları” olarak 

ĢekillenmiĢtir. Bu kapsamda yatırımcılar, ilave bir takım teĢvik uygulamaları talep 

etmektedirler. Yatırımcı açısından döviz kazandırıcı faaliyetlere belirli limitler karĢılığında 

vergi oranı uygulanmalı, arttırılmıĢ amortisman indirim uygulaması (sermaye malına ait 

kullanılmayan amortismanın ertelenmesi) teĢvik edilmeli, biliĢim teknolojileri sektörü 

stratejik bir sektör olarak konumlandırılmalıdır. Ayrıca gelir vergisi muafiyet / istisnaları 

yatırımcılara özel olarak geniĢletilmeli, teknoloji geliĢtirme bölgelerine yönelik teĢvikler 

arttırılmalıdır. 

Analiz sonuçları çerçevesinde beĢinci faktör “yatırıma yönelik teĢvikler” olarak ortaya 

çıkmıĢtır. Yatırımların artması bunların cazip hâle getirilmesine ve mevzuatın yatırımlar 

lehine Ģekillenmesine bağlıdır. Bu kapsamda yabancı yatırımcılar da söz konusu durum 

bağlamında birtakım taleplerde bulunmuĢlardır. Bunlar, yatırım indiriminin teĢvik sistemine 

dâhil edilmesi, ihracatçılara yönelik olarak belirli limitlerde özel KDV istisnası getirilmeli, 

mahsup iĢlemleri hızlandırılmalı ve kurumlar vergisi muafiyet / istisnaları yatırımcılara özel 

olarak geniĢletilmelidir. 

Altıncı ve son faktör ise “öncelikli yatırımlar” kapsamında ortaya çıkmıĢtır. Yatırımcılara 

yönelik özel düzenlemeler yapılmalıdır. Vergi kredisine (yatırım oranının vergi borcundan 

indirilmesi) yönelik yasal düzenlemeler yapılmalı, iĢletmede uzun süre duran sermaye 

kazançlarına ayrıcalıklı bir vergi oranı uygulanmalı ve geniĢletilmiĢ öncelikli yatırımlar 

kapsamında kurumlar vergisi indirimi sağlanmalıdır. 

4.Sonuç 

Küresel ekonomik entegrasyon sürecinde birçok ülkede yatırımların kendi ülkelerine 

yönlendirilmesi için farklı düzenlemeler yapılmaktadır. Hukuk, güvenlik, altyapının 

geliĢtirilmesi, yabancı mülkiyet hakları ve teĢvikler söz konusu düzenlemelerden birkaçını 

oluĢturmaktadır. ġüphesiz ki vergisel avantajlar ve teĢvikler içerisinde dikkate aldıkları önde 

gelen faktörlerdendir. Gerek AB ülkelerinde gerekse OECD ülkelerinde vergisel avantajların 

çeĢitlendirilmesi ile doğrudan yabancı yatırımların arttırılması önemli düzeyde sağlanmıĢtır. 

Bu ülkelerden baĢka geliĢmiĢ ülkeler arasında önde gelen ABD, Japonya, Çin, Almanya, 

Ġngiltere ve Rusya da yatırımlar konusunda birçok düzenleme yapan ülkelerin baĢında 

gelmektedir. 

Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar incelendiğinde ise doğrudan yabancı yatırımlardan 

1980’li yılların baĢına kadar yeterli derecede faydalanılamadığı görülmektedir. Bu sürecin 

birçok sebebi bulunmakla beraber asıl neden, hızla geliĢen ve değiĢen dünya ticaretine uyum 

gösterilmemesi, ekonomik, politik ve kurumsal altyapı eksikliklerinin tamamlanmamasından 

kaynaklanmaktadır. 1980 sonrası finansal piyasaların uluslararası uyum sürecine girmesi ile 

beraber ülke doğrudan yabancı yatırımların dikkatini çekmeye baĢlamıĢtır. 1990’lı yılların 

sonuna doğru devletin kurumsal altyapısındaki geliĢmeleri, 2000’li yılların baĢından itibaren 

politik istikrarın, altyapının ve hukukî süreçlerin geliĢtirilmesi izlemiĢtir. Bu kapsamda 

yapılan düzenlemeler ile doğrudan yabancı yatırımların ilgisi ve yatırımları, 2005 yılında 10 



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social                        Antalya 

Impacts of Globalization and Liberalization”             11
th

-13
th

 October 2018 

 

116 
 

milyar USD üzerine çıkmıĢ; yıllar içerisinde artarak 2007 yılında 22 milyar USD’ye 

ulaĢmıĢtır. Bu tarihten sonra ülkemize yıllık olarak ortalama 12-13 milyar USD doğrudan 

yabancı yatırım yapılmıĢtır. 

Türkiye’de yabancı yatırımları arttırmak, küresel ekonomik entegrasyon sürecinden daha 

fazla pay almak için ekonomik, politik ve kurumsal devlet anlayıĢında sürekli iyileĢtirme 

anlayıĢı ile geliĢme sağlanmalıdır. Bu doğrultuda yatırım ortamına iliĢkin katma değeri 

arttırmak, bu konudaki fikir ve düĢüncelerini güncel olarak almak, oluĢan çıktılar kapsamında 

tavsiye ve önerilerde bulunabilmek adına Türkiye genelinde bir anket çalıĢması yapılmıĢtır. 

Yapılan anket ile doğrudan yabancı yatırımların vergi ve benzeri avantajlardan 

faydalanmalarının etkinliği analiz edilirken iĢ ve yatırım ortamına iliĢkin memnuniyet süreci 

de ölçülmüĢtür.  

Anket sonucunda elde edilen veriler faktör analizine tabi tutulmuĢ ve doğrudan yabancı 

yatırımlara yönelik vergi avantajlarını belirlenen 6 faktör tespit edilmiĢtir: yatırımcı 

beklentileri, vergi indirimleri, iĢ yapma kolaylığı, özellikli teĢvik uygulamaları, yatırıma 

yönelik teĢvikler ve öncelikli yatırımlar. “Yatırımcı Beklentileri” faktörünün doğrudan 

yabancı yatırımcılar açısından en önemli ve hayati faktör olduğu anlaĢılmıĢtır. Bu kapsamda 

doğrudan yabancı yatırımcılar serbest bölge, teknoloji geliĢtirme bölge destekleri kapsamında 

teĢviklerin arttırılmasını talep etmektedirler. Doğrudan yabancı yatırım kararlarını ve yatırım 

süreçlerini etkileyen diğer önemli faktörler “vergi indirimleri” ve “iĢ yapma kolaylığı”dır. 

Analiz sonucunda “özellikli teĢvik uygulamaları”, “yatırıma yönelik teĢvikler” ve “öncelikli 

yatırımlar” de doğrudan yabancı yatırımları belirledikleri görülmüĢ, ancak bunlarınn 

etkilerinin daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. 

Doğrudan yabancı yatırımcıların yararlandığı vergi avantajları kapsamında ortaya çıkan 

tespitler sonrası geliĢtirilmesi gereken ve yatırımcıların hassasiyetleri dikkate alınarak yeni 

yatırım araçlarının oluĢturulmasına yönelik tavsiyeler Ģu Ģekilde belirtilebilir: 

- Yatırımcı beklentileri kapsamında serbest bölge ve teknoloji geliĢtirme bölge 

destekleri geliĢtirilmeli, vergi teĢvik ve unsurları arttırılmalı, gümrük muafiyeti öncelikli ve 

stratejik yatırımlar kapsamında geniĢletilmelidir.  

- GeçmiĢ yıl zararlarının ileriye yönelik mahsubu yatırım süresi ile orantılı olarak 

düzenlenmelidir, Ar-Ge merkezlerinde uygulanan indirim oranı yatırım oranı doğrultusunda 

arttırılarak bu konuda özendirici düzenlemeler yapılmalıdır.  

- Doğrudan yabancı yatırımcılar vergi teĢvik oranlarında, iĢveren maliyetlerine yönelik 

desteklerde ve ihracat kredilerinde ek iyileĢtirmeler yapılmasının yerinde olacağını, bu tür 

teĢviklerin öncelikli olarak firmaları daha rekabetçi hâle getireceğini düĢünmektedirler. 

- Yabancı yatırımcılara uygulanabilecek ilave vergi teĢvikleri hızlı bir Ģekilde hayata 

geçirilmelidir. Bu kapsamda yatırımcılara vergi tatili uygulanmalı, özel hızlandırılmıĢ 

amortisman uygulaması getirilmeli, kâr dağıtımına yönelik stopaj teĢviki sağlanmalıdır. 

- Vergi ertelemesi, vergi kredisi ve zararların ileriye yönelik taĢınması uygulamalarına 

da baĢlanmalıdır. 

- Yatırımcıların ülkede iĢ yapma kolaylığını teĢvik etmek için hukuk ve yargı 

sorunlarının çözülmesi, vergi sisteminin yalın, anlaĢılabilir, güvenilir ve öngörülebilir olması 

gerekmektedir. Kayıt dıĢı sektörlerde faaliyet gösteren rakiplerinin engellenerek haksız 

rekabetin önüne geçilmesi, yolsuzluk ve rüĢvet sorununun ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. 

- Yatırımcılara ve döviz kazandırıcı faaliyetlere yönelik düĢük vergi oranları 

uygulanmalı, arttırılmıĢ amortisman indirimi sağlanmalıdır. 
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- ĠĢletmede uzun süre duran sermaye kazançlarına ayrıcalıklı bir vergi oranı 

uygulanmalı, öncelikli yatırımlara kurumlar vergisi indirimi sağlanmalıdır. 

Ancak unutulmamalıdır ki; ülkemizde politik istikrarın sağlanması, anayasal düzen ve 

adalet mekanizmasının iĢlemesi, terör ve radikal eylemlerin önlenmesi, yapısal reformların 

tamamlanması doğrudan yabancı yatırımların ülkemize gelmesi için bir ön Ģartlardır.  
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Konaklama İşletmelerinde Turizm Teşvikleri: TRA2 Bölgesi 
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Özet 

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın yatırım ve üretime dayalı reel ekonomi üzerinde istikrarlı 

bir şekilde devam etmesi, rekabet edebilme gücünün artırılması ve bölgelerarası sosyo 

ekonomik gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi için devlet destek ve teşviklerinin önemi 

büyüktür.  Bu çalışmanın amacı TRA2 bölgesinde konaklama yatırımı gerçekleştiren 

girişimcilerin turizm teşviklerinden yararlanıp yararlanmadıkları yararlanan işletmelerin ne 

tür teşviklerden faydalandıkları ve yararlanmayan işletmelerin teşviklerden faydalanmama 

sebeplerini araştırmaktır. TRA2 bölgesinde yer alan konaklama işletmelerine turizm teşviki 

değerlendirme anketi 2018 yılı ağustos ayında uygulanmıştır. Anket sonuçları bilgisayar 

ortamında SPSS 20.0 istatistiksel paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan 

girişimcilerin demografik özelliklerine yönelik sorular frekans dağılımı ile test edilmiştir. 

Anket değerlendirme sonucunda TRA2 bölgesinde yer alan 14 konaklama işletmesinin 

Turizm teşvikinden yararlandığı, diğer işletmelerin teşvik konusundan haberdar bile olmadığı 

ortaya çıkmaktadır. Ayrıca konaklama işletmelerinin turizm teşvikleri konusunda 

bilgilendirilmesi gerektiği sonucuna da varılmaktadır. 

Anahtar Kelimler: Turizm teşvikleri, konaklama işletmeleri, kırsal kalkınma, TRA2 Bölgesi 

Jel Sınıflandırması: L83, H 29 

 

Tourism Incentives in Accommodation Enterprises: 

Example of TRA2 Region 
Abstract 

The continuation of economic growth and development on a real economy based on 

investment and production is a big step forward for state support and incentives to increase 

competitiveness and to minimize differences in regional socio-economic development. The 

aim of this study is to determine the incentives of the enterprises benefiting from the tourism 

incentives of enterpreneurs who invest in accommodation in TRA2 region and to determine 

the reasons for the incentives of the enterprises which do not benefit from the incentives. The 

tourism incentive evaluation survey for accommodation enterprises located in TRA2 region 

was implemented in August, 2018. Survey results were analyzed by SPSS 20.0 statistical 

package program in computer environment. Demographic characteristics of the participating 

entrepreneurs were tested by frequency distribution. As a result of the survey, it was learned 

that 14 accommodation operations in the TRA2 region are benefiting from tourism incentives, 

and a large number of others are not aware of incentives. In addition, the end result is that 

accommodation companies should be informed about tourism incentives. 

Keywords: Tourism Incentives, Accommodation Enterprises, Rural Development, TRA2 

Region 
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1. Giriş 

Devlet desteği olarak bilinen teşvik uygulamalarının asıl amacı; ülkelerin sahip olduğu 

kaynakların en etkin şekilde değerlendirilip; özellikle geliştirilmek istenen sektör veya bölge 

içersinde yer alan işletmelerin dezavantajlarını en askariye indirmektir. Çoğunlukla kamu 

eliyle sağlanan bu yardımlar  eleştirilse de gelişmiş veya gelişmekte olan pek çok ülke 

tarafında uygulanmaktadır. Teşvik uygulama amaçları ülkelerin gelişmişlik özelliklerine göre 

farklılıklar içermesine rağmen; genel olarak hedeflenen amaç;  ulusal ve uluslararası rekabet 

üstünlüğü sağlamak, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltmak ve  sosyal adaleti 

sağlayarak verimliliği artırmaktır.  

Araştırma uygulama alanını oluşturan turizm sektörü içerisinde turizm arz kaynağı olarak 

nitelendirilen konaklama işletmeleri, çeşitli nedenlerle seyahat eden insanların temelde 

geceleme ihtiyacının ilaveten yeme içme veya eğlence gereksiniminin karşılanma 

faaliyetlerini kapsayan hizmet işletmeleridir. Yüksek sabit sermaye yatırımı gerektiren bu 

işletmeler nitelik ve nicelik olarak artırmak ve  turizm gelişimini hızlandırmak için çeşitli 

zamanlarda  desteklenmiştir. Turizm  birçok sektörün gelişmesine katkı sağlayan özelliği ile 

Türkiye’de özellikle 1982 yılında çıkarılan 2634 sayılı  Turizm Teşvik Kanunu  ile önemli bir 

gelişme hızı yakalamıştır. Bu yıllardan sonra turizmi çeşitlendirecek, belli bölgelerdeki 

yığılmaların tüm yıla yayılması ve doğal kaynaklara uygun turizm türlerinin geliştirilmesi 

çabaları  günümüze kadar devam etmiştir. 

Bu araştırmanın konusu TRA2 bölgesi içerisinde faaliyetine devam eden tüm konaklama 

işletmelerinde teşvik uygulamalarıdır. İlaveten TRA2 bölgesinde konaklama yatırımı 

gerçekleştiren girişimcilerin turizm teşviklerinden yararlanıp yararlanmadıkları, yararlanan 

işletmelerin ne tür teşviklerden faydalandıkları ve yararlanmayan işletmelerin teşviklerden 

faydalanmama sebeplerinin araştırılmasıdır. 

 

2. Teşvik Kavramı: Amaçları, Özellikleri ve Türleri 

Teşvik kavramı yerine literatürde daha önce sübvansiyon, iktisadi gayeli mali yardım, devlet 

yardımları, ayni yardımlar gibi kavramlar kullanılmıştır (Acinöroğlu, 2009:149). Ancak bu 

kavramlar teşvik kavramını tam olarak açıklamamaktadır. Teşvik kavram olarak, belirli 

ekonomik faaliyetlerin diğer ekonomik faaliyetlere göre daha fazla ve daha hızlı gelişimini 

sağlamak üzere kamu tarafından verilen maddi ya da gayri maddi destekler ve yardımlar 

olarak ifade edilebilir (Çiloğlu, 1997: 1).UNCTAD teşviki belirli bir kuruluş veya kuruluş 

grubunu belirli bir şekilde davranmaya yönlendirmek için hükümetler tarafından ya da 

hükümetlerin talimatı ile sağlanan her türlü ölçülebilir ekonomik bir yarar olarak 

tanımlamaktadır. UNCTAD teşvikleri geniş ve dar tanımlamaya tabi tutarak bir ülkenin 

yatırımcılara sunduğu hemen hemen her türlü yardımları geniş anlamda teşvkin tanımı 

içerisinde kabul ederken, teşvikin sadece yatırımcılara özel yardım türlerini kapsamasını ise 

dar anlamda teşvik tanımı içerisinde ele almaktadır (UNCTAD, 2004: 11). OECD ise teşvik 

kavramı için bazı şirketleri ya da sektörleri koruyarak piyasada rekabeti etkileyen hükümet 

politikaları biçiminde bir tanımlama yapmaktadır (OECD, 2001: 18). Yapılan tanımlamalar 

farklı olsada teşviklerin uygulanmasındaki amaçlar; yatırımların maliyetlerini düşürmek, 

finansman ihtiyacını azaltmak, karlılığı arttırmak, kaynakların ülke ya da bölge ekonomisi 

yönünden daha verimli ve yararlı olduğu kabul edilen alanlara aktarmak ve böylece bölgesel 

dengesizliği gidermeye çalışmaktır (Aydoğuş vd, 2006: 3; Yayar ve Demir, 2012: 121). Uzun 

vadede düşünüldüğü zaman teşviklerin nihai amacının iktisadi kalkınmayı sağlayarak halkın 

refah seviyesini arttırmak olduğunu söylemek mümkündür (Eser, 2011: 11). Ülkelerin 

uygulamış oldukları teşviklerin temel amaçları yukarıda bahsedilen amaçlar olmasına rağmen 

teşvikler ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre de farklı amaçlar içermektedir. Tablo 1 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin teşvik kullanımındaki amaçlarını göstermektedir.  
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Tablo 1: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Teşviklerin Uygulanmasındaki 

Amaçlar 

Kaynak: Duran, 2003: 8’den derlenerek hazırlanmıştır. 
 

Devlet politikaları olarak uygulanan teşvikler genellikle ülkelerin ekonomi politikalarına ve 

gelişmişlik seviyelerine göre farklılık arz etmektedir. Genellikle gelişmiş ülkeler teşvikleri 

rekabet güçlerini korumak, ülkede var olan bölgesel dengesizlikleri gidermek, ülkelerindeki 

işsizliği azaltmak, teknolojik gelişmelerini sürdürmek, verimliliklerini arttırmak gibi amaçları 

sağlamak için kullanmaktadırlar. Gelişmekte olan ülkeler ise ekonomik kalkınmayı sağlamak, 

uluslararası rekabet gücünü kazanmak, yabancı yatırımcıları çekmek, teknoloji transferi 

sağlamak ve istihdam olanaklarını arttırmak gibi amaçlar için ekonomi politikalarında teşvik 

uygulamalarına yer vermektedir (Duran, 2003: 8). Ülkelerin ekonomi politikalarında yer alan 

teşviklerin bilinmesi gereken özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler (Özdaş, 2009: 10). 

 Teşvikler devlet tarafından genellikle özel kesime verilmekle birlikte kamu 

teşebbüslerine de verilmektedir. 

 Teşvikler genellikle devlete bir maliyet yüklemektedir. Bu maliyetler ya nakdi 

teşviklerde ucuz kredi ve hibeler yoluyla yapılan transferler nedeniyle kamu fonlarının 

azalmasından kaynaklanabilmekte ya da vergisel teşviklerde tahakkuk etmiş ya da 

gelecekte tahakkuk edecek bir devlet gelirinin bağışlanmasından kaynaklanan gelir 

azalması şeklinde de olabilmektedir.  

 Teşvikler devlete yönelik gelir kayıplarına ya da fon azalmalarına sebep olurken 

firmalar yönünden fayda olarak kabul edilmektedir. 

 Teşviler dolaylı ve dolaysız olarak verilebilmektedir. 

 Teşvikler açık ve gizli olabilir. 

 Teşvikler, yatırımın; mahiyetini, bölgesini, sektörünü, büyüklüğünü ve 

zamanlamasını etkilemek amaçlarına dönük olarak kullanılmaktadır. 

Bahsedilen teşvik özellikleri düşünüldüğünde teşviklerin uygulanabilir ve başarılı olabilmesi 

için iki özelliğe dikkat edilmelidir. Bunlardan ilki, teşvikler “kolay”, “açık” ve “etkinliği 

ölçülebilir” olmalıdır. İkincisi ise teşvikler bölgesel ya da yerel bazda genel nitelikli olmalıdır 

(Gülmez ve Yalman, 2010: 237). Teşvik türleri özelliklerine göre farklı biçimlerde 

sınıflandırılabilir. Buna göre teşvik türlerini ayni, nakdi ve diğer teşvikler veya amaçlarına, 

kapsamına, veriliş aşamalarına ve kullanılan araçlara göre teşvikler olarak sıralamak 

mümkündür. Bu çalışmada da teşvik türleri Tablo 2’de de gösterildiği gibi amaçlarına, 

kapsamına, veriliş aşamalarına ve kullanılan araçlara göre incelenmektedir. 
 

Tablo 2: Uygulanan Teşvik Türleri 
Amaçlarına Göre Teşvikler • AR-GE Faaliyetlerine Yönelik Teşvikler  

• KOBİ’lere Yönelik Teşvikler  

• Bölgesel Kalkınmaya Yönelik Teşvikler 

Kapsamına Göre Teşvikler • Gümrük Muafiyeti 

• KDV Ertelemesi 

•  Kredi Garanti Desteği 

• Yatırım Faiz Desteği 

Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler 

Rekabet gücünü korumak Ekonomik kalkınmayı sağlamak 

İşsizliği azaltmak Uluslararası rekabet gücünü kazanmak 

Teknolojik gelişmeyi sürdürmek Geri kalmış bölgeleri kalkındırmak 

Sermaye Kaçışını engellemek  Verimliliği arttırmak, Yabancı sermaye çekmek 

Bölgesel dengesizlikleri gidermek İstihdam imkanlarını genişletmek 

Verimlliği arttırmak Teknoloji Transferi sağlamak 

Sorunlu sektörleri desteklemek İhracatı arttırmak, Sanayileşmeyi sağlamak 
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Veriliş Aşamalarına Göre Teşvikler • Yatırım Öncesi Teşvikler(Yatırım Teşvik Belgesi-Sigorta 

Primi İşveren Desteği) 

• Yatırım Dönemi(İşletme Dönemi) Teşvikleri 

• Yatırım Sonrası Teşvikler 

Kullanılan Araçlara Göre Teşvikler Ayni Teşvikler 

• Arsa-Arazi Temini 

• İşgücü Eğitimine Yönelik Teşvikler 

Nakdi Teşvikler 

• Hibeler 

• Kaynak Kullanımını Destekleme Primi 

   Vergi Teşvikleri 

• Dolaysız Vergi Teşvikleri 

 Düşük Oranlı Gelir Kurumlar Vergisi 

 Vergi Tatili 

 Bina İnşaat Harcı İstisnası 

 Yatırım İndirimi 

  Hızlandırılmış Amortisman 

 Finansman Fonu 

  Gelir Vergisi Stopajı 

• Dolaylı Vergi Teşvikleri 

 İhracat Teşvikleri 

 Serbest Bölgelere (İhracat İşleme Bölgeleri) Verilen 

Teşvikler 

Diğer Teşvikler 

• Enerji Desteği 

•            Altyapı Hazırlanması 

Kaynak: Candan ve Yurdadoğ, 2017: 160-161. 

 

 Amaçlarına Göre Teşvikler: Amaçlarına göre teşvikleri yatırım ve üretimi arttırmak, 

ihracatı desteklemek, rekabet gücü kazanmak, yabancı sermaye çekmek, ekonomik 

kalkınmayı hızlandırmak, bölgesel dengesizliği gidermek, girişimci riskini azaltmak, AR-

GE ve teknolojik gelişmeyi sağlamak, nitelikli insan gücü yetiştirmek, kalite ve verimlilik 

artışı sağlamak, KOBİ’leri desteklemek, yarım kalmış yatırımların tamamlanması gibi 

amaçlarına göre sınıflandırılabilir (Duran, 2003: 23-24). 

 Kapsamına Göre Teşvikler: Genel amaçlı ve özel amaçlı teşvikler olarak 

sınıflandırılmaktadır. Genel amaçlı teşvikler, ekonominin genelini kapsayan ve sektör 

ayrımı yapmaksızın her sektör için aynı oranlarda uygulanan teşviklerdir. Gümrük 

muafiyeti ve KDV istisnası gibi teşvikler kapsamına göre teşviklere örnektir   (Duran, 

2003: 24).                     

 Veriliş Aşamalarına Göre Teşvikler: Yatırım öncesi teşvikler, yatırım dönemi 

teşvikleri, işletme dönemi teşvikleri şeklinde bir sıralamaya tabi tutulabilir ((Duran, 2003: 

24). 

 Kullanılan Araçlara Göre Teşvikler: Ayni teşvikler, nakdi teşvikler, vergisel 

teşvikler, garanti ve kefaletler ve diğer teşvikler olarak sınıflandırılabilir (Duran, 2003: 

24).  

 

3. Turizm Teşvikleri: Tarihsel Gelişim Süreci 
Bacasız sanayi olarak tabir edilen turizm sektörünün özellikle gelişmekte olan ülkelere 

sağladığı döviz girdisinin ödemeler dengesi üzerindeki dengeleyici etkisi, yarattığı istihdam 

olanakları ve ekonomiyi canlandıran çarpan etkisi,  yaşanan darboğazların ve sorunların 

aşılmasında önemli rol oynar. Teknoloji ve ulaşımın kolaylaşması ile artan  yer değiştirme 

hareketlerini içeren turizm olayı; insanlara gezme - görme, kültürel, dini, sağlık amaçlı 

faaliyetlere katılma imkanı sunar. Turizm ile gerçekleşen yer değiştirme hareketlerinde 

yapılan harcamaların ekonomik katkısı hem sektör hem de sektör dışı işletmeler için 
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büyüktür. Turizmin gelişmekte olan ülkeler için yatsınamaz önemi bu sektörün 

geliştirilmesine yönelik kamu eliyle özendirme faaliyetlerini gerekli kılmıştır. 

Turizm sektörünü geliştirmek ve korumak amacı ile teşvik edilmesinin nedenleri şöyle 

sıralanabilir( Toker, 2007: 82; Usta, 1992: 145): 

 Turizm sektörünün emek yoğun özelliği istihdamı artırır, 

 Ülkeye döviz girdisi sağlayarak ödemeler dengesini olumlu yönde etkilemesi, 

 Vergi gelirlerini artırması, 

 Bölgeler arasındaki gelişmişlik ve ekonomik farklılıklara azaltıcı etkisi, 

 Turizm sektörüne yapılan yatırımların katma değer yaratması. 

 

3.1. Teşvik Olarak Nitelendirilen Destek ve Özendirme  Faaliyetlerinin Turizm Sektörü 

İçin Yıllara Göre  Gelişimi  

Turizm sektörüne uygulanan teşvikler Türkiye’de ilk olarak 1950 yılında yürütülen 5647 

sayılı ”Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu” ile düzenlenmiştir. Bu kanun ile hangi 

işletmelerin Turizm Müessesi olarak kabul edileceği, teşviklerden yararlanma koşulları ve  

denetlemeler ile ilgili düzenlemeler belirlenmektedir  

Ardından turizm sektöründeki yatırımları teşvik amacıyla 1953 yılında ikinci teşvik yasası 

olarak kabul edilen 6086 sayılı ” Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu” ile turizm alanında 

yatırım yapacak özel işletmeler desteklenmiştir. Bu yasa ile getirilen teşvik önlemlerinden en 

önemlisi,  turizm yatırımlarına  on yıl  süreyle vergi indirimi  desteğidir. Yerli yatırımcılar ile 

beraber yabancı sermayenin de Türkiye’de yatırım  yapmaya teşvik için 1954 yılında 6224 

sayılı ”Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu” yürürlüğe girmiştir ( Kozak vd, 2010: 

105). Kamu sektörünün öncülüğü  ile özel sektörü turizm yatırımına  çekmek amacıyla, 1957 

yılında işletmelere uygun kredi vermek amacıyla Turizm Bankası kurulmuştur. 

10 Mayıs 1960 tarihli kanunla kurulan T.C. Turizm Bankası’nın görevleri aşağıda 

sıralanmıştır( www.resmigazete.gov.tr);  

 Turistik yerlerde inşaat yapmak ve kiralamak, 

 Turistik alanlardaki tarihi yerlerin restorasyon çalışmaları ile ilgilenmek, 

 Turizme malzeme ve teçhizat imal etmek veya ithal etmek gibi ticari işlerle 

ilgilenmek, 

 Diğer turizm firmaları ile işbirliği kurmak, 

 Yerli ve yabancı resmi veya özel seyahat acentası, nakliye şirketleri ile ilişkiler 

kurmak, 

 Turizm ile ilgili ticari, sınai ve mali işlerle ilgilenmek, 

 Turizme hizmet veren tüm işletmelere çeşitli vadelerde krediler açmak. 

İlaveten özel sektörün özendirilmesi için 1962 yılında kurulan TURBAN tesisleri bir çok yerde 

KİT statüsüyle faaliyete başlamış ve  bu tesisler özellikle kalifiye eleman ve yönetici temini 

için özel sektörü desteklemiştir (Andaç, 2006). 

Planlı dönem olarak kabul edilen (1963-1980) yıllarda turizmi geliştirmeye yönelik  beş yıllık 

kalkınma planları uygulanmıştır. 1961 yılında yürürlüğe giren yeni anayasa planlı kalkınmayı 

hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda 1963 yılında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

yürürlüğe girmiştir. 

 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Turizm teşvikleri daha çok altyapı yatırımlarına 

yönelik faaliyetleri içermektedir. Planda yer alan diğer teşvik kararları şu şekildedir 

(www.kalkinma.gov.tr);  

 Tanıtım faaliyetlerine önem verilmesi, 

 İç ve dış turizm talebinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, 

 Gümrük ve kambiyo işlemlerinin daha basit hale getirilmesi, 

 Turistik tesis yatırımları konusunda Turizm Bankası’na yetki verilmesi ve yatırımların 

artırılması hedeflenmiştir. 
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968 yılında yürürlüğe girmiştir. Turizm gelirini, turist 

sayısını ve harcama miktarını artırmayı amaçlayan bu plan; ayrıca turizmin tüm işlevlerinden 

( sosyal, ekonomik, kültürel) tam olarak faydalanmayı amaçlar ( Kozak, 2010: 110).  

1973 yılında yürürlüğe giren Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Konaklama tesisi 

yatırımlarına devam edilmesi ve bu tesislerin kitle turizmine uygun yapılmasına karar 

verilmiştir. İlaveten iç turizm, dış turizm ve sosyal turizmin geliştirilmesi, tanıtma, 

organizasyon ve denetim faaliyetlerine ağırlık vermiştir ( www.kalkinma.gov.tr). 

 1979 yılında yürürlüğe giren Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda organize turizm 

bölgeleri oluşturulması, sektörün işleyişini  kitle turizmine göre düzenleme ve yabancı 

sermaye yatırımlarını özendirme çalışmaları ile ilgili kararlar  alınmıştır (Kozak, 2010: 110). 

Türkiye’de turizm sektörü özellikle 1980’li yıllardan sonra önemli bir gelişme göstermiştir. 

1980 yılında çıkarılan 8/1133 sayılı ”Turizm Teşvik Çerceve Kararı ile” ile sektöre sağlanan 

kolaylıklar şu şekildedir (Toker, 2007: 82): 

 Turizm sektörüne yasal bir koruma çercevesi oluşturulmuştur. 

 Yatırım yapılacak alanların belirlenerek planlanması, turizm sektörünün teşviki için 

yeni finansman kaynaklar ile yöntemlerinin oluşturulması ve yabancı sermayenin bu 

alana çekilmesi için Turizm Kordinasyon Kurulu’ na görev verilmiştir. 

1982 yılında çıkarılan 2634 sayılı ” Turizm Teşvik Kanunu” turizm sektörünün gelişimini 

önemli ölçüde hızlandırmıştır. Turizm Teşvik kanunu ile turizm sektörüne sağlanan 

kolaylıklar şu şekilde ifade edilmiştir (Ulutürk, 1998: 165):  

 Turizm sektörünün gelişme hızını artırarak, günümüzdeki seviyelere ulaşmasında 

belirleyici rol oynamıştır, 

 Hukuki düzenleme yapılarak kamu arazileri yatırımcılara tahsis edilmiştir, 

 Hibe kapsamında düşük faizli krediler verilmiştir, 

 Turizm sektörüne vergi, resim, harç gibi kolaylıklar sağlanmıştır, 

 Turizm sektörünü geliştirecek genel kapsamlı hükümler getirilmiştir. 

2000’li yıllardan günümüze kadar 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile sağlanan kolaylıklar 

((www.resmigazete.gov.tr); 

 Turizm kredileri, 

 Elektrik, Havagazı , su ücretleri ve haberleşme kolaylıkları, 

 Yabancı personel çalıştırma izni, 

 Ar-Ge yardımı, 

 Uluslararası yurtiçi ve yurtdışı fuarlarının desteklenmesi , 

 Vergi, resim ve harç istisnası, 

 İhracatta KDV istisnası, 

 Pazar araştırmaları desteği, 

 Gelir vergisi spotaj desteği, 

 Sigorta primi desteği, 

 Enerji ve yatırım yeri desteği, 

 Faiz desteği, 

 Reklam masraflarına katkı desteği 

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’ndan sonra Uygulamaya Konulan Beş yıllık kalkınma 

Planları ( Kozak, 2010: 112-113); 

 1985 yılında uygulamaya konulan ve 4 yıl süreyle uygulanan Beşinci Kalkınma 

Planı’nda Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin turizm amacıyla 

değerlendirilmesi yönünde kararlar alınmıştır. 

 1990 yılında uygulanmaya başlanan ve 4 yılı kapsayan Altıncı turizmin 

çeşitlendirilmesi, altyapı ve üstyapı eksiklerinin tamamlanması ve turizm alanında 

eğitilmiş personel acığının kapatılması amaçlanmıştır. 
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 1996 ile 2000’li yılları kapsayan Yedinci Kalkınma Planının önceliği turizmin 

çeşitlendirilmesi ve pazarlama faaliyetleri olmuştur. 

 2001 yılı ile 2005 yılını kapsayan Sekizinci Kalkınma Planı, Tarihi mekanların 

kullanılması, turizmin çeşitlendirilmesi, küçük ve orta ölçekli kuruluşların 

desteklenmesi yönünde kararlar alınmıştır. 

 2007- 2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, bölgesel farklılıkların 

azaltılmasında turizmden faydalanma, doğal ve tarihi mekanları koruyucu ve geliştirici 

bir yaklaşımla turizmin geliştirilmesi ve hizmet kalitesini artırma amaçlı kararlar 

alınmıştır. 

2023  Turizm Stratejisine Göre  Teşvik   Hedefleri: 

 Turizm teşviklerinin uygulanabilirliğinin artırılarak yatırımların artırılması, 

 Teşvik uygulamalarında bölge, yıl ve uygulama dönemi yıllık olarak belirlenecektir, 

 Turizm kenti yaklaşımı çercevesinde yatırımcıya daha fazla tasarım hakkı verilecektir, 

 Turizm tesislerinin yenilenmesi amacıyla, yatırımcıya uzun vadeli, düşük faizli kredi 

imkanları sağlanacaktır (www.kultur.gov.tr). 

 

4. TRA2 Bölgesinde Yer Alan Konaklama İşletmelerinde Turizm Teşviklerinin 

Değerlendirilmesi 
Türkiye’de sosyo-ekonomik analizin yapılması ve Avrupa düzeyinde karşılaştırılabilir 

verilerin üretilmesi amacıyla İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 

uygulanmaktadır. Bu sınıflandırmada üç kademeli bölge sistemi oluşturulmakta ve Düzey 1 

olarak 12 bölge, Düzey 2 olarak 26 bölge ve Düzey 3 olarak 81 bölge (il) olarak 

sınıflandırılmıştır (Dinler, 2014: 238).  

 

Tablo 3: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılmasına Göre TRA Bölgeleri 

Kaynak: Şengül vd, 2013: 78. 

 

Tablo 3 Türkiye’nin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılmasına göre TRA bölgelerini 

göstermektedir. Tabloda Ağrı Alt Bölgesi içerisinde yer alan TRA2 Bölgesini Türkiye’nin 

Kuzeydoğusunda yer alan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars oluşturmaktadır. Bölge doğusunda 

Ermenistan, güneydoğusunda İran ve Nahcivan, güneyinde Bitlis ve Van, güneybatısında 

Muş, batısında Erzurum, kuzeybatısında Artvin ve kuzeyinde Gürcistan bulunmaktadır. Bölge 

Gürcistan, Nahcivan, İran ve Ermenistan ülkeleri ile sınırı olması sebebiyle önemli bir 

konuma sahiptir. Bölgenin yedi sınır kapısı bulunmakta ancak bunlardan 3’ü aktif olarak 

kullanılmaktadır. TRA2 Bölgesi, Türkiye’nin Asya’ya ve Kafkaslara açılan bir kapısı olarak 

düşünülebilir. Ayrıca bu bölge Hazar Havzası'nın doğal zenginliklerinin dünya pazarlarına 

ulaştırılmasıyla Kafkasya ve Orta Asya'ya yönelik insan ve mal trafiğinde meydana gelecek 

artışın gerekli kılacağı Trans-Kafkasya ulaşım koridorunun hayata geçirilmesi bakımından 

anahtar konumda olmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin dış politikasına yön veren yakın kara, 

yakın deniz ve yakın kıta havzalarına erişimin TRA2 Bölgesi ile bağlantılı olarak 

gerçekleştirilmesi, bu bölgeyi jeostratejik konum açısından önemli bir güç haline 

getirmektedir (SERKA, 2010: 8; SERKA, 2014: 6). 

Bu çalışma da TRA2 bölgesinde yer alan Ağrı, Ardahan Iğdır ve Kars illerinde bulunan 

konaklama işletmelerinin turizm teşvikleri ile ilgili bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve 

teşviklerden faydalanıp faydalanmadıkları araştırılmaktadır. Araştırmanın anakütlesini  TRA2 

bölgesinde yer alan konaklama işletmeleri oluşturmaktadır. TRA2 bölgesinde toplam 46 adet 

konaklama işletmesi vardır. Bu çalışma ile  evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş fakat; 

TRA Kuzeydoğu 

Anadolu 

TRA1 Erzurum Alt Bölgesi Erzurum, Erzincan, Bayburt 

TRA2 Ağrı Alt Bölgesi Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 
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bazı konaklama işletmelerinde yetkili birilerine ulaşamama veya bazılarının anketi doldurmak 

istememesi gibi nedenlerle 33 konaklama işletmesi çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmada 

nicel araştırma yapılmış olup anket yöntemi kullanılmıştır. Anketler SPSS programına 

yüklenmiş ve elde edilen veriler  yorumlanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümde TRA2 bölgesinde yer alan konaklama işletmelerinin demografik özellikleri yer 

almaktadır. İkinci bölümde ise TRA2 bölgesinde yer alan konaklama işletmelerinin turizm 

teşvikleri ile ilgili bilgi düzeyini ölçme veya teşviklerden yararlanıp yararlanmadıklarının 

tespiti  ile ilgili sorular bulunmaktadır.  

 

Tablo 4: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

Tablo 4 TRA2 bölgesinde ankete katılan konaklama işletmelerinin demografik özelliklerini 

vermektedir. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğunun %91’lik bir oranla erkek olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların % 42,4’ü üniversite mezunu ve %73’ü evli ve %67’si 31-40 yaş 

arasında olmaktadır. 

 

Tablo 5: Konaklama İşletmesinin Faaliyetleri 

 

Cinsiyet n % Yaş n % 

Kadın 3 9,1 21-30 Arası 3 9,1 

Erkek   30 90,9 31-40 Arası 14 66,7 

Eğitim Durumu n % 41-50 Arası 11 33,3 

İlköğretim 1 3 51-60 Arası 5 15,2 

Lise 13 39,4 61 Ve Üzeri 0 0 

Yüksekokul 4 12,1 Medeni Durum n % 

Üniversite 14 42,4 Evli    24 72,7 

Lisansüstü 1 3 Bekar 9 27,3 

Toplam 33 100,0 Toplam 33 100,0 

                    Konaklama İşletmesindeki Statünüz Nedir? n % 

İşletme sahibi 13 39,4 

İşletme müdürü 20 60,6 

Konaklama İşletmesinin Hukuki Özelliği Nedir? n % 

Belediye Belgeli 

 

Özel 

8 24,2 

Turizm işletme belgeli (Turizm Bakanlığı) 25 75,8 
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Konaklama İşletmesinde Resmi Olarak Kaç kişi İstihdam Ediyorsunuz n % 

1-9 22 66,7 

10-18 9 27,3 

19-30 2 6,1 

 

Konaklama İşletmesi Kurma Nedeniniz Nedir? n % 

Firma sahibi olma isteği 

Karlı bir iş olması 

Baba mesleğine devam 

Turizm teşviki olması 

 

2 

21 

7 

3 

6,1 

63,6 

21,2 

9,1 

Konaklama işletmeniz hangi şehirde bulunmaktadır? n % 

Kars 

Ağrı 

Iğdır 

Ardahan 

 

13 

10 

9 

1 

 

39,4 

30,3 

27,3 

3,0 

 
Konaklama İşletmesi Kaç Yıldır Faaliyette Bulunuyor? 

 

0-5 Yıl 

6-10 Yıl 

11-15 Yıl 

16-20 Yıl 

21 Yıl Ve Üzeri 

n 

 

12 

10 

1 

4 

6 

% 

 

36,4 

30,3 

3,0 

12,1 

18,2 

 
Konaklama İşletmenizin Niteliklerine Göre Özelliği Nedir? 

2 Yılıdz 

3 Yıldız 

4 Yıldız 

Butik Otel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 

5 

19 

4 

5 

% 

15,2 

57,6 

12,1 

15,2 

 

 

 

 

 

 

 

Konaklama İşletmesi Kaç Odalıdır? 

20-50 

51-100 

101-150 

n 

25 

7 

1 

% 

75,8 

21,2 

3,0 

Konaklama İşletmesinin Mülkiyet Durum Nedir? 

Özel 

 

n % 

33 100 
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Tablo 5 TRA2 bölgesinde yer alan konaklama işletmelerinin faaliyetlerini göstermektedir. 

Katılımcıların %60,6’sını işletme müdürleri oluşturmaktadır. Ankete katılan katılımcıların 

%75,8’inin hukuki özelliği ise Turizm işletme belgeli konaklama işletmeleri statüsündedir.  

Konaklama işletmelerinde resmi olarak 1-9 kişi arasında istihdam edilme sayısı %66,7’lik bir 

oranla en fazla paya sahiptir. Katılımcıların %64’ü konaklama işletmesini kurma nedeni 

olarak karlı bir iş olduğunu ifade etmektedir. Ankete katılan konaklama işletmelerinin 

%39,4’ü Kars ilinde yer almakta iken %3’ü Ardahan ilinde bulunmaktadır. Konaklama 

işletmelerinin %36,4’ü 0-5 yıl arasında faaliyette bulunmaktadırlar. Konaklama işletmelerinin 

%57,6’sı 3 yıldızlı otellerden oluşmaktadır. %75,8’i 20-50 odaya sahip olan konaklama 

işletmelerinin tamamı özel mülkiyettir.   

 

Tablo 6: Konaklama İşletmelerinin Turizm Teşvikleri İle ilgili Görüşleri 

Turizm Teşvikinden Faydalanıyor musunuz? n % 

Evet 14 42,4 

Hayır 19 57,6 

Yararlandığınız Teşvik Türleri Nelerdir?* n % 

KDV İstisnası 1 2,4 

SGK İşveren Muafiyeti 2 4,9 

Vergi İndirim Oranı 5 12,2 

Sigorta Prim Desteği 

Faiz Desteği 

Gelir Vergisi Stopaj Desteği 

Proje Desteği 

Teşviklerden Faydalanmıyorum 

 

2 

1 

1 

11 

18 

4,9 

2,4 

2,4 

26,8 

43,9 

Sunulan Teşvikler Neticesinde Ek Yatırım Yaptınız mı? n 

 

% 

 
Evet yaptım 

Hayır yapmadım 

Teşvik almadığım için ek yatırım yapmadım 

 

 

 

9 

6 

18 

27,3 

18,2 

54,5 

Size Göre Teşvikler Yatırımcılara Ne Zaman Verilmelidir? 

 

n 

 

% 

 
Yatırımın her aşamasında 

 Yatırım döneminde 

Yatırım öncesinde 

 

 

 

 

23 

9 

1 

69,7 

27,3 

3 

Turizm Teşvikleri İle İlgili Bilgilere Nereden Ulaşıyorsunuz? n % 
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Tablo 6’da konaklama işletmelerinin turizm teşvikleri ile ilgili görüşleri yer almaktadır. 

Katılımcıların %57,6’sı turizm teşviklerinden yararlanmamaktadır. Turizm teşvikinden 

yararlananların oranı ise %42,4’tür. Turizm teşvikinden yararlananlar genel olarak “KDV 

İstisnası, SGK İşveren Muafiyeti, Vergi İndirim Oranı, Sigorta Prim Desteği, Gelir Vergisi 

Stopaj Desteği, Proje Desteği ve Faiz Desteği” almaktadırlar. Teşviklerden yararlananların 

çoğunluğu ek yatırım da yapmışlardır. Katılımcıların %70’lik bir oranı turizm teşviklerini 

yatırımın her aşamasında verilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Turizm teşvikleri ile ilgili 

bilgiye ulaşmada en fazla SERKA(Serhat Kalkınma Ajansı)’dan ulaşmaktadırlar. Katılımcılar 

turizm teşvik ve uygulamalarına ilişkin bilgileri devlet tarafından gönderilen bir uzaman 

tarafından, kurumların internet sayfaları vasıtasıyla, bağlı olunan oda ve birlikler tarafından 

gönderilen broşürlerle talep etmektedirler.  

 

5.Sonuç ve Öneriler 

 

Teşvik kavramı değerlendirmesi ile beraber turizm teşviklerinin tarihsel gelişimini de içeren 

bu çalışmanın konusu TRA2 bölgesi il merkezlerinde  faaliyetine devam eden tüm konaklama 

işletmelerinde teşvik uygulamalarıdır. İlaveten TRA2 bölgesinde konaklama yatırımı 

gerçekleştiren girişimcilerin turizm teşviklerinden yararlanıp yararlanmadıkları, yararlanan 

 

Ulaşamıyorum 

Özel Danışmanlık Şirketi 

SERKA 

Odalar ve Birlikler 

KOSGEB 

Turizm Bakanlığı 

Hepsi 

 

3 

2 

17 

0 

1 

10 

 

9,1 

6,1 

51,5 

0 

30,3 

10,7 

  Turizm Teşvik Ve Uygulamalarına İlişkin Bilgileri Kimden Ve/Veya 

Nereden Talep Ediyorsunuz? 

Devlet tarafından gönderilen bir uzman tarafından  

Kurumların internet sayfaları vasıtasıyla 

Bağlı olunan oda ve birlikler tarafından gönderilen broşürle 

Hepsi 

Talep etmiyorum 

n 

0 

4 

0 

28 

1 

% 

0 

14,1 

0 

84,8 

3 

Eğer Teşviklerden Yararlanmıyorsanız bunun Sebepleri Nelerdir? n % 

Teşviklerle ilgili bilgiye sahip olunmaması 

İhtiiyacın olmaması 

Başvurunun kabul edilmemesi 

Sonuç alınamayacağının düşünülmesi 

Uzun zamanda sonuçlanması 

Sonuç aşamasında karşılaşılan prosedür dışı engellemeler 

Kendi imkanlarımızla faaliyetlerimizi sürdürmeyi tercih etmemiz 

Teşviklerden Faydalanıyorum 

2 

1 

6 

4 

1 

2 

3 

14 

6,1 

3 

18,2 

12,1 

3 

6,1 

9,1 

42,4 
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işletmelerin ne tür teşviklerden faydalandıkları ve yararlanmayan işletmelerin teşviklerden 

faydalanmama sebepleridir. 

Turizmin gelişimi için bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1980’li yıllarda uygulamaya 

konulan teşvikler ile kitle turizmine yönelik yapılan yatırımlar, turizmin özellikle kıyı 

bölgelerinde  deniz-güneş- kum üçlüsünü kapsayan turizm türünü geliştirmiştir. 1982 yılında 

çıkarılan “2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu” ile turizm sektörü geliştirilmesi özel önem 

taşıyan sektör olarak kabul edilmiştir. Yaklaşık her beş yılda bir çıkarılan kalkınma planları 

ile teşvik unsurları genişletilerek, turizmden elde edilen gelir miktarı ve tesis sayısında  

önemli artışların yaşanması sağlanmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise turizm gelişimini 

tüm yıla yayma ve turizm çekiliği olan ülkenin tüm bölgelerinde uygun turizm türlerinin 

geliştirilmesine yönelik teşvik politikaları uygulamaya konulmuştur. Tüm illerde KOBİ’lerin 

yararlandığı KOSGEB teşviklerine bölgesel ve genel olarak turizm yatırımlarıda da dahil 

edilmiştir. Böylece turizmin daha fazla desteklenmesinin önü açılmıştır.  

TRA2 bölgesi konaklama işletmelerinin demoğrafik özelliklerine bakıldığında; %91’lik bir 

oranla erkek olan konaklama işletmesi yönetici ve sahiplerinin  % 56’sının üniversite mezunu  

%73’ü evli ve %67’si 31-40 yaş aralığındadır.  Anket sonuçlarına göre, çok büyük bir 

çoğunluğu erkek olan TRA2 konaklama işletmesi yönetici veya sahibinin yaklaşık yarıya 

yakınının herhangi bir üniversite eğitimi almadığı söylenebilir. Üst düzey yönetici 

konumunda olan bu bireylerin eğitimli olması kırsal bölge olarak nitelendirilen bu bölgede 

turizm gelişimine profesyonel bir bakış açısı kazandırmak ve turizmi sürdürülebilir kılmak 

için gereklidir. Sonuçlar konaklama işletmesi üst düzey yöneticileri ile paylaşılacak ve turizm 

eğitimi alan insanların çalıştırılması ile ilgili tavsiyelerde bulunulacaktır.  

%75,8’i Turizm işletme belgeli olan konaklama işletmelerinin resmi olarak 1-9 kişi çalıştırma 

oranı %66,7’dir. Çalışan sayısından hareketle konaklama işletmelerinin küçük ölçekli 

işletmeler olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmaya dâhil edilen ve  %64’lük bir oranla karlı bir iş 

olduğu için kurulan TRA2 konaklama işletmelerinin %39,4’ü Kars ilinde, %30,3’ü Ağrı, 

%27,3’ Iğdır ve  %3’ü Ardahan illerinde bulunmaktadır. Konaklama işletmelerinin %36,4’ü 

0-5 yılları arasında faaliyette bulunmaktadırlar. Araştırma kapsamına alınan bu işletmelerin  

%57,6’sı 3 yıldızlı,  %75,8’inin ise 20-50 arasında odası vardır. İlaveten ankete dahil edilen 

tüm işletmeler özel mülkiyet durumundadır. 

Katılımcıların %57,6’sı turizm teşviklerinden yararlanmamaktadır. Turizm teşvikinden 

yararlananların oranı ise %42,4’tür. Turizm teşvikinden yararlananlar genel olarak “KDV 

İstisnası, SGK İşveren Muafiyeti, Vergi İndirim Oranı, Sigorta Prim Desteği, Gelir Vergisi 

Stopaj Desteği, Proje Desteği ve Faiz Desteği” olduğunu söyleyebiliriz. Teşvikten yararlanan 

işletmelerin çoğunda ek yatırımlar yapılmıştır.  Katılımcıların %70’lik bir oranı turizm 

teşviklerini yatırımın her aşamasında verilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Turizm 

teşvikleri ile ilgili bilgiye ulaşma kaynağı SERKA(Serhat Kalkınma Ajansı)’dır.  

Katılımcılar turizm teşvik ve uygulamalarına ilişkin bilgileri devlet tarafından gönderilen bir 

uzmandan, kurumların internet sayfaları vasıtasıyla ve bağlı olunan oda ve birlikler tarafından 

gönderilen broşürlerle talep etmektedirler. TRA2 bölgesi konaklama işletmelerinden bazı otel 

işletmeleri teşvik desteği almama nedeni olarak nasıl yapacaklarını ve kimden alacaklarını 

bilmediklerini ifade etmişlerdir. Bu eksiğin giderilmesi ve konaklama işletmelerinin daha 

fazla desteklenmesi için bu araştırmanın sonuçları illerde bulunan kalkınma ajansları ve diğer 

destek veren kuruluşlarla paylaşılacaktır. 
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Yatırım Teşvik Politikalarının Organize Sanayi Bölgesi 

Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Iğdır Organize Sanayi Bölgesi 

Üzerine Bir Araştırma 

 
Özlem Sökmen Gürçam
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       Ahmet Tekin
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Özet 

Yatırım teşvikleri genel olarak bir ülkenin, kalkınmada öncelikli bölgelerinin gelişmesini 

sağlayan destekler olarak görülmektedir. Yatırım teşvikleri ile bölgeler ve bölgelerde bulunan 

iller arasındaki ekonomik gelişmişlik farklılıklarını azaltmak hatta yok etmek 

amaçlanmaktadır. Bu sebeple de ekonomik gelişmenin bölgeler ve iller arasında dengeli 

dağılmasını sağlamak ve var olan yatırımların desteklenmesi amacıyla bölgelerde örgütlü 

düzenli ve planlı bir organize sanayi bölgeleri kurulması fikri ön plana çıkmaktadır. Organize 

sanayi bölgeleri ile bölgesel dengesizliklere yol açmadan geri kalmış bölgeleri teşvik ederek 

sanayi yatırımlarını geri kalmış bölgelere çekmek hedeflenmektedir. Bu bağlamda yatırım 

teşviklerinin ve organize sanayi bölgelerinin ekonomik olarak geri kalmış bölgelerin 

gelişmişlik farklarını azaltmada tamamlayıcı araçlar olduğunu söylemek mümkündür.  

Çalışmada Iğdır ilinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerin yatırım 

teşviklerine bakış açıları, kullandıkları yatırım teşvik türleri ve ilde bulunan organize sanayi 

bölgesinin yeterli olup olmaması incelenmektedir. Bu çalışmanın amacı 6. Bölgede yani en az 

gelişmiş bölge içerisinde yer alan Iğdır iline verilen yatırım teşviklerinin organize sanayi 

bölgesi açısından ekonomik etkilerini ölçmektir. Çalışmada saha çalışması yapılarak hem 

nicel hem de nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştırma yönteminde SPSS paket 

programı kullanılarak çıkan sonuçlar yorumlanmıştır. Nitel araştırma yönteminde ise 

katılımcılara sorular sorularak verilen cevaplar yazılmıştır. 

Anahtar Kelimler: Yatırım teşvikleri, Organize Sanayi Bölgesi, Iğdır. 

Jel Sınıflandırması: H29 

Investigation of the Effects of Investment Incentive Policies 

on Organized Industrial Region: A Research on Organized 

Industrial Area of Igdir 
Abstract 

Generally investment incentives are seen as supplying supports development of priority areas 

in development of a country. With the investment incentive it is aimed to reduce and even 

eliminate economic development disparities between regions and provinces in regions. For 

this reason the idea of establishing organized, regular and planned an organized industrial 

sites in regions to ensure balanced distribution of economic development between regions and 

provinces and in order to support existing investments comes into prominence. It is aimed to 

attract industrial investments to the backward regions by encouraging backward regions 

without causing regional instability with the organized industrial zones. In this regard,it is 

possible to say that investment incentives and organized industrial zones are complementary 

tool in terms of reducing the disparities of economically backward regions. 
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In the study it is examined that attitudes towards investment incentives of enterprises in the 

organized industrial zone located in Iğdır province, types of investment incentives used and 

whether  the organized industrial zone situated in province is sufficient or not. The aim of this 

study is to measure the economic impact of investment incentives given to the province of 

Iğdır in the 6th region, the least developed region, in terms of the organized industrial zone. In 

this study, by doing a field study, both quantitative and qualitative research methods were 

used. In the quantitative research method, the results are interpreted by using the SPSS 

package program. In the qualitative research method, participants' questions were asked and 

responses were written. 

Keywords: Investment incentive, organized industrial area, Igdir 

JEL Classification: H29 

1.Giriş 

Ülkeler yatırım teşvik politikalarına yer verirken istihdam sağlamayı, sanayiyi korumayı, 

yatırımların maliyetlerini azaltmayı, geri kalmış yerlerde ekonomik olarak yapılan çalışmaları 

desteklemeyi ve özellikle de bölgesel dengesizlikleri gidermeyi amaç edinmektedirler. 

Yatırım teşvikleri ile hem ülke içindeki hem de ülke dışındaki ekonomik ilişkilerin 

düzeltilmesi hedeflenmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler yatırım teşvik 

politikalarını daha çok bölgesel dengesizlikleri gidermek amacıyla uygulamaktadırlar. 

Türkiye teşvik politikalarını, yasal olarak ilk kez 1913 yılında “Teşviki Sanayi Muvakkatı” 

kanunu ile uygulamaya koymuştur. 1913 yılından itibaren başlayan ve halen uygulanmakta 

olan yatırım teşvik politikaları, Türkiye’de yatırım yapılmasını kolaylaştıran en önemli 

politikalar arasında görülmektedir. Yatırımlar gelişmenin en önemli sacayağını oluştururken 

yatırımcılar açısından planlı bir yerleşim yerinin olması ve yatırım açısından birçok olanağı 

bünyesinde bulundurması açısından Organize Sanayi Bölgelerini de yatırım teşvik politikaları 

gibi önemli bir politika olarak düşünmek gerekir. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ulaşım, 

su, elektrik, kanalizasyon, telefon, internet ve doğal gaz gibi olanaklara sahip olması 

sebebiyle yatırımcıların OSB’lerde yatırım yapması açısından daha cazip olmaktadır. 

OSB’lerin tarihi çok eskiye dayanmasına rağmen Türkiye’de OSB ilk olarak 1962 yılında 

Bursa ilinde kurulmuş ve daha sonra OSB’lerin sayısında artışlar başlamıştır. Türkiye’de OSB 

kurulmasının en önemli kriteri ise sanayinin gelişmesi ve bölgesel kalkınma olmaktadır.  

Çalışmada ilk olarak yatırım teşvik politikalarının kavramsal çerçevesinden bahsedilmekte 

daha sonra Organize Sanayi Bölgelerinden ve Organize Sanayi Bölgelerinde uygulanan 

teşviklere yer verilmektedir. Son bölümde ise Iğdır ilinde yer alan Organize Sanayi 

Bölgesinde aktif olarak faaliyet gösteren işletmelere anket yapılmıştır. Yapılan anketler analiz 

edilmiş ve yorumlanmıştır.  

 

2.Yatırım Teşvik Politikaları: Kavramsal Çerçeve 

Yatırım teşvik politikaları tasarrufları yatırıma yönlendirmek, katma değeri yüksek ve 

gelişmiş teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam sağlamak 

ve uluslararası rekabet gücünü arttırmak amacıyla devletlerin uyguladığı politikalardır 

(Çiloğlu, 1997: 1). OECD ise yatırım teşvik politikalarını yatırımın maliyetini ya da 

potansiyel karını etkileyerek ya da yatırımla ilgili riskleri değiştirerek yatırımın büyüklüğünü, 

bölgesini ve sektörünü etkilemek için hazırlanan hükümet önlemleri olarak tanımlamaktadır 

(Duran, 2003: 6). Tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere yatırım teşvik politikaları devlet 

tarafından ülkenin ya da bölgenin gelişmişlik seviyesini arttırmak ve yatırıma teşvik etmek 

için yapılmaktadır.  

Genellikle ülkelerin uyguladıkları yatırım teşvik politikaları, yatırımcılara sunduğu tüm 

yardımları kapsayacak şekilde çok geniş de olabilir veya yatırımcılara sadece bazı yardımları 

kapsayacak şekilde teşvik türleri de olabilir (UNCTAD, 2004: 11). Ülkelerin yatırım teşvik 
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politikalarını uygulama sebepleri; bölge ekonomisinin gelişimini sağlamak, istihdam 

yaratmak, belli mal ve hizmetlerin üretimini sağlamak, sanayiyi korumak, ihracata dönük 

büyüme sağlamak, geri kalmış bölgelerde ekonomik faaliyetleri desteklemek ve bölgesel 

kalkınmayı sağlamak olarak sıralanabilir (Sarıöz, 2006: 20; OECD, 2001: 26). Bu nedenlerle 

yapılan yatırım teşvik politikalarının temel amacı, ülkelerin üretimini ve ihracatını arttırarak 

hem ülkeler hem de ülkede bulunan bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmektir. 

Özellikle de gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını en 

aza indirmek için az gelişmiş bölgeye yatırım yapacak girişimcilere daha fazla avantaj 

sağlayabilecekleri yatırım teşvik politikaları sunmalıdır (Dinler, 2014: 310). Gelişmekte olan 

ülkeler gibi Türkiye’de yatırım teşvik politikalarına son yıllarda daha çok önem vermektedir. 

Türkiye yatırım teşvik politikalarını Cumhuriyet öncesi dönemde uygulanmaya başlamış ve 

Cumhuriyet’in kuruluşunda da uygulamıştır. Günümüzde de Türkiye, yatırım teşvik 

politikaları uygulamalarına hala yer vermektedir. Türkiye’de teşvik politikalarında ilk yasal 

düzenleme 1913 yılında “Teşviki Sanayi Muvakkatı” kanunu ile başlamıştır. Teşviki Sanayi 

Muvakkatı kanunu ile toplam değeri 1000 lirayı geçen en az beş beygir gücü kullanan sanayi 

işletmelerine vergi kolaylıkları, arsa tahsisi ve hammaddelerin ithalatından gümrük vergisi 

muafiyeti gibi ayrıcalıklar sağlanmıştır. 1923 yılında sanayinin teşvik edilmesi için Birinci 

İzmir İktisat Kongresi yapılmıştır. Kongre sonucunda özel sektör ağırlıklı bir kalkınma 

modeli benimsenmesi fikri ortaya çıkmış ve özel sektör yatırımlarının teşviki önemli bir konu 

olmuştur. 1927 yılında Teşviki Sanayi Muvakkatı kanunu yenilenerek “Teşviki Sanayi 

Kanunu” adını almıştır. Bu kanunla da yerli üretimin korunmasına ve özendirilmesine önem 

verilmiştir (Akdeve ve Karagöl, 2013: 337; Eser, 2011: 73). 1930 yılında İkinci Sanayi 

Kongresi toplanmış ve sanayinin gelişmesi ve desteklenmesiyle alakalı konulara yer 

verilmiştir. Ancak özel sektör ağırlıklı kalkınma politikası istenilen düzeyde başarılamamıştır. 

Bu sebeple de sadece özel sektörün olduğu bir ekonomi sistemi yerine hem kamu sektörünün 

hem de özel sektörün birlikte olduğu bir ekonomik sisteme geçilmiştir. Bu sistemle birlikte 

Sümerbank, Etibank, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü gibi önemli kamu iktisadi 

kuruluşları kurulmuştur. Bu kuruluşlarla birlikte devlet, sanayileşme konusunda öncü bir 

sektör olmuştur. 1942 yılında da “Teşviki Sanayi Kanununu” yürürlükten kaldırılmıştır (Eser, 

2011: 74). 1950’li dönemlerde ise ülkede daha çok özel sektöre ağırlık verme politikaları 

uygulanmıştır. Bu dönemde özel sektör alt yapı yatırımları hızlandırılmakta ve dış ticarette 

girişimcilik özendirilerek tedbir politikaları yapılmıştır. 1951 yılında yabancı yatırımcıların 

ülkeye girişi için “Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu” çıkartılmıştır. 1960 sonrası dönemde 

ise, planlı ekonomiye geçişle birlikte teşvik sistemi günün ekonomik koşullarına göre 

belirlenmiş ve şimdiki duruma gelmiştir.  1960 yılından sonra yatırım teşvikleri yönünden 

yeni bir düzenleme yapılması 1963 yılında gerçekleşmiştir. 1963 yılında Türkiye’de bir ilk 

olarak “yatırım İndirimi” uygulaması getirilmiştir. 1968 yılında 22 tane il Kalkınmada 

Öncelikli Yöre (KÖY) olarak kabul edilerek KÖY uygulamasına geçilmiştir. Ayrıca bu 

dönemde “Teşvik Belgesi” sistemi oluşturulması ile yatırım teşvikleri açısından önemli 

gelişmeler yaşanmıştır (Akdeve ve Karagöl, 2013: 76; Eser, 2011: 76). Ancak KÖY 

uygulaması 2009 yılında yürürlüğe girmiş olan yeni yatırım teşvik sistemi ile kaldırılmıştır. 

Türkiye 24 Ocak 1980 kararlarına kadar ithal ikameci bir politika benimsemiş ve içe dönük 

sanayileşme politikasına ağırlık vermiştir. 24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte ihracata yönelik 

dışa açık sanayileşme politikalarını benimseyerek uygulamaya başlamıştır. 1980 dönemi ve 

sonrasında yaşanana bu gelişmeler teşvik politikalarının uygulamalarında da yaşanmıştır. 

2000’li yıllarda ise Türkiye Dünya Ticaret Örgütü ve OECD gibi üye olduğu uluslararası 

kuruluşların devlet yardımlarıyla ilgili uygulamalarına uygun bir şekilde yatırım teşvik 

politikalarına yer vermiştir (Yavan, 2012: 14). OECD’ye göre genellikle devlet yardımları 

yatırım teşvik politikalarına uygun olarak sağlanmaktadır (OECD, 2001: 90). 2004 yılının 

ortalarına doğru 5084 No’lu yeni bir teşvik yasası çıkarılmıştır (Yavuz, 2010: 90). 5084 sayılı 
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yeni teşvik yasasının amacı, kişi başı gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1500ABD doları ya da 

daha düşük olan illerde yatırım ve istihdam imkânlarını arttırarak bölgesel dengesizlikleri 

gidermektir. Bu bağlamda çıkarılan bu teşvik yasasında vergi istisnası ya da teşviki, sigorta 

primlerinde teşvik, bedelsiz arsa tahsisi veya yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği gibi 

teşvikler bulunmaktadır (Gülmez ve Yalman, 2010: 241; Güven, 2007: 24). 2005 yılında 

Türkiye’nin AB ile uyum çalışmalarının hızlanmasından kaynaklı olarak bölgesel bazda 

desteklenecek yatırım konuları AB İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılması temel alınarak 

oluşturulmuştur. Burada amaç, Türkiye’nin AB bölgesel devlet yardımları kurallarına 

uyumlaştırılmasıdır (Kılınç Savrul ve Doğru, 2013: 4). İstatistiki Bölge Birimlerinin 

Sınıflandırılmasında üç kademeli bölge sistemi oluşturulmuştur.  Düzey 1 olarak 12 bölge, 

Düzey 2 olarak 26 bölge ve Düzey 3 olarak 81 bölge (il) belirlenmiştir (Dinler, 2014: 238). 

2004 ve 2006 yıllarında uygulanan teşvik politikalarında kişi başına düşen gelirin 1500 

doların altında olan 49 il desteklenmiştir. Destek miktarları da illere göre değişmemiştir. 

Destek miktarı ilden ile değişmediğinden 49 il arasında daha gelişmiş olan iller, diğer illere 

göre daha çok yatırım çekebilme imkanına sahip olmuşlardır. Bölgesel dengesizliği gidermek 

amacıyla 2009 yılında uygulamaya başlanan sistemle DPT’nin 2001 yılı bilgileri kullanılarak 

Türkiye’nin illeri Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksine göre dört gruba ayrılmıştır. 2012 

yılında ise bölge sayısı 2011 yılında yapılan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksine göre 

4’den 6’ya çıkartılmıştır. Az gelişmiş bölgelere sağlanan destek miktarı gelişmiş olan 

bölgelere kıyasla yükseltilmiştir (Acar ve Çağlar, 2012: 2-3). Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 

Endeksine göre 6. Grupta yer alan iller en az gelişmişlik düzeyine sahip olan iller arasında yer 

almaktadır. Bu sebeple devlet 6. Bölgede yer alan illere önemli teşvik imkanları sunarak 

bölgenin kalkındırılmasını amaçlamaktadır (Üzümcü ve Özyakışır, 2013: 162). 2012 yılında 

yasalaşan 3305 sayılı yasaya göre genel olarak teşvik uygulamaları içerisinde 6. Bölgenin de 

yararlanabileceği birçok destek unsuru yer almaktadır. Özellikle KDV istisnası, gümrük 

vergisi muafiyeti ve gelir vergisi stopajı desteği örnek verilebilir (2012/1 Sayılı Tebliğ). 2012 

yılından günümüze kadar yatırım teşvik programlarında birçok düzenlemeler ve yenilikler 

yapılmıştır. 3305 sayılı yasaya eklenen geçici maddeler ile yatırım teşvik belgeli ve yatırımı 

devam eden mükellefler için yatırım teşvik mevzuatı 2017 yılında daha avantajlı hale 

getirilmiştir. 2012/3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayine 

yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1.1.2017 ile 31.12.2017 tarihleri 

arasında yapılacak olan yatırım harcamaları için Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi 

uygulanacak, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında kurumlar 

vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında uygulanacaktır. Bu karar 

2017/11175 sayılı karar ile 1.1.2017 ile 31.12.2018 arasında yapılacak olan yatırım 

harcamaları içinde geçerli olmuştur (2017/11175 Sayılı karar). Ayrıca cazibe merkezleri 

kapsamında yer alan 4. ve 5. Bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer 

alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlarda 6. Bölge destekleri 

sağlanacaktır (2017/9917 Sayılı karar). 2017-2018 yılları içerisinde imalat sektöründe 

gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV 

iadesinden yararlanabilmektedir. 

Tablo 1: Yatırım Teşvikinden Yaralanacak Olan Bölgeler ve İller 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 

Ankara 

Antalya 

Bursa 

Eskişehir 

İstanbul 

İzmir 

Kocaeli 

Adana 

Aydın 

Bolu 

Çanakkale 

Denizli 

Edirne 

Isparta 

Balıkesir 

Bilecik 

Burdur 

Gaziantep 

Karabük 

Karaman 

Manisa 

Afyonkarahisar 

Amasya 

Artvin 

Bartın 

Çorum 

Düzce 

Elazığ 

Adıyaman 

Aksaray 

Bayburt 

Çankırı 

Erzurum 

Giresun 

Gümüşhane 

Ağrı 

Ardahan 

Batman 

Bingöl 

Bitlis 

Diyarbakır 

Hakkâri 
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Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı. 

Tablo 1 yatırım teşvikinden yararlanacak olan bölgeleri ve illeri göstermektedir. Yatırım 

teşvikinden yararlanacak iller 6 bölgeye ayrılmış olup her bölge için farklı farklı teşvik 

politikaları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu bölgelerde yatırım yapmayı düşünen 

yatırımcılar için hazırlanan teşvik politikalarında özellikle bölgelerin Organize Sanayi 

Bölgelerini daha cazip hale getirilmesi açısından birçok önemli politikalar yürürlüğe 

konmuştur. Günümüz için düşünüldüğünde 6. Bölgede yer alan en az gelişmiş bölgelerde 

diğer bölgelere kıyasla daha fazla olmaktadır. 2012 yılı teşvik yasasına göre 6. Bölgede yer 

alan Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan yatırımların teşviklerden yararlanma süreleri, 

Organize Sanayi Bölgesi dışında yapılan yatırımlara kıyasla arttırılmıştır. Organize sanayi 

bölgelerine ek desteklerde verilmektedir. Bunun amacı ise, bölgelerde planlı ve çevreye 

duyarlı bir sanayileşme oluşturmaktır (Acar ve Çağlar, 2012: 2-3). 

 

3.Organize Sanayi Bölgeleri ve OSB’de Uygulanan Teşvikler 

Birleşmiş Miletler Organize Sanayi Bölgelerini, “birbirleriyle uyumlu üretim yapan küçük ve 

orta ölçekli sanayi kuruluşlarının planlı bir alanda ve ortak alt yapı hizmetlerden yararlanacak 

şekilde standart fabrika binaları içinde toplandıkları yer” olarak tanımlamaktadır (Birleşmiş 

Milletler). 4562 sayılı kanuna göre ise Organize sanayi bölgeleri, sanayinin cazip görülen 

yerlerde kurulmasını sağlamak, şehirleşmeye yöneltmek, çevre ile ilgili sorunları önlemek, 

bilgi teknolojisinden faydalanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri 

ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki 

oranlar dahilinde gerekli ortak kulanım alanları, hizmet ve destek alanları ve teknoloji 

geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için 

tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu kanun hükümlerine göre kurulan, planlanan ve işletilen 

ve kaynak kullanımında verimliliği hedefleyen mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak 

açıklanmaktadır (4562 sayılı OSB kanunu). Tanımlamalardan yola çıkarak organize sanayi 

bölgelerinin bölge açısından düzenli bir çevre politikası oluşturması ve bölgede temeli sağlam 

sanayileşme politikalarını uygulaması yönüyle önemli olduğunu söylemek mümkündür (Koç 

ve Bulmuş, 2014:180).  

Belirli arazi parçaları üzerine kurulu olan işletmelerden oluşan ve alt yapısı bitmiş 

alanlar olan organize sanayi bölgelerinin birçok amacı bulunmaktadır. Bu amaçlar (Çuhadar, 

2005: 48-49); 

 Planlı kentleşmeyi sağlamak 

 Çevre kirliliğini önlemek 

 Bilişim teknolojilerinden faydalanmak 

 Altyapı, üstyapı, sosyal tesisler ve teknoparklarla oluşturulmuş planlı bir üretim sahası 

meydana getirmek 

 Bölgeler arasında oluşan dengesizliği ortadan kaldırmaya ya da azaltmaya çalışarak 

bölgelerde dengeli kalkınma sağlamak 

Muğla Kayseri 

Kırklareli 

Konya 

Sakarya Tekirdağ 

Yalova 

Mersin 

Samsun 

Trabzon 

Uşak 

Zonguldak 

 

Erzincan 

Hatay 

Kastamonu 

Kırıkkale 

Kırşehir 

Kütahya 

Malatya 

Nevşehir 

Rize 

Sivas 

Kahramanmaraş 

Kilis 

Niğde 

Ordu 

Osmaniye 

Sinop 

Tokat 

Tunceli 

Yozgat 

 

Iğdır 

Kars 

Mardin 

Muş 

Siirt 

Şanlıurfa 

Şırnak 

Van 

8 İl 13 İl 12 İl 17 İl 16 İl 15 İl 
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 Bölgenin verimliliğini ve karını arttırmak olarak sıralanabilir.  

Yukarıda bahsedilmiş olan amaçlarla birlikte Organize sanayi bölgelerinin temel amacı, 

bölgeler arası dengesizliği gidererek bölgede dengeli kalkınma sağlamaktır (Örnek Özden, 

2016: 107). Organize sanayi bölgelerinin amaçlarının yanında etkileri de bulunmaktadır. Bu 

etkileri ekonomi, toplum, istihdam ve tarım üzerindeki etkiler olarak sıralamak mümkündür 

(Çam ve Esengün, 2011: 56-57): 

 Ekonomi Üzerindeki Etkisi: Organize sanayi bölgelerinin ekonomi üzerindeki etkileri çevre 

ile uyumlu ve sistemli bir kentleşme oluşturmak, yapılması planlanan üretimlerin randımanlı 

olarak yapılabilmesi için kamu hizmetlerini (eksik alt yapıları tamamlamak ve izin ve 

ruhsatları kolayca çıkarmak)  üretimi yapacak firmalara ulaştırmak ve benzer üretim yapan 

firmaların aynı bölgede olmasını sağlayarak bu firmalar üzerinde pozitif etki meydana 

getirmek olarak sırlanabilir. Bir arada olan firmalar aralarında oluşacak işlem maliyetlerini 

düşürerek işbirliği oluşturacaklar ve bu durum verimliliği de arttıracaktır. 

 Toplum Üzerindeki Etkisi: Organize sanayi bölgesi içerisinde çalışan firma ya da şirketler 

içerisinde bulundukları toplumlardan bağımsız düşünülemezler ve organize sanayi bölgesinin 

bulunduğu yerde yaşayan insanlar ile organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren şirketler 

birbirleri ile düzenli bir etkileşim içerisinde olmaktadırlar. 

 İstihdam Üzerindeki Etkisi: Organize sanayi bölgeleri kurulduğu yerin istihdamı açısından 

önemli bir araç olarak görülmektedir. Organize sanayi bölgelerinin işlevi günümüzde daha 

çok bilinmekle birlikte sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Sayısı artan organize sanayi 

bölgelerinde istihdam edilen kişi sayısı artacak ve sonuç olarak istihdam da bir artma eğilimi 

görülecektir. Organize sanayi bölgeleri kuruldukları yerlerde iş kolları oluşturarak bölgesel 

dengesizlikleri gidermektedir. 

 Tarım Üzerindeki Etkisi: Sanayi sektörü içerisinde yer alan işletmeler genellikle bölgenin 

verimli tarım arazilerini kuruluş yeri olarak seçtiklerinden toprak, su ve hava kirliliğine neden 

olurlar. Bu sebeple de bölgenin hem tarım arazilerini kullanarak tarımda verimliliği azaltmış 

olurlar hem de çevreye zararlı etkide bulunmuş olurlar. Türkiye’de 2008 yılında 4562 sayılı 

kanunda yapılan yenileme ile “Tarıma Dayalı İhtisas OSB” kavramı getirilmiştir. Tarıma 

Dayalı OSB arasında Hayvancılık ve Çiçekçilik OSB yer almaktadır (Cansız, 2010: 45; 

Cansız: 2010: 61). 

Organize sanayi bölgeleri (OSB) Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde1896 ve 

1899 yıllarında bir fikir olarak ortaya çıkmasına rağmen uygulanması 1950’lerde 

gerçekleşmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk uygulama özel sektör tarafından kar 

amacıyla yapılmıştır.  İlk olarak tekstil fabrikaları bir araya toplanmıştır. Daha sonra İkinci 

Dünya Savaşı ile organize sanayi bölgeleri gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’lerin gelişimine 

katkı sağlamak amacıyla kamu yatırımları olarak düzenlenmiştir (Yılmaz, 2011: 42; Oflazğlu, 

2016:  138). Bu bağlamda düşünüldüğünde organize sanayi bölgeleri açısından İkinci Dünya 

Savaşı ile başlayan periyodu bir dönüm noktası olarak kabul etmek mümkündür  (Eyuboğlu, 

2003: 5). 1896 yılında İngiltere’nin Manchester şehrinin yakınında kurulmuş olan “Trafford 

Park”, İngiltere’nin organize sanayi bölgesi ile alakalı ilk uygulaması olarak kabul 

edilmektedir (Yılmaz, 2011: 42). Türkiye’de ise organize sanayi bölgelerinin tarihsel gelişimi 

1960’lı yıllarla başlamaktadır. 1960’lı yıllardan sonra sanayi, lokomotif sektör olarak kabul 

edilmiştir. Bu dönemden sonra sosyal ve iktisadi kalkınmanın beraber yapılması, büyümenin 

arttırılması ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi uzun dönemli amaçlar belirlenmiştir. Bu 

amaçlar göz önünde tutularak ilk olarak 1962 yılında Bursa ilinde organize sanayi bölgesi 

kurulmuş ve daha sonra birçok organize sanayi bölgesi uygulamasına geçilmiştir. Bursa 

Organize Sanayi Bölgesi Dünya Bankası’ndan alınan kredi ile kurulmuş ve daha sonra Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığında bir fon oluşturulmuştur. Devlet bütçesinden oluşturulan bu fona 

kaynak aktarılmış ve aktarılan kaynaklarla organize sanayi bölgelerinin yapımına başlanmıştır 
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(Çetin ve Kara, 2008: 54). Türkiye’de şuanda toplamda 309 adet organize sanayi bölgesi 

bulunmaktadır (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı). 

Organize sanayi bölgelerinde faaliyet yapan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik 

teşvikler bulunmaktadır. Bu teşviklere 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki 

Kanunu’nda yer verilmektedir. Bu kanuna göre organize sanayi bölgelerinde faaliyette 

bulunan mükelleflere gelir vergisi stopajı, sigorta primi işveren hissesi, bedelsiz yatırım yeri 

tahsisi ve enerji desteği gibi teşvikler verilmektedir. (GİB, 2018). Organize sanayi 

bölgelerinin kurulması amacıyla yapılan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri 

KDV’den istisnadır (KDVK m.17/4-k). Organize sanayi bölgelerinde faaliyette bulunanların 

arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kamu kurumları 

ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte 

oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan 

iktisadi işletmeler, kurumlar vergisinden muaftır. (KVK m. 4/n). Organize sanayi 

bölgelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl 

süreyle emlak vergisi muafiyetinden faydalanırlar (EVK md. 5/f). Bahsedilen teşvikler 

yatırımdan faydalanacak olan bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Tablo 2, yatırım 

teşvik bölgelerinde yapılacak ya da yapılmış olan OSB’lere sağlanan teşvikleri 

göstermektedir. En fazla teşvik, kalkınmada öncelikli bölge olan 6. Bölgede kurulan organize 

sanayi bölgelerine verilmektedir. Gelir vergisi stopajı desteği ve Sigorta primi desteği diğer 

bölgelerde olmazken 6. Bölgede bu destekler, 10 yıllık bir süre ile verilmektedir. Genel olarak 

baktığımızda ise bütün bölgelerde KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti ve yatırım yeri 

tahsisi bulunmaktadır.  

Tablo 2: Bölgesel Teşvik Uygulamaları Kapsamında OSB’lere Sağlanan Teşvikler 

Kaynak: http://www.kysdanismanlik.com 

4. Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Araştırma 

Iğdır ilinin sanayileşmesinin derli, toplu ve planlı bir şekilde gelişimini sağlamak amacıyla ilk 

olarak 1999 yılında Iğdır O.S.B. Müteşebbis Teşekkül Heyetinin oluşturulması için adım 

atılmıştır. Iğdır İl Özel İdaresi %51 katılım payı ile Iğdır Belediyesi %35 katılım payı ile Iğdır 

Ticaret ve Sanayi Odasının ise %14 katılım payı ile Müteşebbis Teşekkül Heyeti 

oluşturulmuştur. Müteşebbis Teşekkül Heyeti oluşturulması için alınan karar aynı sene 

içerisinde onay için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilerek Bakanlıktan kuruluş onayı 

alınmıştır. Kuruluş onayının alınmasından hemen sonra ilde OSB’nin kurulması için ilin 

merkezinde bulunan Çalpala köyünde 485 Parselde bulunan 200 Hektarlık arazi OSB alanı 

Teşvik 

Bölgeleri 

Kdv 

İstisnası 

Gümrük 

Vergisi 

Muafiyeti 

Sigorta 

Primi 

İşveren 

Hissesi 

Desteği 

(Süresi) 

Faiz 

Desteği 

Gelir 

Vergisi 

Stopajı 

Desteği 

Vergi 

İndirimi 

Yatırıma 

Katkı 

Oranı 

(%) 

Yatırım 

Yeri 

Tahsisi 

Sigorta 

Primi 

İşçi 

Hissesi 

Desteği 

(Süresi) 

1. BÖLGE VAR VAR 3 YIL YOK  YOK 20 VAR YOK 

2. BÖLGE VAR VAR 5 YIL YOK YOK 25 VAR YOK 

3. BÖLGE VAR VAR 6 YIL VAR YOK 30 VAR YOK 

4. BÖLGE VAR VAR 7 YIL VAR YOK 40 VAR YOK 

5. BÖLGE VAR VAR 10 YIL VAR YOK 50 VAR YOK 

6. BÖLGE VAR VAR 12 YIL VAR 10 YIL 55 VAR 10 YIL 
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olarak seçilmiş ve bu alan Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca da uygun görülmüştür. Yerin 

Hazine adına tescil ettirilmesi ile birlikte yerin kıymet takdiri yaptırılarak Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığından sağlanan 100.500 YTL kredi karşılığında 11.09.1999 tarihinde hazineden satın 

alınarak Tapuda OSB Tüzel Kişiliği adına tescil ettirilmiştir. 2000 yılı içerisinde Satın alınan 

yerin yerleşim amaçlı Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporunun yaptırılması için masrafları ortaklar 

tarafından karşılanmak üzere araştırmalar yapılmış yapılan araştırma neticesinde söz konusu 

raporun Karadeniz Teknik Üniversitesine 18.000 YTL karşılığında hazırlatılarak ilgili 

bakanlık tarafından ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne 

onaylattırılmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan yetkiye istinaden Iğdır OSB’ nin 

Alt Yapı Etüt- Proje Mühendislik Hizmetleri İhalesi 02.05.2001 tarihinde 28.000 YTL 

karşılığında Iğdır İlinde yapılarak Yüklenici firma olan Teksu Mühendislik İnşaat Ticaret 

Sanayi limitet şirketine 25.06.2001 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bölgenin Altyapı etüt 

proje yapım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip, Iğdır Organize Sanayi Bölgesinin 

4.844.900 TL Keşif Bedelli 67 Ha alana ait Yol,  İçme Suyu, Kanalizasyon, Yağmur Suyu 

inşaatlarından müteşekkil 1. etabının Alt Yapı Yapımı İhalesi 02 Temmuz 2009 tarihinde 

%56,13 tenzilat oranı ile en düşük ve en uygun teklifi veren firmaya ihale edilerek yapılan 

ihalenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmasına müteakip ihaleyi kazanan yüklenici 

firmaya 22.07.2009 tarihinde yer teslimi yapılmış ve işe başlanılmıştır (Iğdır OSB ). Iğdır 

organize sanayi bölgesinin son durumunda ise, aktif olarak iş yapan 9 firma bulunmaktadır. 

Bu firmalar gıda, metal, tuğla/inşaat, orman ürünleri ve kimya sektörlerinde faaliyette 

bulunmaktadır. 

Bu çalışmada 6. Bölgede yer alan Iğdır ilinin yatırım teşvik politikalarının OSB içinde yer 

alan firmalara yansıması ve etkisi araştırılmaktadır. Araştırma yapılırken hem nitel hem de 

nicel araştırma yapılmış ve bu araştırmalarda saha araştırması tekniği kullanılmıştır. Iğdır ili 

organize sanayi bölgesinde bulunan firmaların sayı bakımından azlığı nedeniyle nitel ve nicel 

araştırmanın birlikte yapılmasına karar verilmiştir. Nicel araştırmada anket yöntemi 

kullanılarak sonuçlar SPSS programı ile ortaya çıkan verilerle birlikte yorumlanmıştır. Anket 

2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde OSB’de yer alan şirketlerin demografik özellikleri yer 

almaktadır. İkinci bölümde ise OSB’de yer alan şirketler ile ilgili ve şirketlerin yatırım 

teşvikinden faydalanıp faydalanmamasına göre sorular bulunmaktadır. Nitel araştırmada ise 

OSB’nin bölge için yeterliliği ile ilgili sorulara yer verilmektedir.  

 

     Tablo 3: Katılımcıların demografik özellikleri 

Cinsiyet n % Yaş n % 

Kadın 0 0 21-30 Arası 1 11,1 

Erkek   9 100,0 31-40 Arası 6 66,7 

Eğitim Durumu n % 41-50 Arası 1 11,1 

İlköğretim 3 33,3 51-60 Arası 1 11,1 

Lise 1 11,1 61 Ve Üzeri 0 0 

Yüksekokul 0 0 Medeni Durum n % 

Üniversite 5 55,6 Evli    5 55,6 

Lisansüstü 0 0 Bekar 4 44,4 
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Ankete cevap veren katılımcıların tamamı erkektir. Katılımcıların % 55, 6’sı lisans mezunu 

olup % 66,7’si de 31-40 yaş arasında ve %55,6’sının da evli olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4: Katılımcıların Faaliyetleri 

Toplam 9 100,0 Toplam 9 100,0 

Şirket Türünüz Nedir? n % 

Şahıs 1 11,1 

Limited 8 88,9 

İşletmeniz Kaç Yıldır Faaliyette Bulunuyor? n % 

0-5 Yıl 2 22,2 

6-10 Yıl 4 44,4 

16-20 Yıl 1 11,1 

21 Yıl Ve Üzeri 2 22,2 

Şirketinizde Resmi Olarak Kaç kişi İstihdam Ediyorsunuz n % 

1-9 3 33,3 

10-49 5 55,6 

50-250 1 11,1 

 

Şirket Kurma Nedeniniz Nedir? n % 

Firma sahibi olma isteği 

Karlı bir iş olması 

Baba mesleğine devam 

Yatırım teşviki olması 

 

2 

1 

2 

4 

22,2 

11,1 

22,2 

44,4 

Şirketiniz Hangi Sektörde Faaliyet Göstermektedir? n % 
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Katılımcıların %88’nin şirket türü limited şirket olup %45’i 6-10 yıl arasında faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Katılımcıların %44’ünün şirketi tuğla/inşaat sanayi sektöründe çalışmaktadır. 

Katılımcıların şirket kurma nedenleri arasında %44’lük bir oranla bölgede yatırım teşvikinin 

olması ilk sırada yer almaktadır. Katılımcılar, şirketin kuruluş yeri seçimini etkileyen 

faktörler arasında %56’lık bir oran ile teşvik kapsamında olmasını tercih etmişlerdir. 

Katılımcıların şirketlerinin ortalama kapasite kullanım oranı ise %44’lük bir pay ile yüksek 

kullanım oranına sahiptir.  

Tablo 5: Katılımcıların Yatırım Teşvikleri ile İlgili Görüşleri 

Gıda Sektörü 

Kimya Sanayi 

Metal Ürünleri Sanayi 

Orman Ürünleri Sanayi 

Tuğla/inşaat sanayi 

1 

1 

2 

1 

4 

11,1 

11,1 

22,2 

11,1 

44,4 

Şirket Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler Nelerdir? 

 

Teşvik Kapsamında Olması 

Hammaddeye Yakınlık 

Nitelikli Eleman Bulma Sorunu 

Sektördeki Piyasa Boşluğu 

Mecburiyet 

n 

 

5 

1 

1 

1 

1 

% 

 

55,6 

11,1 

11,1 

11,1 

11,1 

 
Şirketinizin Ortalama Kapasite Kullanım Oranı Nedir? 

 

Düşük Kullanım Oranı (0-%50) 

Orta Kullanım Oranı (%51-%75) 

Yüksek Kullanım Oranı (%76 ve Üzeri) 

n 

 

2 

3 

4 

% 

 

22,2 

33,3 

44,4 

Yatırım Teşvikinden Faydalanıyor musunuz? n % 

Evet 9 100,0 

Hayır 0 0 

Yararlandığınız Teşvik Türleri Nelerdir?* n % 

KDV İstisnası 4 12,9 

Gümrük Vergisi Muafiyeti 

 

2 6,5 

Vergi İndirim Oranı 2 6,5 

Sigorta Prim Desteği 

İnşaat Yapı Harçları Muafiyeti 

Yatırım Yeri Tahsisi 

Faiz Desteği 

Gelir Vergisi Stopaj Desteği 

 

6 

1 

8 

7 

1 

19,4 

3,2 

25,8 

22,6 

3,2 Teşviklerden Faydalandıktan Sonraki Kazanımlarınız Nelerdir?* n % 

Firmanın Rekabet Gücü Arttı 5 27,8 
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OSB’de 

yer alan 

katılımc

ıların 

hepsi 

yatırım 

teşvikler

inden 

faydalan

mıştır. 

Katılımc

ıların en 

fazla 

faydalan

dığı 

teşvik 

ise %25,8’lik bir oranla yatırım yeri tahsisidir. Daha sonra sırasıyla %22,6’lık bir oranla faiz 

desteğinden ve %19,4’lük bir oranla sigorta prim desteğinden yararlanmışlardır. Teşviklerden 

faydalanana katılımcıların %44,4’ünün şirketlerinde/firmalarında yeni istihdam alanları 

sağlanmaktadır.  Sunulan teşvikler neticesinde katılımcıların %66,7’si ek yatırım yapmayı 

düşünmektedir. OSB’de yatırım yapmanın yatırımcılar için bir ayrıcalığının olduğunu 

düşünen katılımcı oranı ise, %55,6’dır. Ankete katılanların tamamı verilen teşviklerin 

kapasite kullanımını arttırdığını söylemektedirler. Katılımcılar %66,7’lik bir oranla verilen 

teşviklerin yatırımcılara yatırımın her aşamasında verilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. 

Katılımcılar yatırım teşvikleri ile ilgili bilgiye %32,1’lik oranla KOSGEB ve%25’lik bir 

oranla SERKA’ (Serhat kalkınma Ajansı) dan ulaşmaktadırlar. Katılımcılar yatırım teşvik 

Firmanın İhracat Kapasitesinin Artmasına Yardımcı Oldu 

 

2 11,1 

Firmada Yeni İstihdam Oluşturmasını Sağladı 

Firmanın Satışlarının Artmasını Sağladı 

 

8 

3 

44,4 

16,7 

 
Sunulan Teşvikler Neticesinde Ek Yatırım Yapmayı Düşünüyor 

musunuz? 

Evet Düşünüyoruz 

Hayır Düşünmüyoruz 

Kararsızız 

 

 

 

 

 

n 

6 

2 

1 

 

% 

66,7 

22,2 

11,1 Organize Sanayi Bölgesinde Yatırım Yapmanın Yatırımcılar İçin Bir 

Ayrıcalığının Olduğunu Düşünüyor Musunuz? 

OSB’de olmak bir avantaj 

Hayır OSB’nin bir avantajı yok 

Evet kısmen bir avantajı bulunmaktadır 

 

 

n 

5 

1 

3 

 

% 

55,6 

11,1 

33,3 
Verilen Teşvikler Kapasite Kullanımını Arttırmakta Mıdır? 

 Evet arttırmaktadır 

 

 

 

 

9 

 

100,0 

 
Size Göre Teşvikler Yatırımcılara Ne Zaman Verilmelidir? 

Yatırımın her aşamasında 

 Yatırım başlangıcında 

 

 

 

n 

6 

3 

% 

66,7 

33,3 

Yatırım Teşvik Uygulamaları Hakkındaki Bilgilere Nereden 

Ulaşıyorsunuz?* 

 

Üniversiteler 

KOSGEB 

SERKA 

Odalar ve Birlikler 

Özel Danışmanlık Şirketleri 

n % 

3 

9 

7 

6 

23 

 

10,7 

32,1 

25,0 

21,4 

10,7 
Yatırım Teşvik Ve Uygulamalarına İlişkin Bilgileri Kimden Ve/Veya 

Nereden Talep Ediyorsunuz?* 

Devlet tarafından gönderilen bir uzman tarafından  

Kurumların internet sayfaları vasıtasıyla 

Bağlı olunan oda ve birlikler tarafından gönderilen broşürle 

 

n % 

3 

6 

6 

20 

40 

40 

*Sorularda birden fazla seçenek işaretlenmiştir.  

 

 

 



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social              Antalya/Turkey 

Impacts of Globalization and Liberalization”                      11
th

-13
th

 October 2018 

 

143 
 

uygulamalarına ilişkin bilgileri ise çoğunlukla kurumların internet sayfaları vasıtasıyla ve 

bağlı olunan oda ve birlikler tarafından gönderilen broşürle talep etmektedirler. 

Görüşmeler sonucunda katılımcıların büyük bir çoğunluğu, Iğdır OSB’nin altyapısının daha 

henüz geliştirilmediğine özellikle doğalgaz ve baz istasyonlarının olmadığına vurgu 

yapmışlardır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu bölge bazında faaliyet gösterdiklerini ifade 

ederek OSB’nin doğu Anadolu bölgesindeki diğer illerde bulunan OSB’ler gibi gelişmesi 

gerektiğini vurgulamışlardır. OSB’de olmanın bir avantaj olduğunu ancak alt yapı yetersizliği 

ve OSB’nin tam olarak tamamlanmamasından dolayı oluşan eksikliklerden dolayı ise var olan 

avantajın dezavantaja dönüştüğünü belirtmişlerdir. OSB’nin gelişimini engelleyen 

etmenlerden birisinin de sanayi bilincinin gelişmemiş olmasından da kaynaklandığını ifade 

etmişlerdir. Yatırımcıların OSB’de şirket kurmalarının en temel sebepleri ise yatırım yeri 

tahsisi ve faiz desteğinin olmasıdır. Iğdır ili jeopolitik konumu düşünüldüğünde hem bir 

avantaja hem de bir dezavantaja sahiptir. Iğdır ilinin 3 ülkeye sınırı bulunmasına rağmen 

ancak sadece bir ülkeye olan sınır kapısı açıktır. İleriki zamanlarda diğer iki kapıda açılırsa 

Iğdır ilinde yer alan yatırımcılar sınırı olan ülkelere de yatırımlarını ihraç edecektir. Ancak 

sınır kapıları açılmadığı takdirde Iğdır ilindeki yatırımlar yolların uzaklığı sebebi ile yalnızca 

bölge bazında olacaktır. Iğdır ilinde yatırım yapan yatırımcıların çoğunun Iğdırlı olmasının 

altında yatan sebepte budur. Iğdır ilinin Türkiye’deki illere uzak olması Iğdır ili dışındaki 

yatırımcıları pek cezbetmemektedir. Bu sebeple de OSB’de yatırım yapanlar genellikle Iğdırlı 

olmaktadırlar.  

 

5. Sonuç ve Öneriler 

Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler ekonomilerini sağlam bir zemine oturtmak amacıyla 

ekonomilerine müdahale etmektedirler. Ülkelerin uygulamış oldukları müdahale araçlarından 

biri de yatırım teşvikleri olmaktadır. Yatırım teşvikleri sayesinde ülkelerde ekonomik büyüme 

yaşanması ile birlikte istihdam sağlanmakta, maliyetler azalmakta, yatırım yapacak olan 

firmalar açısından yatırımlar daha kazançlı hale getirilmekte ve bölgesel bazda ortaya çıkan 

gelişmişlik farkları düşmektedir. Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması firmaların daha 

kolay yatırım yapmaları açısından önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Organize 

Sanayi Bölgelerinde (OSB) yatırım yapacak firmalar uygun alt yapı hizmetlerine ve en son 

teknolojilere sahip olmaktadırlar. Hükümetler yatırımcıların çoğunlukla Organize Sanayi 

Bölgelerinin olduğu ve en az gelişmiş yerlerde yatırım yapması için teşviklerde 

bulunmaktadır. Bu yönüyle düşünüldüğünde Organize Sanayi Bölgeleri ve Yatırım teşvikleri 

birbirini tamamlayıcı araçlar olmaktadırlar. 

Türkiye’de az gelişmiş ve kalkınmada öncelikli bölgelere daha çok teşvik verilmesine rağmen 

yatırımların büyük bir çoğunluğu gelişmiş bölgelere kaymaktadır. Bu nedenle de bölgelerde 

ekonomik farklar yok olmamaktadır. Bu nedenle en az gelişmiş ve 6. Bölgede yer alan iller 

arasında olan Iğdır ilindeki Organize Sanayi Bölgesinde çalışma yapılmıştır. Çalışmada Iğdır 

ilinde bulunan Organize sanayi Bölgesinde kurulan şirketlerin yatırım teşviklerinden 

faydalanıp faydalanmadığını eğer faydalanıyorlarsa hangi tür teşviklerden faydalandıklarını 

ve yatırımcıların teşvikler hakkındaki düşünceleri araştırılmıştır. Iğdır Organize Sanayi 

Bölgesi tam olarak hizmet vermemesi sebebiyle birçok eksiklikler bulundurmaktadır. Bu 

sebeple de OSB’de kurulan işletme sayısı da az olmaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde 

Öncelikle Iğdır OSB’nin var olan eksiklikleri giderilmeli ve daha sonra Iğdır OSB’de yatırım 

yapılması için teşvikler tanıtılmalı ve anlatılmalıdır. OSB’ye yerel halk dışından 

yatırımcılarda çekilmelidir. Bu sebeple reklam faaliyetlerine de ağırlık verilmelidir. Daha 

sonra yapılacak çalışmalara örnek teşkil edecek bu çalışma, 6. Bölgede yer alan tüm illerin 

Organize Sanayi Bölgelerini kapsayacak şekilde geniş bir çalışma olarak ele alınabilir. Kendi 

aralarında bir karşılaştırma yapılabilir ve hatta diğer bölgelerde de bir çalışma yapılarak 6. 
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Bölgedeki eksikliklerin neler olduğu ve bu eksikliklerin giderilmesi için nasıl bir yol 

izlenmesi gerektiği araştırılabilir. 
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Bankasürans Yapısal Çözümlemesi ve Türkiye’deki Gelişimi 

 
Nuray İslatince

1
 

 

Özet 

Geleneksel evrensel bankacılık, günümüzde gerçekten hızlı bir trend yakalamıştır. Bankalar, 

çekirdek hizmetlerine odaklanmış olsalar da kazançlarını artırmak ve maliyetlerinin 

azaltmanın farklı yollarını da araştırmaktadırlar. Bankalar açısından verimlilik birincil 

endişedir. Bu nedenle yeni büyüme stratejileri geliştirmek, belirli sektörlerden çekilmek, yeni 

alanlarda faaliyet göstermek ve yeni ürünleri pazarlama çalışmaları gelecekteki planlarında 

daima yer almaktadır. Sigorta şirketlerinin bankalar aracılığıyla sigorta satmak için işbirliği 

yaptığı yeni bir konsept bankasürans da bu stratejilerden yalnızca biridir. Tüm dünya da 

olduğu gibi Türkiye’de de bankalar sigorta şirketleriyle bir araya gelerek, banka sigortacılığı 

modelini seçilmiş ürünleri satmak için kullanmaktadır. Sigorta sektörü açısından 

değerlendirildiğinde ise önce hizmetin satılması daha sonra üretimin gerçekleştirilmesi bu 

sektörü diğerlerinden ayırmaktadır. Bu nedenle sigorta hizmeti almak isteyen tüketicilerin 

ihtiyaçlarını karşılama noktasında güven sorunu yaşanabilir. Bu sorunu sigorta şirketleri 

hizmetlerini bankalar aracılığı ile pazarlamayı tercih ederek çözmüşlerdir. Bu durum hem 

banka hem de sigorta şirketleri için bir kazan-kazan stratejisi haline gelmiştir. Bu çalışma ile 

bankasürans faaliyetleri çözümlenmeye çalışılarak ülkemiz açısından gelişimi 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Banka, sigorta, bnakasürans 

JEL Sınıflandırması: C23, G21, G29 

 

Structural Analysis and Development of Bancassurance in Turkey 
 

Abstract 

Traditional universal banking has now achieved a really rapid trend. Although banks are 

focused on core services, they are also exploring different ways to increase their earnings and 

reduce costs. For banks, efficiency is the primary concern. Therefore, developing new growth 

strategies, withdrawing from specific sectors, operating in new areas and marketing new 

products are always included in future plans. A new concept of bancassurance, in which 

insurance companies cooperate to sell insurance through banks, is just one of these strategies. 

As in all the world came together with the banks insurance companies in Turkey, it uses to 

sell bancassurance model selected products. In terms of insurance sector, firstly, after the sale 

of the service and the production of the production, this sector is separated from the others. 

For this reason, there may be a problem of trust in meeting the needs of consumers who want 

to receive insurance services. They solved this problem by preferring to sell insurance 

companies services through banks. This situation has become a win-win strategy for both 

banks and insurance companies. In this study, we tried to analyze the bancassurance activities 

and evaluated the development of our country 

Keywords: Bankinsurance, insurance, bank 

JEL Classification: C23, G21, G29 
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1. Giriş 
Finansal hizmetler sağlayan bankalar, fon ihtiyacı olanlar ile fon fazlası bulunanları karşı 
karşıya getirilmelerinde mihenk taşıdır. Küresel bankacılık, günlük yaşamımıza kolayca 
dahil olan hızlı bir trend yakalamıştır. Liberalleşmenin getirdiği rekabetin artması ile 
birlikte çok miktardaki finansal ürünün tanıtılması ve satılması için finans sektörü aynı 
ağları yüksek bir avantaj ile kullanabilmenin yollarını aramaktadır. Bankalar, geleneksel 
hizmetlerini sürdürürlerken maliyetlerini azaltmak ve gelirlerini artırmak için bazı 
faaliyetlerini durdurabilir, kazançlı öngördükleri yeni alanlarda faaliyet gösterebilir ve 
yeni ürünleri içeren alternatif hizmetleri gelecek planlarına dâhil edebilirler. Klasik 
bankalar verimliliği ve karlılığı ön planda tutmaktadır. Bunun için daima büyümek, 
yeniliklere açık olmak ve sürekliliklerini sağlamak odaklıdırlar. Bu alternatif 
hizmetlerden birisi de sigorta şirketlerinin bankalar aracılığıyla sigorta satmak için 
işbirliği yaptığı yeni bir kavram bankasüransdır. Bankalar sağladıkları güven algısı ile 
birlikte pek çok finansal hizmeti ülkenin her bir köşesine taşıyabildikleri geniş dağıtım 
ağları ile sigorta şirketleri için çok önemli mali kuruluşlardır. Bu çalışma ile Türkiye’de 
bankasürans faaliyetleri çözümlenmeye çalışılarak ülkemiz açısından gelişimi ve bir 
sigorta satma yöntemi olarak Türk bankacılık sektöründeki uygulamalar 
değerlendirilmiştir. 
2. Bankasürans 
Bankasürans, banka faaliyetleri ile sigorta faaliyetlerinin birleştirilmesi ve büyük bir 
piyasanın oluşturulmasını ifade eder. Bankalar aracılığı ile sigorta ürünlerinin 
pazarlanması ve satışı rekabet gücünün ve verimliliğin artmasını sağlayacaktır. 
Türkiye’de bankasürans Avrupa ülkelerindeki kadar gelişmiş değildir. Ancak, sigorta 
sektörü açısından küresel ölçekte en önemli dağıtım kanallarından biri olacaktır. 
Bankasürans aslında bir bankanın aracılık ettiği sigorta poliçelerinin satılmasıdır. 
Bankasüransın en önemli özelliği, büyük bir sinerjiyi ortaya çıkarması ve bu sayede 
sigorta şirketlerinin geniş bir müşteri portföyüne son derece düşük bir maliyetle ulaşma 
olanağına kavuşmasıdır. Bankaların düşük maliyetle sundukları hizmetten sağladıkları 
komisyonlar ciddi gelirler oluşturmaktadır. Bu süreçte banka ve sigorta şirketi, 
bankanın dağıtım ağları aracılığıyla piyasaya sigorta sağlamak için işbirliği yapmaktadır. 
Banka sigortacılığı, dünya çapında önemli hale gelmiştir. Bankasürans, sigorta 
şirketlerini sigorta ürünlerini pazarlamak için dağıtım ağı olarak bankalarla ortak 
olmayı gerektirir.  Bankaların klasik hizmet ve ürünleri yanı sıra sigorta ürünlerinin 
satılmasına aracılık ettikleri bu modelin başarısı belirlenmiş bir dönem için banka-
müşteri ilişkisinin ne kadar iyi olduğu ile doğru orantılıdır. Sigortacılık sektörünü 
diğerlerinden ayıran nokta önce hizmetin satılması daha sonra üretimin 
gerçekleştirilmesine dayanır. Bu aşamada önemli olan sorun güvendir. Sigorta şirketleri 
hizmetlerini bankalar vasıtasıyla pazarlamayı tercih ederek bu soruna çözüm 
getirmişlerdir. 
3. Türkiye’de Bankasürans Tarihsel Gelişimi 
Dağıtım ağı bankasürans gelişimine göre üç farklı yöntem ile gerçekleşebilir; 1) 
bankanın sigorta şirketi açısından sadece bir pazarlama ağı olduğu model. 2) bankanın 
sigorta şirketi ile bir iş birliğine girmesi ve stratejik ortaklık oluşturması. 3) banka ve 
sigorta şirketinin kurumlar bazında birleşmesi ve ortak bir hedef ile tek bir şirket gibi 
hareket etmeleri. Türkiye’de bankasürans faaliyetlerinin üç örneğinin de 
gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz.2 Son teknoloji gücünü arkasına alan ve bu sayede 

                                                 
2
Stefan Turan Z. ( 2018) Sigorta Gündem “Dünyada Bankasürans” 

http://www.sigortagundem.com/yazarlar/dunyada-bankasurans-yazisi/1041406  
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alternatif pek çok dağıtım ağının olduğu günümüzde bankasürans, sigorta ürünlerinin 
dağıtım ağları arasında imtiyazlı bir yere sahiptir. Son dönemde küresel boyutta önemli 
bir uygulama olan Bankasürans kavramı müşterinin ihtiyaçlarını ön planda tutarak hem 
banka hem de sigorta şirketlerinin faydalarına değer katmaya odaklanmaktadır. 
Bankasürans ülke ekonomisinin gelişimi ile yakından ilgili bir uygulamadır. Ekonomik 
kalkınma ne kadar hızlı bir trend sağlarsa kullandırılan krediler, banka müşteri sayıları, 
ihtiyaç duyulan sigorta ürünleri ve teknoloji kullanımının artması ile doğru orantılı 
olarak bankasürans faaliyetleri de gelişimini devam ettirecektir. Dünya sigortacılık 
piyasalarının uygulamalarında olduğu üzere, Türkiye’de de sigorta hizmetlerinin 
üretilmesi ve bu hizmetlerin müşterilere sunulması, sigortacılık piyasasında yer alan 
dağıtım kanalları vasıtasıyla yapılmaktadır. Söz konusu dağıtım kanalları; alanlarında 
uzman, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip ve finans kaynakları olan ve nihayet doğrudan 
müşteriye temas edebilen aracılardır. Türkiye’de yer alan başlıca dağıtım 
kanalları/sigorta aracıları; Acenteler, Prodüktörler, Brokerler, Banka sigortacılığı 
(bankasürans), Temsilcilikler, Diğer aracılardır. (internet, faks, çağrı merkezi) 
Türkiye’de 1968 – 1984 arasında sigorta şirketi kurulmasına izin verilmemiştir. 1980’li 
yıllardan itibaren sigorta sektöründe liberalleşme çalışmaları başlamış, piyasaya giriş – 
çıkışlar daha serbest hale gelmiş, mali bünyeyi güçlendirici önlemler alınmasına 
çalışılmıştır. Yine bu dönemde yeni sigorta şirketlerinin kurulması için verilen izni 
takiben şirket sayısı hızla artmıştır.3 1980 yılının 2. Çeyreğinden itibaren 
libarelleşmenin olumlu etkileri mali piyasalarda da görülmeye başlamıştır. Sigorta 
şirketlerinin bankalarla olan ilişkileri artmış ve ortak bazı faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi gündeme gelmiştir. Bunun nedeninin yalnızca ekonomik genişlemeye 
değil yasal düzenlemelerdeki revizyona da bağlamak gereklidir. Türkiye’de bankasürans 
faaliyetlerinin ne zaman başladığı kesin olarak söylenemez. Ancak, 2001 krizinin 
ardından yeniden yapılanma süreciyle sağlam bir yapıya kavuşan bankacılık sektörü,  
2005-2007 yılında sırasıyla yürürlüğe giren Bankacılık Kanunu ve Sigortacılık Kanunu 
ile sigorta faaliyetlerini artırmıştır. Bu durum iki taraf içinde kazan- kazan stratejisi 
olarak ifade edilebilir. Türkiye’deki holdingler işletmelerin fon ihtiyaçlarını karşılamak 
yatırımlarına destek olmak amacıyla kendi bankalarını ve sigorta şirketlerini 
kurmuşlardır. Böylece sigorta ürünlerinin satış hizmeti banka şubeleri aracılığı ile 
yapılmaya başlanmıştır. Bu hizmet karşılığı elde edilen komisyon gelirleri bankaların 
maliyetlerini düşürerek karlılıklarını artırmıştır. Bu gelişmenin temelinde 
makroekonomik istikrarla birlikte araç ve konut kredilerindeki artış önemli bir rol 
oynamıştır. Kullandırılan krediler üzerinden yapılan zorunlu kredi sigortası kredinin 
geri dönememe riskini teminat altına aldığı gibi bankaların daha çok sigorta poliçesi 
düzenlemesinde etkili olmuştur. Aynı zamanda bankalar vasıtasıyla sigorta şirketlerinin 
hemen hepsi hayat sigortası ve bireysel emeklilik poliçe satışları yapmaktadır. 
4. Bankasürans Avantaj ve Dezavatajları 
Bankacılık ve sigorta finansal sistemin tamamlayıcı parçalarıdır. Bir banka ve bir sigorta 
şirketi arasındaki ilişki olup, sigorta şirketi, sigorta ürünlerinin satılabilmesi için banka 
satış kanallarını kullanır. Bir banka ve sigorta şirketinin, sigorta şirketinin ürünlerini 
müşterilere satabileceği şekilde anlaştığı Bankasürans anlaşmasının sigorta şirketleri ve 
bankalar açısından avantajları söz konusudur. 

 Sigorta şirketlerinin bankasürans uygulamaları avantajları; a) Bankaların yaygın 
bir dağıtım ağına sahip olmaları; Bankalar sigorta şirketlerine göre çok daha 

                                                 
3
   Tekin M. (2018) “Dünyada ve Türkiye’de Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi İle Sigortacılık ve Özel 

Emeklilik Mevzuatı”  http://www.alomaliye.com/2018/03/16/dunyada-ve-turkiyede-sigortacilik/  
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geniş bir şube ağına sahiptir. Doğal olarak daha fazla işlem hacmi ve müşteri 
potansiyelleri vardır. Bu şekilde bankalar aynı anda farklı bölgelere eşanlı olarak 
hizmet götürebilir. Banka şubeleri aracılığı ile müşteri ilişkilerindeki yakın 

ilişkiler hizmetin hızlı ve kolay pazarlanmasını sağlayabilir. b) Bankaların etkin 
müşteri veri tabanına sahip olmaları; Bankalar mudileri hakkında detaylı bilgi 
sahibidirler. Özellikle kredili müşterilerine yönelik titiz bir çalışmayla sayısal bir 
puanlamaya tabi tutmaktadır. “Kredi notu” olarak verilen bu puanını düşük 
çıkması kredinin ret edilmesine neden olmaktadır. Kredi notunu belirlenirken, 
bankaların kredi kayıt bürosunda kredi müşterilerinin durumlarını birbirleri ile 
paylaştığı bir veri havuzu vardır. Kişinin ödeme performansı, diğer bankalara 
olan kredi başvuruları, bunların onay ya da ret bilgileri gibi birçok bilginin yer 
aldığı bu sistemde kredi müşterilerinin bir KKB skoru bulunur. Bu skor da kredi 
notunu oluştururken kullanılır. Ayrıca aylık net gelir, yaş, meslek, toplam iş 
deneyimi, örenim durumu, medeni hali gibi tüm bilgiler edinilir ve kayıt altına 
alınır. Bu veriler ışığında bankalar hangi mudinin hangi hizmet için uygun 
olduğunun belirlenmesinde kullanılır. Bu sistemin faydalarından sigorta 
şirketleri de yaralanarak en uygun sigorta hizmetini en uygun müşteriye banka 
aracılığı ile kolaylıkla pazarlayabilir. c) Güven; bankalar mali sistemin bel 
kemiğini oluşturmaktadır. Bir ülkede bankacılık sektörü sağlam ve sağlıklı bir 
yapıya sahip ise bankalardan hizmet talep edenlere gerekn güveni tesis etmiş 
demektir. Bu durum sigorta acentelerinin müşterilerine de güvenli kanallar 
vasıtasıyla sigorta hizmeti alabileceklerinin göstergesidir. d) bankasürans 
uygulamaları sigorta şirketlerine sigorta ürünlerinin tanıtım, satış ve pazarlama 
maliyetlerini düşürecektir. Daha az personelle daha çok sigorta satışı daha az 
gider daha çok gelir demektir. Türkiye genelinde sigorta şirketlerinin pek çok 
yerde ofis açma zahmet ve giderlerini düşürecek verimliliği ve karlılığı 
artıracaktır. 

 Bankalara ilişkin avantajlar; Bankalar klasik hizmetleri yanı sıra bankasürans 
uygulamaları ile ürün çeşitlendirmesi yapmakta ve düşük maliyetli ve verimli 
gelir akışı sağlamaktadırlar. Bankalar giderek finansal ürün ve hizmet 
süpermarketleri haline gelmektedir. Bankalar daima yeni ürünlerle müşteri 
potansiyelini ve işlem hacmini artırmak için yeni teknikler ve stratejiler 
uygulamaktadır. Böylece müşteri sayı ve memnuniyetini artırmaktadır. 
Müşterileri ile güçlü ilişkileri olan banka şubelerinin sigorta ürünlerini 
pazarlayarak elde edeceği faiz dışı gelirleri şubelerin işlem maliyetlerinin 
düşürecek ve maliyet etkinliğini sağlayacaktır. Ayrıca bankalar kullandırdıkları 
krediler için zorunlu sigorta uygulamasından elde edecekleri komisyonlarından 
daha çok kredi riskinin teminat altına alınmasından yarar sağlamaktadır.  

Bankasüransa ilişkin Dezavantajlar; Sigorta hizmet sektörünün ürünlerinin 
pazarlanması ve satış yapılması bankaların ana faaliyet konusu değildir. Bu yüzden bu 
işlemlere yeteri kadar ilgi ve zamn ayrılamamaktadır. Bankasürans için standart ve basit 
sigorta ürünlerinin pazarlanmasında dağıtım kanalı olarak bankaların kullanılması 
önemli avantajlar sağlamaktadır. Ancak, sigorta ürünlerinin komplike özelliklerinin 
olması bankasürans için elverişli olmamaktadır. Çünkü bu ürünlere ilişkin uzman 
bilgisine ihtiyaç vardır ve banka personeli bu yeterliliğe sahip olmaya bilir. Ayrıca 
zamanın verimli kullanılması açısından da sorun yaratabilmektedir. Bu tür komplike 
hizmetlere ilişkin ikna etme, bilgi verme gibi aktiviteler için daha fazla zaman 
ayrılmalıdır. Ancak bankaların yoğunluğu göz önüne alındığında kar çok yüksek olan bu 
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komplike sigorta ürünlerinin uzun bir süre ayrılamayarak etkin bir şekilde 
pazarlanamaması bankasürans uygulamalarında verim düşüşüne neden olmaktadır. 
Bankaların temel fonksiyonu fon ihtiyacının karşılanmasındaki rolleridir.  Gerçek ya da 
tüzel kişiler için tahsis edilen kredilerin kullanılabilmesi için zorunlu olan kredi 
sigortasının kendileri tarafından yapılması gerektiğinde diretmeleri haksız rekabete yol 
açmaktadır. 

5. Türkiye’deki Bankasürans Uygulamaları Tablo Göstergeler ve Bulgular 

Tablo.1. Türk Finans Sektörü Bilanço Büyüklükleri 

 

Tablo.1.de finansal sektörlerin son beş yıla ilişkin aktif büyüklükleri ile 2017 yılındaki 
payları gösterilmiştir. BDDK, SPK ve TSPB verilerine göre Borsa İstanbul hariç, 
ülkemizde finansal sektörlerin aktif toplamı 2017 yılında %25,23 oranında artışla 3,66 
trilyon TL’ye ulaşmıştır. Ülkemiz finansal sisteminde geleneksel olarak bankacılık 
sektörü en büyük paya sahiptir. 2017 yılında bankacılık sektörünün aktif toplamı 
%25,52 oranında artmıştır. Buna karşılık, emeklilik yatırım fonlarındaki %27,78’lik 
artışın da etkisiyle sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktifleri %24,67 
oranında yükselmiş ve 152,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. Sigortacılık ve bireysel emeklilik 
sektörlerinin finansal sektörler içindeki payı halen düşük olmakla birlikte, aktif 
büyüklüğü açısından Bankacılık sektörünün ardından ikinci sırada yer almaktadır.  

Tablo.2. Üretim Kaynaklarının Direkt Prim Üretimi İçindeki Payları 

 

Tablo.2.de sektör prim üretiminin son beş yıllık dönemde üretim kanalları bazında dağılımı 

verilmiştir. Ülkemizde prim üretim kaynakları içinde sigorta acenteleri büyük bir ağırlığa 

sahiptir. 2017 yılında direkt prim üretiminin %52,1’i özel acenteler, %31,2’si banka acenteleri 

ve %11,1’i brokerler aracılığıyla, %4,6’sı ise doğrudan şirketler tarafından gerçekleştirilmiştir. 



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social              Antalya/Turkey 

Impacts of Globalization and Liberalization”                      11
th

-13
th

 October 2018 

 

151 
 

Şekil.1. Hayat Dışı Branşlar (2017) 

 

2017 yılında hayat ve hayat dışı branşlar direkt prim üretiminin üretim kanalları 
bazında dağılımı şekil.1.de gösterilmiştir. Hayat dışı branşlarda prim üretiminin yalnızca 
%21,9’u banka acenteleri aracılığı ile gerçekleştirilirken, hayat branşında bu oran 
%82,4’e ulaşmaktadır. 

Tablo.3. Bireysel emeklilik Dağıtım Kanalları 

 

 

Tablo.3. de görüleceği gibi, bireysel emeklilikte en yoğun kullanılan lisanslı aracı dağıtım 
kanalı, sözleşme adedi bazında % 62.8 pay ile bankadır. Bireysel direkt satışı %23,3, % 
12,2 pay ile acente izlemektedir. 
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Tablo.4. Ülkemiz Sigorta Primi Üretim Kanalları 

 

 

Tablo.5. Banka Kanalından Üretilen Toplam Sigorta Primi 

 

 

Tablo.4.de 2015 yılı ve 2016 prim üretim kanalları payları gösterilmiştir. Tabloda 
görüleceği üzere acentelerin üretim payları şu anda %60 – %62 seviyelerinde 
gerçekleşmektedir. Acentelerin sigorta üretimindeki payı 90’lı yıllarda %75 – %80 
seviyelerinde olduğu, 2000’li yıların başında bu oranın %65’lerde gerçekleştiği ve 
tabloda belirtildiği üzere son dönemde bu oranın %60’lara gerilediği görülmektedir. 
2016 yılı üretiminde zorunlu trafik primlerinin %80 seviyesinde prim artışı sağlaması 
acentelerin 2016 yılında da oranlarını korumasında etkili olmuştur. 

Bankasurans kanalının üretim detaylı incelendiğinde ise banka kanalından üretilen 
sigorta priminin bir önceki yıla göre %27 oranında büyüdüğünü ve bu üretim artışında 
hayat branşının etkisi olduğu görülmektedir. Genel olarak banka kanalında üretilen 
primin % 45’ini hayat sigorta primi oluşturmaktadır. İkinci sırada %15 oranıyla, krediye 
konu konut ve işyeri rehinlerine düzenlenen DASK ve konut paket poliçeleri 
gelmektedir. Bunun dışında TARSİM poliçeleri, makine, inşaat ve hırsızlık poliçelerinin 
bulunduğu, genel zararların oranı %14 olarak gerçekleşmektedir. Bankaların araç 
rehinleri için düzenlediği kasko poliçeleri %7, ve herhangi bir kredi teminatı 
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sağlamadan oluşturduğu zorunlu trafik poliçesi prim payı ancak %3’tür. Banka 
kanalında zorunlu trafik sigortası artışı bir önceki yıla göre %150 olmasına rağmen, 
toplam sigorta prim üretimindeki payı ancak %2 den %3 e yükselebilmiştir.4 

6. Sonuç 
Bankalar sigorta şirketleri için çok önemli bir dağıtım kanalı ve bankaların var olan 
müşteri portföyünden yararlanması sigorta şirketlerine önemli avantajlar 
sağlamaktadır. Bunun yanı sıra banka müşterileri kendilerine sağlanan sigorta 
ürünlerinden faydalandıkça, müşteri bilinci ve sigorta sektörüne olan güven 
artmaktadır. Özellikle bankalar, bankasürans üretimleriyle kullandırdıkları kredi için 
teminat ya da krediyi kullanan müşterilerinin sigortalanması bankanın riskini 
azaltmaktadır.  Ayrıca bankacılık hizmet gelirlerini ciddi ölçüde artırmaktadır. 
Bankasurans’ın ülkemizdeki gelişiminde bu iki unsur etkindir. Bu unsurlardan ilki 99 
yılında yaşanan İzmit/Düzce depremiyle, bankaların kredi risklerinin altında 
kalabileceğinin fark edilmesi ve ikinci unsur da 2001 krizinin etkilerinin hissedildiği 
2002 yılından sonra ekonomik gelişmeler ile birlikte daralan faiz, kâr payı oranlarının 
bankaları çapraz satış kanallarına yönlendirmesidir. Bu süreçte bankalar kârlarını 
artırmak için sigorta şirketlerine aracılık faaliyetlerine önem vermeye başlamıştır. 
Böylece bankasüransın daha etkin olması sağlanmıştır. Bugün ülkemizde krediye bağlı 
olarak düzenlenen hayat poliçelerinin %80’ini bankalar kanalıyla düzenlenmekte ve 
müşteriye sunulmaktadır. Bankacılık sektöründe kullandırılan bireysel krediler ile hayat 
sigortaları üretimi doğru orantılıdır. Bireysel krediler azaldığında hayat sigortası üretimi 
de düşmektedir. Bankaların verdikleri krediler dışında, krediye bağlı olmayan hayat, 
ferdi kaza, sağlık, konut sigortalarının satışını arttırmaları halinde gelecekte %20’lik 
üretim payının %50’ye gelmesi mümkün olabilir. BES sistemindeki gelişmelerde 
bankasurans sistemini olumlu yönde etkilemektedir. 2017 yılında devreye giren 
“Otomatik Katılım Sistemi” ile bankalardaki müşteri verisi artmış ve müşteri veri analizi 
çalışmalarıyla yeni sigorta satışı fırsatları doğmuştur. Bu veriler ışığında gelecek yıllarda 
bankasurans kanalında üretimin daha artacağı ve sigorta sektörünün kârlılığını 
arttıracak birçok ürünün bankalar tarafından müşterilerine sunulacağı 
düşünülmektedir. Güven unsurunun çok önemli olduğu sigorta sektöründe bankanın 
güçlü altyapısı, yetişmiş insan kaynakları, ATM, XTM, çağrı merkezi benzeri müşteriyle 
buluşma kanalları ve internet üzerinden sunduğu ürün satış imkanları bankasurans 
üretimini daha çok artıracaktır. 
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Türk Bankacılık Sektörü Açısından Riskler ve 2008 Küresel Kriz 

Sonrası Risklerin Bankacılık Sektörüne Etkileri 
 

Nuray İslatince
1
 

 

Özet 

Ülkemizde geçmişte uygulanan ekonomi politikalarındaki aksaklıklar, sağlam bir finansal 

zeminin olmayışına ilaveten politik istikrarın bulunmayışı 2000-2001 krizlerinin yaşanmasına 

neden olmuştur. Bu krizlerin ülke ekonomisine etkileri negatif anlamda büyük olmuş ve 

finansal kriz yapısı nedeniyle bankacılık krizi olarak da görülmüştür. Bu nedenle özellikle 

mali sistemde çok önemli rolü olan bankacılık sektörüne yönelik ciddi ve yeni bir 

yapılandırmaya gidilerek yeniden ortaya çıkabilecek krizlerin mali sektör üzerinde etkin 

olmaması planlanmıştır. Nitekim ABD‟de mortgage krizi ile ortaya çıkan ve küresel boyutta 

etkili olan 2008 krizinden Türkiye etkilenmesine rağmen krizin etkileri yıkıcı olmamıştır. 

Bunun nedeni Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin daha önceki krizlerden derslerini almış 

olmaları ve finans ve özellikle bankacılık sektörlerinde gerçekleştirdikleri yeniliklerdir. 

Bankacılık faaliyetlerinde dikkat çeken en önemli unsurlar güven ve istikrardır. Bu unsurlar 

banka sektörünün mali sistem içindeki etkinliğinde ön plandadır. Aynı zamanda sağlam bir 

mali yapı bankanın kendisi için de çok önemlidir. Bankaların kendi içlerinde karşı karşıya 

kaldıkları riskler bankacılık faaliyetlerinin başladığı dönem itibariyle gündemdeki yerini 

almıştır. Bu risklerin kontrol altına alınamaması ekonomi için ciddi bazı sorunlara yol 

açabilir. Özellikle bankacılık sektörünün neden olabileceği krizlerin önüne geçebilmek adına 

bankacılık risklerinin doğru algılanması ve yönetilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle bu 

çalışma ile bankacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı riskler üzerinde durularak 2008 

krizinden sonra risklerin etkileri gösterge oranlar yardımıyla incelenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, küresel kriz, risk 

JEL Sınıflandırması: G21, G01 

 

Risks in terms of Turkish Banking Sector and Effects of the Risks 

after 2008 Global Crisis on Banking Sector 
Abstract 

In the past, the lack of political stability in addition to the lack of a solid financial base has led 

to the 2000-2001 crisis. The effects of these crises on the country's economy were negatively 

big and due to the financial crisis, it was also seen as a banking crisis. Therefore, a serious 

and new restructuring of the banking sector, which has a very important role in the financial 

system, is planned to prevent the crises that may occur again in the financial sector. Indeed, 

although effective in the United States and the global dimensions of the crisis in 2008 brought 

about by the mortgage crisis has not affected Turkey devastating effects of the crisis. The 

reason to have received lessons from previous financial crises in developing countries such as 

Turkey and innovation are realized and in particular in the banking sector. The most 

important factors in banking activities are trust and stability. These elements are at the 

forefront of the effectiveness of the banking sector in the financial system. At the same time, a 

solid financial structure is very important for the bank itself. The risks that banks face within 

themselves have taken their place in the agenda as of the period when banking activities 

started. Failure to control these risks can cause serious problems for the economy. In order to 

prevent the crisis that may be caused by the banking sector, it is very important that the 
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banking risks are properly perceived and managed. For this reason, the effects of the banking 

sector on the risks faced by the banking sector were analyzed and the effects of the risks were 

analyzed with the help of indicator ratios. 

Keywords: Risk, global crisis, banking sector 

JEL Classification: G21,G01 

1. Giriş 

Global dünyada her sektör için geçerli olan risk kavramının, finansal sistemde ayrı bir yeri 

vardır. Sistemde ihtiyaç fazlası fonların kârlı yatırımlarda değerlendirilmesi ve bu süreçte 

ortaya çıkabilecek risklerin doğru bir şekilde yönetilmesi önem taşımaktadır. Sistemde 

bankacılık sektörü arz ve talep edenler arasında fon transferinin yer, zaman, miktar ve vade 

açısından kullanılabilir hale gelmesinde önemli bir aracılık fonksiyonu üstlenmiştir. 

Bankacılık faaliyetlerinde dikkat çeken en önemli unsurlar güven ve istikrardır. Bu nedenle 

sistemin temelini oluşturan mali kuruluşların sağlıklı ve sağlam finansal yapılarının olması 

büyük bir önem taşımaktadır. Ancak, 2001 bankacılık krizi Türk bankacılık sektörünün 

güvenli, sağlam ve sağlıklı bir yapısının olmadığını göstermiştir.  Krizin neden olduğu ciddi 

zararların telafisi için devletin, ülke ekonomisinin istikrarını sağlamak ve piyasalarda ortaya 

çıkan dengesizlikleri gidermek amacıyla düzenleyici önlemler alması gerekmiştir. Bu 

doğrultuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan „Banka Sektörü 

Yeniden Yapılandırma Programı (BSYYP) yürürlüğe sokulmuştur. Bu reformların ne kadar 

işe yaradığının test edilmesi ve alınan derslerin sonucunu görmek yaşanan 2008 küresel krizi 

ile mümkün olmuştur. Bu çalışma ile özelikle (2008 – 2017) arası dönemdeki gelişmelerin ne 

yönde olduğunu görebilmek için BDDK‟nın ve TBB‟nın resmi sitesinde yer verdikleri 

bankacılık sektör verileri ve raporlarından yararlanarak bir karşılaştırma yapılmıştır.  

Bankacılık sektörün bugün itibariyle her hangi bir kriz yaşanması halinde finansal sistem için 

risk oluşturup oluşturmadığına yönelik bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. 

 

2. Risk Kavramı  

Kelime olarak risk kavramı olumsuzluk ifade eder. Riskin tarihini yazan Bernstein‟e göre risk 

kelimesi eski İtalyan‟cada “cüret etmek” anlamında kullanılan “risicare” fiilinden 

gelmektedir. Risk bu anlamda kaderden çok yapılan bir seçimi anlatmaktadır. Bir görüşe göre 

kelimenin kökeni esasen tehlikeyi işaret eden Latince “riscum” (denizcileri engelleyen 

mercan kayalıklar)‟dır. Türkçe ve İngilizceye Fransızca “risque”‟den geçmiştir.
2
 Risk kavramı 

geçmişinizdeki tecrübelere dayanarak gelecekte karşı karşıya kalabileceğiniz olasılıkları 

değerlendirmek ve kendi adınıza fayda sağlamak için atılacağınız tehlikeli durumları ifade 

etmektedir. Risk iki gruba ayrılmaktadır. Sistematik risk; Bu riskleri önceden tahmin etmek 

mümkün olmadığı gibi tamamen önüne geçilmesi de zordur.  Kontrol edilemeyen veya pazar 

riski olarak tanımlanabilir. Bu risk sistemden dolayı ortaya çıkar tüm sistemi ve tasarruf 

sahiplerini eşanlı etkiler fakat etkilenme ölçütü farklıdır. Diğeri sistematik olmayan risk; 

sektöre ya da işletmeye özel riskleri içerir ve tasarruf sahibinin farklı yatırım araçlarını tercih 

ederek ya da çeşitlendirmeyle azaltabildiği risktir. 

 

3. Bankacılıkta Risk 

Bankaların risk alıp sattığı söylenebilir, bu anlamda risk bir işlemin önceden görülüp 

düşünülmesi mümkün olmayan sebeplerle belli bir süre sonunda beklendiği şekilde 

                                                 
2
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sonuçlanmamış olması ya da planlanan ve arzu edilen başarının gerçekleşmemesi şeklinde 

ifade edilebilir. 

Şekil.1. Bir Şirket Olarak Bankacılıkta Risk 

3
 

Mevduat bankaları sürekli olarak riskli faaliyetler içindedir ve bankaların karşılaştıkları 

risklerin çoğu bilançoda yer alır. Bankalar tarafından kaçınılabilen riskleri üç grupta toplamak 

mümkündür. Bunlar; 

a. Kaçınılabilen riskler 

b. Karşı tarafa transfer edilebilen riskler 

c. Firma düzeyinde aktif olarak yönetilebilen risklerdir.
4
 

Bankacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı riskleri; 

Faiz Riski; Bir bankanın varlık ve yükümlülükleri arasındaki vade uyumsuzlukları nedeniyle 

katlandığı riski ifade etmektedir. Daha açık bir deyişle, bir bankanın aktifte yer alan kredi ve 

menkul kıymetlerinin vade yapısının, pasif hesapta yer alan mevduat ve mevduat dışı 

kaynakların vade yapısından farklılaşması nedeniyle karşı karşıya kaldığı faiz oranı riskini 

ifade etmektedir.
5
  Bankacılıkta bu riskin kabul edilmesi oldukça doğaldır ve bu durum 

karlılığın ve hisse değerindeki artışın önemli bir nedeni olabilir. Ancak, gereğinden fazla 

                                                 
3
 Sayım F. Ve Er S. (2009) “Risk Kavramı ve Bankacılıkta Risk” TMSF Çatı Bilimsel Yayın Organı, 

Temmuz-Ağustos-Eylül 2009 Sayı:22 s/11 https://www.tmsf.org.tr  
4
 Mandacı  P. (2003) “Türk Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler ve Finansal Krizi  Aşmada 

Kullanılan Risk Ölçüm Teknikleri” 

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt5.say%C4%B11/5.1%20p%C4%B1nar%20mandaci.pdf  
5
 Ertürk H. (2010) “Bankacılık Sektörünün Karşılaştığı Riskler Ve Risk Yönetimi” 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/208921  
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alınan faiz riski, banka gelirleri ve sermaye tabanı için büyük bir tehdit oluşturabilir. Faiz 

oranlarındaki değişmeler; banka gelirlerini, bankanın net faiz gelirlerinde, diğer faize duyarlı 

gelirlerinde ve faaliyet giderlerinde değişmelere yol açarak etkilemektedir. Faiz oranını 

ihtiyatlı sınırlar dâhilinde tutmaya çalışan etkili bir risk yönetimi bankaların güvenliği ve 

sağlamlığı açısından oldukça önemlidir.
6
 

Likidite riski; Piyasa riski başlığı altında incelenen bir risk türüdür ve bankalar aktif ve pasif 

kalemlerinin vadeleri birbirine uyumsuz olduğunda bu riske maruz kalırlar. Yani likidite riski, 

bankaların nakde ihtiyacı olduğunda elindeki aktifleri nakde çeviremezlerse ortaya çıkan zarar 

görme olasılığıdır.  Mali sistem içinde bankaların temel işlevlerinden biri de likidite 

yaratılması ve riskin farklı taraflara dağıtılmasıdır. Bankaların bu temel işlevlerini etkili bir 

şekilde yerine getirmeleri 2008 küresel krizi ile gündeme gelmiştir. Likidite ve kredi riskinin 

yönetimine ilişkin BASEL III düzenlemeleri ile yenilikler getirilmiştir.  Bu yeni düzenlemeler 

bankaları iş süreçlerini ve risk yönetimlerini aynı zamanda likidite yaratma kapasitelerini 

önemli ölçüde etkileyecek niteliktedir. Komite likidite yönetiminin kalitesinin arttırılmasına 

yönelik olarak iki yeni oran ortaya koymuş, böylece kısa ve uzun vadede bankalarca likidite 

yönetimine yönelik daha iyi uygulamalar geliştirilmesini amaçlamıştır. 
7
 Eğer bankalar 

karşılaşabilecekleri en ciddi risklerden biri olan likidite riskini iyi yönetemezlerse aktifleri 

veya karları yüksek olsa bile iflas edebilirler. 

Kredi Riski;  Bankacılık faaliyetlerinde, kredilendirme, kârın çoğunu oluşturur, ancak aynı 

zamanda büyük potansiyel riskler de içerir. Kredi riski Uluslararası Ödemeler Bankası'na 

(BIS) göre, kredi riski, bir banka borçlusunun veya karşı tarafın, mutabakata varılan şartlara 

uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirememesi olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Kredi 

riski büyük olasılıkla krediler, kabuller, bankalararası işlemler, ticari finansman, döviz 

işlemleri, finansal işlemler, swaplar, tahviller, özkaynaklar, opsiyonlar, taahhütlerin ve 

teminatların uzatılmasında ve işlemlerin uzlaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Dengesiz 

gelir, düşük kredi notu, istihdam türü, teminat varlıkları ve diğerleri gibi faktörler bir borçlu 

ile ilişkili kredi riskini belirler. Kredi riski, kötü kredi geçmişi olan ve genellikle yüksek faiz 

oranları gibi elverişsiz koşullara sahip olan borçluların bankaya karşı yükümlülüklerini yerine 

getirememesinden doğar.    ABD „de subprime 2008 küresel krizi örneğinde de açıkça 

görüldüğü gibi kantitatif olarak, kredi riski bankacılık faaliyetlerinde karşı karşıya kalınan en 

önemli risktir. ABD‟de bankaların kredi riski yönetiminde BASEL II kriterlerinde teşvik 

edilen çeşitli iyileştirmelerine rağmen kriz yaşanmıştır. Finansal dünyada risk kavramı 

küreselleşmiştir. Kredi riski ortaya çıkabilecek finansal krizlerin özellikle zayıf bir bankacılık 

sektörüne sahip ülkelerin sınırları ötesinde finansal istikrar için büyük bir tehdit olmaya 

devam etmektedir. Kredi riski yalnızca kötü kredi kullanıcısından değil bankanın 

sorumluluklarını yeteri kadar ciddiye almamasından da kaynaklanabilir. Bankalar kredi 

kullandırma sürecinde kredi talebinde bulunan kişi ve kuruluşların geçmiş kredi sicillerine, 

kayıtlarına bakmalı detaylı incelemeler neticesinde güvenilir olup olmadığına ve krediyi 

onaylayıp onaylamamaya karar vermelidir. Ancak bu şekilde tahsili gecikmiş ya da geri 

dönmeyen krediler için riski minimuma indirebilir. Kredi riskinin bağlanacağı sonuç bankanın 

uğrayacağı zarardır.  

Piyasa Riski; McKinsey, hisse senedi fiyatları, faiz oranları, kredi marjları, döviz kurları, 

emtia fiyatları ve değerleri kamuya açık bir piyasada yer alan diğer göstergeler nedeniyle 

piyasa riskini bankanın alım satım hesaplarındaki kayıp riski olarak tanımlar. BIS, piyasa 

                                                 
6
 Acar O.(2012) “Bankacılıkta Faiz Oranı Riski” http://www.okanacar.com/2012/08/bankaclkta-faiz-

oran-riski.html  
7
  Gülhan O. (2018) “Bankacılıkta likidite riski ve likidite düzenlemeleri Türk bankacılık sektörü 

üzerine uygulamalar” http://dspace.baskent.edu.tr:8080/xmlui/handle/11727/2837  
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riskini piyasa fiyatlarındaki hareketlerden kaynaklanan bilanço içi ve bilanço dışı 

pozisyonlardaki zarar riski olarak tanımlar. Piyasa riski, sermaye; piyasalarında aktif 

olduklarından, çoğunlukla yatırım bankacılığı yapan bankalar arasında yaygındır. Piyasa riski, 

riskin potansiyel sebebine bağlı olarak 4 türe ayrılarak daha iyi anlaşılabilir: 

 Faiz oranı riski: Faiz oranındaki dalgalanmalardan kaynaklanan potansiyel zararlar, 

 Özkaynak riski: Hisse senedi fiyatındaki dalgalanmalardan kaynaklanan potansiyel 

zararlar, 

 Kur riski: Uluslararası kurlardan kaynaklanan olası zararlar, 

 Emtia riski: Buğday, bakır ve doğal gaz gibi tarımsal, endüstriyel ve enerji malları 

fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan potansiyel zararlardır. 

Operasyonel Risk; Operasyonel risk, bankacılık sektörünün kendisi kadar eskidir. 

Operasyonel risk, Basel Bankacılık Denetim Komitesi (2006) tarafından “yetersiz veya 

başarısız iç süreçlerden, kişilerden ve sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan kayıp 

riski” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım yasal riski içerir, ancak stratejik ve itibar riskini 

hariç tutar ”
8
 Operasyonel risk, insan hatalarından dolayı bankalarda yaygın olarak ortaya 

çıkabilir. Örneğin, sistem arızası nedeniyle sızan gizli bilgiler vb. Operasyonel risk şu şekilde 

sınıflandırılabilir; 

 İnsan riski: İsteyerek veya bilinçsizce yapılan insan hatasından kaynaklanan olası 

zararlar, 

 IT / Sistem riski: Sistem hataları ve programlama hataları nedeniyle olası kayıplar, 

 Süreç riski: Uygunsuz bilgi işleme, bilgi sızdırma veya hacklemeden kaynaklanan 

olası kayıplar.  

Operasyonel risk yeterince ciddiye alınmalıdır. Zira İngiltere'nin en eski bankalarının 

Barings'in 1995'teki çöküşüne neden olmuştur. Verilerin ele geçirildiği güvenlik ihlalleri 

operasyonel risk olarak sınıflandırılabilir ve bu alandaki son örnekler bu tür saldırılara maruz 

kalmayı azaltmak için sürekli teknoloji yatırımlarına duyulan ihtiyacın altını çizmiştir.
9
 Basel 

Komitesinin gerekliliklerine uyulmasına ek olarak  operasyonel riskin proaktif yönetimi, 

mutlaka gelişmiş üretim koşullarına yol açacaktır. Yani  verimlilik artışı, daha iyi bir marka 

imajına yol açan iyileştirilmiş kalite ile sonuçlanan süreçlerin düzene sokulması gibi. 

4. Bankacılık Sektöründe Krizler 

Bankacılık krizleri tasarruf sahiplerinin panikle bankacılık sektörünün tamamından ya da bazı 

bankalardan mevduatlarını aniden çekme davranışları sonucunda ortaya çıkan “pasif yanlı” 

bir durumdur. Bankaların çalışma prensibi tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları kredi 

olarak tekrar sisteme dâhil etmektir. Ancak, bankalar topladıkları mevduat toplam miktarını 

beklenmeyen bir durumda defaten ödeyebilecek likit varlığa sahip olmayabilir. Bankalar 

tasarruf sahiplerinin fonlarını rezerv ve tahvil olarak yatırımlarda değerlendireceklerinin ve 

böylece mevduat sahiplerinin istedikleri zaman ve miktarda fonlarını geri alabileceklerini 

taahhüt etmektedirler. Bankaların varlıkları uzun ve orta vadeli kredilerden oluştuğundan 

panik ortamlarında tüm tasarruf sahipleri aynı anda mevduatlarını geri çekmek istediğinde 

bankanın iflas olasılığı gündeme gelecektir. Sağlam ve sağlıklı finansal yapılara sahip 

olmayan ve hükümet politikalarının da yeterli olmadığı ortamlarda bankacılık krizleri ile karşı 

                                                 
8
  MetricStream, (……..) “Operational Risk Management (ORM) Framework in Banks and Financial 

Institutions” https://www.metricstream.com/solution_briefs/ORM.htm  
9
 Gangreddiwar A. (2015)  “ 8 Risks in the Banking Industry Faced by Every Bank “                      

https://gomedici.com/8-risks-in-the-banking-industry-faced-by-every-bank/  
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karşıya kalınmıştır. Bankaların yatırım yaparken sergiledikleri tutumlarının merkez bankası 

politikalarını da öngörmesi gereklidir. Çünkü toplanan tasarrufları sadece tahvile yatıran 

bankaların faiz oranlarının artması ile sonuçlanacak daraltıcı para politikaları uygulanması 

karşısında aktif değerleri düşecektir. Bu durum tasarruf sahiplerinin bankaların zor durumda 

oldukları ve paralarını geri alamayacakları düşüncesiyle paniğe kapılarak bankalara hücum 

etmesine yol açabilir. Eğer banka yeterli likit ve likit varlığa sahip değilse iflas edecek bu 

durum kısa süre içinde ekonomiye de yansıyacak olumsuz dalgalanmaya neden olabilecektir. 

Merkez bankası tarafından uygulanan politika neticesinde hücumun meydana gelmesi 

kaçınılmaz olduğundan bu modelde tekli denge söz konusudur.
10

 Özellikle bankalar 

Türkiye‟de yapıları gereği çok çabuk aşırı fiyat değişiklikleri ve güven kaybından olumsuz 

etkilenen bir sektördür. Bu durum bankaların kırılgan bir yapıya sahip olduklarının 

göstergesidir. Hardy ve Pazarbasioğlu (1998) makroekonomik göstergelerin kapsamını 

genişlettikleri çalışmalarında temel bulguları, GSYH büyüme oranlarının düşmesi, yurt içi 

kredi büyümesinin hızlı olması, enflasyonun değişken olması ve yurt içi faiz oranlarının ve 

sermaye girişlerinin yüksek olması durumunda kriz riskinin arttığıdır.
11

 Finansal serbestlik 

tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye‟de de faiz oranlarını kontrol altına almak, bankacılık 

sektörünü deregülemek, yabancı sermayenin girişine izin vermek, özelleştirme ve uluslararası 

düzenleyici standartları benimsemeyi içermektedir. Ülkemiz tarihindeki en ciddi kriz 2001 de 

yaşanmış ve ülkede binlerce iş yerinin kapanmasına, binlerce kişinin işsiz kalmasına ve 

beklenmedik ölçüde ekonomik daralmayla sonuçlanmanın ötesinde, ülkenin orta vedeli 

perspektifini değiştiren yeni koşulları da beraberinde getirmiştir. Politik istikrarsızlık, yüksek 

faiz oranları, yurtiçi sermaye çıkışı başta olmak üzere 1998 Rusya krizi ve 1999 yılında 

yaşanan Marmara Depremi 2001 krizinin nedenleri arasında sayılabilir. Dönemin 

Cumhurbaşkanı ile Başbakanı arasında yaşanan siyasi gerginlikten piyasalar son derece 

olumsuz etkilendi. Borsa yüzde 15 gibi tarihi bir düşüş yaşadı. 25 Şubat 2001‟de gecelik faiz 

yüzde 7500„e kadar çıktı. Kamu bankaları büyük açıklar verdi ve hükümet piyasaları kontrol 

altına alabilmek için dalgalı kur sistemine geçti. Bunun neticesinde ABD doları 695 liradan 

900 liraya yükseldi. Bu durum vatandaşlarla birlikte yatırımcıları da etkiledi ve ülkeden 

sermaye çıkışı hızlandı. Yatırımcıların paniklemesi ve güven kaybı yaşaması sebebiyle 

yurtiçinde hızlanan ve ciddi oranda artan sermaye çıkışı Türkiye genelinde bütçe açıklarının 

finanse edilememesi ve şirketlerin batmasıyla sonuçlandı. Siyasi istikrarsızlık, yatırımcıların 

paniğe kapılmalarına neden oldu ve hızlı sermaye çıkışının ardından faiz oranları yükseldi. Bu 

yüzünden bankacılık sektörü kredileri fonlayamaz bir durumdaydı ve yüksek faiz oranları 

nedeniyle tahvillere yatırım yapmayı tercih ettiler. Bu arada Merkez Bankası da yüksek faizler 

sebebiyle bütçe açıklarını finanse edemez hale geldi. Aslında bu krizden en fazla etkilenen 

sektör belki de bankalardır. Özellikle mevduat bankalarının verimlilik ve etkinlikleri önemli 

hasarlar almıştır. Verimliliğin azalmasına neden olan bankacılık sektörünün tümünde görülen 

performans azalmasıdır. Bu dönemde bankalar sorumluluklarını yerine getirmede güçlükler 

yaşamış ve çok sağlam yapısı olduğuna inanılan Demirbank gibi bankaların dahi uzun vadeli 

yatırımlarını kısa vadeli borçlanma araçları ile yapması nedeniyle likidite krizine girmesi 

sonucunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu‟na devredilmesi söz konusu olmuştur. Bankacılık 

sektöründe devletin ülke ekonomisinin istikrarını sağlamak ve piyasalarda ortaya çıkan 

dengesizlikleri gidermek amacıyla yapacağı düzenleyici önlemlerin yetersizliği, denetim 

eksikleri ve banka bilançolarındaki zayıflıklar 2001 krizi ile ortaya çıkmıştır. Türk bankacılık 

                                                 
10

 Arı A. ve Özkeskin N. (2016) “Türkiye‟deki Bankacılık Krizlerinin Nedenleri: Ekonometrik Bir Yaklaşım” 

https://www.researchgate.net/publication/320404227_Turkiye'deki_Bankacilik_Krizlerinin_Nedenleri_Ekonome

trik_Bir_Yaklasim  
11

 Arteta C.O. (2000) “Banking Crises in Emerging Markets: Presumptions and Evidence” 

https://www.researchgate.net/publication/24139094_Banking_Crises_in_Emerging_Markets_Presumptions_and

_Evidence  
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sektörüne yeniden güven sağlanması, sağlam ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmaları için 

yapısal ve düzenleyici programların uygulamaya konması gündeme gelmiştir. Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından hazırlanan „Banka Sektörü Yeniden 

Yapılandırma Programı (BSYYP) 15 Mayıs 2001 uygulamaya alınmıştır. Bu dönemde alınan 

önlemler içerisinde en ciddi ve radikal değişimler batan ya da ciddi maddi zarara uğramış olan 

özel sermayeli bankalar ve kamu bankalarının yeniden yapılandırılması, regülasyonların daha 

ciddi bir düzeyde bankacılık piyasasına uygulanması olmuştur. Bankacılık sektöründe, kamu 

ve TMSF bünyesindeki bankalar başta olmak üzere hızlı ve kapsamlı yeniden yapılandırmayı 

gerçekleştirmek böylece bankacılık kesimi ile reel sektör arasında sağlıklı bir ilişki kurmak 

amaçlanmıştır. Mevduat bankaların yabancı para net genel pozisyon sınırı sermayenin 

%20‟sine indirilmiştir. BDDK‟nın faaliyetlerindeki bağımsızlığını ve şeffaflığını artırmak, 

temel ihtiyati düzenlemeleri güçlendirmek ve sorunlu bankalarla ilgili alınacak tedbirler ile 

bunların yeniden yapılandırılmaları için gerekli tüm araçları sağlamak amacıyla Bankalar 

Kanunu revize edilmiştir. Sermaye yeterlilik oranları belirlenen asgari seviyenin altında olan 

bankaların, sermaye pozisyonlarını güçlendirmeleri zorunlu tutulmuştur. Kamu bankalarında 

finansal bakımdan görev zararı alacaklarının tasfiyesi, kısa vadeli yükümlülüklerin 

azaltılması, kamu bankalarına sermaye desteği sağlanması, mevduat faizlerinin piyasa 

faizlerine uyumlu hale getirilmesi ve kredi portföyünün etkin yönetimi alanlarında 

düzenlemeler yapılmıştır. Operasyonel bakımdan kamu bankalarına yönelik organizasyon, 

teknoloji, insan kaynakları, krediler, mali kontrol, ürün çeşitliliği, risk yönetimi ve bankacılık 

faaliyetlerinin uluslararası rekabete uyum sağlayacak biçimde yapılandırılmasına ilişkin 

düzenlemeler yapılmıştır. Aktif kalitesi bozulan özel bankalara yönelik ise sermaye 

yapılarının güçlendirilmesi için güçlü bir denetimden geçirilerek sermaye desteği yapılması 

kararlaştırılmıştır. Ayrıca bankacılık sektöründe gözetim ve denetimi güçlendirecek 

önlemlerin alınması ile sistemi daha etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturacak, sektörün 

kırılganlığını azaltacak, dayanıklılığını artıracak ve sektöre yeniden güvenin sürekliliğini 

sağlayacak yasal ve kurumsal düzenlemelerin gerçekleşmesinde önemli gelişmeler 

kaydedilmiştir. Bu dönemde yasal denetleyici, düzenleyici otoritelerin de bankacılık 

piyasasında etkin duruma getirilmesi, bankacılık sektörünün sıkı regülasyonlar çerçevesinde 

faaliyetlerini sürdürmesine neden olmuştur. Reform mahiyetindeki program ile Bankacılık 

Kanunu‟nun revize edilmesi, BDDK‟nın hayata geçirilmesi, denetim ve gözetim 

fonksiyonunun bağımsızlaştırılması ve risk odaklı denetim anlayışı, risk yönetimine daha 

fazla önem verilmesi finansal istikrarı yeniden sağlamaya ciddi katkı sağlamıştır. Dünya‟yı 

etkisi altına alan ve hatta 1929 buhranı ile aynı ölçüde sarsıcı etkileri olduğu iddia edilen 

2007‟de subprime (eşikaltı)kredi krizi olarak başlayan 2008 küresel krizinin başlangıç noktası 

ABD dir. Bu krizin temelinde yatan asıl neden ise 1970‟lerde Lewis Ranieri isimli tahvil 

işlemleri yapan bir bankacının, binlerce mortgage tahvilini birleştirerek “Mortgage-Backed 

Securities”(Konut Kredisine Dayalı Menkul Kıymetler) adlı yeni bir yatırım aracı 

oluşturmasıydı. Yüzbinlerce mortgage tahvilinin getirisine sahip olan MBS‟lerin yıllar içinde 

bankalar için çok karlı bir yatırım aracı olmasıyla, özel finans ve bankacılık kuruluşları 

1980‟lerden itibaren ABD yönetimlerinden regülasyonların gevşetilmesinin talep etmeye 

başlamışlardır. (2001-2009) Bush döneminde finans ve bankacılık sektörlerinde regülasyonlar 

önemli derecede azalmıştır. ABD‟de bankalar, konut kredisi kullandıran kuruluşlar 

aracılığıyla düşük gelirli toplumun alt kesimindeki ailelere “subprime mortgage” sunulmaya 

başlandı. Ancak, yüksek faizle bu kredileri alan düşük gelir grubundakilerin iş durumları ve 

gelirlerinin bu kredileri ödemeye yetip yetmeyeceği gibi önemli riskler görmezden gelindi. 

Bunun nedeni ise konut kredisi kullandırılan aile sayısı arttığında MBS‟lerin getirisinin hızlı 

bir şekilde yükselmesiydi. Doğal olarak bankaların kârları da artıyordu. Bu süreçte bankalar 

düşük kredi notuna “BBB” sahip olan MBS‟leri yatırımcılara satabilmek için iki yöntem 

kullanmışlardır. İlki düşük kredi notlu bu riskli tahvillerin bankalar tarafından teminatlı borç 
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yükümlülüğü (CDO, Collateralized Debt Obligation) adlı yeni bir finansal türev aracına 

dönüştürülmesi ve ikincisi de düşük kredi notu olan CDO‟ların Fitch, Standard and Poor‟s 

gibi ciddi kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yüksek kredi notu verilerek risklerinin 

düşük gösterilmesiydi. Ancak hızla artan konut fiyatları (emlak balonu) düşük geliri olan 

ailelerin borçlarını ödeyememeleri ile sonuçlandı. Temerrüde düşün aile sayısının artması 

MBS‟lerin ve CDO‟ların da değerlerini hızla düşürdü. Sonuç olarak ABD‟ deki yatırım 

bankalarının NY borsasında işlem gören hisseleri çok büyük değer kaybına uğradı. MBS ve 

CDO‟larda yüksek pozisyona sahip olan Lehman Brothers‟ın hisselerinin değeri 2008‟de sıfır 

olunca banka iflasını açıkladı. Bu durum yatırımcıların çok büyük bir paniğe kapılmasına ve 

ABD‟li bankaların hisselerini satmalarına neden oldu. Böylece yükselen kriz kısa süre içinde 

dünya finans piyasalarını ve küresel ekonomiyi etkisi altına aldı.
12

 

5. 2008 Küresel Krizi ardından Bankacılık Sektöründeki Değişim 

Küresel krizin etkilerini azaltmak için birçok kurum önlemler almıştır. Bu doğrultuda TCMB 

da yaşanan krizin reel sektör üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için ihracat reeskont 

kredisi limitini artırarak 1 milyar dolara yükseltmiş,  ihracat reeskont kredisi kullanımını 

kolaylaştırmış, Bankaların yabancı para yükümlülüklerindeki zorunlu karşılık oranını 

%11‟den %9‟a düşürmüştür. BDDK tarafından bankaların mali bünyelerinin korunması ve 

finansal aktiflerin fiyatlarındaki hızlı değişikliklerin sermaye yeterliliğine verebileceği zararı 

minimize etmek için bankaların 2008 kârlarının dağıtılmayarak bünyelerinde tutulması talep 

edilmiş, bankaların mali olmayan kuruluşlarla kredi ilişkilerinin bozulmaması için sorunsuz 

kredilerin yeniden yapılandırılabilmesine izin verilmiştir. Bankacılık sektörü 2008‟in ilk üç 

çeyreğinde kredi arzını artırırken son çeyrekte ölçülü davranmayı tercih etmiştir. Bunun 

nedeni ise bankaların likit kalmayı tercih etmesi ve riskin artmasıdır. Bankacılık sektörü 

özellikle döviz cinsinden likit varlıklarını artırmaya çalışırken kredi standartlarını yükseltmiş 

ve kredi stokunun artış hızını yavaşlatmıştır.
13

 Ocak-2017- Mart 2018 dönemi itibariyle 

TCMB‟ca alınan önlemlere bakacak olursak 1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan ve 31 

Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler 

reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak 

da yapılabilmesine imkân tanınmıştır. Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade 

dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Yaklaşık 1,5 milyar dolar ilave likidite sağlanmıştır. 

Bu dönem itibariyle BDDK karşılıklara ilişkin “borçlusunun aynı banka tarafından verilmiş 

birden fazla kredisinin olması ve kredilerden birinin dahi yapılan sınıflandırmada donuk 

alacak olarak kabul edilmesi halinde söz konusu borçlu için bankadan kullandığı tüm 

kredilerinin donuk alacak olarak aynı sınıflandırılmasına” yönelik bir değişiklik yapmıştır. 

Ayrıca Bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik Taslağı 

kapsamında uzun vadede konsolide ve konsolide olmayan bazda maruz kalabilecekleri 

fonlama riskinin likidite düzeylerinin bozulmasına yol açmasını önleyebilmek amacıyla 

istikrarlı fonlama yapmalarını sağlamaya yönelik usul ve esasları belirlemeyi amaçlamıştır.  

 

 

 

 

 

                                                 
12

Hürriyet, Ekonomi, (12.09.2018) “ABD'nin 2008 finansal krizi piyasalardan trilyonları sildi” 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/abdnin-2008-finansal-krizi-piyasalardan-trilyonlari-sildi-40953697  
13

 ………………..“2008 Yılında Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sistemi “www.tbb.org.tr  
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6. Bankacılık Sektörün 2008 ve 2017 Karşılaştırmalı Görünümü 

6.1. Banka ve Şube Sayısı  

Şekil.1. 2017 Banka Sayısı    Şekil.2. 2008 Banka Sayısı 

 

Şekil.3. 2017 Banka Sayısı   Şekil.4. 2017 Banka Sayısı 

 

Kaynak: Banka ve Sektör Bilgileri www.tbb.org.tr 

2008 yılında Türkiye‟de faaliyet gösteren banka sayısı 49 ve bunlardan 4 tanesi katılım 

bankası iken 32 tanesi mevduat ve 13 tanesi kalkınma ve yatırım bankasıdır. Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde 1 banka bulunmaktadır. 2017 yılında 52 banka 

faaliyet göstermiştir. Bunlardan 34 tanesi mevduat bankası 13 tanesi kalkınma ve yatırım 

bankasıdır. 5 adet katılım bankası bulunmaktadır. Toplam şube sayısı 1.172 artarak 8.790‟a 

yükselmiştir. 2017 yılında, şube sayısı 158 adet azalarak 11.582‟ye gerilemiştir. Şube 

sayısındaki azalma mevduat bankalarından kaynaklanmıştır. Şube sayısı, özel sermayeli 

mevduat bankalarında 119, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 96 adet, kamu sermayeli 

mevduat bankalarında ise 1 adet azalmıştır.  

 

6.2. Bilanço Büyüklükleri 

Şekil.5. (2013-2017)Toplam Aktifler ve Seçilmiş Bilanço Kalemleri 

 

 

Şekil.6. 2008 Yıllık Büyüme(%) 
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Kaynak: www.tbb.org.tr 

Toplam aktifler, Aralık 2008 itibariyle artarak 706 milyar TL‟ye (464 milyar dolar) 

yükselmiş, Toplam aktiflerin GSYİH‟ya oranı 2007 yılı sonunda yüzde 66 iken 2008 yılı 

sonunda yüzde 74‟e yükselmiştir.    Toplam aktiflerde büyüme, mevduat bankaları grubunda, 

kamu bankalarında %27, özel sermayeli bankalarda %26 ve yabancı sermayeli bankalar ise 

%24 düzeyinde gerçekleşmiştir. Kalkınma ve yatırım bankalarının bilançolarındaki artış hızı 

%21 olmuştur. 2017 dönemi bankacılık sektörünün varlıklarının %65‟i krediler, %15‟i likit 

aktiflerden oluşmaktadır. İştirak ve sabit kıymetlerin payı %2 iken menkul değerlerin payı 

yaklaşık %12 dir. Kaynakların birleşimi %53‟ü mevduat ve %28‟i mevduat dışı kaynaklardır. 

Özkaynakların payı ise yüzde 11 düzeyindedir.  Bu dönem itibariyle toplam aktifler 

büyüklüğü %19 artarak 3,3 trilyon TL‟ye çıkmıştır. Büyüme hızı mevduat bankalarında %19; 

kamu sermayeli bankalarda %26, özel sermayeli bankalarda %17 ve yabancı sermayeli 

bankalarda ise %14 düzeyinde gerçekleşmiştir. Kalkınma ve yatırım bankalarının bilanço artış 

hızı %23 olmuştur. 

6.3. Sektör Payları 

Şekil.7. 2002,2007,2008 Banka Grupların sektör Payları(%) 

 

Şekil.8. 2002,2007,2008 Banka Grupların sektör Payları(%) 

 

Kaynak:www.tbb.org.tr 
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2008 itibariyle mevduat bankalarının toplam aktiflerinin sektör içindeki payı %97, kalkınma 

ve yatırım bankalarının payı ise %3 tür. Mevduat bankaları grubunda yer alan banka 

gruplarının toplam aktifler içindeki payı değişmemiştir. Toplam mevduat içinde yabancı 

sermayeli bankaların payı 1 puan azalmış ve %13‟e gerilemiştir. Özel sermayeli bankaların 

payı ise 1 puan artmış ve %51‟e yükselmiştir. Toplam krediler içinde kamu bankalarının 

toplam payı 1 puan artarak %23‟ten %24‟e yükselmiş; yabancı bankaların payı %18‟e 

gerilemiştir. 2017 rakamlarına göre mevduat bankalarının aktiflerinin sektör içindeki payı 

%90, kalkınma ve yatırım bankalarının payı %5 ve katılım bankalarının payı %5 olmuştur. 

Kamu sermayeli mevduat bankalarının payı %31 iken özel sermayeli mevduat bankalarının 

payı %36, yabancı sermayeli mevduat bankalarının payı ise %24 olarak gerçekleşmiştir. 

6.4. Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı 

Şekil.9. (2006-2009) Takibe Dönüşüm oranı 

 

Şekil.10. (2010-2017) Takibe Dönüşüm Oranı 

 

Kaynak:www.bddk.org.tr 

Takipteki alacaklar 2008‟in son çeyreğinde %20,8 iken, 2009‟un ilk çeyreğinde %22 artış 

göstermiş ancak 2009‟un ikinci çeyreğinde artış  %9,5 olmuştur. Takipteki alacaklardaki artış 

hızı 2009 Mayıs ve Haziran aylarında yavaşlamıştır. Aralık 2008‟de %3,7 olan kredilerin 

takibe dönüşüm oranı, Haziran 2009‟da %4,9‟a yükselmiştir. En yüksek takibe dönüşüm oranı 

%6,6 ile KOBİ kredilerinde gerçekleşmiştir. Takibe dönüşüm oranında en yüksek artış Eylül 

2008‟den Haziran 2009‟a kadar olan dönemde KOBİ kredilerinde gerçekleşmiştir. 2009 

Temmuz itibarıyla sektörün kredi kartı alacaklarının takibe dönüşüm oranı %9,7, tüketici 

kredilerinin takibe dönüşüm oranı %3,6, toplam bireysel kredilerin takibe dönüşüm oranı ise 

%5,5 olarak gerçekleşmiş ve artış eğilimi devam etmiştir. Konut kredilerinin takibe dönüşüm 

oranı Aralık 2008 de %1,3 iken Temmuz 2009 da %1,9‟a yükselmiştir. Sektörün takipte 

izlenen kredilere karşılık ayırma oranı Haziran 2009 itibarıyla %79,7 gibi oldukça yüksek bir 

seviyededir. Haziran 2009 itibarıyla kredilerin takibe dönüşüm oranı yabancı bankalar 

grubunda %6,3, katılım bankaları grubunda %5,7, özel bankalar grubunda %4,7, kamu 
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bankaları grubunda %4,3 ve kalkınma ve yatırım bankaları grubunda ise %1,9 düzeyindedir.  

Bankacılık sektöründe kredilerin takibe dönüşüm oranı (TDO) Eylül 2017 döneminde %3,05 

olarak gerçekleşmiştir. 2017 itibariyle özel karşılık öncesi tahsili gecikmiş alacaklar %10 

artarak 63,9 milyar TL olmuştur. Tahsili gecikmiş alacakların %79‟u için özel karşılık 

ayrılmıştır. Özel karşılık sonrası takipteki kredilerin toplam kredilere oranı %0,6 

düzeyindedir. Özel karşılık öncesi tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı % 3 kurumsal 

kredilerde %2,8, bireysel kredilerde ise %3,5‟tir. Kredi kartlarında tahsili gecikmiş alacak 

oranı %6 iken KOBİ kredilerinde ise yüzde 4,9‟dur. 

6.5. Özkaynaklar ve Sermaye Yeterliliği Oranı  

Şekil.11. (2005-2009)Sermaye Yeterliliği Oranı(Sektör) 

 

Kaynak:www.bddk.org.tr 

Bankacılık sektörü özkaynakları 2008 yılsonunda 86,4 milyar TL iken Haziran 2009‟da 

%13,1 oranında toplam aktiflerden yavaş artarak 97,8 milyar TL‟na yükselmiştir. 

Özkaynakların toplam aktifler içerisindeki payı 2008 yılsonunda %11,8 „den Haziran 2009‟da 

%12,7‟e çıkmıştır. Serbest özkaynakların (özkaynaklar-duran varlıklar-karşılık sonrası tahsili 

gecikmiş alacaklar) toplam aktiflere oranı %8,3 olmuştur.   Sermaye yeterliliği oranı 2008 

yılsonunda yüzde 18,1 dir. Haziran 2009 itibariyle sermaye yeterliliği oranı %19,23 olarak 

gerçekleşmiştir. Mayıs 2009‟a göre söz konusu oranda dikkate değer bir değişim olmamış, 

yasal özkaynak tutarı %2 oranında artmıştır. Haziran 2009‟da 2008 yılsonuna göre katılım 

bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının sermaye yeterlilik oranlarında düşüş meydana 

gelmiş ve kamu bankalarındaki artış sektör ortalamasının altında kalmıştır. 

Şekil.12.(2010-2017)Sermaye-Yeterliliği-Oranı(Sektör)   
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Şekil.13. Banka Gruplarına Göre SYO Şekil.14. (2013-2017) Özkaynaklar(Sektör) 

   

  

Kaynak:www.bddk.org.tr 

2017 yılında Özkaynaklar yüzde 20 oranında artarak 359 milyar TL (95 milyar dolar) 

olmuştur. Özkaynaklar toplam aktiflerin yüzde 11‟ini finanse etmiştir. Serbest özkaynakların 

toplam aktiflere oranı ise yüzde 8 düzeyindedir. Sermaye yeterlilik oranı %16,6 düzeyinde 

iken Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı ise Eylül 2017 döneminde %17,20 

olarak gerçekleşmiştir. Sermaye yeterliliği oranı için mevduat bankaları grubunda yüzde 16,2; 

kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 23,6 katılım bankalarında ise yüzde 17 ile tatmin 

edici oranlara ulaşılmıştır. 

6.6. Kârlılık 

Şekil.15. 2008 Net Dönem Kâr ve Zararı 

 

Şekil.16. 2008 Aktif ve Özkaynak Kârlılığı 

 

Kaynak:www.tbb.org.tr 

Sektörün net kârı yüzde 11 oranında azalarak 12.774 milyon TL olmuştur. Net kâr, kamu 

bankalarında yüzde 13, yabancı bankalarda yüzde 18 ve özel sermayeli mevduat bankalarında 

yüzde 9 oranında azalırken, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 7 oranında 

büyümüştür. Sektörün net aktif kârlılığı yüzde 2,6‟dan yüzde 1,8‟e, özkaynak kârlılığı ise 

yüzde 19,5‟ten yüzde 15,4‟e gerilemiştir. Aktif kârlılığı ve özkaynak kârlılığı tüm banka 

gruplarında gerilemiştir. 
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Şekil.17. 2017 Türk Bankacılık Sektörü Net Dönem Kârı  

 

 

Şekil.18. 2016-2017 Banka Grup Dönem Kârı 

 

 

 

Şekil.19. 2017 Türk Bankacılık Sektörü Net Dönem Kârı 

 

 

 

Şekil.20. 2016-2017 Banka Grup Aktif Kârlılığı 
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Kaynak:www.bddk.org.tr 

Bankacılık sektörünün gelir tablosunda faiz geliri 178 milyar TL iken faiz gideri 95 milyar TL 

olarak gerçekleşmiştir. Eylül 2017 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem 

kârı 37 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Eylül 2017 döneminde kamu, yerli özel ve yabancı 

banka gruplarının kârları artmıştır. Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı aynı şekilde 

2016 yılı aynı dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka gruplarında artış 

göstermiştir. Bankacılık sektörünün Eylül 2017 dönemi aktif kârlılığı aynı şekilde artış 

göstermiştir. 

7. Sonuç 

2001 Krizi nedeniyle ölümcül yaralar alan sistem için acı ilaç “Bankacılık Sektörü Yeniden 

Yapılandırma Programı” ile reformlar gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde TMSF‟ye devrolan 

bankaların sorunlarının çözülmesi, kamu bankalarının mali yönden yeniden yapılandırması 

böylece istikrarsızlık nedeni olmaktan çıkarılması, krizin negatif etkileri nedeniyle zor 

durumdaki özel bankaların sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve sektörün sıkı bir denetim 

mekanizmasına tabi olması gibi açılardan hızlıca tedavi uygulamaya konmuştur. Zor olmasına 

rağmen bu acı reçetenin bankacılık sektörü üzerinde son derece olumlu etkileri olmuştur. 

Yaşanan küresel 2008 krizi ile karşı karşıya kalan dünya daki birçok ülkenin krizden çıkmak 

için uygulamaya koymayı amaçladığı yapısal düzenlemeler Türk bankacılık sektörü için daha 

önce acı bir şekilde tecrübe edildiğinden sektör şaşılacak şekilde krizinden etkilenmemiştir. 

Ancak, ABD‟deki bankaların krize neden olan mortgage kredilerinin bizim ülkemizde 

uygulama alanının olmamasının ve Türk bankacılık sektörünün yüksek kâr amaçlı çalışması 

ve perakende bankacılık faaliyetlerine ağırlık vermesi nedeniyle menkulkıymetleşme ve türev 

ürünleri gibi riskleri üstlenmemesinin de bunda katkısı önemli düzeydedir. Bu çalışma ile 

2008 küresel krizinden sonraki dönemde bankacılık sektöründeki gelişmeler bankaların 

kendilerinin nenden olabileceği riskler ya da finansal sistemin karşı karşıya bırakacağı 

sorunlara yönelik nasıl bir gelişme kaydettiği karşılaştırmalı olarak finansal göstergelerle 

değerlendirilmiştir. Bankacılık sektörünün 2017 itibariyle aktif kalitesindeki istikrarlı 

görünümünü koruduğu görülmektedir.  ABD „de subprime 2008 küresel krizi örneğinde de 

açıkça görüldüğü gibi kantitatif olarak, kredi riski bankacılık faaliyetlerinde karşı karşıya 

kalınan en önemli risktir. 2017 dönemine ilişkin kredilerin takibe dönüşüm oranı sınırlı olarak 

artmış ve  %3,05 seviyesine kadar gerilemiştir. Bankaların standart ölçütlerle kredi risklerini 

minimize ederek verdikleri kredi miktarını artırmaları görülen olumlu gelişmelerden biridir. 

Ayrıca mevduat toplamındaki artışlarla birlikte bankaların fonlama talebi artmıştır. Bankacılık 

sektörünün kârlılık göstergeleri beklenen olumlu seviyelerini korumuştur. Özkaynak ve aktif 

kârlılık oranındaki yatay seyirde, artan sermaye piyasası işlemleri zararlarının ve mevduat faiz 

giderlerindeki sınırlı artışın dengeleyici etkisi olmuştur. Türk bankacılık sektörünün gelişmiş 
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ülke bankalarına göre düşük kaldıraç oranları ile çalışması özkaynak artışının nedenlerinden 

biridir. Kârlılık artışı ve sermaye hesaplamasına dâhil edilen borçlanma araçlarının belirleyici 

etkisinin yanında menkul kıymet değerlemesinin olumlu etkisi içsel kaynak oluşturması 

açısından güçlü sermaye yeterlilik oranını desteklemektedir. Bu doğrultuda bankacılık 

sektörünün standardın üzerinde sermaye yeterlilik seviyesini sağladığı gözlenmiştir. Sektörün 

kredi risklerinin sınırlandırılmasına 2017 yılının son çeyreğinde Kredi Garanti Fonu kefaletli 

kredi kullanımının üst sınıra yaklaşması etkili olmuştur. Türk bankacılık sektörünün 2008 

küresel krizini atlatmasında kredi hacminde artış kaydetmesi nedeniyle mevduat yoluyla 

finansman sağlayabilmesi bu şekilde yurtdışından fon sağma ihtiyacı duymaması ve dışsal 

risklere karşı kendini koruyabilmesi de etkili olmuştur. Bu dönemde bankacılık sektörü etkin 

risk yönetim süreçlerini benimsemiştir ve standart ölçütlü sağlıklı kredi politikaları izleyerek 

takipteki kredi oranının düşmesini de sağlayabilmiştir. Aradan geçen uzun bir zaman 

olmasına rağmen Türk bankacılık sektörünün halen istikrarlı bir şekilde güçlü sermaye 

yapısını ve özkaynak kârlılığını, sağlıklı aktif kalitesini ve yeterli likit varlık düzeyini 

koruyarak yaşanacak kriz risklerine karşı hazırlıklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Özet 

Neoliberalizm, kurumsal-kültürel yapıları piyasa mekanizmasına birer girdi olarak dahil 

etmektedir. Bireyler, iktisadi birimler olarak geliştirdikleri yaşam anlatısı ile homo 

economicus tipolojisine yakınsamaktadır. Söz konusu homo economicus tipolojisi, insanı 

kıtlık karşısında rasyonel seçimler ortaya koyan ve piyasa mekanizması çerçevesinde 

toplumsal düzenin kurulması yönünde davranan bir varlık olarak kurgulamaktadır. Ancak, 

Karl Polanyi ve Thorstein Veblen gibi düşünürler bu tarz bir yaklaşımı kabul etmemekte ve 

insanın, hem bir birey hem de bir toplumsal varlık olmak üzere, iki farklı niteliği olduğunu 

vurgulamaktadırlar. 

Anahtar Kelimler: Üretim, tüketim, piyasa, kültür 

Jel Sınıflandırması: B1, B14, B15 

 

Thorstein Veblen And Karl Polanyi's Economic Thoughts 
 

Abstract 

Neoliberalism, appropriates institutional-cultural structures as inputs in the market 

mechanism. Self narratives of individuals as economic units take after the homoeconomicus 

typology. The mentioned typology of homo economicus considers human being as an entity 

that makes rational choices vvhen faced with scarcity and behaves towards the establishment 

of a social order within the framework of market mechanism. However, thinkers such as Kari 

Polanyi and Thorstein Veblen do not accept such an attitude and emphasize that human being 

has two different aspects, both as an individual and as a social entity. 

 

Keywords: Production, consumption, market, culture 

JEL Classification: B1, B14, B15 

 

1.Giriş  

19.yy‟ın sonlarından itibaren, kapitalizmin erken aşamalarındaki bireysel servet birikiminin 

yerini giderek daha düzenli ve büyük şirketler biçiminde kurumsallaşmış sermaye birikimi 

aldı. “Taylorizm” ve bilimsel yönetim, eski bireyci sermaye yönetiminin yerine geçti. 

Kapitalistlerin çoğunluğu salt rantçı bir sınıf olup bir idare heyeti gibi hareket etmeye 

başladılar. Bu heyet işlevini, yeni şirket yapısının “yöneticilerini yöneterek” gerçekleştirdi. 

Bu dönemin kurumsal ve kültürel dönüşümünü en mükemmel yansıtan ve tanımlayan iktisadi 

yazılar Veblen‟in ve Polanyi‟nin yazıları oldu. 

Neoliberalizmin yeniden üretim baskısı altında esnek üretim, işgücü için seçeneksiz bir 

varoluş biçimine, tüketim ise özneleşmenin kurucu unsuru haline evrilmektedir. Piyasalaşma 

eğilimine karşı koyamayan kurumsal-kültürel bileşenlerin zayıflama eğilimi neticesinde 
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bireyler homoeconomicus tipolojisine yakınsamaktadır. Veblen‟in evrimsel-antropolojik 

kritiği birey-meta-toplum üçgenini serimlemekte, Polanyi‟nin metalaşma-piyasalaşma 

vurgusu ise piyasa toplumunun arkasındaki dinamikleri tanılamaktadır. Üretim ve tüketim 

ilişkilerinde gerçekleşmekte olan dönüşümü irdeleme noktasında kurumsal iktisadın, 

geleneksel düşünüşten daha yüksek bir açıklayıcılığa sahip olduğu açıkça ortadadır. 

 

2.Veblen’in Düşünsel Birikimi 

 Veblen‟in yerleşik iktisat olarak tanımladığı neoklasik iktisadın (Özveren, 2007, s.21), 

özneleri birer nicel parametreye indirgeyen tek boyutlu yaklaşımı ise birey ve toplum 

arasındaki bağıntıları açıklamakta yetersiz kalmakta, sosyal dinamikler ve ekonomik ilişkiler 

arasındaki ilişkiyi manipüle etmektedir. Kurumsal İktisat Okulu‟nun defacto kurucusu olarak 

Veblen‟in, iktisadi düşünceler tarihinde heteredoks bir figür olarak yer alması yerleşik 

iktisadın katı metodolojisine olan karşıtlığından ileri gelmektedir. 

Veblen‟in hocası John Bates Clark‟ın da etkileşimde bulunduğu Alman üniversitelerin 19. 

yüzyılın entelektüel birikiminde oynadığı başat rol ve düşünüş (Küçükkalay, 2015, s. 300), 

İngiliz ekolünün varsayımsal-tek tip özne tasviri ve evrensel iktisat yasaları oluşturma 

eğilimini yadsıması bakımdan (Kama, 2011, s. 187), Alman Tarihçi Okulu‟nu Veblen‟in 

düşünsel birikiminde önemli bir basamak haline getirmektedir. Her ne kadar Veblen, ekolün 

erken dönem çalışmalarını aşırı ampirik ve teoriden yoksun olarak yorumlasa da Gustav von 

Schmoller, Werner Sombart ve Max Weber gibi ikinci kuşak mensupları ile arasında düşünsel 

paralellikler kurulabilmektedir (Milonakis ve Fine, 2009‟dan aktaran Önder, 2015, s. 58). 

Kapitalist sistemin hareket mekanizmasının -basit bir neden-sonuç ilişkisinin- reddi 

bakımından Weber ile (Kızılkaya, 2007, s. 191-192), kültürel faktörlerin tüketim kararları 

üzerindeki tesirini dikkate alması bakımından Sombart ile (Hürmeriç ve Baban, 2012, s. 95), 

sosyal kurumlar ve bireysel eylemler arasındaki ilişkide yer alan psikolojik faktörleri 

vurgulaması bakımından ise Schmoller ile (Önder, 2015, s. 60-61), Veblen arasında 

benzerlikler kurmak mümkün gözükmektedir. Tarihçi Okul ve Veblen‟de birey, yerleşik 

iktisadın hipotetik-soyut tasvirinin aksine sosyal gerçeklikle kuşatılmaktadır. Bu 

çıkarsamanın, tümevarımsal nitelikte olması bakımından bir tasvir değil teşhis olarak 

okunması son derece önemlidir. Zira bilimsel araştırma metodu bakımından kartezyen-kantçı 

düşünüşün statik birim varsayımının karşısında konumlanan Amerikan Pragmatik Felsefesi, 

süreci, araştırmanın temel niteliği olarak içselleştirmesi ve etki-tepki mekanizmasını - 

düşünce/eylem birliği- temel unsur olarak kavraması bakımından tümdengelimci metodu 

dışlamakta ve Veblen için tutarlı bir felsefi dayanak sağlamaktadır. Veblen‟in çalışmalarında, 

ekolün John Dewey, Charles Pierce ve William James gibi öncü isimlerinin katkıları net bir 

biçimde gözlemlenebilmektedir (Medema, Mercuro ve Samuels, 1999, s. 421). 

 

2.1. Evrimci Genel Toplumsal Felsefesi 

Charles Darwin ve Herbert Spencer‟ın etkisiyle Veblen, toplumu yeni durumlara uyum 

sağlayan ya da sağlamayı başaramayan hayli karmaşık bir organizma olarak gördü. İnsanlık 

tarihi, toplumsal kurumların evriminin tarihiydi. 

Veblen, Neoklasik İktisat Teorisi‟nin insanları, zevk-zahmet hesabı yapan yaratıklar 

saymasını başka bir deyişle rasyonel bireyini gerçek dışı bulmuştur. Rasyonel insanın, bu 

düşünürlerin kafalarında yarattıkları bir hayal, hedonistik bir algılamanın ürünü olduğunu 

söyler. Kendi ifadesiyle bu durumu şöyle açıklamaktadır: “Problem iktisat teorisini yapanların 

kafasındaki gerçeklik mi, yoksa gerçeğin kendisinin teorisi mi?” Gerçeğe baktığımızda 

gördüğümüz, Neoklasik iktisatın tanımladığı şeylerin kendi kendini sürekli dengede tuttuğu 

değildir. Gördüğümüz, her şeyin sürekli değişim halinde olduğudur ve kendi içinde sonsuz bir 

büyüme olduğudur. Veblen‟in teorisine “Evrimci İktisat” adı verilmektedir. İktisadın 

problemi sürekli denge konumunu koruyan hayali bir kavramın peşinde koşmak değil, tıpkı 
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diğer canlılar gibi çevre ile ilişki kuran ve çevre ile kendisi arasındaki etkileşimli süreç içinde 

farklılaşan kümülatif (katlanmış, birikmiş) bir sürecin ürünü olan insan topluluğunu 

anlamaktır. İktisadın temel amacı bu etkileşimin bütünlüklü varoluşunu açığa çıkarmaktır. 

Veblen fizik, matematik yerine iktisat biliminin bir biyolojik metafor çerçevesinde ele 

alınması gerektiğini dile getiriyor. Bu yöndeki açıklamaları Post-Darwinan ekonomi olarak 

adlandırılıyor.  

 Veblen‟e göre iktisadi hayat, Adam Smith‟ten itibaren Newtoncu bir düşünce çerçevesinde 

anlaşılmaya çalışılmıştı. Bu düşüncedeki temel sorun, insan tarihini çok soyut modellerle, çok 

genel ve durağan bir şekilde ele almasıydı. Veblen durağan analizi reddederek evrimsel bir 

iktisat anlayışı ortaya koydu. Bu anlayışa göre neoklasik iktisat temelde faydacılık ilkesini 

benimsediğinden tarihsel olmayan, basitçi insan doğası ve toplum kurumları içeriyordu. Her 

şeyi akılcı, bencil ve fayda azamileştirici davranış çerçevesinde ele aldığından aslında hiçbir 

şey açıklamıyordu. 

Veblen‟in ilk yaptığı iş insan doğasını tanımlamak oldu. İnsanların birer fayda hesaplayıcı 

makine olmadığını; doğaları gereği her an yeni bir şeyler denemeye hazır, temel alışkanlıkları 

ve eğilimleri olan varlıklar olduğunu ileri sürdü. İnsan doğasıyla ilgili iki temel dürtüden 

bahsetti: “çalışma dürtüsü” ve “yağma dürtüsü“. Sanayi ve üretimin kaynağı olan çalışma 

dürtüsü, emekçi kesimin yaşamını kazandığı ve bu vasıtayla teknik yeterliliğin sınaî bir 

sonuca dönüştürüldüğü bir sürece neden olurken; iş hayatının kaynağı olan yağma dürtüsü de 

toplumu iki muhalif sınıfa bölüyordu. Mülk sahipleri, yatırımcılar, patronlar, işverenler, 

girişimciler ve işadamları mesleklerinin sağladığı eğitim ve etkili uğraşlarının karşılığında 

parasal kazanç, fiyat, fiyat-maliyet, fiyat-kâr, fiyat-zarar vb. terimlerle özdeşleşen 

eğilimleriyle ve hassasiyetleriyle tanımlandılar. 

 

2.2. Aylak Sınıf Teorisi 
Veblen  “Aylak Sınıf Teorisi” adlı eserinde kurumsal yapının iktisadi faaliyetleri nasıl 

etkilediğini açıklamaya çalışmıştır. Geçmişte yönetici sınıf, ortaçağda feodal beyleri, İngiliz 

asilzadeleri, Hindistan‟daki üstün kast ve çağımızın sermaye sahibi zenginleri mevcut 

statülerinden yararlanarak çalışmadıkları halde çalışanların ürettiklerinin önemli bir kısmına 

el koymaktadırlar. Bu sınıf aylak olduğu halde çalışan sınıftan daha çok gelir elde 

etmektedirler. Veblen‟e göre aylak sınıf ya doğrudan (ilk ve orta çağda olduğu gibi) ya da 

dolaylı yoldan toplumun geri kalan kısmını sömürmektedir.  

Veblen, Aylak sınıfın parasını diğerlerinin kendilerini görece fakir hissetmesini sağlayacak 

bir şekilde harcama ihtiyacından bahseder. Örneğin, makine yerine elle yapılmış şeylerin 

alınması. Çünkü tüketici "sıradan", "fabrikasyon" şeyleri itici bulur; her ne kadar makine 

yapımı çoğu zaman el işinden daha iyi bir mamul olsa da. Nedeni basittir: makine yapımı 

ucuz, el işi pahalıdır ve tüketici "bir analiz yapmadan, ya da üzerinde düşünmeden, ucuz 

olanın almaya değmeyeceği sonucunu çıkarır.  

Aylak sınıf üretimin zorluklarına katlanmadan çok gelir elde ettiğinden harcamasını da 

rastgele yapmaktadır. Bu sınıf faydası tartışılan hobilerle hem boş vakit geçirir, hem de 

başkası tarafından kazanılan geliri harcar. Gösteriş yapmak için pahalı eşyalar satın alır. Moda 

değişikliği bahanesi ile sık sık gösteriş için yüksek fiyatlarla değişik elbiselerin alınması da bu 

sınıfın gösteriş duygusunun tatminini yansıtmaktadır. Aylak sınıfın bu şekilde davranması 

toplumun geri kalan kısmının yoksullaşmasına ve buna bağlı olarak kendisini iyi 

yetiştirememesine neden olmaktadır. Bu durum ise sosyal gelişmeyi olumsuz yönde 

etkilemektedir ve irrasyoneldir. Veblen'in geçerliliğini günümüze kadar korumuş olan 

"gösterişçi tüketim" kuralına göre, aylak sınıfa mensup olmasak da hepimiz bizden üstte 

olanları taklit ederiz ve sırf gücümüzü göstermek için, ihtiyacımızdan fazlasını harcayarak 

sınırlarımızı sonuna kadar zorlarız. 
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Veblen Liberal öğretiyi ve kapitalizmi yermiş Marx'ı takdir etmesine rağmen, Veblen Marx'ın 

sistemini eleştirmiş, bununla da bağdaşamamıştır. Toplumun parçalı evriminin, değişiminin, 

gerekli ve mümkün olduğunu kabul etmiş, kapitalist sistemin yıkılacağı görüşünü 

paylaşmamıştır. Marx'dan farklı olarak, yeni davranış tarzları için gerekli gördüğü 

dayanışmayı, aydınlarda ve teknisyenlerde aramıştır. Kapitalizmin darboğazları için çözüm 

olarak, teknisyen sınıfın verimliliğinin artmasının sağlanmasını önermiştir. Neoklasiklerin 

girişimci sınıfını üretici değilde tüketici olarak tanımlayan ve kapitalist toplumun en önemli 

açmazlarından birinin de “gösterişçi tüketim” olduğunu belirten Veblen, derin tüketim 

analizleri yapmıştır. Eğitim ve üniversitelerin nasıl şirketleştiğine ilişkin görüşleri de var olan 

Veblen belki de bu nedenle akademik çevrelerce pek tanınmamış tanıtılmamıştır. 

 

2.3. Neoklasik İktisadı Eleştirisi 

Veblen‟in neoklasik iktisada yönelik temel eleştirisi, insan doğasına ve toplumsal kurumlara 

ilişkin, tamamen tarihsel olmayan ve basitleştirici bir bakışa sahip olmasıydı. Herşeyi 

rasyonel, bencil, maksimizasyoncu davranış bakımından açıklamaya kalkmakta, aslında 

neoklasik iktisat hiçbirşey açıklamamaktaydı. Veblen, Neoklasik iktisatta olayların nedenler 

ve sonuçları bakımından incelenmediğini, bazı ön kabuller olduğunu, böylece belirli bir sona 

doğru devam edildiği temeline dayandığını söyler. Bu anlayıştan hareketle, Neoklasik iktisatta 

uzun dönem denge ve normal kar gibi kavramların ereksel ( Bir şeyin kendisi için yapıldığı 

şey), olduğunu mutlak bir sona işaret ettiğini söyler. İşte bu noktada Veblen bu anlayışın 

doğru olmadığım, önceden bilinen mutlak bir sonun olduğu ereksel açıklamaları kabul etmez.  

Diğer önemli eleştirisi, Neoklasik iktisadın somut gerçekler yerine soyutlayıcısı olduğu 

yönündedir. Buna gerekçe olarak, Neoklasik iktisadın, olayların kültürel, toplumsal ve 

ideolojik(politik) yönlerini veri olarak kullanmasına rağmen, bunların etkilerini dikkate 

olmadığım, sadece ekonomik yönden ele alındığını söyler. Veblen ekonomide, sosyoloji, 

iktisat, antropoloji siyaset gibi bütün sosyal bilimlerden yararlanılması gerektiğini ve iktisadın 

toplumsal, kültürel ve ideolojik alanlarla karşılıklı etkileşimi neticesinde olayların 

değerlendirilmesi gerektiğini söyler. Veblen‟e göre bir bilim olarak iktisadın gayesi, maddi 

hayatın geçirdiği birikimli değişim sürecini (teknoloji) incelemek olmalıdır. Veblen, yaşanılan 

dönemdeki maddi şartları, geçmişin düşünce alışkanlıklarına ve insanlığın ve toplumun 

geçirdiği evrimin neticesi olarak görür. Maddi koşullardaki değişmenin ekonomik evrimin 

itici gücü olduğunu ve bunun insanların alışılagelmiş düşüncelerini ve eylemlerini 

değiştirdiğini söyler. 

 

3. Polanyi’nin Düşünsel Birikimi 

Polanyi büyük dönüşüm isimli kitabında 19.yüzyıl dünya düzeninin 4 önemli oluşumunu 

incelemektedir. Bu 4 oluşum güç dengesi sistemi, uluslararası altın standardı sistemi, serbest 

piyasa ekonomisi ve liberal devlettir ( Örmeci, 2010 ) 

Polanyi düşüncesinde bu dördü arasında en önemli olan ve yeni ve insanlık dışı bir 

medeniyetin kurulmasına yol açan serbest piyasa ekonomisi düzenidir. Altın standardı sistemi 

uluslararası piyasayı kontrol etmek için kullanılmış ve serbest piyasa düzenini enternasyonal 

alana taşımıştır. Güç dengesi sistemi ise güçlü devletlerin birbirlerini yıkmasını önlemek için 

tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Liberal devlet ise bu düzenin tüm gelişmiş ülkelerde 

uygulamaya geçirilmesi ve gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde hakimiyet sağlanması 

için serbest piyasa ekonomisi düzenine bağlı olarak tasarlanmış bir yapıdır. Polanyi‟ye göre,  

sermaye birikimi sonucu hızla güçlenen burjuva sınıfı liberal düşünürlerini üretmiş ve sınıfsal 

çıkarlarını insan hakları, doğal haklar gibi süslemelerin altında gizleyerek, bütün ülkenin ve 

halkın çıkarı gibi göstererek serbest piyasa ekonomisini insan doğasına enjekte etmeye 

başlamıştır. Polanyi‟ye göre serbest piyasa ekonomisi kısaca piyasa dengeleri ve güçleri 

tarafından yönetilen kontrollü ve düzenlenmiş bir ekonomik sistemdir. Piyasa ekonomisi 
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beraberinde piyasa toplumunu getirmektedir zira başka türlü ayakta kalamayacaktır. İşte bu 

değişiklik tarih sahnesinde yakın dönemde meydana gelmiş ilk Büyük Dönüşüm‟dür (Örmeci 

). Bu dönüşüm sonucu yalnızca metalar değil, insanlar, hayvanlar ve başlı başına doğa bir 

ürün haline getirilmekte (commodification) ve piyasada fiyatını arayan araçlara 

dönüşmektedir. İşte Polanyi teorisinin hümanist, çevreci bakış açısının kaynağı tam da 

burasıdır. Polanyi kapitalizmi reddetmekte ve insanın, doğanın etik nedenlerle asla meta 

olamayacağını ancak serbest piyasa ekonomisinin bu hayali/sanal metaları (fictitious 

commodities) ürünleştirip satmaya çalıştığını söyler.  

 Veblen‟in fikirleri çerçevesinde tanımlanan Asıl Kurumsal İktisat ekolü ile düşünsel 

yakınlığına karşılık Polanyi‟nin, „kurumlaştırılmış bir süreç‟ olarak tanımladığı iktisat 

disiplininin öncüleri arasında ilk akla gelen isimlerden biri olduğunu söylemek güç (Özveren, 

2007, s. 19). Polanyi‟nin çalışmalarında meta ve piyasa kavramları üzerinde belirsiz ve 

çelişkili ifadeler  -tartışmaya açık bir şekilde- gözlemlenebiliyor olsa da metalaşma-

piyasalaşma eğilimini anlamaya yönelik katkıları modern kurumsal analiz açısından değerli 

çıktılar sağlamaktadır (Hodgson, 2016, s. 12-19). Öyle ki, 1929 Buhranı ve 2008 Krizi 

arasındaki yapısal benzerliklere ışık tutması, dolayısıyla her iki tarihten önce ortaya çıkan ve 

göreceli refah dönemi ile bağdaştırılan 19. yüzyıl sonu liberalizmi ile neoliberalizm arasındaki 

anolojileri kolaylaştırması bakımından anlamlı bir ilgi kazanmaktadır (Maucourant ve 

Plocinizak, 2013, s. 527).  

 

3.1. Polanyi’nin Teorik Katkıları 

 Polanyi‟nin -Veblen‟de gözlemlenen kapsamlı bir teorik zeminden yoksun olsa dahi- 

kapitalist örgütlenme biçimine yönelik geliştirdiği tarihsel-antropolojik kritiğin kurumsal 

analiz açısından önemi yadsınamaz. Neoliberalizm vasıtasıyla yeniden görünürlük kazanan 

neoklasik yaklaşımın „kendi kendi üreten‟ dinamiklerini sorgulayan Polanyi‟nin iktisadi 

düşünceler tarihine kattığı perspektif son derece açık; liberal paradigmanın varsayımlarının 

irdelenmesi aracılığıyla piyasa ütopyasının reddi yahut piyasa ütopyasının reddi ile liberal 

paradigmadan çıkış. Polanyi‟nin iktisat anlayışının dualistik yapısı ile Veblen‟in kurumsal 

iktisat geleneğinin uyum içerisinde olduğunu ifade etmekte beis görülmemelidir. Nitekim 

ahistorik-soyut iktisadi öznenin Veblen gibi Polanyi‟nin çalışmalarında da yer almadığı 

gözlemlenebilmektedir.  

Polanyi iktisadın formel biçiminin temelinde yatan nedensellik ilişkisini -kıtlık/tercih-, 

mantıksal olarak tutarlı ve araçsal olarak rasyonel çıktılar sağlamasına karşılık evrensel 

yasalar biçiminde kabul etmeyerek özsel ekonomiyi ön plana çıkarmaktadır (Polanyi, 1978, 

280). Bu noktada, Menger‟in ilk anlamı yetersizliği-kıtlığı (insufficient means), ikinci anlamı 

bolluk ve kıtlıktan bağımsız duyumsanan fiziksel ihtiyacı (tekno-ekonomik) tanımlayan 

biçim-öz ayrımı ile Polanyi‟nin biçim-öz vurgusu ayrıştırılmalıdır (Hart, 2008, s. 1139) 

(Maucourant ve Plocinizak, 2013, s. 523). Zira Polanyi için neoklasik öğretinin varsayımları, 

kültürel şablonlarla biçimlendirilebilen-biçimlendirilmiş fenomenler olarak görünürlük 

kazanmaktadır. Veblen ve Polanyi‟de iktisadi hayatın işleyi benzer dinamikler taşırken; 

araştırma yöntemi, yapısalcılık, tarihselcilik, antropoloji ve zaman kavrayışı noktalarında 

önemli paralellikler okunabilmektedir. Veblen‟de „düşünce alışkanlıkları‟ olarak tanımlanan 

kurumlar, Polanyi‟de toplumun bütünlüğünü sağlayan ilke ve davranışlar biçimini almaktadır. 

Veblen‟de kurumlar kültürel etki ve onay-kabul mekanizması vasıtasıyla somutlaşırken, 

Polanyi‟de simetrik ve merkezil biçimde ortaya çıkan sosyal ilişkiler ile pekişmektedir. 

Polanyi, ekonomiyi toplumsal bütünlük açısından kararlı kılan üç temel ilkeyi 

vurgulamaktadır: sırasıyla otarşi, simetri ve merkezileşme gibi kurumsallaşma biçimleriyle 

işlevsel kılınan ev idaresi, karşılıklılık (reciprocity) ve yeniden dağıtım (redistribution) 

(Polanyi, 1978, s. 284-289). Piyasa sistemi ise değişim ilkesini bu yapıya entegre etmektedir ( 

Lacher, 2016, s. 92) ( Buğra, 2014, s. 19).  
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Veblen‟in toplumsal üretim üzerinde erk sahibi olduğunu ifade ettiği aylak sınıfın tahakküm 

sınırları, Polanyi‟de vurgulanan piyasalaştırma-metalaştırma aracılığıyla genişlemektedir. 

Veblen‟in „aylak sınıf‟ın sürdürülebilirliğinin garantisi olan mülkiyet biçimine yönelik 

eleştirel bakış açısı, Polanyi‟nin, toplumun gerçekliğinin karşısına koyduğu piyasa 

savunucuları tarafından ütopikleştirilmektedir. Piyasa güdümünde iktisat disiplini, Adam 

Smith‟in ahlak anlayışından da John Stuart Mill‟in özgürlük anlayışından da uzaklaşarak -

kendi kurucu unsurlarına yabancılaşarak- fiziko-matematik bir disiplini evrilmektedir. Bu 

açıdan Polanyi‟nin, üretim faktörlerinin birer meta olarak kavranışını tartışmaya açarak 

disiplin dışına itilmesinin, Veblen‟in kurumsal iktisat anlayışının yadsındığı-gerilediği bir 

dönemde tezahür etmesi şaşırtıcı görünmemektedir.    

 

3.1.1. Üretimde Dönüşüm 

Piyasaların araçsal rasyonalitesi ile, sosyal bir varlık olarak bireylerin prosedürel rasyonalitesi 

arasındaki uyumsuzluk; aşırı üretim ve aşırı kredilendirme imajları ile karakterize olan çağdaş 

kapitalizmde belirsizleşmektedir. Çalışmanın olumsuz, boş zamanın ise tefekkür olarak 

kavrandığı Antik Yunan ile (Omay, 2009, s. 39-41), boş zamanın günah olarak tanımlanarak 

çalışmaya kutsallık addedilen Protestan reformizmi (Aytaç, 2002, s. 236) arasındaki süreç 

çalışma-boş zaman ilişkisinde yaşanan tarihsel kırılmayı gözler önüne sermektedir. 

Sermayenin doğumunda önemli rol oynayan püriten anlayış (Marks, 2013, s. 269) (Weber, 

2016, s. 159-186), tasarruf eğilimi vasıtasıyla mevcut mülkiyet ilişkilerini katılaştırmaktadır. 

Adam Smith‟in, işbölümünün önemini vurguladığı meşhur toplu iğne örneği ile Henry 

Ford‟un kitlesel üretimin dayanağı kıldığı montaj hattı-üretim bandı arasındaki 150 yıllık 

süreçte ise sermayenin şiddeti, emeğin edilgenleşerek pasifize nitelikler ile donatılmasından 

beslenmektedir. Sermayenin yeniden üretimi ise, işgücü açısından mekan ve zamanın 

mekanikleştirilmesini gerektirmektedir. Bu gereklilik -dolayısıyla edilgenlik-, zaman kısıtı 

dikkate alındığında boş zamanın, çalışma-iş saatlerinin uzantısı olarak dizayn edilmesi ile 

karşılanmaktadır (Aytaç, 2002, s. 237). Neoliberal evre ise, çalışma-boş zaman kurgusunu, iş 

saati ve işbölümünün dezenformasyonu ile bir adım daha ileri götürmektedir.   

Neoliberalizm ile özdeşleşen „sanayisizleşme‟ terimi, endüstriyel faaliyetlerden hizmet 

sektörüne doğru olan yönelimi tanımlamaktadır ki buna bağlı olarak hizmet sektörü bazlı bir 

ekonominin yapısı, emek gücünün sürekli değil, proje bazlı olarak tasarlanmasını 

gerektirmektedir (Standing, 2015, s.61-71). Katı moderniteden akışkan moderniteye geçiş, 

işgücünün zihninde „uzun vade‟ anlayışını „kısa vade‟ye dönüştürülürken (Bauman, 2017, s. 

205), geçen yüzyıla özgü meslek örgütleri parçalanmakta, potansiyel işgücü kısa vadeli 

sözleşmeler vasıtasıyla güvencesizlik-kaygı iklimine itilmektedir.  

 

3.1.2. Tüketimde Dönüşüm 

Tüketim kararları üzerindeki belirleyici etmenleri salt iletişim aygıtları, politik etki ve 

manipülasyon koşulları ile açıklamadan önce, tüketim eğilimi ve üretim ilişkilerindeki 

dönüşüm arasındaki bağıntıyı tahlil etmek son derece önemli. Zira iktisadi açıdan, yeni üretici 

kimliğinin yarattığı içsel baskı, tüketim toplumu olgusunun temel dayanağını oluşturmaktadır. 

Emek piyasasındaki mevcut güvencesizlik ve belirsizlik koşullarında yükselen belirsizlik 

durumu geleceğe yönelik bireysel kaygıyı tetiklemektedir. 

 İdeal tercih kaygısı, seçimlerin neticesindeki belirsizlik, tercih ve seçimlerin başkaları 

tarafından nasıl karşılanacağı yargısı, başkalarının tercih ve seçimleri ve bireysel tercihlerin 

özgürlüğünden duyulan şüphe gibi birçok unsur göstermektedir ki tercih olanaklarının 

genişliği, geleceğe dönük kaygıyı gidermekten ziyade derinleştirmektedir ( Salecl, 2014b, s. 

19-25). Dışsal faktörler de dikkate alındığında; üretim ilişkilerinde tezahür eden 

kimliksizleşmenin tüketim nesnelerine tahvili süreklilik kazanmaktadır. Esnek yapıya uyum 

sağlaması beklenen öznelerin, somut tüketim nesneleri vasıtasıyla kimlik geliştirme çabası 
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üretim ve tüketim olguları arasındaki diyalektiği kuvvetlendirmektedir; tüketim nesnesinin 

kavramsal genişlemesi (göstergeleşme) ve kaygının şiddetinin gösterge tüketim nesneleri 

aracılığıyla hafifletilmesi, vice versa. Bu aşama, kültür endüstrisi araçlarının tecimsel açıdan 

tamamlayıcısı olan esnek kredi mekanizması ile modern şablonuna ulaşmaktadır. 

 Veblen‟in gösteriş amaçlı tüketim kavramı; özne ile süje arasında doğrudan bir ilişkiden 

ziyade, özneler arası sosyal statü belirlenimini işaret etmektedir. Kurumsal-kültürel yapının 

birer meta olarak kavranmaya açık olduğu neoliberalizm koşullarında, aylak sınıfın ve onun 

tüketim alışkanlıklarını takip eden toplumsal katmanların arzu nesnesi de dönüşüme 

uğramaktadır. Polanyi‟nin piyasalaşma kritiği bu noktada tamamlayıcı olmaktadır; gösterişçi 

tüketiminin sürdürülebilirliği piyasa dışı kültürel normları üretime dahil edecek kerte bir 

metalaşma sürecini gerektirirken, metalaşmanın kendi iç dinamikleri de aylak sınıfın ontolojik 

zeminini tayin etmektedir. 

 Üretim ilişkilerindeki kimliksizleşmeden kültür endüstrisi araçlarının işlevselliğine değin, 

içsel ve dışsal birçok faktör, metanın değişen ve derinleşen anlamını pekiştirmektedir. Basit 

fizyolojik tüketim ihtiyaçlarının dahi birer deneyim ürünü biçiminde giderilme arzusu, 

üretilen mal ve hizmetlerin post-fordist tüketim biçimini serimlemektedir. Geleneksel ürün 

formlarına ek olarak; bireyselleşmiş ve hibrit tüketim kalıpları, tüketim zamanı ve yerlerinin 

sıkıştırılması gibi unsurların yüksek belirleyiciliğe sahip olduğu gözlemlenmektedir 

(Yanıklar, 2010, s. 29). Ürünün farklılaştırılarak özelleştirilmesi, üretim ilişkilerindeki 

yabancılaşmanın nesnelere tahvili bağlamında okunabileceği gibi, Veblen‟ci literatürde 

endüstriyel çıktının değersiz nitelendirilmesi argümanı ile de paralellikler kurulabilmektedir. 

Nitekim metalar, ardılı gelen ürünlere alan sağlayacak kadar hızlı tüketilebilir ve egemen 

(aylak) sınıfın hiyerarşik mesafeyi yeniden üretebilmesine olanak sağlayacak kadar 

kitleselleşmiş olmalıdır. Farklı bir söylem ile, sürekli yenilenen nesneler dünyasında yeni 

ürünlerin arzı, tüketici gruplarının alt katmanlarından bu ürünlere yönelik erişim ile üst 

katmanların toplumsal mesafeyi yeniden tesisi için yöneldikleri enformasyonel yatırım 

arasındaki süreçte belirlenmektedir.  

 

4.Sonuç 

Neoklasik iktisada yönelttikleri eleştiriler bağlamında Polanyi ve Veblen, insanın hem bir 

birey hem de toplumsal bir varlık olduğu noktasında uzlaşır görünmektedirler. 

İnsan toplumsal bir varlıktır. Toplumsalın süzgecinde tanımlanan duygular -ve nihai olarak 

kültür- onu dönüştürür; toplum kavramı somutlaşırken varlık da bireye dönüşür. Bireye özgü 

farklılıklar ve uyumsuzluklar dahi toplumsalın dinamiklerinde kodlanır; bu Veblen‟in 

kurumsal yapı analizinin temel tahlilidir. Dışsallıkların içselleştirilmesi bağlamında toplumun, 

kültürel yeniden üretimin nihai mekanı olarak görülmesi kaçınılmazdır. Ancak toplum ve 

kurucu unsurları, piyasa mekanizmasının kontrolüne dahil oldukça; kapitalizmin yeniden 

üretimi için gerekli koşullarda kendiliğinden sağlanmış olur. Polanyi‟nin piyasa toplumu 

eleştirisi ise, bu noktada güncelliğini korumaktadır. 

   Metaların, kültür endüstrisinin modern araçları aracılığıyla bireylere sunduğu kimlik 

kalıpları, bireyler tarafından toplumsallaştırılmakta ve piyasa mantalitesi 

kurumsallaşmaktadır. Polanyi‟nin „karşı hareket‟ kavramıyla vurguladığı piyasa-dışı kurumsal 

nitelikler de Veblen‟in içgüdü kategorileştirmesi de bu kaynaktan beslenmektedir. Tüketim 

toplumu; deneyim tüketimi vasıtasıyla kimlikler sunarak, piyasalaşmanın getirdiği belirsizlik 

kaynaklı kaygıyı ve tahribatı, nesnelere ve imajlara tahvil etmektedir. 20. Yüzyılın parçalanan 

sosyal yapısı kaygı ve güvensizliğin metalar aracılığıyla telafisine hız kazandırırken; çağdaş 

kapitalizmin emek piyasası ise kaygı üretimini daimi kılmaktadır (Featherstone, 2013, s.48). 
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Özet 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlayan turizm sektörü ekonomiler için 

birçok yararlar ve sakıncaları beraberinde getirmektedir. Turizm sektörünün ekonomi 

üzerindeki olumlu etkileri istihdamı artırması, dış ticaret açığını azaltması, büyümeye 

yardımcı olması, döviz girdisi sağlaması, vergi tahsilatı yoluyla kamu gelirlerini artırması vsr. 

şeklinde sıralanabilir. 

Diğer taraftan turizm sektöründeki büyüme bazı maliyetleri de doğurmaktadır. Bunlar 

arasında, altyapı (yol, havaalanı, enerji, rekreasyon vb.) ve turizme yönelik insan sermayesi 

harcamalarında artış sayılabilir. Bunlara ek olarak turizm gelirlerindeki artıştan kaynaklanan 

ücret ve fiyat artışları da ekonomi için zararlı boyutlara ulaşabilir. Turistik tesislerin doğal ve 

tarihi alanlar üzerinde yol açacağı çevresel ve fiziksel tahribatlar da bir maliyet kalemi olarak 

değerlendirilebilir. Bununla birlikte, turizm sektöründeki aşırı ve hızlı genişleme ülkenin 

giderek sanayisizleşmesi, döviz kurunun aşırı değersizleşmesi ve buna bağlı olarak dış ticaret 

açığının hızla büyümesi sonucunu da doğurabilmektedir. İktisat literatüründe “Hollanda 

hastalığı” (Dutch disease) olarak adlandırılan olgunun bir biçimi olarak, turizm sektörünün 

büyümesinin yaratacağı yapısal değişim ülkenin diğer sektörlerinin zamanla zayıflamasına 

neden olabilmektedir. 

Türkiye, 1980’lerden itibaren liberalizasyon ve dışa açılma politikalarıyla birlikte turizmde de 

önemli bir ivme kazanmıştır. İzlenen politikalar ve yapılan yatırımlarla Türkiye uluslararası 

turizm hareketleri açısından önde gelen destinasyonlardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmada, 

son birkaç onyılda kaydadeğer bir gelişme gösteren Türk turizm sektörünün diğer sektörler 

üzerinde bir gerilemeye neden olup olmadığı, kısaca turizmden kaynaklanan bir Hollanda 

hastalığı olgusunun mevcudiyeti ekonometrik olarak araştırılmıştır. Elde edilen ampirik 

bulgular, Türkiye’de turizm sektörünün Hollanda hastalığına neden olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Hollanda hastalığı, sanayisizleşme, Türkiye. 

JEL Sınıflandırması: F43, L83, O14 

 

 

Tourism Sector and Dutch Disease Phenomenon: An Empirical 

Analysis for Turkey 
Abstract 

The development of the tourism sector can cause various benefits and costs to an economy. 

On the one hand, tourism can contribute positively in many ways. Tourism can provide 

foreign currency earnings to finance imports of capital goods, necessary for the growth of the 
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manufacturing sector. It increases the number of full-time and part-time jobs. Tourism can 

alleviate GDP and personal incomes. It also provides tax revenues for the government. 

On the other hand, tourism expansion also involves considerable costs. These include 

expenditure on the provision and maintenance of tourism specific infrastructure (e.g. 

additional roads, airports, water, sanitation and energy) as well as investment in tourism 

specific human capital. Foreign tourists’ expenditures can alter domestic consumption 

patterns and can be inflationary. Land acquisition for tourism construction can have 

redistributional effects on domestic wealth and can exhaust the countries natural resource 

base. The instability of tourism earnings, due to relatively high elasticities of demand with 

respect to changes in inflation, exchange rates or political instability can cause falls in 

income, employment and investment. Moreover, a booming tourism sector could cause a 

process of deindustrialisation due to the Dutch Disease effect of booming export sectors. 

Since the early 1980s, with liberalization and opening-up policy in tourism has gained 

significant momentum in Turkey. Thanks to promoting policies and investments, Turkey has 

become one of the leading destinations for international tourism movements. In this study, the 

existence of a Dutch disease phenomenon arising from tourism sector is investigated 

econometrically. The empirical findings reveal that the tourism sector cause to Dutch disease 

in Turkey. 

Keywords: Tourism, dutch disease, deindustrialisation, Turkey. 

JEL Classification: F43, L83, O14 

 

1. Giriş 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlayan turizm sektörü ekonomiler için 

birçok yararlar ve sakıncaları beraberinde getirmektedir. Turizm sektörünün ekonomi 

üzerindeki olumlu etkileri istihdamı artırması, dış ticaret açığını azaltması, büyümeye 

yardımcı olması, döviz girdisi sağlaması, vergi tahsilatı yoluyla kamu gelirlerini artırması vsr. 

şeklinde sıralanabilir. Uluslararası turizm, ticarete konu olmayan mal ve hizmetleri turistlerin 

ülke içinde tüketmesine izin verdiği için bir anlamda ticari mal ve hizmetlere 

dönüştürmektedir.  

Diğer taraftan turizm sektöründeki büyüme bazı maliyetleri de doğurmaktadır. Bunlar 

arasında, altyapı (yol, havaalanı, enerji, rekreasyon vb.) ve turizme yönelik insan sermayesi 

harcamalarında artış sayılabilir. Bunlara ek olarak turizm gelirlerindeki artıştan kaynaklanan 

ücret ve fiyat artışları da ekonomi için zararlı boyutlara ulaşabilir. Turistik tesislerin doğal ve 

tarihi alanlar üzerinde yol açacağı çevresel ve fiziksel tahribatlar da bir maliyet kalemi olarak 

değerlendirilebilir.  

Bununla birlikte, turizm sektöründeki aşırı ve hızlı genişleme ülkenin giderek 

sanayisizleşmesi, döviz kurunun aşırı değersizleşmesi ve buna bağlı olarak dış ticaret açığının 

hızla büyümesi sonucunu da doğurabilmektedir. İktisat literatüründe “Hollanda hastalığı” 

(Dutch disease) olarak adlandırılan olgunun bir biçimi olarak, turizm sektörünün büyümesinin 

yaratacağı yapısal değişim ülkenin diğer sektörlerinin zamanla zayıflamasına neden 

olabilmektedir. 

Hollanda hastalığı kavramı ekonomiye önemli miktarda döviz girişi sağlayan bir sektörde 

yaşanan gelişmenin diğer sektörlerde ortaya çıkaracağı olumsuzlukları ifade etmektedir.  

Hollanda hastalığı ortaya çıkardığı harcama etkisi ve kaynak dağılımı etkisi ile ekonomide 

hem dolaylı olarak hem de doğrudan olarak sanayisizleşmeye (de-industrialisation) neden 

olmaktadır.  

Turizm sektöründe yaşanan bir patlama da ekonomide Hollanda hastalığına neden olmaktadır. 

Çünkü turizm sektöründe yaşanan patlama ile ülkeye önemli miktarda döviz girişi meydana 

gelmektedir. Bununla birlikte bu sektörde fiyatlar ve ücretler artarak üretim faktörleri diğer 
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sektörlerden bu sektöre kaymakta bu da geride kalan sektörde ve ticarete konu olmayan 

sektörde üretimin azalmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda ticarete konu olmayan 

sektörün mallarının fiyatlarını arttırarak reel döviz kurunun değer kazanmasına ve böylece 

ticarete konu olan malların uluslararası piyasalarda rekabet gücünün azalmasına yol 

açmaktadır. 

Copeland (1991) Hollanda hastalığını turizm sektörüne uyarlayan ilk çalışmadır. Çalışmada 

küçük dışa açık bir ekonomide turizm sektöründe yaşanan bir genişlemenin refah seviyesi, 

üretim miktarı ve faktör fiyatları üzerindeki etkileri incelenmektedir. Copeland turistlerin 

fiyatlandırılmayan doğal varlıkları ve ticarete konu olmayan malları da tükettiğini ifade 

etmektedir. Bir turizm patlaması ticaret konu olmayan malların fiyatlar yüksetlmekte ve 

bunların üretimini arttırmakta, bunun sonucunda da ticarete konu olan sektörde -ki bu imalat 

sektörü olmakta- daralma meydana gelmektedir.  

Corden ve Neary (1982) ve Corden (1984)'de Hollanda hastalığı ile ilgili akademik olarak ilk 

modeli geliştirilmiştir. Bu çalışmalarda küçük ve dışa açık bir ekonomi üç sektörü 

içermektedir. Patlama yaşanan yani önemli döviz kazancının yaşandığı sektör, geride kalan 

sektör ve ticarete konu olmayan sektör şeklindedir. Patlama yaşanan sektörde ortaya çıkan 

talep artışı diğer sektörlerden (geride kalan ve ticarete konu olmayan) bu sektöre üretim 

faktörü akışına neden olur. Bunun sonucunda hem geride kalan sektörde hem de ticarete konu 

olmayan sektörde doğrudan üretim azalır. Aynı zamanda patlama yaşanan sektörde meydana 

gelen gelir artışı ticarete konu olan ve ticarete konu olmayan malların talebini arttırır. Ticarete 

konu olmayan malların fiyatları ulusal arz ve talep tarafından belirlendiği için bu malların  

fiyatları artar. Ticarete konu olmayan malların fiyatlarının artması  ulusal paranın reel olarak 

değer kazanmasına  ve geride kalan sektörden bu sektöre üretim faktörü akışına neden olur. 

Ulusal paranın reel olarak değer kazanması ticarete konu olan malların rekabet gücünü 

olumsuz etkiler ve bu mallara dış talebi azaltır. Sonuç olarak bir sektörde yaşanan patlama 

geride kalan sektörde (imalat sektörü) üretimin hem doğrudan hem de dolaylı olarak 

azalmasına neden olur ve ekonomide sanayisizleşme ortaya çıkar. 

Türkiye, 1980’lerden itibaren liberalizasyon ve dışa açılma politikalarıyla birlikte turizmde de 

önemli bir ivme kazanmıştır. İzlenen politikalar ve yapılan yatırımlarla Türkiye uluslararası 

turizm hareketleri açısından önde gelen destinasyonlardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmada, 

son birkaç onyılda kaydadeğer bir gelişme gösteren Türk turizm sektörünün diğer sektörler 

üzerinde bir gerilemeye neden olup olmadığı, kısaca turizmden kaynaklanan bir Hollanda 

hastalığı olgusunun mevcudiyeti ekonometrik olarak araştırılmıştır.  

2. Turizm Sektörünün Ekonomideki Yeri 

Turizm pek çok ülke için ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Birleşmiş 

Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre uluslararası turist sayısı 2016 yılında %3,9 

oranında artarak 1 milyar 235 milyona ulaşmıştır. Bunun 685 milyonu gelişmiş ülkelere, 550 

milyonu ise  gelişmekte olan ülkelere gitmiştir. 2016 yılında bölgesel açıdan turist sayısında 

meydana gelen değişme ise şöyle gerçekleşmiştir. Avrupa'ya yönelik turist sayısı %2 artarak 

619,7 milyon olmuştur.  Asya ve Pasifik'e yönelik turist sayısı %8,4 artarak 302,9 milyona 

çıkmıştır. Amerika'ya giden turist sayısı %4,3 artmış olup 200,9 milyon olarak 

gerçekleşmiştir. Afrika'ya giden turist sayısı %8,1 artarak 58,2 milyon olmuştur. Orta Doğu'ya 

giden turist sayısı ise %4,1 azalarak 53,6 milyon olmuştur. 

Uluslararası turizm, tüketicilerin bir ülkeden diğerine ticarete konu olmayan ve ticarete konu 

olan  mal ve hizmetleri tüketmeleri için geçici bir hareketidir. Bu açıdan turizm, ticarete konu 

olmayan mal ve hizmetleri ihraç edilebilir mal ve hizmetlere dönüştürmektedir. Sahillere, 

denizlere, güzel doğaya,  zengin tarihi kalıntılara ve turistleri ülkeye çekecek diğer pek çok 

olumlu unsura sahip ülkeler için bu zenginlikler tıpkı hammaddenin fazla olduğu ülkelerdeki 

doğal kaynaklar gibi karşılaştırmalı bir üstünlük olmakta ve çarpan etkisi ile ülkelerin ulusal 

gelirinin, istihdamının ve döviz gelirlerinin artmasına önemli katkı sağlamaktadır. Yani 
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turizm, birçok ülke açısından ihracat kazançlarının temel bir kaynağını oluşturmaktadır. Diğer 

ülkeler açısından ise potansiyel olarak ekonomik büyümenin önemli bir unsuru olarak ifade 

edilmektedir. Bu nedenle hem gelişmiş ülke hükümetleri hem de gelişmekte olan ülke 

hükümetleri turizm sektörüne yönelik yatırımlarını arttırmaktadırlar. Hükümetlerin uyguladığı 

bu stratejilerin birçoğu oldukça başarılı olurken bir kısmı da hayal kırıklığı yaratabilmektedir 

(Copeland, 1991:515).  Şekil 1'de görüldüğü gibi turistler için yapılan harcamalar (tesis ve 

ekipman alımı personel ödemeleri, mal ve hizmet alımları, borç ödemeleri) doğrudan ve 

dolaylı olarak daha fazla istihdam ve gelir artışına neden olmaktadır.  

Uluslararası turizm bu olumlu yanlarına rağmen zaman zaman evsahibi ülke için bazı 

olumsuzluklara da neden olabilmektedir. Turizm genişlemesi ülkede enflasyonist etkilere 

neden olabileceği gibi düşük çarpan etkileri de ortaya çıkarabilmektedir. Aynı zamanda çevre 

kirliliğinin artmasına, çevresel bozulmaya, nesiller arası eşitsizliğin şiddetlenmesine ve 

olumsuz sosyokültürel etkilere de sahiptir (Capo vd., 2005;  Nowak ve Sahli, 2007:60). Bu 

nedenle turizm faaliyetleri için kamu düzenlemeleri yapılması gerekmektedir. Turizm 

sektörünü etkileyen kamu politikaları arasında özellikle vergileme önemli bir rol 

oynamaktadır. Vergilendirmenin, çarpıklıkların  ve yabancı mülkiyetin yokluğunda, 

uluslararası turizmin artışı, ev sahibi ülkeye yalnızca ticarete konu olmayan malların fiyatları 

yoluyla fayda sağlar. Bu yüzden bir turist patlamasının ev sahibi ülke açısından faydaları daha 

az olur. Ancak vergilemenin varlığı durumunda turizmin faydaları çok daha fazla olacaktır. 

Çünkü bu durumda fiyatlandırılan mal ve hizmetlerle birlikte tüketilen fiyatlandırılmayan 

doğal zenginliklerden bir miktar kira geliri elde edilmiş olur. Dünya Ticaret Örgütü turizmden 

alınacak yaklaşık kırk farklı vergi belirlemiştir.  Maldivler gibi bazı küçük ülkelerde  turizm 

gelirleri hükümet gelirlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturmaktadır. Bahamalar'da hükümet 

gelirlerinin yüzde elliden fazlası turizm gelirlerinden oluşmaktadır (Chang, 2011:91; 

Copeland, 1991:516). 

Şekil 1: Turizmin çarpan etkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Kenell, 2008:22. 
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3. Hollanda Hastalığı 

Hollanda hastalığı kavram olarak ilk 26 Kasım 1977'de "The Economist" tarafından 

kullanılmış olup büyük bir doğal kaynağın bulunması ya da ihraç edilebilir bir malın 

uluslararası fiyatının kalıcı bir şekilde yükselmesi gibi olumlu bir şokun ardından ortaya çıkan 

önemli gelir artışı ile üretim yapısındaki değişiklikler arasındaki ilişkiyi ifade eder. Bu tür 

yapısal değişikliklere özellikle ekonomideki diğer ticarete açık sektörlerin daralmasının veya 

durgunluğunun ve ülkenin reel döviz kurunun değerlenmesinin eşlik etmesi beklenir. Teoriye 

göre patlama yaşanan sektör petrol veya madencilik sektörü olurken, üretim düşüşünün 

yaşandığı sektör imalat sanayi ve tarım sektörü olmaktadır (Brahmbhatt, 2010:1). 

Hollanda hastalığı kavramı 1960’lı yıllarda Hollanda’nın Kuzey Denizi’nde büyük doğalgaz 

kaynaklarını keşfetmesi üzerine geliştirilmiştir. Bu buluş ulusal üretimin yeniden 

yapılandırılmasına yol açmış ve aynı zamanda guldenlerin değerlenmesine ve imalat sektörü 

için olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Capo vd., 2005:3).  

Hollanda Hastalığı açıklanırken küçük açık bir ekonomide üç sektör dikkate alınarak 

açıklanmaktadır. İlk iki sektörde fiyatlar dışsal olarak belirlenmektedir. Birinci ihracat sektörü 

patlayan sektör diğeri geride kalan sektördür. Patlayan sektör genellikle petrol gibi doğal 

kaynaklardan ibarettir. Geride kalan sektör ise ticarete konu olan imalat malları üretmektedir. 

Üçüncü sektör ise perakende ticaret, hizmet ve inşaat gibi ülke halkına arz edilen ticarete 

konu olmayan mallar üretmektedir. Bu sektörde fiyatlar esnektir ve ulusal arz ve talep 

tarafından belirlenmektedir. Üretimin tek faktörü serbestçe hareket eden işgücüdür. Patlayan 

sektörde ortaya çıkan patlama iki etki meydana getirir. Harcama etkisi ve kaynak hareketi 

etkisi( Corden ve Neary, 1982:826).   

Ülkenin ihracat sektöründe bir patlama olduğunda ekonomiye önemli miktarda döviz girişi 

olur ve gelirde artış meydana gelir. Gelirde ortaya çıkan bu artışın ardından hem ticarete konu 

olan mallar hem de ticarete konu olmayan mallar için harcama ve talep artar. Ticarete konu 

olan mallar daha çok sermaye yoğun ve ihraç edilebilir mallardır. Ticarete konu olmayan 

mallar ise daha çok işgücü yoğun olan ve sadece üreten ülke içinde tüketilen mallardır.  

Ticarete konu olmayan malların fiyatları ulusal arz ve talep tarafından belirlendiği için  artan 

talep ticarete konu olmayan malların fiyatlarını arttırır. Ticarete konu olan malların fiyatları 

dünya piyasalarında dışsal olarak belirlendiğinden iç talepteki artış bu malların fiyatlarını çok 

fazla etkilemeyecektir. Ticarete konu olmayan malların fiyatlarının artması reel döviz 

kurunun değer kazanmasına neden olur. Reel döviz kurunun değer kazanması ticarete konu 

olan malların uluslararası piyasalarda rekabet gücünü azaltır ve bu sektörün daralmasına 

neden olur. İşte bu durum "harcama etkisi" olarak adlandırılır (Kenell, 2008:5; Sintes, 

2015:175). Yani Hollanda hastalığı harcama etkisi ile ekonomide dolaylı olarak 

sanayisizleşmeye neden olur. 

Harcama etkisi ile aynı anda, patlama yaşayan sektörde ücretler marjinal verimlilikteki artışa 

paralel olarak artar. Bu geride kalan sektörden ve ticarete konu olmayan malların üretildiği 

sektörden patlayan sektöre işgücü hareketine neden olur. Bu işgücü hareketliliği tüm 

sektörlerde ücretler eşitlenene kadar devam eder. Böylece ticarete konu olan sektörde üretim 

azalır. Bu  durum "kaynak dağılımı etkisi" olarak adlandırılır. Özetle Hollanda hastalığının 

belirtileri,  reel döviz kurunun değerlenmesi ve geride kalan sektörün işgücü ve üretiminin 

azalması yani sanayisizleşme ve bu sektörün ihracatının azalması şeklindedir (Kenell, 2008:5; 

Mieiro vd., 2012:68). Hollanda hastalığı kaynak dağılımı etkisi ile de doğrudan 

sanayisizleşmeye neden olur. 

4. Turizm Sektörü ve Hollanda Hastalığı 

Hollanda hastalığı geleneksel olarak Suudi Arabistan, Katar, Venezuella veya Norveç gibi 

petrol ihraç eden ülkeler ile ilişkilidir. Bu ülkelerin bir çoğu Hollanda hastalığından korunmak 

için petrol ihracatından elde ettikleri gelirin büyük bir kısmının ulusal para birimine 

dönüştürülmesini engellemektedir. Bununla birlikte bu ekonomik hastalık önemli miktarda 
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yabancı para girişine neden olacak her duruma genelleştirilebilir. Mesela gelişmekte olan 

ülkelerin dış yardım alması bu hastalığa neden olabilir. Özellikle turizme dayalı ekonomiler 

bu hastalığa çok fazla duyarlıdır (Sintes vd., 2015:173).  Hollanda hastalığı turizm sektörüne 

uyarlandığı zaman patlamanın yaşandığı sektör turizm sektörü, geride kalan sektör imalat 

sektörü ve ticarete konu olmayan sektör hizmet sektörü olmaktadır.  

Bununla birlikte turizm ile mal ihracatı arasında önemli farklılıklar mevcuttur. İlk olarak mal 

ihracatının tersine turistler turistik mal ve hizmetleri almak ve tüketmek için bunları ihraç 

eden ülkeye gelmektedir. Böylece normal olarak ticarete konu olmayan mallar (restoran 

yemekleri gibi) turizmin varlığında kısmen ticari olmaktadır. İkinci olarak turistlerin tatilleri 

sırasında bir mal ve hizmet paketi tüketmesidir. Bu yüzden tatil planları yaparken daha çok 

tatil paketinin bütün maliyetini değerlendirmektedirler. Turistler tarafından satın alınan mal 

ve hizmet paketi iklim, manzara gibi sınırsız doğal güzelliklerle birlikte tüketilmektedir 

(Copeland, 1991:516).   

Turizm, ülkenin milli gelirinin ve böylece ülke vatandaşlarının kişi başına gelir düzeylerinin 

ve refah seviyesinin artmasına neden olur. Turizmin doğrudan etkisi kaynak dağılımı ile 

ilgilidir. Turizm sektöründe yaşanan patlama işgücünün marjinal verimliliğini yükseltir. Bu 

işgücü talebinin artmasına ve bu sektörde ücretlerin yükselmesine yol açar. Bunun üzerine 

turizmin  doğrudan etkisi geride kalan sektörden ve ticarete konu olmayan sektörden turizm 

sektörüne işgücü ve sermaye hareketinin olması ve diğer iki sektörde üretimin azalmasıdır. 

Aynı zamanda turizm sektöründe ortaya çıkan patlama, nüfusun reel gelirinde bir artış 

yaratarak ve dolayısıyla ulusal talebi arttırarak dolaylı etkiler de  ortaya çıkarır. Ticarete konu 

olmayan mallara yapılan daha fazla harcama onların nispi fiyatlarını arttırır. Bu da ticarete 

konu olmayan bu malların daha fazla üretilmesini ve işgücünün bu sektöre kaymasını teşvik 

eder. İşgücünün hareketi ve iç talep baskısı ticarete konu olmayan malların fiyatlarını arttırır, 

reel döviz kuru artar ve ticarete konu olan sektörün rekabet gücünün azalmasına ve net 

ihracatının daralmasına neden olur. 

Yerel doğal kaynaklarla (yani turizm endüstrisi) ilgili ihracat sektörünün büyümesiyle paralel 

olarak ortaya çıkan bu süreç ilk olarak geleneksel ticarete konu olan malların üretimini 

düşürür. Bunu eğer gelir etkisi kaynakların yeniden tahsisi yoluyla üretimdeki düşmeyi telafi 

ederse  ticarete konu olmayan malların ve hizmetlerin üretim artışı takip eder (Capo vd., 

2005:4-5). Başlangıçta geleneksel ticarete konu malların üretiminde bir düşüşle sonuçlanır; 

ardından gelir etkisi, üretimdeki düşüşü telafi ederse, ticaret edilemez emtia, hizmet ve inşaat 

işlerinin üretiminde muhtemel bir artış izler.  Yani turizm talebinde ortaya çıkan bir artış 

özellikle geleneksel, uluslararası ticareti olan sektörleri bertaraf ederek ülkenin üretim kalıbını 

ve uzmanlaşma alanını değiştirebilir (Nowak ve Sahli, 2007: 51). 

Şekil 2 turizm sektöründe Hollanda hastalığının etkilerini göstermektedir. Turizm sektöründe 

ortaya çıkan bir patlama işgücü talebinde ve ücretleri arttırır. Bu diğer sektörlerden emeğin bu 

sektöre kaymasına neden olur. Bununla birlikte artan gelir hizmet talebini arttırır ve üretim 

faktörlerinin ticarete konu olmayan sektörlere kaymasına neden olur.  
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Kaynak: Capo vd. (2005:5). 

Şekil 2: Hollanda Hastalığının Etkileri 

 

5. Ampirik Analiz 

Turizmin büyüme üzerindeki etkisini araştırmak üzere Cobb-Douglas tipi bir üretim 

fonksiyonuna dayalı Solow tarzı bir büyüme denklemi kullanılabilir. Bu denklemde temel 

girdiler olan emek ve sermaye faktörleri yerine fiziksel ve beşeri sermaye değişkenleri yer 

almaktadır. Denklem kapalı biçimde aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

                

Burada UM, toplam çıktı düzeyidir ve nüfus artışının etkisini gidermek amacıyla kişi başına 

GSYH ile temsil edilmiştir. FS, fiziksel sermaye kapasitesini göstermektedir ve gayrısafi 

sermaye stokunun GSYH’ye oranından oluşmaktadır. Beşeri sermaye kapasitesini ifade eden 

BS ise liseye devam edenlerin oranını göstermektedir. son olarak TBO ise ekonominin turizme 

bağımlılık oranını göstermektedir. Çalışmanın odak noktasını oluşturan ve turizm sermayesi 

olarak nitelendirilebilecek bu değişken seyahat hizmetlerinin GSYH içindeki payı ile 

ölçülmektedir. FS’ye ilişkin veriler Penn World Table 8.1’den (Feenstra vd., 2015), diğer 

veriler ise Dünya Bankası WDI online veritabanından derlenmiştir. 1970 – 2016 dönemine 

ilişkin olan seriler logaritmik dönüşümden geçirilmiştir. 

Denklemin tahmin edilecek biçimi aşağıdaki gibi yazılabilir: 

                              

Burada    bağımsız ve özdeş dağılımlı hata terimidir. 

Serilerin durağanlık özelliklerini araştırmak üzere üç farklı birim-kök testi yürütülmüştür. 

Testlerden elde edilen sonuçlara göre bütün seriler düzey değerleri itibariyle durağan 

Çalışanlar 

Turizm 

Endüstrisi 

Üretim Δ 

Çalışanlar 

 

Çalışanlar 

 

Ticarete Konu 

Olmayan 

Sektör 

Üretim Δ 

Fiyatlar Δ 

Ticarete Konu 

Olan Sektör 

Üretim 

İthalat Δ 
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değildirler, ancak birinci farkları alındığında durağan hale gelmektedirler (Tablo 1). 

Dolayısıyla sahte regresyon bulgusundan kaçınmak için serilerin düzey değerleri arasında 

anlamlı bir uzun dönem ilişkisi bulunup bulunmadığının araştırılması gerekmektedir. 

Tablo 1. Birim-kök testi sonuçları. 
 

ADF PP KPSS 

 
Sabit Sabit+Trend Sabit Sabit+Trend Sabit Sabit+Trend 

UM 
0,4667 

(0,9837) 

-1,8915 

(0,6428) 

0,4969 

(0,9848) 

-2,0107 

(0,5801) 
0,8874 0,1686 

FS 
-2,3719 

(0,1551) 

-2,7420 

(0,2255) 

-2,3645 

(0,1572) 

-2,8078 

(0,2020) 
0,4901 0,1467 

BS 
-1,3416 

(0,6023) 

-2,0584 

(0,5545) 

-1,3613 

(0,5929) 

-2,1337 

(0,5139) 
0,8874 0,1274 

TBO 
-2,0365 

(0,2708) 

-3,1280 

(0,1127) 

-2,2306 

(0,1986) 

-2,6719 

(0,2525) 
0,4697 0,1334 

ΔUM 
-6,4203 

(0,0000) 

-6,4549 

(0,0000) 

-6,4209 

(0,0000) 

-6,4496 

(0,0000) 
0,1144 0,0438 

ΔK 
-7,1716 

(0,0000) 

-7,0794 

(0,0000) 

-7,9368 

(0,0000) 

-7,8334 

(0,0000) 
0,1599 0,1469 

ΔBS 
-6,4406 

(0,0000) 

-6,5045 

(0,0000) 

-6,4397 

(0,0000) 

-6,5010 

(0,0000) 
0,1431 0,0444 

ΔTBO 
-6,1273 

(0,0000) 

-6,0550 

(0,0000) 

-6,2425 

(0,0000) 

-6,1444 

(0,0000) 
0,0855 0,0870 

Not: Parantez içindeki değerler kesin anlamlılık düzeyi (p-değeri) dir. KPSS testi asimptotik kritik 

değerleri: sabitli model: %1 için 0,7390, %5 için 0,4630, %10 için 0,3470. Sabitli ve trendli model: %1 

için 0,2160, %5 için 0,1460, %10 için 0,1190. 

Seriler arasındaki uzun dönem ilişkisinin varlığı ARDL sınır testi ile araştırılmıştır. Her ne 

kadar ampirik literatürde bu yönteme daha ziyade farklı dereceden bütünleşik serilerin varlığı 

halinde başvuruluyorsa da, tüm serilerin I(0) olması halinde de kullanılabilir. Ayrıca, küçük 

örneklerde daha iyi performans sergilemesi ve yapısal kırılmaları dikkate almasından dolayı 

da tercihe şayandır. 

Yürütülen sınır testinden elde edilen test istatistiği %5 hata düzeyinde seriler arasında anlamlı 

bir uzun dönem ilişkisinin varlığına işaret etmektedir (Tablo 2). 

Tablo 2. ARDL sınır testi sonuçları. 

Bağımlı 

değişken 

Bağımsız 

değişken 
F-değeri Seçilen Model 

Kritik 

değerler 
I(0) I(1) 

SÜ FS, BS, TBO 3,7492 ARDL(3, 0, 3, 3) 

%10 

%5 

%1 

2,37 

2,79 

3,65 

3,20 

3,67 

4,66 

 

Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisibe ait katsayılar Tablo 3’te verilmiştir. Buna göre, 

fiziksel sermayedeki değişiklik sanayi üretimini anlamlı bir şekilde etkilemezken beşeri 

sermayenin sanayi üretimini uzun dönemde pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilediği 

görülmektedir. diğer taraftan, turizmin ekonomi içindeki payı artması uzun dönemde sanayi 
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üretimini zayıflatmaktadır. Çalışmanın odak noktası açısından önem taşıyan bu bulgu, 

Türkiye’de Hollanda hastalığının turizm sektörü açısından geçerli olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3. ARDL (3,0,3,3) modeli uzun dönem tahminleri. 
 Katsayı St. hata t-değeri p-değeri 

sabit 3,8850 0,3752 10,3557 0,0000 

FS 0,1905 0,1378 1,3817 0,1769 

BS 0,4232 0,0976 4,3385 0,0001 

TBO -0,5021 0,1252 -4,0115 0,0004 

 

Değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkinin doğası da araştırılmış ve sonuçlar Tablo 4’te 

verilmiştir. Bu sonuçlara göre uzun dönemde dengeden sapmalar yaklaşık üçte bir oranında 

sonraki dönemlerde giderilerek denge korunmaktadır. Turizm sektörünün sanayi üretimi 

üzerinde kısa dönemde de anlamlı bir etkide bulunduğu, ancak uzun dönem ilişkisinden farklı 

olarak etkinin yönünün daha ziyade pozitif olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. ARDL (3,0,3,3) modeli kısa dönem tahminleri. 
 Katsayı St. hata t-değeri p-değeri 

SÜ(-1) -0,0322 0,1263 -0,2548 0,8005 

SÜ(-2) 0,3028 0,1231 2,4592 0,0197 

BS 0,1903 0,1144 1,6636 0,1063 

BS(-1) -0,0565 0,1205 -0,4691 0,6423 

BS(-2) -0,3504 0,1167 -3,0035 0,0052 

TBO -0,2066 0,0315 -6,5531 0,0000 

TBO(-1) 0,1491 0,0395 3,7749 0,0007 

TBO(-2) 0,1909 0,0411 4,6390 0,0001 

ECM(-1) -0,2941 0,0687 -4,2828 0,0002 

 

6. Sonuç 

20. yüzyılın ortalarından itibaren hızla gelişen ve günümüzde birçok ekonomi için büyüme ve 

kalkınma yolunda önemli bir araç haline gelen turizm sektörü, özellikle 1980’li yıllardan 

itibaren Türkiye için de istihdam ve katma değer açısından lider sektörlerden biri durumuna 

gelmiştir. Sektör, ileri ve geri bağlantıları sayesinde onlarca sektörü de harekete geçirme 

potansiyeli taşımaktadır. Bununla birlikte, belirli bir sektördeki aşırı yoğunlaşmanın diğer 

gelir getiren sektörlerde gerilemeye neden olmasını ifade eden ve Hollanda hastalığı olarak 

anılan olgu nedeniyle, turizm sektöründeki aşırı ve hızlı büyümenin ekonominin diğer belli 

başlı sektörlerinde gerilemeye neden olması mümkündür. Bu çalışmada, Türkiye’de turizm 

sektöründeki hızlı büyümenin bu tür bir olguya yol açıp açmadığını ekonometrik olarak 

incelemek amaçlanmıştır. 

ARDL sınır testinden elde edilen bulgular sanayi üretimi ve turizmin ekonomi içindeki payı 

arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişki olduğunu, ARDL modeli tahminleri ise bu ilişkinin 

negatif olduğu ortaya koymaktadır. Kısa dönemde ise ilişki pozitif yönde seyretmektedir. 

Buna göre, uzun dönemde turizm sektörü açısından Türkiye’de Hollanda hastalığı olgusunun 

geçerli olduğu söylenebilir. 
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Özelde turizm sektörü, genel olarak ise hizmetler sektörünün son yıllarda önemli bir gelişme 

gösterdiği, hizmet sektörünün toplam katma değer içindeki payının %70’lere ulaştığı dikkate 

alındığında nisbi olarak sanayi ve tarım sektörlerinde bir gerileme olması doğal karşılanabilir. 

Ancak, verimlilik açısından zayıf olması ve maliyet hastalığı (cost disease) gibi olgular 

hizmet sektörünün aşırı büyümesini ekonominin geneli açısından riskli hale getirmektedir. Bu 

olumsuz etkiyi hafifletmek için sanayi yatırımlarına uygulanan yatırım ve iharacat teşvikleri 

artırılabileceği gibi bir yandan da turizm sektöründeki yatırımları daha nitelikli hale getirmek, 

dış kaynak kullanımını azaltıcı politikalar izlemek yararlı olabilir. Bu arada turizm sektörünün 

geri bağlantılarını güçlendirmek de sözkonusu olumsuz etkiyi azaltacaktır. 
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Sosyal Güvenlik Katkıpayı Ödemeleri Kayıtdışı İstihdamı Artırıyor 

mu? Ekonometrik Bir Analiz 
 
 

Kadir Karagöz
1
 

Özet 

Kayıtdışı ekonomi ve bunun bir uzantısı olan kayıtdışı istihdam olgusu birçok gelişmekte olan ülke 

gibi Türkiye’nin de gündemindedir. Tahminlere göre zaman zaman %50’yi aşan oranlara varan 

kayıtdışı istihdam oranı mikro ve makro düzeyde birçok kayba neden olmaktadır. Kayıtdışı 

istihdam olgusuna yol açan olan birçok ekonomik ve sosyal faktörden bahsedilmektedir. Bu 

nedenlerden önemli bir tanesi de işgücü maliyetlerini doğrudan artıran bir faktör olan sosyal 

güvenlik katkı payı ödemeleridir. Sözkonusu ödemeler işveren ve çalışan tarafından üstlenildiği için 

katkıpaylarındaki artışlar her iki kesim tarafından bir yük olarak görünebilmekte ve kayıtdışılığa 

teşvik edebilmektedir. 

Bu çalışmada, sosyal güvenlik katkıpayı ödemelerinin kayıtdışı istihdam üzerindeki etkisi 

ekonometrik olarak araştırılmaktadır. Sosyal güvenlik katkıpayı ödemelerine ilişkin iki farklı 

gösterge (katkıpayı ödemelerinin GSYH ve vergi gelirlerine oranı) kullanılarak yürütülen analizde, 

uzun dönemde katkıpayı ödemeleri ile kayıtdışı istihdam oranı arasında negatif yönlü anlamlı bir 

ilişki bulunduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal güvenlik katkıpayı, kayıtdışı istihdam, ARDL sınır testi. 

JEL Sınıflandırması: C22, E24, E26, H55  

 

Does Social Security Contributions Increase Informal Employment? 

An Econometric Analysis  
 
Abstract 

Informal economy and informal employment, an extension of it, is on the agenda of Turkey as well 

as many developing countries. According to estimates the rate of informal employment in Turkey 

exceeds 50% level in some years and causes many micro and macro level of loss. Many economic 

and social factors that lead to informal employment are mentioned. An important one among these 

reasons is the social security contribution payments, which is a factor directly increasing the labor 

costs. As the payments are undertaken by the employer and the employee, the increases in the 

contributions can be seen as a burden by both parties and can encourage informality. 

In this study, the effect of social security contribution payments on informal employment is 

investigated econometrically. In the analysis conducted using two different indicators (ratio of 

security contribution payments to GDP and tax revenues), it was seen that there was a negative 

relationship between payroll contributions and informal employment rate in the long run. 

Keywords: Social Security Contributions on Informal Employment, ARDL bounds test. 

JEL Classification: C22, E24, E26, H55. 

1. Giriş 

Kayıtdışı ekonomi ve bunun bir uzantısı olan kayıtdışı istihdam olgusu birçok gelişmekte olan ülke 

gibi Türkiye’nin de gündemindedir. Tahminlere göre zaman zaman %50’yi aşan oranlara varan 

kayıtdışı istihdam oranı mikro ve makro düzeyde birçok kayba neden olmaktadır. Kayıtdışı 

istihdam, dünya genelinde 1950’lerden itibaren ivme kazanmıştır. Ancak, Türkiye’de ise kayıtdışı 

                                                           
1
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istihdam tahminlerinin yapıldığı 1980’lerden itibaren kayıtdışı istihdamın zaman içinde azalma 

eğilimi gösterdiği görülmektedir (bkz. Şekil 1). 

Kayıtdışı istihdam olgusuna yol açan birçok ekonomik ve sosyal faktörden bahsedilmektedir. Bu 

nedenlerden önemli bir tanesi de işgücü maliyetlerini doğrudan artıran bir faktör olan sosyal 

güvenlik katkı payı ödemeleridir. İşveren ve çalışan tarafından üstlenildiği için katkı paylarındaki 

artışlar her iki kesim tarafından bir yük olarak görülebilmekte ve kayıtdışılığa teşvik 

edebilmektedir. 

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından işveren ve çalışanlardan yapılan sosyal 

güvenlik kesintilerinin miktar ve bileşimi büyük önem taşımaktadır. Sosyal güvenlik katkı payı 

(SGKP) olarak adlandırılan bu kesintiler sadece bir finansman aracı olmayıp, işgücü maliyetleri, 

ücretler, istihdam, tasarruf oranı gibi makroekonomik büyüklükleri doğrudan, diğer pekçok 

göstergeyi ise dolaylı olarak etkileme potansiyeline sahiptir. 

Bu çalışmada, sosyal güvenlik katkıpayı ödemelerinin kayıtdışı istihdam üzerindeki etkisi zaman 

serisi analizi yöntemleriyle ekonometrik olarak araştırılmaktadır. Bu bağlamda serilerin durağanlık 

özellikleri çeşitli birim-kök testleri ile araştırılmış, eşbütünleşme ilişkisinin varlığı için ise ARDL 

sınır testine başvurulmuştur. Değişkenler arasındaki eşbütünleşik regresyon tahminleri için de 

FMOLS ve DOLS yöntemleri kullanılmıştır. 

2. Kayıtdışı İstihdam 

2.1. Tanım 

Kayıt dışı sektör, hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayan istihdam şeklinde 

tanımlanırken, enformel sektör şirketleşmemiş, on kişiden daha az çalışanı bulunan, sabit olmayan 

işyerlerinde çoğunlukla kendi hesabına ve evde çalışma şeklinde faaliyetini sürdüren, herhangi bir 

sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların istihdamı olarak tanımlanır. Enformel 

sektörü kayıt dışı sektörden ayıran en önemli özellik, bu sektörün kayıtlı ekonomiyi de içeriyor 

olmasıdır (TÜSİAD, 2004:197). 

Kayıtdışı istihdam, tümüyle sosyal düvenlik kapsamı dışında çalıştırılma veya çalışma süresinin 

eksik bildirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Kayıt dışı istihdam, çalışanların ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarına hiç bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi nedeniyle, vergi ve sosyal güvenlik primleri 

vb. gibi yasal yükümlülüklerden kaçınılması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Hızlı nüfus artışı, 

bölgesel geri kalmışlık, iç göç nedenleriyle artan işsizlik herhangi bir işte çalışmayı 

zorlaştırmaktadır. 

Kayıtdışı istihdam işsizlikten yoksulluğa, tüketimden vergi gelirlerine kadar birçok makroekonomik 

göstergenin eksik ve hatalı hesaplanmasına yol açan önemli bir sorundur. 

Kayıtdışı istihdam biçimleri; 

o İlgili kurumlara hiç bildirilmeyen istihdam 

o Yabancı kaçak işçi istihdamı 

o Çocuk işçi istihdamı 

o SGK’dan aylık alanlar 

o Çalışmaları eksik bildirilenler 

2.2. Kayıtdışı İstihdamın Nedenleri 

Kayıtdışı istihdam sebep ve sonuçları açısından çok yönlü bir olgudur. 

İlgili literatürde kayıtdışılığa yol açan birçok nedenden bahsedilmektedir. ÇSG Bakanlığı kayıtdışı 

istihdamın nedenlerini üç başlık altında toplamaktadır: 

o Sosyal nedenler 

 Hızlı nüfus artışı 

 İç göç ve çarpık kentleşme 

 Eğitim düzeyi ve işgücü niteleğinin yetersizliği 

o Ekonomik nedenler 

 İşsizlik 



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social                                        Antalya 

Impacts of Globalization and Liberalization”                               11
th

-13
th

 October 2018  

 

192 
 

 Enflasyon 

 Gelir dağılımının bozukluğu ve yoksulluk 

o Mali-idari-yapısal nedenler 

Düşük eğitim seviyesi, kayıtlı sektörde istihdam edilemeyen işgücünü piyasaya giriş ve çıkışın 

kolay olduğu sermaye gerektirmeyen evde çalışma, fason üretim, işportacılık gibi işlerin yapıldığı 

enformel sektörde istihdama yönlendirmektedir (ÇSGB, 2004:26). 

Kayıt dışı istihdamın en temel nedenlerinden biri, katma değeri düşük istihdamın yaygınlığıdır. Bir 

kişinin ürettiği katma değerin kendisine ücret olarak döneceği varsayımı altında, o ücretten vergi ve 

prim kesilmesinden sonra geriye kalanın geçinilebilecek en az gelire eşit olması gerekir. Bu sorunun 

aşılması için verimi yüksek, nitelikli istihdama ihtiyaç vardır (ÇSGB, 2004:27). 

2.3. Kayıtdışı İstihdamın Ölçülmesi 

Literatürde kayıt dışı istihdam oranının ölçülmesinde doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki yaklaşım 

izlenmektedir. Doğrudan ölçme yöntemi temel yöntemlerden biridir ve anketlerle yapılmaktadır. 

Böylece işletmelerin ve çalışanların faaliyetlerinin ne kadarının kayıt altında olduğu tesbit edilmeye 

çalışılmaktadır. Ancak, çalışanlar ve işverenler çoğu zaman gerçeğe uygun beyanda 

bulunmadıklarından bu yöntem pek güvenilir değildir. Bununla birlikte bu yöntem nüfus ve 

yüzölçümü açısından küçük ülkelerde kullanılabilir (Ekiz, 1999: 45). 

Dolaylı ölçme yaklaşımı ise GSMH, parasal, istihdam ve vergi yaklaşımlarından oluşmaktadır. 

Doğrudan ölçme yönteminin yukarıda belirtilen zaafı nedeniyle uygulamada dolaylı ölçme 

yöntemine daha sık başvurulmaktadır. İstihdam yaklaşımında temel amaç, kayıtdışı ekonomide 

faaliyet gösterenlerin oranındaki artışı belirlemektir. Bu yönteme göre, işgücü arzındaki artış hızı ile 

istihdam artış hızı karşılaştırılmakta ve aradaki farkın ya işsizliği artırdığı ya da kayıtdışı istihdamı 

körüklediği düşünülmektedir. 

3. Sosyal Güvenlik Katkıpayı (SGKP) Ödemeleri 

Sosyal güvenlik;  sosyal sigorta, sosyal yardım vb. araçlarla halkın sosyal durumunu güvence altına 

alma olarak tanımlanmaktadır. Anayasanın sosyal güvenlik hakkı başlıklı 60. maddesi “Herkes, 

sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı 

kurar” şeklindedir. İşçi statüsünde çalışanlar için düzenlemeler daha önce 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yaıpılırken, günümüzde, 2006 yılında 

gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmektedir. 

Sosyal güvenliğin temel finansman kaynağını oluşturan SGKP çalışan tarafından ödenen katkı payı 

ve işverenlerin çalışanları icin ödediği katkı payından oluşmaktadır. Katkı payları çalışanların 

gelirine bağlıdır. Çünkü hem çalışan hem de işveren katkı payları çalışanın ücreti üzerinden 

hesaplanmaktadır. 

SGKP, OECD ülkelerindeki toplam vergi gelirlerinin yaklaşık % 25'ini oluşturmaktadır, ki bu oran 

neredeyse kişisel gelir vergisinden elde edilen gelir kadardır. Birçok OECD ülkesinde, SGKP 

oranları genellikle % 30'un üzerindedir. Son yıllarda, SGKP’nin işveren kesimine yapılan 

kesintilerde, özellikle düşük gelirliler, yaşlılar veya gençler gibi yüksek işsizlik oranlarının geçerli 

olduğu işçi sınıfları için işgücü maliyetlerini azaltmak amacıyla bir politika aracı olarak kullanımı 

yaygın biçimde tartışılmaktadır. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri bu gibi dezavantajlı gruplar için 

SGKP’de indirimleri denemiştir (Saez vd., 2017). 

 

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması, sosyal güvenlik finansmanının 

sağlanması ile mümkündür. Sosyal güvenlik finansmanının en önemli kalemi sosyal güvenlik katkı 

paylarıdır. Bu katkı payları işçi ve işverenlerden alınan sosyal güvenlik primlerinden oluşmaktadır. 

Sosyal güvenlik sigorta kolları çeşitli risklere karşı dört gruptan oluşmaktadır. Bunlar; 

- Uzun Vadeli Sigorta Kolları (Yaşlılık, Malullük, Ölüm), 
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- Kısa Vadeli Sigorta Kolları (Hastalık, Analık, İş Kazası ve Meslek Hastalığı), 

- Genel Sağlık Sigortası, 

- İşsizlik Sigortasıdır. 

Tablo 1’de sosyal güvenlik prim oranları gösterilmektedir. Bu oranlar sigorta primine esas 

kazançlar üzerinden hesaplanmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere, çalışanın prime esas kazancı 

üzerinden % 38,5 oranında SGKP alınmaktadır.  

Tablo 1. Sosyal güvenlik prim oranları 

Sigorta Kolu İşçi (%) İşveren (%) Devlet (%) Toplam (%) 

Uzun vadeli sigorta 

kolları 
9 11 - 20 

Kısa vadeli sigorta kolları - 2 - 2 

Genel sağlık sigortası 5 7,5 - 12,5 

İşsizlik sigortası 1 2 1 4 

Toplam 15 22,5 1 38,5 

SGKP makroekonomik dengelerin sağlanması bakımından oldukça önemlidir. Bu payların 

artırılması ya da azaltılması halinde oluşabilecek bazı genel beklentiler aşağıda gösterilmiştir. 

Artırılması Halinde Düşürülmesi Halinde 

- İşverenlere ait prim yükünün 

yükselmesi nedeniyle daha düşük 

ücretlerle işçi istihdam etmeleri. 

- İşverenlerin daha az işçi istihdam 

etmek istemeleri nedeniyle işsizliğin 

artması. 

- Kayıt dışı istihdamın artması. 

- Prim tahsillerinin zorlaşması. 

 

- İstihdam maliyetlerinin azalması 

nedeniyle ücretlerin artması. 

- İşsizliğin azalması. 

- Sosyal güvenlik finansman 

dengesinin sağlanamaması.  

- Sosyal güvenlik risklerinin 

gerçekleşmesi halinde daha düşük 

geçici veya sürekli ödeme yapılması. 

 

Toplumların refah düzeylerini yükseltme çabalarının artması sonucu sosyal güvenlik hizmetlerinin 

yaygınlaşması, beraberinde SGKP artışını getirmiştir. Yüksek işgücü prim oranı rekabet, politik ve 

sosyal istikrar için önemlidir (Žarković-Rakić vd., 2016: 74). Giderek yaygınlaşan “sosyal devlet” 

anlayışının da sosyal güvenliğe verilen önemi artırdığı söylenebilir.  Iturbe-Ormaexte (2015), 

standart iktisat teorisinin aksine, SGKP’nin işveren ve işçi arasındaki bölüşüm biçiminin istihdam 

düzeyi açısından önem arz ettiğini, özellikle işveren payının yüksek olmasının istihdamı azaltıcı 

etkisinin daha büyük olduğunu ortaya koymuştur. 

Çoğu yaşlı nüfusun giderek arttığı ülkelerden oluşan OECD ülkelerinde sosyal güvenlik sisteminin 

finansmanı için zaman içinde işçi ve işveren katkı paylarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Yıllar 

içindeki gelişimine bakıldığında çoğu OECD ülkesinde SGKP’nin zaman içinde artış gösterdiği 

görülmektedir (bkz. Tablo 2-3). Bir diğer dikkat çekici nokta ise OECD ülkelerinin genelinde 

işveren payının çalışan payından yüksek olduğudur. 
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Tablo 2. İşverenlerin ödedikleri SGKP (GSYH içindeki pay). 

 1965 1980 1990 2000 2011 2014 

Avustralya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avusturya 3,9 5,9 6,4 6,9 6,6 6,9 

Belçika 6,3 7,3 8,6 8,1 8,6 8,8 

Kanada 0,9 2,0 2,7 2,7 2,6 2,7 

Şili - - 0,1 0,1 0,0 0,0 

Çekya - - - 9,3 9,2 9,2 

Danimarka 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 

Estonya - - - 10,7 10,7 10,2 

Finlandiya 2,0 6,8 8,9 8,5 8,6 8,7 

Fransa 8,5 11,2 11,2 10,7 11,1 11,4 

Almanya 4,6 6,7 6,6 7,0 6,4 6,5 

Yunanistan 2,1 3,0 3,8 4,7 4,8 4,5 

Macaristan - - - 9,1 7,3 7,3 

İzlanda 2,1 0,6 0,9 - - - 

İrlanda 0,8 2,8 2,9 2,6 3,1 3,0 

İsrail - - - 1,5 1,4 1,5 

İtalya - 8,2 8,6 8,1 8,9 8,7 

Japonya 1,7 3,7 3,6 4,4 5,4 5,8 

Kore - 0,2 0,9 1,5 2,6 3,0 

Letonya - - - 7,3 5,9 5,8 

Lüksemburg 4,9 5,4 4,5 4,2 4,8 4,7 

Hollanda 3,9 7,2 3,0 4,2 4,7 5,3 

Yeni Zelanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Norveç 3,0 6,4 6,7 5,3 5,6 5,9 

Polonya - - - 5,7 4,6 5,0 

Portekiz 2,1 3,9 4,3 4,6 5,1 5,0 

Slovakya - - - 9,0 6,5 7,6 

Slovenya - - - 5,3 5,6 5,4 

İspanya 3,1 8,3 8,0 8,4 8,3 8,2 

İsveç 2,8 12,1 12,9 10,0 7,2 7,1 

İsviçre 1,1 2,5 2,6 3,1 3,1 3,1 

Türkiye 0,3 1,1 1,6 2,2 4,1 4,6 

İngiltere 2,2 3,4 3,2 3,1 3,6 3,5 

A.B.D. 1,8 3,0 3,4 3,3 3,1 3,1 

 

Tablo 3. Çalışanların ödedikleri SGKP (GSYH içindeki pay). 

 1965 1980 1990 2000 2011 2014 

Avustralya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avusturya 3,7 4,9 5,5 5,9 5,7 5,9 

Belçika 2,7 3,4 4,2 4,2 4,1 4,2 

Kanada 0,5 1,1 1,5 1,9 1,8 1,9 

Şili - - 1,5 1,3 1,3 1,4 
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Çekya - - - 3,3 3,0 2,9 

Danimarka 0,8 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 

Estonya - - - 0,0 0,8 0,6 

Finlandiya 0,0 1,2 1,3 2,1 2,6 3,0 

Fransa 2,2 4,4 5,4 3,9 3,9 4,2 

Almanya 3,7 5,6 5,6 6,2 6,1 6,2 

Yunanistan 2,2 3,0 3,8 4,0 4,3 4,2 

Macaristan - - - 2,1 5,0 5,2 

İzlanda 0,0 0,0 0,1 - - - 

İrlanda 0,8 1,4 1,5 0,9 1,9 1,7 

İsrail - - - 3,3 3,5 3,3 

İtalya - 2,0 2,3 2,2 2,3 2,4 

Japonya 1,3 2,5 3,0 3,9 5,2 5,5 

Kore - 0,0 0,7 1,4 2,4 2,8 

Letonya - - - 2,4 2,7 2,6 

Lüksemburg 3,1 3,9 3,6 4,3 5,1 5,0 

Hollanda 4,7 6,3 9,3 7,9 7,1 7,3 

Yeni Zelanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Norveç 0,0 2,1 3,4 3,0 3,1 3,4 

Polonya - - - 5,4 4,4 4,6 

Portekiz 1,3 2,5 2,6 3,3 3,8 3,9 

Slovakya - - - 2,9 2,9 3,1 

Slovenya - - - 7,7 7,5 7,4 

İspanya 0,9 2,4 1,8 1,9 1,9 1,8 

İsveç 0,6 0,0 0,1 2,7 2,6 2,7 

İsviçre 1,1 2,4 2,6 3,1 3,0 3,1 

Türkiye 0,3 0,7 1,1 1,6 2,8 3,1 

İngiltere 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5 2,3 

A.B.D. 1,2 2,3 2,9 3,0 2,0 2,8 

 

4. SGKP – Kayıtdışı İstihdam İlişkisi 

Toplumların refah düzeylerini yükseltme çabalarının artması sonucu sosyal güvenlik hizmetlerinin 

yaygınlaşması beraberinde SGKP’de artışı getirmiştir. SGKP ekonomik faaliyetler, özellikle işgücü 

maliyetleri ve istihdam üzerinde etkili olmaktadır.  Bu etkiler içinde en yaygın olanları, kayıt dışı 

ekonominin geliştiği yasal olmayan işlerin büyümesine ve artan sosyal güvenlik yükünün neden 

olduğu işsizlik artışı şeklinde bir ekonomik soruna yol açmasıdır. 

Çalışanların ödedikleri primlerde bir artış reel ücreti düşürüp işgücü arzını etkilerken, işverenin 

ödediği katkı payının artması işgücü maliyetini artırıp işgücü talebini düşürecektir. Emek yoğun 

işletmelerde, SGKP’den dolayı işverenler için işgücü maliyeti, tekno-loji yoğun işletmelere göre 

daha yüksektir.  

SGKP’de ekonomik yükün çalışanlar tarafından taşındığı konusunda genel bir görüş bulunmaktadır. 

Çalışanların tersine işverenler, ödedikleri katkı paylarını bir vergi gibi görürler. Çünkü gelecekte bir 

fayda sağlama beklentileri yoktur. Bu yüzden de ödedikleri katkı paylarını, çalışanlara yüklemeye 

çalışırlar. Çalışanlar ise ödedikleri katkı paylarını bazı nedenlerden dolayı işverenlerden farklı 

değerlendirirler. Çalışanların katkı payı, işverenleri tarafından hesaplanır ve ilgili sosyal güvenlik 

kurumuna ödenir. Dolayısıyla çalışanlar ödedikleri katkı paylarını fark etmezler ve bu ödemelerin 

gerçek büyüklüğünü de bilmezler. Çalışanlar ödedikleri prim karşılığında doğrudan bir fayda 

sağlarlar. Bu bağlamda çalışanlar, SGKP’yi karşılıksız bir ödeme (vergi) olarak değil de daha 

ziyade fiyat olarak algılarlar. 
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5. Ampirik Literatür 

Bugüne kadar kayıtdışı istihdamı etkileyen faktörlerle ilgili değişik ülke örneklerinde ve değişik 

yöntemlerle birçok ampirik çalışma yürütülmüştür. Sözkonusu ampirik çalışmalar temelde konuyu 

mikro veya makro ölçekte ele almaktadırlar. Firma veya çalışan düzeyinde gerçekleştirilen yatay-

kesitsel mikro çalışmalarda anket verileri kullanılarak çeşitli sosyo-ekonomik ve sektörel faktörlerin 

çalışanları kayıtdışı veya kayıtlı çalışmaya yönelmelerine etkisi araştırılmaktadır (örn. Başak, 2013; 

Abraham, 2016; Arunatilake ve Jayawardena, 2010; Başlevent ve Acar, 2015; Doğrul, 2012; Fairris 

ve Jonasson, 2016; Folawewo, 2006). Zaman serileri analizine dayalı makro düzeyli ampirik 

çalışma nispeten daha azdır (Aydın, 2013; Hazans, 2011; Topçu ve Koç, 2017). 

6. Ampirik Analiz 

Her ne kadar kayıtdışı istihdamı etkileyen birçok farklı faktörden bahsedilebilirse de bu çalışmada 

konu iki değişkenli bir yapı içerisinde ele alınmaktadır. Bu bakımdan tahmin edilecek ilişki kapalı 

biçimde aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

                           

Kayıtdışı istihdam doğrudan ölçülemeyen, ancak tahmin edilebilen bir büyüklüktür ve eldeki tek 

veri TÜİK tarafından yapılan tahminlerden ibarettir. SGKP ödemelerine ilişkin bilgiler ise müstakil 

olarak değil SGKP ödemelerinin GSYH ve vergi gelirlerine oranı şeklinde mevcuttur. Bu nedenle, 

eldeki mevcut veri imkanlarıyla doğrudan SGKP ödemelerinin kayıtdışı istihdam hacmi üzerine 

etkisini araştırmak mümkün olmamaktadır. TÜİK tarafından yapılan kayıtdışı istihdam oranı 

tahminleri Çelik ve Güney (2017)’den, SGKP’nin GSYH ve vergi gelirlerine oranına ilişkin veriler 

OECD online veritabanından elde edilmiştir. Kayıtdışı istihdam tahminleri 1988’den başladığı için 

örneklem dönemi 1988-2016 ile sınırlandırılmıştır. 

Şekil 1’de verilen kayıtdışı istihdam oranı tahminleri grafiği incelendiğinde örneklem dönemi 

içerisinde Türkiye’de kayıtdışı istihdam oranının azalan bir seyir izlediği görülmektedir. Buna 

karşılık SGKP ödemelerinin GSYH ve vergi gelirlerine oranı zaman içinde artmaktadır (Şekil 2). 

 

Şekil 1. Kayıtdışı istihdam oranı tahminleri (Kaynak: TÜİK). 

 

30

35

40

45

50

55

60

88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social                                        Antalya 

Impacts of Globalization and Liberalization”                               11
th

-13
th

 October 2018  

 

197 
 

 
Şekil 2. SGKP ödemelerinin zaman içindeki seyri. (Kaynak: OECD) 

Regresyon analizine geçmeden önce serilerin durağanlık özelliklerini araştırmak üzere üç farklı 

birim-kök testi yürütülmüştür. Testlerden elde edilen sonuçlara göre bütün seriler düzey değerleri 

itibariyle durağan değiller, ancak birinci farkları alındığında durağan hale gelmektedirler. 

 

Tablo 4. Birim-kök testi sonuçları.  

 ADF PP KPSS 

 c c + t c c + t c c + t 

KİO 
-3,7979 

(0,0082) 

-5,1822 

(0,0015) 

-3,7656 

(0,0088) 

-5,1930 

(0,0015) 
0,6565 0,0614 

SGKP/GSYH 
-0,6866 

(0,8284) 

-5,6651 

(0,0009) 

-0,4183 

(0,8919) 

-2,8534 

(0,1925) 
0,7311 0,0653 

SGKP/VG 
-0,3250 

(0,9046) 

-5,3737 

(0,0016) 

-0,4059 

(0,8942) 

-2,5477 

(0,3048) 
0,6414 0,1208 

KİO 
-8,1584 

(0,0000) 

-7,9832 

(0,0000) 

-24,9784 

(0,0001) 

-25,1594 

(0,0000) 
0,5000 0,5000 

SGKP/GSYH 
-5,1041 

(0,0006) 

-4,8758 

(0,0048) 

-6,1219 

(0,0000) 

-6,0212 

(0,0000) 
0,0800 0,0684 

SGKP/VG 
-4,6188 

(0,0000) 

-4,1256 

(0,0207) 

-5,6682 

(0,0001) 

-5,8295 

(0,0004) 
0,1891 0,1428 

Not: Parantez içindeki değerler kesin anlamlılık düzeyi (p-değeri) dir. KPSS testi asimptotik kritik değerleri: 

sabitli model (c): %1 için 0,7390, %5 için 0,4630, %10 için 0,3470. Sabitli ve trendli model (c + t): %1 için 

0,2160, %5 için 0,1460, %10 için 0,1190. 

 

Değişkenlerin 1. dereceden bütünleşik olmaları düzey değerleri arasında kurulacak bir regresyonun 

gerçekte olmayan bir ilişkiyi yansıtması (sahte regresyon) riskini doğurmaktadır. Bu riskin 

geçerliliğini belirlemek amacıyla değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ARDL 

sınır testi ile araştırılmış ve sonuçlar Tablo 5’te rapor edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 
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kayıtdışı istihdam oranı ile her iki SGKP göstergesi arasında %1 düzeyinde anlamlı bir uzun-dönem 

ilişkisi (eşbütünleşme) mevcuttur.  

Tablo 5. ARDL sınır testi sonuçları. 

Bağımlı 

değişken 

Bağımsız 

değişken 
F-değeri 

Seçilen 

Model 

Kritik 

değerler 
I(0) I(1) 

KİO SGKP/GSYH 6,0716 ARDL(4, 4) %10 

%5 

%1 

3,02 

3,62 

4,94 

3,51 

4,16 

5,58 KİO SGKP/VG 11,0075 ARDL(1, 1) 

Değişkenlerin eşbütünleşik oldukları anlaşıldıktan sonra regresyon denklemleri iki farklı 

eşbütünleşik regresyon tahmin yöntemleriyle tahmin edilmiştir. Her iki yöntemden elde edilen 

katsayı tahminleri işaret olarak aynı, büyüklük olarak ise benzerdir. FMOLS ve DOLS tahminlerine 

göre kayıtdışı istihdam oranı ile SGKP göstergeleri arasında negatif yönlü oldukça anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır.  

Tablo 6. FMOLS katsayı tahminleri. 

 Bağımlı değişken: KİO 

 katsayı s. hata t p katsayı s. hata t p 

SGKP/GSYH -3,387 0,662 -5,121 0,000     

SGKP/VG     -1,324 0,211 -6,284 0,000 

 

Önsel beklenti ilişkinin pozitif yönlü olması şeklinde iken negatif işaretli katsayıların ortaya 

çıkması değişkenler arasındaki gerçek ilişkinin bu yönde olması kadar değişkenlerin yapılarından 

da kaynaklanıyor olabilir. Salt SGKP değerleri yerine bunların GSYH’ye ve vergi gelirlerine 

oranlarının kullanılması, diğer taraftan kayıtdışı istihdam serisinin tahmin değerlerinden oluşması 

olgular arasındaki ilişkinin gerçek yapısının ortaya çıkmasını kısmen perdelemektedir. 

Tablo 7. DOLS katsayı tahminleri. 

 Bağımlı değişken: KİO 

 katsayı s. hata t p katsayı s. hata t p 

SGKP/GSYH -3,158 0,685 -4,612 0,000     

SGKP/VG     -1,249 0,218 -5,729 0,000 

 

7. Sonuç 

Kayıtdışı ekonomi ile yakından ilişkili bir olgu olan kayıtdışı istihdam diğer ekonomiler gibi 

Türkiye’nin de gündemindedir. Dönem dönem çok yüksek oranlara varabilen kayıtdışı istihdam 

oranı mikro ve makro düzeyde birçok kayba neden olmaktadır. İlgili literatürde kayıtdışı istihdam 

olgusuna yol açan birçok ekonomik ve sosyal faktörden bahsedilmektedir. Bu faktörlerin en önde 

gelenlerinden biri de işgücü maliyetlerini doğrudan artıran bir faktör olan sosyal güvenlik katkı payı 

ödemeleridir. İşveren ve çalışan tarafından üstlenildiği için katkı paylarındaki artışlar her iki kesim 

tarafından bir yük olarak görülebilmekte ve kayıtdışılığa teşvik edebilmektedir. 

Bu çalışmada, sosyal güvenlik katkıpayı ödemelerinin kayıtdışı istihdam üzerindeki etkisi zaman 

serisi analizi yöntemleriyle ekonometrik olarak araştırılmaktadır. Bu bağlamda serilerin durağanlık 

özellikleri çeşitli birim-kök testleri ile araştırılmış, eşbütünleşme ilişkisinin varlığı için ise ARDL 
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sınır testine başvurulmuştur. Değişkenler arasındaki eşbütünleşik regresyon tahminleri için de 

FMOLS ve DOLS yöntemleri kullanılmıştır. Her iki yöntemden elde edilen katsayı tahminleri işaret 

olarak aynı, büyüklük olarak ise benzerdir. FMOLS ve DOLS tahminlerine göre kayıtdışı istihdam 

oranı ile SGKP göstergeleri arasında negatif yönlü oldukça anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Önsel beklentilerin aksine negatif işaretli katsayıların ortaya çıkması değişkenler arasındaki gerçek 

ilişkinin bu yönde olması kadar değişkenlerin yapılarından da kaynaklanıyor olabilir. Salt SGKP 

değerleri yerine bunların GSYH’ye ve vergi gelirlerine oranlarının kullanılması, diğer taraftan 

kayıtdışı istihdam serisinin tahmin değerlerinden oluşması olgular arasındaki ilişkinin gerçek 

yapısının ortaya çıkmasını kısmen perdelemesi mümkündür. 

Kayıtdışı istihdam doğrudan ölçülemeyen, ancak tahmin edilebilen bir büyüklüktür ve eldeki tek 

veri TÜİK tarafından yapılan tahminlerden ibarettir. SGKP ödemelerine ilişkin bilgiler ise müstakil 

olarak değil SGKP ödemelerinin GSYH ve vergi gelirlerine oranı şeklinde mevcuttur. Bu nedenle, 

eldeki mevcut veri imkanlarıyla SGKP ödemelerinin kayıtdışı istihdam hacmi üzerine etkisini 

doğrudan araştırmak mümkün olmamaktadır.  
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Avrupa Birliği mi Şangay İşbirliği Örgütü mü 

 
Özay Özpençe

1
         Eren Ergen(Sorumlu Yazar)

2
 

 

Özet 

Korumacılık önlemlerinin gündeme geldiği ve sıkça tartışıldığı günümüzde ülkelerin 

ekonomik birliklere üye olmaları dış ticaret açısından avantajlar getirmektedir. Kurulduğu 

günden bugüne Avrupa Birliği ile ilişki içinde olan Türkiye son dönemlerde bu ilişkinin 

bozulmasından dolayı Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile yakınlaşmaya başlamıştır. Bu 

çalışmanın amacı da son dönemin tartışılan konusu olan Avrupa Birliği mi ŞİÖ mü sorusuna 

cevap aramaktır. Bu doğrultuda Avrupa Birliği ve ŞİÖ tarihçeleri ve kuruluş yapıları 

incelenecektir. Türkiye’nin her iki topluluk ile olan ekonomik ilişkileri çerçevesinde analiz 

yapılarak elde edilen bulgular değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimler: Avrupa Birliği, şangay işbirliği örgütü, ekonomik topluluk 

Jel Sınıflandırması: E66, H13 P50 

 

 

Is the European Union or the Shanghai Cooperation Organization 
 

Abstract 

Today, when protectionism measures are on the agenda and frequently discussed, the fact that 

countries are members of economic unions brings advantages in terms of foreign trade. 

Because of the disruption of this relationship with Turkey in recent years in relations with the 

European Union since its inception Shanghai Cooperation Organization (SCO) has started 

rapprochement with. The aim of this work is to seek answers to the recent questions of the 

European Union or SCO. In this direction, European Union and SCO histories and institutions 

will be examined. The data obtained are analyzed within the framework of economic relations 

with Turkey will be evaluated in both communities. 

Keywords: European Union, shanghai cooperation organization, economic community 

JEL Classification: E66, H13 P50 

 

1.Giriş 

Kurulduğu günden bugüne Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yakın ilişkiler bulunmaktaadır. 

Ancak son dönemlerde bu ilişkilerin bozulmaya başlaması ile birlikte ŞİÖ gündeme gelmiş ve 

tartışmalar bu konu üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin Avrupa Bilriği 

ve ŞİÖ üye ülkeleriyle olan ilişkilerii karşılaştırmaktır. Buna yönelik olarak çalışmada Avrupa 

Birliği ve ŞİÖ genel hatlarıyla açıklanacaktır. Sonrasında Türkiye’nin bu iki oluşum ile dış 

ticaret ilişkisi incelenecektir. Çalışmanın son kısmında ise ele alınan verilerin değerlendirmesi 

yapılacaktır. 
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2.Avrupa Birliği 

Birleşmiş Avrupa düşüncesi, ülkelerin hükümet politikalarında yerini almadan evvel, sadece 

düşünürlerin düşüncelerinde yaşıyordu.1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya 

arasında oldukça kanlı geçen üç savaş yaşanmıştır. Bu savaşların ardından Avrupalı 

düşünürler barışın devam ettirilebilmesinin tek şartının ekonomik ve siyasi yönden birleşmek 

olduğunu belirttiler (web_1). 

1951 yılında doğan Avrupa Birliği 6 kurucu üye ülke tarafından kurulmuştur. Temelleri 

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun kurulmasıyla atılan Avrupa Birliği, Belçika, 

Hollanda, Fransa, Almanya, İtalya ve Lüksemburg tarafından kurulmuştur. Avrupa Kömür ve 

Çelik Topluluğu 1957 yılında Avrupa Atomik Enerji Topluluğu ve Avrupa Ekonomik 

Topluluğu adını almıştır (Ergen ve Yavuz, 2016:551). 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupalı liderler barışın kalıcı olmasını sağlamak adına 

çalışmalarını hızlandırdılar. Dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, 9 Mayıs 1950 

tarihinde Avrupa Devletlerini, kömür ve çelik üretiminde alınan kararları bağımsız bir kuruma 

devretmeyi önerdi (web_2). Birleşmiş Avrupa ülküsü ile yola çıkılan ve Schuman 

Deklarasyonunun bir sonucu olarak 1951 yılında 6 kurucu ülke tarafından Avrupa Kömür ve 

Çelik Topluluğu kurulmuştur. 1957 yılında ise serbest dolaşıma dayanan bir ekonomik 

topluluk kurulması kararlaştırıldı. Artık topluluğun adı Avrupa Ekonomik Topluluğu oldu. 

Avrupa Birliği’ne üye olmak için ekonomik şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Ekonomik şartlar ile anlatılmak istenilen Maastricht Kriterleri’dir. Maastricht Kriterleri mali 

disipline yöneliktir. Maastricht Kriterleri’ne göre kamu açıklarının milli hasılaya oranı %3 

geçmemelidir. Kamunun borçlanmasına yönelik olarak ise milli hasılanın %60’ını 

geçmemelidir olarak tanımlanmaktadır (web_3). 

Avrupa Birliği’nin başarılı seyri diğer ülkeleri de etkilemektedir. Bu nedenle Birleşik Krallık, 

Danimarka ve İrlanda 1973’te birliğe katıldılar. 1980’li yıllarda ise Yunanistan, İspanya ve 

Portekiz’in birliğe katılımı ile birlikte Avrupa Birliği üye sayısı 12’ye ulaşmış oldu. Son 

olarak ise 2013 yılında birliğe Hırvatistan katılmıştır (web_4). 

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve üyelik tarihleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 1: Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler ve Üyelik Tarihleri 
Üye Ülkeler Üyelik Tarihi Üye Ülkeler  Üyelik Tarihi Üye Ülkeler  Üyelik Tarihi 

Avusturya 1995 İtalya 1958 Slovenya 2004 

Belçika 1958 Letonya 2004 İspanya 1986 

Bulgaristan 2007 Litvanya 2004 İsveç 1995 

Hırvatistan 2013 Lüksemburg 1958 Birleşik Krallık 1973 

Kıbrıs 2004 Malta 2004 Almanya 1958 

Çek Cumhuriyeti 2004 Hollanda 1958 Yunanistan 1981 

Danimarka 1973 Polonya 2004 Macaristan 2004 

Estonya 2004 Portekiz 1986 İrlanda  1973 

Finlandiya 1995 Romanya 2007   

Fransa 1958 Slovakya 2004   

 

 

3.Avrupa Birliği ve Türkiye 

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler birliğin kuruluş yıllarına dayanmaktadır. İlk 

defa 1959 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’na ortaklık için başvuran Tükriye 12 Eylül 

1963 tarihinde Ankara Andlaşması’nı imzalayarak Avrupa Ekonomik Topluluğu’na tam 

üyelik ve Gümrük Birliği açısından ilk adımını atmıştır. Türkiye tam üyelik başvurusunu ise 

ancak 27 Nisan 1987 yılında yapabilmiştir. Türkiy’nin Gümrük Birliği’ne alınması ise 1 Ocak 

1996 yılında gerçekleşmiştir (Göney, 2008: 84-85). Avrupa Birliği ve Türkiye arasında tam 
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üyelik müzakereleri ise 2005 yılı itibariyle başlamış ve belirli fasıllar kapsamında halen 

devam etmektedir. 

 

4.Şangay İşbirliği Örgütü 

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kuruluşu Çin ile Sovyetler Birliği’nin aralarında var olan sınır 

problemlerinin çözüme kavuşturulması, bu doğrultuda sınır boyunca güven tahsis edici 

önlemlerin sağlanması ve sınır bölgelerinde silahsızlanmanın gerçekleştirilmesi amacına 

dayanmaktadır. İlgili problemlerin çözümüne yönelik olarak 26 Nisan 1996 günü örgütün de 

adını aldığı Çin’in Şangay şehrinde, Çin, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, ve Tacikistan 

tarafından imzalanan anlaşma ile Şangay Beşlisi ortaya çıkmıştır (Yener, 2013: 72). 

Çin, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, ve Tacikistan’ı kapsayan beş ülke 1997 yılında bu kez 

Moskova’da bir araya gelmişler ve ”Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Arttırılması” ve  

”Sınır Bölgelerinde Askeri Güçlerin Azaltılması” konuları üzerinde uzlaşma sağlanmışlardır. 

1998-2000 yılları arasında Şangay Beşlisi zirve toplantılarını gerçekleştirmiştir. Toplantılar 

sırasıyla Almatı, Bişkek ve Duşanbe’de gerçekleşmiş ve üye ülkeler, sınır bölgelerinde 

güvenin arttırılması yollarına ek olarak siyaset, ekonomi gibi alanlarda da fikir alışverişinde 

bulunmuşlardır (web_5). İmzalanan anlaşma ile Şangay Beşlisi olarak ortaya çıkan oluşum 

beşinci yılını tamamladığında Özbekistan’ı da içine alarak 15 Haziran 2001’de ŞİÖ adıyla 

yoluna devam etmiştir (Yener, 2013: 72). Dikkat edilirse ŞİÖ’nün kuruluşu, Avrupa 

Birliği’nin kuruluşuna benzemektedir. Her iki kuruluşun da temeli komşu ülkelerde barış 

ortamının tahsis edilmesine dayanmaktadır. 

ŞİÖ’nün genel sekreterliğini ise Rashid Alimov yürütmektedir. 10 Temmuz 2015 yılında 

Ufa’da yapılan ŞİÖ zirvesinde alınan kararla birlikte 1 Ocak 2016’dan itibaren 21 Aralık 

2018 tarihine kadar ŞİÖ’nün genel sekreterliğine atanan Rashid Alimov örgütün olağanüstü 

hal ve yetkili mahkemesinin diplomatik rütbesini de kullanmaktadır (web_6). 

2001 yılında kurulan merkezi Pekin’de bulunan ve genel sekreterliğini halen Alimov’un 

yürüttüğü ŞİÖ’ü günümüzde toplam sekiz üyeye sahiptir. Bu üye ülkeler ise Çin Halk 

Cumhuriyeti, Hindistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Pakistan, Rusya Federasyonu ve 

Tacikistan’dır. Örgütün dört adet gözlemci ülkesi bulunmaktadır. Bunlar Afganistan, Belarus, 

İran ve Moğolistan’dan oluşmaktadır. Azerbaycan, Ermenistan, Nepal, Sri Lanka ve 

Türkiye’nin oluşturduğu ülkeler ise ŞİÖ’nün diyalog ortağı ülkeler olarak adlandırılmaktadır 

(web_7).  

 

5.Şangay İşbirliği Örgütü ve Türkiye 

Asya kıtasında yer alan Türk Cumhuriyetleri ile ülkemizin ilişkileri özellikle Sovyetler 

döneminde çok etkin değildir. Ancak Sovyetler’in dağılmasının ardından Türkiye’nin bölgeye 

yönelik dikkati arttımıştır. Bölgede bulunan Türk Cumhuriyetleri ile olumlu ilişkiler 

kurulmuştur. Ayrıca ŞİÖ’nün üç üyesi dışında yer alan üye ülkelerin müslüman veya Türk 

ülkeler olması Türkiye’nin ŞİÖ’ne ilgisini arttırmaktadır. Bu faktörler ve jeopolitik 

konumumuz göz önüne alındığında ŞİÖ Türkiye için bölgesel anlamda önemli bir kurum 

olarak göze çarpmaktadır. Bu kapsamda ilk kez 2007 yılının Ocak ayında Türkiye ŞİÖ’ne üye 

olmak istediğini açıklamıştır. Bu açıklama Rusya ve Kazakistan tarafından ise olumlu 

karşılanmıştır. Fakat Türkiye’nin yaptığı üyelik başvurusu ise kabul edilmemiştir. Bunun 

üzerinde 2011 yılında örgüte diyalog ortağı olma isteği ile başvurulmuş ve kabul alınmıştır. 

Türkiye halen ŞİÖ’nün diyalog ortağı ülkesidir (Eren, 2017: 86-87). 

 

6.Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Ekonomik İlişkileri 

Jeopolitik konumu gereği ülkemiz Avrupa Birliği üye ülkeleri ile yoğun bir dış ticaret 

hacmine sahiptir. Bu başlık altında Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişki 
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analiz edilmektedir. Bu kapsamda Tablo 2, Avrupa Birliği üye ülkelerine ülkemizden 

gerçekleştirilen ihracat verilerini göstermektedir. 

Tablo 2: Avrupa Birliği Ülkelerine Gerçekleştirilen İhracat, Bin ABD Doları, 2014-2018 

 
2018* 2017 2016 2015 2014 

Fransa 4.471.404,458 6.584.199,173 6.022.485,402 5.845.032,377 6.464.243,304 

Hollanda 2.784.181,981 3.864.485,686 3.589.431,87 3.154.867,013 3.458.688,921 

Almanya 9.520.643,15 15.118.909,84 13.998.653,12 13.417.033,19 15.147.423,29 

İtalya 5.793.209,986 8.473.470,854 7.580.836,964 6.887.398,874 7.141.071,417 

Birleşik Krallık 6.226.194,344 9.603.188,772 11.685.790,24 10.556.393,24 9.903.171,589 

İrlanda 340.072,432 527.038,895 494.544,186 466.754,172 470.907,398 

Danimarka 607.057,151 1.011.464,165 947.464,193 901.760,568 1.076.621,318 

Yunanistan 1.180.978,728 1.662.638,49 1.427.205,999 1.400.566,421 1.536.657,781 

Portekiz 655.828,552 811.176,484 651.096,514 558.315,416 557.503,227 

İspanya 4.511.136,117 6.302.134,822 4.988.483,391 4.742.269,587 4.749.584,32 

Belçika 2.305.710,146 3.151.422,142 2.548.240,187 2.557.804,675 2.939.107,911 

Lüksemburg 49.105,626 35.727,985 59.924,29 36.587,026 65.991,16 

İsveç 907.375,029 1.414.291,545 1.215.269,049 1.188.820,688 1.319.785,133 

Finlandiya 199.705,246 297.217,985 292.055,8 266.053,875 329.424,357 

Avusturya 681.462,033 1.113.743,359 1.045.436,96 1.024.532,278 1.134.547,469 

Estonya 51.652,191 105.823,999 171.576,753 117.816,491 177.612,47 

Letonya 67.366,836 127.385,193 196.892,809 173.090,092 193.297,586 

Litvanya 171.329,992 301.632,512 258.594,971 300.249,175 350.973,781 

Polonya 1.926.735,711 3.070.757,801 2.650.504,899 2.329.176,378 2.401.689,387 

Çek Cumhuriyeti 573.447,734 907.616,316 803.963,534 768.631,175 836.576,898 

Slovakya 297.249,19 387.191,374 384.271,125 545.752,603 472.277,524 

Macaristan 683.132,886 1.080.256,564 831.784,605 711.788,63 693.581,753 

Romanya 2.227.575,305 3.139.187,673 2.671.249,153 2.815.506,203 3.008.010,728 

Bulgaristan 1.533.704,454 2.803.182,333 2.383.499,696 1.675.927,931 2.040.156,708 

Slovenya 838.580,55 1.158.253,123 927.487,433 810.405,32 742.816,619 

Hırvatistan 248.601,199 313.830,377 277.924,873 251.651,575 287.401,29 

Toplam 48.855.459,03 73.368.244,46 68.104.668,01 63.504.184,97 67.499.123,33 

Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 

*Yılın ilk yedi ayını kapsamaktadır. 

Tablo 2 incelendiğinde Avrupa Birliği üye ülkelerine ülkemizden gerçekleştirilen ihracat 

verileri görülmektedir. Tablo 2’ye göre Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya’ya yapılan ihracat 

dikkat çekmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatın yarısını 

ilgili üç ülkeye doğru olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği üye ülkeleri ile ile 

arasındaki ihracat ilişkisinin yaklaşık olarak yetmiş milyar dolar civarında olduğu Tablo 

2’den görülmektedir. 2015 yılında ihracatta yaşanılan düşüşün darbe girişminden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Tablo 3, Türkiye’nin Avrupa Birliği üye ülkelerinden gerçekleştirdiği ithalat verilerini 

göstermektedir. 
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Tablo 3: Avrupa Birliği Ülkelerine Gerçekleştirilen İthalat, Bin ABD Doları, 2014-2018 

 
2018* 2017 2016 2015 2014 

Fransa 5.081.292,37 8.070.897 7.364.715 7.597.687 8.122.571 

Hollanda 2.107.231,54 3.747.619 3.000.336 2.914.359 3.517.164 

Almanya 12.871.076,7 21.301.869 21.474.989 21.351.884 22.369.476 

İtalya 6.546.049,49 11.304.715 10.218.387 10.639.042 12.055.972 

Birleşik Krallık 5.379.163,9 6.548.620 5.320.237 5.541.277 5.932.227 

İrlanda 598.033,339 970.306,9 824.413 840.352,4 894.001,2 

Danimarka 460.107,098 808.426,1 910.556,9 806.492,7 1.034.792 

Yunanistan 1.377.987,45 1.833.068 1.187.058 1.860.935 4.043.839 

Portekiz 393.520,738 684.344 658.281,9 640.306,2 762.683,6 

İspanya 3.860.079,06 6.372.911 5.679.305 5.588.524 6.075.843 

Belçika 2.345.347,54 3.728.941 3.200.764 3.146.936 3.863.892 

Lüksemburg 87.549,075 124.388 134.490,3 224.346,5 150.185,3 

İsveç 1.116.682,93 1.776.955 1.478.308 1.585.004 2.014.858 

Finlandiya 603.352,452 938.899,6 942.114,1 1.011.793 1.138.278 

Avusturya 896.841,091 1.472.591 1.521.240 1.568.026 1.814.150 

Estonya 141.966,861 300.080 237.536,2 278.134 293.568,5 

Letonya 107.589,985 141.081 202.021,9 122.832,4 167.813,2 

Litvanya 303.738,786 492.910,3 281.306,9 244.563,7 217.223,3 

Polonya 2.004.376,25 3.445.906 3.244.193 2.977.662 3.082.128 

Çek Cumhuriyeti 1.802.419,94 2.828.107 2.561.652 2.218.334 2.420.199 

Slovakya 494.442,565 895.136,1 951.211,5 858.637,6 919.487,9 

Macaristan 952.752,836 1.513.474 1.301.052 1.305.322 1.187.641 

Romanya 1.670.446,76 2.480.196 2.195.728 2.598.908 3.363.233 

Bulgaristan 1.519.070,11 2.773.127 2.142.523 2.254.180 2.846.185 

Slovenya 206.071,899 381.446,9 296.053,6 343.783,5 301.867,7 

Hırvatistan 108.222,869 21.6867,2 133.517,4 135.757,1 136.889,3 

Toplam 53.037.431,6 85.154.900 77.464.007 78.657.094 88.728.184 

Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 

*Yılın ilk yedi ayını kapsamaktadır. 

Tablo 3 Türkiye’nin Avrupa Birliği üye ülkelerinden gerçekleştirdiği ithalatın verilerini 

içermektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden ithalatı dalgalı bir seyir izlemekle birlikte 

yaklaşık seksen milyar dolar civarındadır. 

 

7.Türkiye ve Şangay İşbirliği Örgütü’nün Ekonomik İlişkileri 

Türkiye jeopolitik konumundan dolayı ŞİÖ’ne de oldukça yakın bulunmaktadır. Ayrıca 

ŞİÖ’ne üye ülkelerin büyük kısmının Türk ve Müslüman ülkeler olmasından kaynaklı olarak 

da Türkiye, ŞİÖ’ne ilgi duymaktadır. Bu başlık altında Türkiye ve ŞİÖ’nün ekonomik 

ilişkileri ihracat ve ithalat yönünden ele alınmaktadır. Tablo 4 Türkiye’nin ŞİÖ’ne 

gerçekleştirdiği ihracat verilerini göstermektedir. 

 

Tablo 4: Şangay İşbirliği Örgütü Ülkelerine Gerçekleştirilen İhracat, Bin ABD Doları, 2014-

2018 

 
2018* 2017 2016 2015 2014 

Kazakistan 416.989,23 746.244,35 623.715,27 750.027,23 977.487,45 

Özbekistan 530.654,49 680.104,36 533.018,38 488.579,85 603.013,1 

Tacikistan 102.389,99 155.862,79 151.621,06 162.783,12 277.383,78 

Kırgızistan 222.617,66 343.599,84 308.932,87 294.701,65 421.431,06 

Pakistan 258.207,44 352.166,26 346.896,05 289.059,98 259.317,27 

Hindistan 648.843,98 758.560,34 651.702,66 650.318,96 586.588,92 
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Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 

*Yılın ilk yedi ayını kapsamaktadır. 

Tablo 4 Türkiye’nin ŞİÖ üye ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat verilerini içermektedir. 

Tablo’ya göre ilgili dönemlerde ihracat rakamlarının düşme eğiliminde olduğu görülmektedir. 

2018 yılının ilk yedi aylın döneminde yaklaşık olarak altı milyar dolarlık ihracat işlemi 

gerçekleştirildiği Tablo 4’ten izlenmektedir. 

Tablo 5 Türkiye’nin ŞİÖ üye ülkelerinden gerçekleştirdiği ithalat verilierini göstermektedir. 

 

Tablo 5: Şangay İşbirliği Örgütü Ülkelerinden Gerçekleştirilen İthalat, Bin ABD Doları, 

2014-2018 

Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 

*Yılın ilk yedi ayını kapsamaktadır. 

Tablo 5 incelendiğinde Türkiye’nin ŞİÖ üye ülkelerinden yaptığı ithalat verileri 

görülmektedir. Tablo incelendiğinde Türkiye’nin ŞİÖ üye ülkelerinden gerçekleştirdiği 

ithalatın azalış sergilediği görülmektedir. 2014 yılında yaklaşık altmış milyar dolarlık bir 

ithalat hacmi bulunmasına rağmen 2017 yılında bu miktarın yaklaşık 52 milyar dolar 

civarında gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

 

8.Avrupa Birliği ve Şangay İşbirliği Örgütü Karşılaştırması 

Bu başlık altında Türkiye’nin her iki oluşum ile girişmiş olduğu dış ticaret ilişkilerinin 

karşılaştırılması yapılmaktadır. Grafik 1 incelendiğinde Türkiye’nin ithalat işlemlerinin 

dağılımı görülmektedir.  

Çin 1.740.880,7 2.936.261,8 2.328.044 2.414.790,4 2.861.052,4 

Rusya Federasyonu 1.930.571,6 2.734.315,9 1.732.953,6 3.588.331 594.3014,1 

Toplam 5.853.173,1 8.709.132,6 6.678.899,9 8.640.607,2 11.931.302 

 
2018* 2017 2016 2015 2014 

Kazakistan    908.025   1.463.158   1.093.897   1.109.832   1.236.268 

Özbekistan    506.700    823.275    709.292    711.555    780.707 

Tacikistan    99.645    197.767    162.255    203.760    160.947 

Kırgızistan    35.094    143.794    101.067    76.858    65.648 

Pakistan    200.709    323.117    263.354    310.545    435.546 

Hindistan   4.585.055   6.216.639   5.757.246   5.613.515   6.898.577 

Çin   13.712.623   23.370.620   25.441.433   24.873.457   24.918.224 

Rusya Federasyonu   13.310.297   19.514.094   15.162.386   20.401.757   25.288.597 

Toplam 33.360.165 52.054.480 48.692.946 53.303.293 59.786.526 
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Grafik 1: Türkiye’nin İthalat Dağılımı, 2014-2018 

Kaynak: TÜİK’ten elde edilen veriler ışığında tarafımızca oluşturulmuştur. 

Grafik 1 incelendiğinde ilgili yıllar boyunca Türkiye’nin ithalat dağılımı 

görülmektedir. Mavi ile Avrupa Biliği, turuncu ile ŞİÖ ifade edilirken gri ile diğer ülkeler 

ifade edilmektedir.  

 
Grafik 2: Türkiye’nin İhracat Dağılımı, 2014-2018 

Kaynak: TÜİK’ten elde edilen veriler ışığında tarafımızca oluşturulmuştur. 

Grafik 2 incelendiğinde Türkiye’nin gerçekleştirdği ihracat verilerinin dağılımı 

görülmektedir. Grafikte mavi ile Avrupa Biliği, turuncu ile ŞİÖ ifade edilirken gri ile diğer 

ülkeler ifade edilmektedir. 
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9.Sonuç 

Korumacı önlemlerin gündemde olduğu günümüzde ekonomik birliklerin içinde yer almak 

ülkeler açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye için Avrupa Birliği’nin 

mi ŞİÖ’nün mü seçilmesi gerektiğinin analiz edimesidir. Bu kapsamda çalışmada ilgili 

oluşumlar ile Türkiye’nin ekonomik ilişkilieri ele alınmaktadır. 

Yapılan analiz neticesinde Türkiye’nin ithalat açısından ŞİÖ ile yoğun ilişki içinde olduğu 

görülmektedir. Ancak Avrupa Birliği ülkelerinden gerçekleştirilen ithalat ŞİÖ ülkelerine 

nispeten daha fazla gerçekleşmektedir. Türkiye’nin ihracat yönününden ele alındığı çalışmada 

gerçekleştirilen ihracatın neredeyse yarısının Avurpa Birliği üye ülkelerine doğru olduğu 

anlaşılmaktadır. 

ŞİÖ üye ülkelerinin çoğunluğunun Türk ve İslam ülkeleri olmasından dolayı Türkiye’nin bu 

oluşum içinde bulunması doku uyuşması açısından önemlidir. Türkiye jeopolitik olarak da 

buna uygun bir konumda bulunanmasına rağmen ekonomik ilişkiler dikkate alındığında 

Avrupa Birliği ile özellik ihracat anlamında azımsanamayacak boyutlarda ilişki içinde 

bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bağlarını koparması kısa vadede 

kolay görünmemektedir. 
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Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kamu Borcu İle Ekonomik Büyüme 

İlişkisinin İncelenmesi: Yapısal Kırılmalı Panel Veri Analizi 
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Özet 

Kamun ekonomideki rolü her geçen gün daha fazla artmaktadır.Kamu, hizmetlerini 

gerçekleştirirken olağan ve olağanüstü kaynaklara başvurmaktadır. Kamu finansmanı olarak 

borçlanma olağanüstü kaynak olarak kabul edilmektedir. Kamu borçlanması ekonomik 

amaçlarla yapılabileceği gibi fiskal amaçlarla da yapılabilmektedir. Borçlanma konusunda 

literatürde farklı görüşler bulunmaktadır. Keynesyen görüşe göre kamu borçlanması 

ekonomik büyümeyi arttırıcı etki yaratabilirken Ricardian teori ise kamu finansmanı olarak 

borçlanma ve vergi toplamanın aynı sonuçları doğuracağını ifade etmektedir. Bu çalışmanın 

amacı da kamunun borçlanmasının ekonomik büyüme ile ilişkisini analiz etmektir. Yapısal 

kırılmalı panel eşbütünleşme testinin kullanılacağı ampirik analiz 2001-2016 yıllarını 

kapsamaktadır. Avrupa Birliği kurucu ülkeleri ve Türkiye’nin incelendiği çalışmada kamu 

borç stoku ve ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimler: Kamu borç stoku, ekonomik büyüme, Avrupa Birliği, yapısal kırılmalı 

panel eşbütünleşme testi 

Jel Sınıflandırması: E62, H0, O49 

Investigation on the Relationship Between Public Debt and 

Economic Growht in the European Union and Turkey: Structural 

Break Panel Data Analysis 
Abstract 

The role of the government in the economy is increasing day by day. When conducting public 

services, it refers to ordinary and extraordinary resources. Borrowing as public financing is 

considered an extraordinary resource. Public borrowing can be done for economic purposes as 

well as for fiscal purposes. There are diffirent opinions on borrowing in the literature. 

According to Keynesian theory, public borrowing may have an effect of promoting economic 

growth. The Ricardian theory implies that borrowing and taxing as public financing will have 

the same consequences.  The purpose of this study is to analyze the relationship between the 

borrowing and economic growth. The empirical analysis to be used for the structural break 

panel cointegration test covers the years 2001-2016. There is no cointegration relationship 

between public debt stock and economic growth in the study of the European Union’s 

founding countries and Turkey. 

Keywords: Public debt stock, economic growth, European Union, structural break panel 

cointegration test. 

JEL Classification: E62, H0, O49 
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1.Giriş 

Kaynak dağılımı ekonomi biliminde önemli bir yer tutmaktadır. Kaynakların ülkeler arasında 

dağılımı da bu konuda dikkat çeken bir sorunsaldır. Ülkelerin kaynaklarının yetersiz kalması 

kamu borçlanmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler 

giderlerini karşılamakta güçlük çekmektedir. Ülkeler artan harcama baskılarını olağan 

gelirleriyle karşılamakta zorlanmaktadır. Bu durumda kamu hem yurt içi hem yurt dışı 

kaynaklardan borçlanma yoluna gitmektedir. 

Kamu finansmanında büyük bir payı olan borçlanma yurt içinden veya yurt dışından 

sağlanmaktadır. Ancak borçlanmayı sürekli gelir yaratmak için kullanan ülkeler artan kamu 

borçlanma maliyetlerini karşılamakta güçlük çekebilmektedir. Kamu finansmanı olarak 

borçlanmanın artan maliyetleri ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler 

bırakabilmektedir. Borçların sürdürülebilirliğinin sağlanması bu açıdan gereklidir. Ancak 

kamu finansmanı için borçlanma her zaman ekonomik nedenlerden kaynaklanmayabilir. 

Büyük Buhran ile birlikte gelişen Keynesyen düşünce ile birlikte devletler fiskal amaçlar 

güderek borçlanma silahına başvurmaktadır. Müdahaleci devlet kavramının öne sürdüğü 

görüşe göre devlet maliye politikası olarak da borçlanmaktadır. 

Kamu finansmanı olarak borçlanma konusu temel olarak iki görüş etrafında şekillenmektedir. 

Bu çalışmanın amacı kamu finansmanı olarak borçlanmanın ekonomik büyüme ile ilişkisinin 

ampirik yönden analiz edilmesidir. Çalışmada 2001-2016 yıllarını kapsayan yıllık veriler 

kullanılarak panel eşbütünleşme analizi yapılmaktadır. Çalışmada Avrupa Birliği kurucu 

üyeleri ve Türkiye test edilmektedir. Bu kapsamda çalışmanın birinci bölümünde Avrupa 

Birliği hakkında bilgi verilecektir. Bu bölümde Avrupa Birliği’nin kuruluş aşaması kısaca 

özetlenecek sonrasında Avrupa Birliği kurucu ülkeleri ve Türkiye’nin kamu borçlanma 

verileri yıllar itibariyle izlenecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde kamu borçlanması ile ilgili 

olarak teorik altyapı ele alınacaktır. Üçüncü bölümde ise kamu borçlanmasına yönelik 

literatür incelenecektir. Çalışmanın dördüncü bölümünde kamu borçlanması ve ekonomik 

büyüme ilişkisi ampirik yöntemler ile analiz edilecek ve bulgular raporlanacaktır. Elde edilen 

bulgular çalışmanın sonuç bölümünde ele alınacaktır. 

 

2.Avrupa Birliği ve Türkiye 

Avrupa Birliği 1951 yılında 6 ülke tarafından oluşturulmuştur. Belçika, Fransa, Hollanda, 

Lüksemburg, Almanya ve İtalya’nın oluşturduğu 6 ülke Avrupa Kömür ve Çelik 

Topluluğu’nu kurarak Avrupa Birliği’nin temellerini atmıştır. 1957 yılına gelindiğinde 

Avrupa Atomik Enerji Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulmuştur. Tek bir Pazar 

kurmak ve sınırsız bir Avrupa oluşturmak uğrunda bu üç kuruluş aynı yıl içerisinde 

birleşmiştir. Birleşme refah artışını, özgürlüğün ve barışın sağlanmasını hedeflemektedir. 

İkinci Dünya savaşından sonra temelleri atılan Avrupa Birliği zaman içinde daha fazla üyeye 

ulaşmıştır. Avrupa Birliği üyelik sürecinde Kopenhag ve Maastricht Kriterlerinin sağlanması 

gerekmektedir (Ergen ve Yavuz, 2016: 551). 

 

Tablo 1: Avrupa Birliği Tanımlı Kamu Borç Stoku Toplamı, Milli Gelirin Yüzdesi, 2001-

2016 
Ülkeler Belçika Fransa Hollanda Lüksemburg Almanya İtalya Türkiye 

2001 107.6 58.1 49.2 7 57.7 104.7 76.07449 

2002 104.7 60 48.5 6.9 59.4 101.9 72.05791 

2003 101.1 64.1 49.7 6.9 63.1 100.5 65.73857 

2004 96.5 65.7 49.9 7.3 64.8 100.1 57.7327 

2005 94.6 67.1 49.3 7.5 67 101.9 50.75784 

2006 91 64.4 44.8 7.9 66.5 102.6 44.67339 

2007 87 64.3 42.7 7.8 63.7 99.8 38.15751 

2008 92.5 68 54.8 15.1 65.1 102.4 38.11053 
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2009 99.5 78.9 56.9 16 72.6 112.5 43.78564 

2010 99.7 81.6 59.3 19.9 81 115.4 39.99867 

2011 102.6 85.2 61.6 18.8 78.7 116.5 36.39219 

2012 104.3 89.5 66.4 21.8 79.9 123.4 32.6233 

2013 105.6 92.3 67.7 23.4 77.5 129 31.27043 

2014 106.7 94.9 67.9 22.4 74.9 131.8 28.64858 

2015 106 95.6 65.2 21.6 71.2 132.1 27.49601 

2016 105.9 96 62.3 20 68.3 132.6 28.10174 

Kaynak: Eurostat
3
, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Bakanlığı

4
. 

 

Avrupa Birliği tanımlı borç stoku, birlik bünyesinde ekonomik ve parasal birliğe geçişin ön 

koşulu olan Maastrciht Kriterleri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Türkiye’de Maliye 

Bakanlığı’nın Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği esas alınarak Avrupa Birliği 

tanımlı borç stoku hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda genel yönetimi oluşturan kurum ve 

kuruluşların iç ve dış borç stokları toplanmakta ve böylece genel yönetim brüt borç stoku elde 

edilmektedir. Sonrasında genel yönetim kapsamına giren kurum ve kuruluşların yine genel 

yönetim kapsamı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlara olan yükümlülükleri 

düşülmektedir. Kuponsuz olarak ihraç edilen senetlerin yazılı değeri esas alınmaktadır. Buna 

ek olarak TÜFE’ye endeksli senetlerin anapara enflasyon farkı merkezi yönetim iç borç 

stokuna dahil edilmektedir. Son olarak merkezi yönetimin yükümlülüğü olan dolaşımdaki 

bozuk para tutarı merkezi yönetim iç borç stokuna dahil edilerek genel yönetim borç stoku 

toplamına yansıtılmaktadır
5
. Tablo 1’de Avrupa Birliği tanımlı borç stoku verileri 

bulunmaktadır. Tablo incelendiğinde Lüksemburg dışındaki ülkelerin kamu borç stokunun 

yüksek olduğu görülmektedir. 

Maastricht Kriterleri 126. madde mali disipline yöneliktir. Kamunun bütçe açıklarını ve 

borçlanma sınırlarını çizmektedir. Buna göre kamu açıklarının milli hasılaya oranı %3 

geçmemelidir. Kamunun borçlanmasına yönelik olarak ise milli hasılanın %60’ını 

geçmemelidir olarak tanımlanmaktadır
6
. Tablo 1 Avrupa Birliği kurucu üyelerinin kamu borç 

stoku toplamlarının milli hasılalarına oranlarını göstermektedir. Tablo 1 incelendiğinde 

özellikle son yıllarda Lüksemburg ve Türkiye dışında kalan ülkelerin Maastricht Kriterlerine 

uymadığı görülmektedir. Ayrıca küresel finans krizi sonrası dönemde ülkelerin kamu borç 

stoklarının arttığı Tablo 1 aracılığı ile görülmektedir. Ancak Türkiye bu durumun dışında 

kalmaktadır. 2008 yılında %38 olarak gerçekleşen kamu borçlanmasının milli gelire oranı, 

2009 yılında artmış ve %43 olmuştur. Buna rağmen izleyen yıllarda Türkiye’de kamu 

borçlanmasının milli gelire oranı düşüş göstermektedir. 

 

Tablo 2: Kişi Başına Milli Gelir, ABD Doları,2001-2016 
Ülkeler Belçika Fransa Hollanda Lüksemburg Almanya İtalya Türkiye 

2001 29040.63668 27698.12334 32918.78403 55980.40953 28832.88113 27993.94043 9102.883406 

2002 30491.00132 28658.52275 33995.11953 58709.01536 29654.21869 28621.2456 9207.886408 

2003 31064.01594 28276.14716 33706.21791 59951.84056 30350.4809 29029.22341 9490.779776 

2004 32273.58281 29189.87769 35453.33842 64038.538 31848.80272 29386.91128 10753.46592 

2005 33347.04843 30625.93231 37271.89023 68140.65238 32413.54006 29937.5842 11772.98891 

2006 35423.25878 32567.62623 40633.42174 77948.76669 34769.44259 32193.08643 13503.96774 

2007 36871.0357 34176.90174 43471.86449 83825.2916 37009.82579 33781.35621 14709.64919 

                                                 
3
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin=1, Erişim 

Tarihi: 12.10.2017. 
4
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Istatistik-Sunum-Sayfasi?mid=59&cid=12, Erişim Tarihi: 12.10.2017. 

5
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Sikca-Sorulan-Sorular/AB-tanimli-borc-stoku-nedir-Ulkemiz-

acisindan-neden-onemli-bir-gostergedir, Erişim Tarihi: 02.11.207. 
6
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.en.html, Erişim Tarihi: 

01.11.2017. 
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2008 38144.09769 35184.23363 45859.47847 86591.98546 38662.60613 35154.80175 15901.07695 

2009 38070.56992 34795.15822 44102.02028 82290.42669 37734.23696 34269.20306 15348.91431 

2010 40175.85067 36056.65994 44594.61813 85680.18929 39993.30188 34752.00891 17297.8735 

2011 41510.73994 37485.25235 46066.85667 91814.03661 42692.50173 35935.48395 19517.18146 

2012 42639.07662 37671.02818 46715.50098 91526.72071 43564.07389 35757.02368 20549.29308 

2013 43756.73406 39515.13827 48679.15942 95246.11389 45231.97175 35885.39085 22314.40367 

2014 45003.7526 40246.86468 49017.86645 101510.6992 47195.29353 36294.10285 23235.57518 

2015 45861.42735 41199.21977 50077.59103 103769.788 48170.02075 37407.13036 24324.18861 

2016 46700.74337 41489.89783 51284.58312 103352.1639 48989.49173 38328.09734 24807.22666 

Kaynak:OECD
7
. 

 

Küresel kriz borçlanmayı etkilediği kadar milli hasıla üzerinde de etkili olmaktadır. Tablo 2 

Avrupa Birliği kurucu ülkeleri ve Türkiye’nin kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 

rakamlarını ABD Doları cinsinden göstermektedir. Tablo 2’ye göre hasılanın yıllar itibariyle 

arttığı görülmektedir. Ancak küresel krizin yaşandığı yıl dikkate alındığında hasıla 

gerilemiştir. Dahası krizden sonraki yıllarda daralma yaşandığı Tablo 2 aracılığı ile 

görülmektedir. 

 

3.Kamu Finansmanı Teorisi 

Kamu finansmanı için bir sınıflandırma gerekmektedir. Çünkü kamu finansmanı çok genel bir 

terim olarak kullanılmaktadır. Kamu finansman yöntemlerinden bir tanesi de borçlanmadır. 

Kamu borçlanması birçok nedenden kaynaklanmaktadır. Borçlanma büyük veya küçük çapta 

gerçekleşebilmektedir. Borçlanma kamuya gerçek kaynaklar üzerinde fonlar sağlamak üzere 

verilmektedir. Tam istihdamın gerçeklemediği durumlarda kamu borçlanması 

yapılabilmektedir. Kamu borcu gelirleri uzun vadeli sermaye projelerinde toplu yatırıma 

ayrılmış olup bunlar sosyal gelir sağlamak için hesaplanmaktadır. Kamu borçlanması için 

yapılan bu sınıflandırma daha fazla uzatılabilir. Ancak kamu borcunun temel nitelikleri bu 

çerçevede çizilebilmektedir (Buchanan, 1999: 18-19). Kamu finansman aracı olarak kamu 

borçlanmasının amaçları büyük yatırımların finanse edilmesi, bütçe açıklarının kapatılması, 

borç servisinin karşılanması, maliye politikalarının uygulanması ve ekonominin durgunluktan 

kurtarılması olarak sayılabilir. Temel amaçları bu şekilde tanımlanan kamu borçlanması 

olağanüstü finansman kaynağı olarak kabul edilmektedir. 

Olağanüstü gelir yöntemi olarak kabul edilen borçlanma hakkında çeşitli görüşler 

bulunmaktadır. Kamu finansmanı olarak kullanılan kamu borçlanması ekonomik büyümeyi de 

etkileyebilmektedir. Borçlanmanın ekonomik büyümeyi arttıracağının savunan görüşe karşılık 

kamu borcunun faiz artışı ve enflasyon yaratacağını öne süren düşünürler de bulunmaktadır. 

Bu nedenle kamu borçlanması konusunda literatürde konsensüs sağlanamamaktadır. 

Kamu borçlanması ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki maliye politikalarıyla ilgili 

tartışmalarda önemli yer tutmaktadır. 1970’lerin ortalarından beri OECD ülkelerinin pek çoğu 

kalıcı bütçe açıkları ve bütçe açıklarının neticesinde oluşan borçlanmayla yüzleşmiştir. 

Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomilerinden olan Almanya ve Asya ekonomilerinin önemli 

ülkesi olan Japonya’da bu dönemde kamu borçlanmasını arttırmışlardır. 1970’lerden itibaren 

belirtilen ülkelerin ekonomik büyümelerinin çarpıcı şekilde azalmış olması dikkat 

çekmektedir (Brauninger, 2005: 827). Bu noktada kamu borçlarının sürdürülebilirliği akla 

gelmektedir. Kamu borcunun sürdürülebilirliği ile ilgili çalışmalar ise genellikle kamu 

finansmanı olarak borçlanmanın sınırları üzerinde durmaktadır. Optimal bileşim ön planda 

tutulmaktadır. Optimal bileşim ile kamu borçlanması ve kamu gelirleri arasındaki oranı 

değiştirmeyen bütçe açığı seviyesi ifade edilmektedir (Dolenc, 2006: 269). 

                                                 
7
https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm, Erişim Tarihi: 12.10.2017. 
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Ricardo (1817) kitabında kamu finansmanında kullanılacak kaynakların üretim evresinin 

başında veya sonunda alınmasının arasında herhangi bir fark olmadığını savunmaktadır. 

Kamu finansmanının sağlanmasına yönelik olarak toplanacak bir verginin maliyeti üreticiler 

tarafından üretime zam yapılmasıyla sonuçlanmaktadır. Kamu kesimi finansman aracı olarak 

borçlanmayı kullandığında belirli bir faiz ödemektedir. Kamu borçlanması için belirlenen faiz 

üreticinin tasarruflarını arttırmasına yol açmaktadır. Böylece üretim üzerine zam 

yapılmaktadır (Ricardo, 2001: 277-278). Barro (1974) çalışmasında Ricardo’nun 

görüşlerinden etkilenmiştir. Barro, artan kamu borçlanmasının hanehalklarının refahını arttırıp 

arttırmadığını araştırmaktadır. Barro bireylerin sonsuz yaşama sahip olduklarını 

varsaymaktadır. Bu nedenle gelecek kuşaklara geçiş sağlayan transfer zincirinin varlığı 

sebebiyle kamu borçlanmasının refah artışı üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır (Barro, 1974: 

1115-1116). Barro (1979) çalışmasında Ricardocu eşdeğerlik hipotezini ele almaktadır. Kamu 

harcamalarının finansmanı için vergi toplama veya kamu borçlanması yoluna gidilmesi 

arasında yapılacak seçimin özel yatırımların arttırılması üzerinde etkisi olmamaktadır. Her ne 

kadar saygın bir bakış açısıyla şekillense bile bu teori tartışmalıdır. Buna rağmen görüşün 

savunucuları her durumda borç ve vergiler arasında seçimin önemli olmadığını 

vurgulamaktadır (Barro, 1979: 940-941). 

Keynesyen yaklaşım ise özellikle ekonomi durgunluk içindeyse ekonomik büyümenin 

sağlanması için kamu borçlanmasını kabul etmektedir. Böylece kamu borçlanması ile 

gerçekleştirilen kamu finansmanı çarpan mekanizması sayesinde tüketimi ve yatırımları 

arttırmaktadır. Ekonomide dışlama etkisinin tam istihdam durumunun gerçekleşmesi 

sonucunda mümkün olabileceğini ifade etmektedir. Ancak ekonomilerde genelde eksik 

istihdam koşulunun bulunduğunu savunmaktadır. Bu durumda kamu borçları özel kesim 

yatırımlarında karlılığı arttıracak ve borçlanma nedeniyle faiz oranları artsa bile özel kesim 

karlılığında ki artış nedeniyle ekonomik büyümenin sağlanacağını savunmaktadır (Ulusoy, 

2013: 8). 

 

4.Literatür 

Kamu borçlanması ve ekonomik büyüme veya yatırımlar arasında literatürde yapılan birçok 

çalışma bulunmaktadır. Farklı ülke örnekleri için farklı zaman kesitleri uygulanarak 

gerçekleştirilen analizler sonuçları açısından da farklılaşmaktadır. Kamu borç stokunun 

ekonomik büyümeyi arttırdığı sonucuna ulaşan analizlerin yanı sıra kamu borçlanmasının 

ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini savunan çalışmalarda bulunmaktadır. Ayrıca kamu 

borçlanmasını iç ve dış borçlanma olarak ayrı ayrı ele alan çalışmalarda da sonuçların 

farklılaştığı görülmektedir. Tüm bu çalışmalara ek olarak kamu borçlanmasının ekonomik 

büyüme üzerinde etkili olmadığını tespit eden çalışmalarda literatürde yer almaktadır. Cohen 

(1993) yaptığı çalışmada 81 ülkeyi ele almış ve ekonomik büyümenin açıklanmasında kamu 

borçlanmasının etkili olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Umaru vd. (2013) yaptıkları ampirik 

analize göre özellikle kamu finansmanı olarak iç borçlanma yolunun seçilmesi durumunda 

ekonomik büyüme etkilenmemektedir. Kamu borçlanması ve ekonomik büyüme üzerine 

yapılan çalışmalar Tablo 3 vasıtasıyla görülmektedir. 

Tablo 3: Kamu Borçlanmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar 

Yazar / Çalışmanın 

Yılı 

Analizin 

Yapıldığı 

Ülke 

Analizin 

Kapsadığı 

Yıllar 

Bulgular 

Wijeweerav.d. (2005) Sri Lanka 1952-2002 
Borçlanma ile ekonomik büyüme arasında istatistiksel 

olarak anlamsız fakat negatif bir ilişki bulunmaktadır. 

Lau ve Kon (2014) 
17 Tane 

Asya Ülkesi 
1988-2006 

Ekonomik büyümenin desteklenmesine yönelik olarak 

kamu borç yönetiminin önemli olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Chowdhury (2001) 50 Ülke 1982-1999 
Çalışmada 35 gelişmemiş ve 25 gelişmekte olan 

ülkenin analizi sonucunda borçlanma ve ekonomik 
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büyüme arasında negatif ilişkinin varlığına 

ulaşılmaktadır. 

Çetin (2005) Türkiye 1989-2004 
Çalışmasında kamu borçlanmasının büyüme üzerinde 

etkili olmadığını ileri sürmektedir. 

Karagöl (2002) Türkiye 1960-1996 

Çalışmanın sonuçlarına göre ekonomik büyüme ve 

kamu borçlanması arasında negatif bir ilişkinin varlığı 

görülmektedir. 

Deshpande (1997) 

Latin 

Amerika, 

Asya ve 

Afrika’yı 

kapsayan 13 

ülke 

1971-1991 

Borçlanma ile yatırımlar arasında 1971-1983 dönemi 

arasında pozitif bir ilişki, sonraki dönemde negatif bir 

ilişki bulunmaktadır. 

Were (2001)  Kenya 1970-1995 
Kamu borçlanması ekonomik büyümeyi negatif 

etkilemektedir. 

Umaruv.d. (2013) Nijerya 1970-2010 

Kamu iç borçlanması ve ekonomik büyüme arasında 

nedensellik bulunmamaktadır. Dış borçlanma ile 

ekonomik büyüme arasında ise karşılıklı nedensellik 

bulunmaktadır. 

Clements (2003) 55 Ülke 1970-1999 

Düşük gelirli ülkeler ile yapılan çalışmaya göre kamu 

borçlanması yatırımları etkileyerek ekonomik büyüme 

üzerinde negatif bir etkide bulunmaktadır. 

Cohen (1993) 81 Ülke 1965-1987 
Ekonomik yatırımların açıklanmasında kamu 

borçlanması çok etkili değildir. 

Hansen (2001) 54 Ülke 1974-1993 
Borçlanma ve ekonomik büyümenin negatif bir 

ilişkiye sahip olduğu saptanmaktadır. 

 

5.Bulgular 

Bu çalışmada kamunun toplam borçlanmasının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin 

analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada Avrupa Birliği’nin kurucu ülkeleri ve 

Türkiye’ye ait yıllık veriler kullanılmaktadır. Panel veri analizi yöntemi kullanılan çalışmada 

2001 ve 2016 yıllarını kapsayan yıllık veriler kullanılmaktadır. Avrupa Birliği’nin kamu 

borcu toplamının verileri Eurostat’tan
8
, Türkiye kamu borcu toplamı Türkiye Cumhuriyeti 

Hazine Bakanlığı’ndan
9
 elde edilmiştir. Her iki seri içinde milli hasıla verilerine ise 

OECD’nin veri havuzundan ulaşılmıştır. 

Panel veri analizinin uygulanmasında ilk olarak yatay kesit bağımlılıkları test edilmektedir. 

Tablo 4’te yatay kesit bağımlılığı test sonuçları gösterilmektedir. Tablo 4’e göre seriler 

arasında yatay kesit bağımlılığı bulunmaktadır. 

 

Tablo4 :Yatay Kesit Bağımlılığı Testleri Sonuçları 
Seriler GDP Debt Panel 

Testler Test İstatistiği ve Olasılık Değeri 

LM 24.980 (0.248) 50.437 (0.000) 121.453 (0.000) 

CDLM 0.614 (0.270) 4.543 (0.000) 15.500 (0.000) 

CD -1.366 (0.086) -2.075 (0.019) 7.296 (0.000) 

LMadj 26.047 (0.000) 24.215 (0.000) 11.886 (0.000) 

Not: Yatay kesit bağımlılığın test edilmesinde LM testi için Breusch ve Pagan (1980), CDLM testi için 

Peseran (2004) ve CD testi için Peseran (2004) tarafından geliştirilen testler kullanılmaktadır. 

Panel veri analizlerinde seriler arasında homojenlik bulunup bulunmadığı test edilmektedir. 

Tablo 5 homojenlik testi sonuçlarını göstermektedir. 

 

                                                 
8
 Genel kamu brüt borçlanması, kamu borçlarının yıl sonunda ödenmemiş nominal değerdeki 

konsolide genel kamu brüt borcu olarak tanımlanmaktadır. 
9
 Genel yönetim borç stoku, genel yönetim sektörünün sektöreler arası ve sektörler içerisinde 

konsolide edilmiş, nominal değerli toplam brüt borcunu ifade etmektedir. 
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Tablo 5: Homojenlik Testi Sonuçları  
 Test İstatistiği Olasılık Değeri 

 ̂ 1.480 0.069 

 ̂    1.642 0.050 

Tablo 5’e göre. Hesaplanan testlerin olasılık değerleri 0.05’ten büyük olduğu için H0 hipotezi 

red edilemez. Modelin homojen olduğu anlaşılmaktadır. Bu aşamadan itibaren yatay kesit 

bağımlılığı altında homojen seriler için uygulanabilecek testler ile analize devam 

edilmektedir. Tablo 6 yatay kesit bağımlılığı bulunan homojen seriler için uygun olan 2. nesil 

panel birim kök test sonuçlarını göstermektedir. 

 

Tablo 6: Birim Kök Testi Sonuçları  
Panel İçin Birim Kök Testi 

Seriler t-istatistiği Olasılık Değeri WS İstatistiği Olasılık Değeri 

GDP -0.501 0.691 0.497 0.997 

Debt -1.409 0.514 -0.987 0.671 

Kesitler İçin Birim Kök Testi 

GDP 

Ülkeler SURADF %10 %5 %1 

Belçika -3.445 -7.214 -8.185 -10.01 

Fransa -4.856 -7.220 -8.159 -10.12 

Hollanda -4.808 -6.166 -7.077 -8.777 

Lüksemburg -5.540 -6.992 -7.640 -9.913 

Almanya -4.088 -6.415 -7.416 -9.438 

İtalya -4.360 -6.135 -7.013 -8.720 

Türkiye -4.093 -6.242 -7.160 -9.414 

Debt 

Ülkeler SURADF %10 %5 %1 

Belçika -4.432 -6.925 -7.988 -11.48 

Fransa -4.246 -6.456 -7.917 -11.61 

Hollanda -3.645 -6.712 -7.698 -10.42 

Lüksemburg -2.809 -6.212 -7.023 -9.543 

Almanya -4.873 -4.537 -5.547 -8.204 

İtalya -2.463 -6.890 -8.320 -10.96 

Türkiye -3.601 -7.707 -9.425 -15.82 

Not: Panel için birim kök testi analizinde Smith v.d. (2004) testi kullanılmaktadır. Yatay kesitler için birim 

kök testi analizinde Breuer vd. (2002) testi kullanılmaktadır. 

 

Tablo 6’da hem kesitler için hem panel için birim kök test sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo6’ya göre birim kök testi incelendiğinde hem panelin hem kesitlerin birim kök 

içerdikleri görülmektedir. Serilerin birim kök içermesi eş bütünleşme testleri yapılmalarına 

uygun olduklarını göstermektedir. Bu aşamada yatay kesit bağımlılığı bulunan homojen 

seriler için uygun olan panel eşbütünleşme testi uygulanmaktadır. Panel eştbütünleşme test 

sonuçlar Tablo 7’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 7: Westerlund ve Edgerton (2008) Eşbütünleşme Testi Sonuçları 
   Olasılık Değeri   Olasılık 

Değeri 

Yapısal Kırılmasız Model -0.00336 0.49866 1.11542 0.86766 

Sabitte Yapısal Kırılmalı Model 0.81927 0.79368 0.37412 0.64584 

Rejimde Yapısal Kırılmalı Model -0.77424 0.21939 -0.77697 0.21859 

Yapısal Kırılma Tarihleri 

Sabitte Yapısal Kırılmalı Model Rejimde Yapısal Kırılmalı Model 

Ülkeler Kırılma Tarihleri Ülkeler Kırılma Tarihleri 

Belçika 2008 Belçika 2009 

Fransa 2002 Fransa 2002 
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Hollanda 2008 Hollanda 2007 

Lüksemburg 2008 Lüksemburg 2008 

Almanya 2009 Almanya 2008 

İtalya 2005 İtalya 2005 

Türkiye 2010 Türkiye 2007 

Tablo 7’ye göre H0 eşbütünleşme hipotezi rededilemez. Tabloya göre borçlanma ve ekonomik 

büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmamaktadır. Yapısal kırılmaların olduğu 

serilerin eşbütünleşme ilişkisini bozmuş olabileceği düşünülmektedir. Borçlanma ve 

ekonomik büyüme serileri arasında panel eşbütünleşme ilişkisi bulunmamasına rağmen analiz 

sonucunda ulaşılan yapısal kırılma tarihleri dikkat çekmektedir. Neredeyse tüm kesitlerin 

küresel krizi işaret eden 2008 yılında yapısal kırılmaya sahip olduğu görülmektedir. 

 

6.Sonuç  

1951 yılında 6 ülkenin katılımıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur. Tek bir 

Pazar kurmak ve sınırsız bir Avrupa oluşturmak amacıyla bir araya gelen 6 ülke Avrupa 

Birliği’nin temellerini atmış ve 1957 yılında refah artışı, özgürlük ve barışın sağlanması için 

bir araya gelmişlerdir. Kurulan birliğe katılabilmek için çeşitli kriterler  vardır. Bu kriterlerin 

ekonomik tarafı Maastricht Kriterleri ile belirlenmektedir. Buna göre birlik üyesi ülkeler 

hasılalarının %3’ü kadar açık verebilirken kamu borç stokları ise hasılalarının %60’ını 

aşmamalıdır. 

Bu çalışmada Avrupa Birliği kurucu ülkeleri ve Türkiye’nin kamu borç stokları ile ekonomik 

büyümeleri arasındaki ilişkinin analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Bunun için 2001 

yılından 2016 yılına kadar olan dönemi kapsayan yıllık veriler kullanılmaktadır. Kamu borç 

stoku verileri Avrupa Birliği kurucu ülkeleri için Eurostat veri havuzundan elde edilmiştir. 

Türkiye için Türkiye Cumhuriyeti Hazine Bakanlığı’nın istatistiklerinden Avrupa Birliği 

tanımlı borç stoku verilerine ulaşılmıştır. Kesitler için kişi başına düşen gayri safi yurt içi 

hasıla verileri ise OECD’den alınmıştır. 

Kamu borçlanması ve ekonomik büyümenin arasındaki ilişki yapısal kırılmalı panel 

eşbütünleşme testi ile analiz edilmektedir. Kurucu ülkeler ve Türkiye için kullanılan veriler 

yatay kesit bağımlılığına sahiptir ve homojenlik içermektedir. Dolayısıyla yapılacak 

analizlerde yatay kesit bağımlılığını ve homojenliği dikkate alan testler kullanılmıştır. Panel 

birim kök analizlerine göre serilerin birim kök içerdiği görülmüştür. Birim kök içeren seriler 

için yapısal kırılmalı panel eşbütünleşme testi ve nedensellik testleri yapılmıştır. Ulaşılan 

sonuçlara göre kamu borçlanması ve ekonomik büyüme arasında bir eşbütünleşme ilişkisi 

bulunmamaktadır. Aralarında eşbütünleşme bulunmayan serilerin yapısal kırılma içerdiği 

görülmektedir. Yapısal kırılma tarihleri ise küresel finans krizinin yaşandığı tarihi 

içermektedir. Bu çalışmada elde edilen sonuçları literatürde yer alan çalışmalarda 

desteklemektedir. 

Elde edilen sonuçlar yapısal kırılmaların küresel finans krizinin etkisinde gerçekleştiğini 

göstermektedir. Buradan hareketle analiz edilen örneklerin ekonomilerinin küresel bir krize 

karşı kırılgan olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ülkelerin özellikle finans sektörlerini 

sağlamlaştırmaları gerekmektedir. Bu kapsamda yasal düzenlemeler yapılmalı, denetimler 

sıklaştırılmalı ve alanında uzman personeller kullanılmalıdır. Yine kamu borçlanması 

Maastricht Kriterlerinin üzerindedir. Bu durum kamunun borç yükünü arttırmaktadır. Kamu 

borçlanmasının ekonomik büyümeyi arttırabilmesi için Maastricht Kriterleri dikkate 

alınmalıdır. Ayrıca kamu finansmanı olarak kamu borçlanması yoluna gidilirken fiskal 

amaçlardan ziyade ekonomik amaçlar güdülmesi yapılan borçlanmanın verimli yatırımlara 

dönüşmesini sağlayabilir. Böylece yapılan borçlanma üretken alanlarda kullanılarak 

katlanılacak faiz ödemelerinden fazla bir getiriye imkan sağlayabilir ve milli gelirde artış 

sağlanabilir. 
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Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Pirim Teşviki  

ve Değerlendirilmesi 
 

 

Mahmut Ünsal Şaşmaz
1
                                 Kadir Vural

2
 

 

Özet 

Vergisel teşvikler yoluyla gençleri iş sahibi yapmaya özendirmek ve ekonomik hayata 

katkılarını artırmak amacıyla Gelir Vergisi Kanunda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile  

gençlere girişimcilik ruhu ve cesareti kazandırmak adına olumlu bir adım atılmıştır. Ticaret 

yapmak isteyen ve kendinde bu cesareti bulamayan yirmi dokuz yaşını doldurmamış genç 

girişimciler, getirilen bu teşvik sistemi ile birlikte üç vergilendirme dönemi boyunca elde 

ettikleri kazançlarının kanunda belirtilen kısmını gelir vergisinden indirebileceklerdir. Bunun 

yanında sosyal güvenlik pirim teşviki de sağlanmaktadır. Çalışmamızda genç girişimcilere 

sağlanan vergi teşviki konusu ele alınacak olup bu teşvik düzenlemesinin kapsamı, 

geliştirilmesi gereken yönleri ve etkinliği konusunda değerlendirmeler yapılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler : Teşvik, gelir vergisi. 

JEL Sınıflandırması : H20, K34, K38  

 

 

 

Young Entrepreneurs Tax and Insurance Premium Promotion for  

and Evaluation 
Abstract 

Income Tax Law was regulated in order to encourage young people to do business with tax 

incentives and to increase their contribution to economic life. With this arrangement, a 

positive step has been taken in order to provide young people with entrepreneurial spirit and 

courage. Young entrepreneurs who do not have the courage to trade and who cannot find this 

courage, will be able to deduct the portion of their earnings during the three taxation periods 

from the income tax with this incentive system. In addition, social security incentive is 

provided. In our study, the issue of tax incentive provided to young entrepreneurs will be 

discussed and evaluations will be made about the scope, the aspects and effectiveness of this 

incentive scheme. 

 

Keywords: Incentive, income tax. 

JEL Classification: H20, K34, K38 
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1. Giriş 

Küresel ekonomilerin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlarından biri gelir dağılımının 

adaletli dağıtılması ve buna paralel olarak da işsizlik oranlarının azaltılmasıdır. Türkiye’nin, 

dünyanın diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine kıyasla sahip olduğu 

avantajlarının başında, barındırdığı genç nüfusun olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada özellikle 

sosyal medya sektöründe (Facebook, Google, Linkedin vb.) genç girişimcilerin ne kadar 

büyük bir işler başardığı görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfusun 

girişimciliğe yönlendirilmesinin ne denli önemli olduğu açık şekilde anlaşılmaktadır. Ancak 

günümüz Türk gençliğinin girişimcilikten ziyade ilk çaba olarak devlet kademelerinde 

çalışma hedefi olduğu görülmektedir. Gençlerin girişimcilik konusundaki iştahını ve isteğini 

arttıracak onları farklı alanlarda girişimciliğe teşvik edecek koşulların oluşturulması ve bunun 

öncelikle devletin önceliğinde yapılması gerektiği düşünülmektedir. 

Türkiye genç nüfus bakımından potansiyeli yüksek bir ülkedir. TÜİK verilerine göre 

ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun toplam nüfusa oranı 

2017 yılında % 67,9 olarak gerçekleşti. Çalışma çağındaki nüfusun 15-29 arası yaş grubu ise 

toplam 19.214.639 kişi olarak gerçekleşmiş olup bu sayı toplam nüfusun % 23,78’ini 

oluşturmaktadır (TÜİK: 2017). Toplam nüfusun dörtte birini oluşturan ve iş ve meslek 

hayatının henüz başında olan bu kesim Türkiye ekonomisinin geleceği açısından önemlidir. 

Söz konusu kesimin önemli bir kısmı henüz iş hayatına atılmamış ve eğitimini tamamlamamış 

kesimden oluşmaktadır. Bu gruptan daha çok 25-29 yaş aralığında bulunanlar aktif iş hayatına 

yeni atılan kesimi oluşturmaktadır. Bu kişilerin sayısı da 6.231.542 kişi olup toplam nüfusa 

oranları % 7,71’dir.  

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde 3 

milyon 531 bin kişi oldu. İşsizlik oranı %10,8 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta (15-24 

yaş) işsizlik oranı %19,9 olurken, ayrıca genç nüfus içerisinde çalışmayan ve eğitim de 

görmeyen kişilerin toplam genç nüfus içindeki oranı ise % 27,7 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK: 

2018). Bu bilgiler ışığında olaya bakıldığında ülkemizde genç işsizlik oranının yüksek olduğu 

görülmekte olup söz konusu durum politika yapıcıları yeni politikalar geliştirmeye ve sorunun 

çözümü noktasında adım atmaya itmiştir. Bu nedenle vergisel teşvikler yoluyla gençlerin 

ekonomik hayata katılımını sağlamak ve katkılarını artırmak amacıyla Gelir Vergisi 

Kanununun Mülga Mükerrer 20’nci maddesi 6663 sayılı Kanunla Genç Girişimcilerde kazanç 

istisnası başlığı ile yeniden düzenlenmiştir. 

Bu bildiride gençlerin ekonomik hayata katılımlarını artırmak için getirilen 6663 sayılı 

Kanunla yapılan düzenlemenin ayrıntıları ele alınacak, düzenlemenin genç girişimcilere 

sağladığı avantajlar incelenecek, eksik kaldığı düşünülen yönleri ele alınacaktır. 

2. Genç Girişimcilere Vergi Teşvikinde Kanuni Dayanak 

6663 sayılı Kanunla, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, genç 

girişimcilere vergisel teşvik konusu düzenlenmiş, söz konusu düzenleme ile ilk defa ticari, 

zirai ve mesleki faaliyete başlayan ve adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti kurulan, işe 

başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, işe 

başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi içerisinde kazançlarının 75.000 

Türk lirasına kadar olan kısmından, kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde gelir vergisi 

alınmayacaktır. Bu şartlar şunlardır (Mükerrer 20. Md.): 

1- Faaliyete başlamanın kanuni süresi içesinde faaliyetin icra edildiği yerdeki vergi dairesine 

kanunda belirtilen sürede bildirilmiş olması gerekmektedir. 
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2- İşin başında bizzat kendisinin çalışması ve faaliyeti bizzat kendisinin kontrolünde olması 

gerekmektedir. Kendisinin yanında yardımcı eleman çalıştırması veya hastalık, askerlik 

hizmeti, tutukluluk, iş seyahati gibi geçici bir şekilde işinin başında olunamaması durumu bu 

şartı etkilemez. 

3- İşin şahıs şirketi, adi ortaklık gibi bir şirket adı altında yapılması durumunda tüm ortakların 

faaliyete başlama tarihi itibariyle kanunda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 

4- İş sahibinin vefatı durumunda, işin eş ve çocuklar tarafından devralınması durumu hariç 

olmak üzere, faaliyeti duran ya da devam eden bir işletmenin eş ya da üçüncü derece dahil 

kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması, 

5- Halen faaliyette olan bir işletme ya da mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması. 

Faaliyetler sonucunda kazanç elde edilememesi, 75.000-TL altında kazanç elde edilmesi veya 

zarar edilmesi gibi durumlarda dahi yıllık beyanname vermek zorunludur. Bu teşvik 

uygulamasında Gelir Vergisi Kanunun 94’üncü maddesinde yer alan tevkif suretiyle ödenecek 

vergiler kapsam dışındadır (GVK, Mükerrer 20. Md.). 

Konuyu daha iyi anlamak ve açıklamak açısından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki 

verilmiş olup bakanlık 292 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğini yayımlamıştır. Şimdi 

konuyu çıkarılan genel tebliğ ışığında ayrıntılı inceleyelim. 

3. İstisnadan Faydalanacak Kişiler ve Faydalanma Şartları 

292 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, istisnadan yararlanma şartları aşağıda 

belirtilmiştir. Buna göre teşvikten yararlanacak olan genç girişimcinin;  

 Tam mükellef gerçek kişi olması, 

 Kendisinin 10.02.2016 tarihi itibariyle herhangi bir ticari, zira veya mesleki bir 

faaliyetinin olmaması ve söz konusu tarihten sonra kendisine gelir vergisi 

mükellefiyeti kurulması gerekmektedir. (Kanun metninin yayınlandığı 10.02.2016 

tarihinden önce işe başlayanlar bu istisnadan faydalanamazlar (Trabzon VDB, 2016: 

105)). 

 Faaliyete başlama tarihi itibariyle yirmi dokuz yaşını doldurmamış olması, (Örneğin 

26.06.1987 doğumlu biri 01.11.2017’da işe başlarsa, işe başlanılan tarih itibariyle 29 

yaş doldurulmuş olduğundan istisnadan faydalanılması mümkün değildir.) 

Ayrıca yaş şartına mükellefiyetin başladığı tarih itibariyle bakılacak mükellefiyet 

başladıktan sonra 29 yaşının geçilmesinin teşvik uygulamasına etkisi yoktur. Örneğin, 

29 yaşında işe başlayan kişinin istisnanın ikinci yılda 30 yaşında olması istisnanın 

uygulanmasına engel değildir (Eser, 2017: 627). 

 İşe başlamanın Vergi Usul Kanununda belirtilen süresi içinde bildirilmesi, (Süresi 

içerisinde bildirilmemesi ve ayrıca işe başlamanın yoklama memurlarınca re’sen tespit 

edilmesi halinde bu istisnadan faydalanamaz.) 

 Kişinin kendi işinde bilfiil çalışması veya işin bizzat kendisi tarafından yönetilmesi 

gerekmektedir. Burada belirtilen bilfiil çalışma kavramı, kişinin işte bizzat mesai 

harcaması, fikren ve bedenen katkı sunmasıdır. İşin bizzat başında olmasa bile işle 

ilgili planlamalar yapması kararlar alması, denetimler yapması gibi işi kendi elinde 

tuttuğunu gösteren durumlarda istisna şartı ihlal edilmemiş sayılır. Ayrıca yukarıda 

belirttiğimiz geçici ayrılmalarda da ihlal yoktur. 

4. İstisna Uygulanacak Süre 

Bu istisnadan, faaliyet başlanılan yıl dahil üç vergilendirme döneminde faydalanılabilecektir. 

Örneğin: 2016 Aralık ayında ilk defa mükellefiyet tesis ettirerek faaliyetine başlayan Diş 
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Hekiminin 2016 (Faaliyet bir ay dahi olsa bir dönem kabul edilir), 2017 ve 2018 

vergilendirme dönemlerindeki kazançlarının 75.000 TL’lık kısmı vergiden istisna olacaktır. 

Kıst (işe başlama işi bırakma gibi) dönemlerde de istisna tam olarak uygulanır. 

Yararlanılmayan istisna tutarı hiçbir surette (Kıst dönem eksik kazanç ve benzeri nedenlerle) 

ertesi yıla devretmez (Eser, 2017: 627). 

5. Genç Girişimcinin Faaliyeti Ortaklık Olarak Yürütmesi Durumu 

Genç girişimcinin faaliyetini adi ortaklı ya da şahıs şirketi olarak kurması durumunda, ortak 

olan herkes ayrı ayrı teşvikten yararlanır. Bu durumda ortakların ayrı ayrı kanunda belirtilen 

ve yukarıda saymış olduğumuz şartları taşıması gerekmektedir. Eğer ortaklardan biri teşvik 

şartlarını taşımazsa diğer ortaklar şartları taşısalar bile teşvikten yararlanamazlar. Yine 

mevcut bir şirkete sonradan ortak olunması halinde de teşvikten yararlanılamaz. (GVK-

GT/292). Örneğin, Mehmet, Ali ve Metin hukuk fakültesinden mezun olunca adi ortaklık 

şeklinde bir hukuk bürosu kurmak istemişlerdir. İşe başlama tarihinde Mehmet ve Ali 25 

yaşında, Metin ise 32 yaşında bulunmaktadır. Metin 32 yaşında olduğundan teşvikten 

yararlanması mümkün bulunmamaktadır. Bu yüzden diğer ortaklar Mehmet ve Ali de 

teşvikten yararlanamayacaktır. 

6.  İşletmenin Genç Girişimci Tarafından Devralınması 

Faaliyette olan işletmenin genç girişimci tarafından devralınması durumunda, teşvikten 

yararlanılabilmesi için işletmeyi devreden kişinin genç girişimcinin eş veya üçüncü derecede 

dahil kan ve kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir (GVK-GT/292). Örneğin; Ahmet 

(28), 01.01.2018 tarihinde babasına ait lokanta işletmesini devralmak suretiyle ticari 

faaliyetine başlamıştır. Ahmet, işi devraldığı kişinin 1. derece kan hısımı olan babası olması 

nedeniyle, teşvikten yararlanması mümkün değildir.  

Vefat nedeniyle, kişinin eş ve çocukları tarafından faaliyetin devralınması halinde, devralan eş 

veya çocuklar, yukarıda belirtilen teşvik şartlarını taşımalara halinde, vefat eden mükellefin 

teşvikten yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın devralan eş ya da çocuklar teşvikten 

yararlanabilecektir (GVK-GT/292). Örneğin: 01.01.2017 tarihinde market işine başlayan ve 

teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan Veli (28), 30.09.2017 tarihinde vefat etmiştir. Eşi 

Necla (27) işi devralmıştır ve diğer teşvik şartlarını da taşımaktadır. Bu durumda eş 30. 09 

2017 tarihinden itibaren üç dönem (2017-2018-2019) teşvikten yararlanabilecektir. Eğer vefat 

eden Veli teşvik şartlarını taşımamış olsaydı, faaliyeti devralan eşi teşvik şartlarını 

taşıdığından yine teşvikten yararlanabilecektir. 

Burada kanun koyucu kanunun amacının dolanılmasını engellemek için olumsuz koşul 

öngörmüştür. Vefat nedeniyle ticari faaliyetin eş veya çocuklar tarafından devralınması 

durumu hariç, faaliyeti duran ya da faal olan bir işletmenin eş veya üçüncü derece dahil kan 

ve kayın hısımlar tarafından devralınması durumunda teşvikten yararlanılamayacaktır. Bu 

sınırlama peçelemeli devirlerle, şartlar oluşmamasına rağmen teşvikten yararlanmaya engel 

olmayı amaçlamaktadır (Doğrusöz, 2016). Eğer kanun koyucu burada böyle bir şartı 

koymasaydı, bir kısım faaliyette olan işletmeler teşvikten yararlanmak için, teşvik şartlarını 

taşıyan yakınlarına kağıt üzerinde devirler yapmak suretiyle sistemi suiistimal 

edebileceklerdi. 

7. Genç Girişimcinin Teşvik Konusu İşi Terk Etmesi ve Yeniden İşe Başlaması 

Teşvik şartlarını taşıyan genç girişimciler, çeşitli nedenlerle faaliyetlerini terk etmeleri 

halinde, işi terk tarihine kadar teşvikin imkanlarından yararlanabilirler. Eğer faaliyeti terk 

ettikten sonra yeniden faaliyete başlanılması halinde ilk defa gelir vergisi mükellefi olunması 

gerektiği şartı ihlal edilmiş olacağından tekrar teşvikten yararlanılması mümkün olmayacaktır 
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(GVGT/292). Örneğin; Refik (25), 01.07.2017 tarihinde oto yıkama faaliyetine başlamış ve 

teşvik şartlarından da yararlanmaktadır. Ancak çeşitli nedenlerle işini 31.12.2017 tarihinde 

tek etmiş, ancak 01.06.2018 tarihinde ise yeniden başlamıştır. Buna göre Refik 2017 yılındaki 

kazançlarından dolayı teşvikten yararlanacaktır. Ancak 2018 ve izleyen dönemlerde söz 

konusu teşvikten yararlanması mümkün değildir. 

Birden fazla faaliyetin bir arada yapılması durumunda, yeni başlanılan faaliyet alanı istisna 

süresinin uzatmaz. Örneğin; Metin (24), avukatlık faaliyetine 30.05.2016 tarihinde başlamış 

ve teşvik imkanlarından da yararlanmaktadır. Metin ayrıca 01.01.2018 tarihinde danışmanlık 

faaliyetine de başlamıştır. Bu durumda Metin, 2016-2017-2018 yıllarında teşvikten 

yararlanabilecek olup 2018 yılında başlamış olduğu danışmanlık faaliyeti teşvik süresini 

uzatmayacaktır. 

8. Genç Girişimcilerden Tevkif Suretiyle Kesilen Vergilerin Mahsubu 

Genç girişimcilere sağlanan ve yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan teşvik sistemi, gelir vergisi 

kanununda yer alan (md. 94) tevkif suretiyle ödenecek vergileri kapsamamaktadır.  Bu 

nedenle, teşvikten yararlanan genç girişimcilere ödeme yapılması durumunda gelir vergisi 

tevkifatı yapılması gerekmektedir. Genç girişimciler ilgili yılda kazanç elde edemez veya 

75.000-TL altında kazanç elde ederelerse yine de yıllık beyanname vermek zorunda 

olduklarından tevkif edilen vergilerin tamamı yıllık beyannamelerinde gösterilebilir ve 

hesaplanan gelir vergileri olmadığından mahsup edilemeyen vergi kendilerine iade olunur 

(GVK-GT/292). Örneğin; 01.06.2017 tarihinde faaliyete başlayan ve teşvik şartlarından 

yaararlanan avukat Çetin (26), 01.06.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 70.000-TL tutarında 

serbest meslek kazancı elde etmiştir. Ayrıca ilgili dönemde faaliyeti dolayısıyla kendisine 

yapılan ödemelerden 10.000-TL vergi tevkifatı yapılmıştır. Avukat Çetin, kazancının 70.000-

TL’lik kısmı için teşvik kapsamındaki istisnadan yararlanacak olup kazanç istisna sınırı olan 

75.000-TL’nin altında olduğundan hesaplanan gelir vergisi çıkmayacaktır. Bu durumda 

Avukat Çetin’e tevkifat yoluyla kendisinden kesilen vergi tutarı genel hükümler çerçevesinde 

iade edilecektir. Bu açıdan bakıldığından 75.000-TL’lik istisna sınırı genç girişimcilere vergi 

tevkifatı yoluyla yapılan kesintilerde kısmi bir teşvik imkanı sağlamaktadır. 

9. Genç Girişimcilerde Geçici Vergi 

Teşvikten yararlanan genç girişimciler (geçici vergi beyannamesi vermeyen basit usulde ticari 

kazanç sahipleri, GVK 42’nci maddesi kapsamında kazanç elde edenler ve noterler hariç) 

geçici verginin hesaplanmasında teşvik kapsamında belirtilen istisna tutarını dikkate 

alacaklardır (GVK-GT/292). 

10. Genç Girişimcinin Ticari Zirai Mesleki Faaliyetinin Dışında Gelirinin Olması 

Genç girişimcinin teşvik konusu olan ticari, zirai, mesleki faaliyeti dışında GMSİ, ücret, 

menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve irat gelirlerinin olması durumunda istisna sadece 

teşvik konusu olan faaliyetlerine uygulanacak diğer gelirler istisnadan yararlanamayacaktır. 

Örneğin; 50.000 TL. serbest meslek kazancının yanında 20.000 TL. GMSİ, 10.000 TL. 

menkul sermaye iradı (alacak faizi) geliri elde edilmişse sadece 50.000 TL’lik serbest meslek 

kazancından elde edilen gelir İstisnadan faydalanacak, 20.000 + 10.000 = 30.000 TL’lik 

menkul ve gayri menkul sermaye iradından elde edilen gelirlerin istisnadan yararlanması söz 

konusu olmayacaktır. 

11. Sigorta Pirim Teşviki 

Genç girişimcilere sağlanan vergi teşviki olumlu bir adım olmakla birlikte diğer bir gider 

kalemi olan sigorta primlerinde teşvik olmaması uygulamanın eksik yönünü oluşturmaktaydı. 
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Bu nedenle 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi 

ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanununda genç girişimcilere sigorta pirim teşviki sağlayan bir düzenleme 

yapıldı. Söz konusu kanunun 22’nci maddesiyle 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81/1’inci fıkrasına eklenen (k) bendinde; 

“31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi 

kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç 

tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 

tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci 

madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hâzinece karşılanır. Adi 

ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden 

yararlandırılır.” denilmektedir. Söz konusu kanuni düzenlemeye istinaden çıkarılan 2018/28 

sayılı SGK genelesine göre konunun ayrıntıları düzenlenmiştir. Buna göre; 

 Gelir Vergi Kanununda (Mük. Md. 20) vergi teşvikinden yararlanan genç 

girişimcilerden 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlar 5510 sayılı 

Kanunun 4/1-b maddesi uyarınca 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olan 

gerçek kişiler ile adi ortaklıklar ve şahıs şirketi ortaklarından yalnızca bir ortak söz 

konusu teşvikten yararlandırılır.  

 Sigortalı genç girişimcinin vergi mükellefiyetinin tesisi tarihi itibariyle 18 yaşını 

bitirmiş ve 29 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. 

 Sigortalı genç girişimcinin işe başlama bildirimini kanuni süresi içerisinde yapması 

gerekmektedir. 

 Sigortalı genç girişimci kendi işinde bizzat çalışmalı ve işini bizzat kendisinin 

yönetmesi gerekmektedir. Yardımcı eleman çalıştırması, askerlik, tutukluluk, seyahat 

hastalık gibi geçici ayrılmalar bu şartı bozmaz. 

 Birden çok genç girişimci faaliyeti adi ortaklık ve şahıs şirketi kapsamında 

yaptıklarında, sigorta pirim teşvikinden ortaklardan bir tanesi ve en genç olanı 

faydalanabilecektir. Ayrıca bu durumda sigorta prim teşvikinden faydalanılabilmesi 

için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan bir 

tanesinin bile teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim 

teşvikinden faydalanamayacaklardır. 

 Vefat nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması durumu hariç, 

faaliyeti duran veya halen faal olan bir işletmenin eş veya üçüncü derece dahil kan 

veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekmektedir. 

 Halen faal olan bir işletmeye veya faaliyete sonradan ortak olunmaması 

gerekmektedir. 

 Sigorta pirim teşvikinden yararlanan genç girişimci teşvikten tescil tarihinden itibaren 

bir yıl süreyle faylanabilecektir. 

Genç girişimcilere sigorta pirim teşvikinin şartları, vergi teşviki ile benzer olduğundan burada 

örneklere yer verilmemiştir. Aradaki en önemli fark, vergi teşvikinde üç yıl gibi bir süre 

varken sigorta teşvikinde teşvik süresi bir yıldır. Ayrıca ortaklıklarda vergi teşvikinden tüm 

ortaklar yararlanabilirken, sigorta pirim teşvikinden sadece bir ortağın yararlanması da 

eleştirilebilecek bir husustur.  

Sigorta pirim teşvikinde, 1 Haziran 2018 tarihinden sonra ilk defa kendi işini kuran 18-29 yaş 

arasındaki genç girişimcilerin, asgari ücrete karşılık gelen kazançları için ödemeleri gereken 

bir yıllık prim tutarları Hazine tarafından karşılanacaktır. Bu da 2018 yılı rakamlarıyla aylık 

700.17 lira, yıllık  8 bin 402 lira teşvik anlamına gelmektedir.  
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12. Diğer Hususlar 

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmese veya istisna haddinin altında kazanç 

elde edilmiş olsa dahi yıllık beyanname verilecektir. Bu durum, istisnadan yararlanacak olan 

mükelleflerden mesken kira geliri elde edenlerin mesken kira gelirleri için öngörülen 

istisnadan yararlanmalarını engellemektedir. Bir vergilendirme döneminde kazancın yeterli 

olmaması nedeni ile yararlanılamayan istisna kısmı izleyen vergilendirme dönemlerine 

devretmeyecektir. İstisnadan faydalanmak için vergi dairesine başvuru şartı olmayıp yukarıda 

da ifade ettiğimiz üzere mükellefler tarafından verilecek beyannamelerde yapılacak bildirim 

sonucu istisnadan yararlanılacaktır (Ege, 2018). 

13. Sonuç 

Vergisel teşvikler yoluyla gençleri iş sahibi yapmaya özendirmek ve ekonomik hayata 

katkılarını artırmak amacıyla Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 20’nci maddesinde yapılan 

düzenlemenin genç girişimcileri teşvik adına olumlu bir adım olarak değerlendirilmektedir. 

Düzenlemenin suiistimallere yer verilmeden uygulanması halinde, Türkiye ekonomisine 

sağlayacağı katkı ortada olup bu vesile ile gençlerin girişimcilik ruhunun teşvik edilmesinin 

de ayrıca yerinde olduğu düşünülmektedir. Burada belirtilmesi gereken husus teşvik 

kapsamının sadece gelir vergisi ile sınırlı kalmasıdır.  Kapsamın daha da genişletilerek, stopaj 

gibi vergi türlerini de içine almasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca girişimci 

üzerinde önemli bir yük olan sigorta pirimleri düzenlemenin ilk zamanlarında kapsamda yer 

almamaktaydı. 7143 sayılı yasa ile getirilen pirim teşviki ile 01.06.2018 tarihinden itibaren 

düzenleme yürürlülüğe girmiş olup teşvik kapsamı biraz daha genişletilmiştir. Ancak 

yukarıda da belirtildiği gibi pirim teşviki sağlanıp stopaj teşvikinin verilmemesi uygulamada 

bir eksiklik oluşturduğu düşünülmektedir. Ayrıca vergi teşvikinin üç yıl, sigorta pirim 

teşvikinin de bir yıl uygulanması da ayrı bir sorundur.  

Teşvik sisteminde belirtilmesi gereken bir diğer husus da 29 yaş sınırıdır. Günümüzde devlet 

memuriyetine girme yaşı azami 35’tir. Öğretmenlik mesleğinde bu sınır 40 olarak 

gerçekleşmektedir. Devlet sisteminde hal böyle iken, teşvik sisteminde konulan 29 yaş 

sınırının biraz aşağı kaldığı düşünülmektedir. Türkiye şartlarında bir kişinin eğitim hayatının 

24-25 yaşlarda bittiği göz önüne de alındığında, 29 yaş sınırının 32 veya 35 yaşlarına 

çıkarılması düşünebilir.  

Genç girişimcilere getirilen teşvik sistemi başlangıç itibariyle ülke ekonomisi ve gençler için 

önemli bir uygulamadır. Bu sistemin daha genişleyip yaygınlaşması ise ülke ve millet 

yararına olacaktır. Daha sonra getirilen sigorta pirim teşviki de bu kapsamın genişlemesinin 

önemli bir örneğidir. İyi niyetle hazırlanan bu düzenlemenin suiistimallere yer verilmeden 

uygulanması halinde, Türkiye ekonomisine ve gençlerin girişimcilik ruhunun teşvik 

edilmesine önemli derecede katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. 
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Vergi Adaletini Sağlamada Ödeme Gücünün Rolü 
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Özet 
Vergi yükünün mükellefler arasında dağılımı konusunda literatürde, “fayda ilkesi” ve 

“ödeme gücü ilkesi” olmak üzere iki yol sunulmaktadır. Fayda ilkesi vergiyi kamu 

hizmetlerinin bir bedeli olarak kabul etmekte ve kamu hizmetlerinden yararlananların elde 

ettikleri faydayla orantılı olarak vergi ödemeleri gerektiğini savunmaktadır. Ödeme gücü 

ilkesi ise mükellefler açısından gelirin marjinal faydası eşitleninceye kadar herkesin ödeme 

gücü oranında vergi ödemesi gerektiğini savunmaktadır.  

Vergi ödeme gücü ilkesinin işletilmesindeki temel sorun mükelleflerin vergi ödeme gücünün 

kavranmasıdır. Ödeme gücünün göstergeleri gelir, harcama ve servet olmakla birlikte gelir 

ana gösterge olarak kabul edilmektedir. Çünkü gelir; harcama ve servetin kaynağını 

oluşturmaktadır. Ödeme Gücünün kavranmasında “Ayırma ilkesi”, “Artan oranlı tarife”, “En 

az geçim düzeyi” ve “Muafiyet, istisna ve indirim” uygulamalarından yararlanılmaktadır. 

Çalışmada ödeme gücü araçlarının uygulama sonuçları Aydın ili özelinde değerlendirilmiştir.  

Çalışmada kullanılan veriler doğrudan veri toplama tekniği ile elde edilmiş ve örneklem 

kitleden toplanan bu veriler SPSS 23 programında frekans analizi yapılarak 

değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerde katılımcıların ödeme gücüne duyarlı bir vergilemenin 

adalete katkı sağlayacağı algısı hakim olmakla birlikte, Türkiye’de ödeme gücüne uygun bir 

vergileme yapılmadığına dikkat çekilmektedir. 

Anahtar Kelime: Ödeme gücü ilkesi, vergi, artan oranlı vergileme, adil vergileme  

JEL Sınıflandırması: H2, H20, H21, H24 

 

The Role of Payment Power in Providing Tax Justice 

 
Abstract  

In the literature on the distribution of tax burden among taxpayers, two ways are presented: 

“the benefit principle“ and “the ability to pay principle. The beniffet principle accepts the tax 

as a price of public services and argues that those who benefit from public services should pay 

tax in proportion to the benefit they receive. The ability to pay  principle argues that for 

taxpayers, everyone should pay tax at the rate of solvency until the marginal utility of income 

is equal. 

The main problem in the operation of the ability to pay principle is the determining of the 

taxpayers' solvency. While the indicators of the ability to pay are income, expenditure and 

wealth, income is considered as the main indicator of the ability to pay. In determining the 

power of payment; "the principle of differentiation", "progressive tariff", "Minimum 

subsistence level" and "tax exemption and reduction" applications are used. 

In the study, the results of the implementation of the ability to pay tools are evaluated in 

Aydın province. The data used in this study were obtained by direct data collection technique. 

In order to determine the taxpayers' perception of fair taxation, a 25-phrase scale was used. 

The data collected from the sample population were evaluated by SPSS 23 program by 
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frequency analysis. According to the analysis, although participants dominate the perception 

of fair taxation would contribute to the solvency sensitive taxation, taxation according to 

ability to pay attention is drawn to that made in Turkey. 

Keywords: The principle of ability to pay, tax, fair taxation, progressive taxation  

JEL Classification: H2, H20, H21, H24 

1. Giriş 

Devlet, bir toplumda yaşayan insanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş en 

üst organizasyondur. Devletin ekonomide üstlendiği birikim, dağıtım ve bölüşüm 

fonksiyonunu ifa edebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynak esasen vergiler yoluyla 

sağlanmaktadır. Modern mali anlayışın gelişmesiyle birlikte vergiler mali amaç yanında 

ekstra fiskal amaçlarla da tahsil edilmeye başlanmıştır. Tam istihdamın sürekli olduğu 

varsayımına dayanan klasik mali yaklaşımda mali araçların kullanılması halinde tam 

istihdamdan sapma olacağı kabul edilmekteydi. Ancak, 1929 ekonomik buhranı tam istihdam 

dengesinin sürekli olamayacağını göstermiş ve mali araçların (vergilerin) mali amaç dışında 

da kullanılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Mali anlayış değişikliği ile birlikte vergiler 

mali amacının yanında, ekonomik ve sosyal gerekliliklerin karşılanmasında da bir araç olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Süreç içerisinde yaşanan değişim vergilemenin belli ilkelere 

bağlanarak standardize edilmesini gerekli kılmıştır (Karakoç, 2013; Gökbunar, 1998). Vergi 

iktisadi olarak mükelleflerin kullanılabilir gelirini azaltmakta ve “vergi yükü” olarak 

tanımlanan bir maliyet oluşturmaktadır. Vergileme ilkeleri, vergi yükün kimlerde ve nasıl 

toplanacağını belirleme açısından önem arz etmektedir.  

Literatür, vergi yükünün topluma “fayda ilkesi” ve “ödeme gücü ilkesi” olmak üzere iki 

ilkeden hareketle dağıtılabileceğine işaret etmektedir (Gök, Biyan, ve Akar, 2013). Fayda 

ilkesi, vergiyi kamusal mal ve hizmetlerin fiyatı olarak kabul etmekte ve yararlananlar 

tarafından ödenmesi gerektiğini öngörmektedir. Özellikle tam kamusal malların bölünememe 

ve tüketiminden mahrum edilememe özellikleri fayda ilkesine göre vergileme imkanını 

azaltmaktadır. Sadece devlet eliyle sunulan özel mallar açısından uygulanabilirlik özelliği 

bulunmaktadır (Yereli ve Ata, 2011) Dar bir tabanda uygulanma imkanı olduğu için verginin 

mali amacını gerçekleştirmesi için yüksek marjinal vergi oranlarının kullanılması zorunlu 

olacaktır. Diğer taraftan devlet eliyle sunulan özel malların vergi konusu edilmesi halinde 

kamu finansmanı yükü önemli ölçüde bu mal ve hizmetlerden yararlananlar üzerine yıkılacağı 

için vergi yükünün adil dağıtımının sağlanması güçleşecektir. Bu ve benzeri gerekçelerle 

literatürde vergi yükünün ödeme gücü ilkesine uygun biçimde dağıtılması gerektiği yaygın 

kabul görmektedir (Kendrick, 1938).  

Ödeme gücü ilkesi, vergi yünün topluma mali güçle orantılı olarak dağıtılması gerektiğini 

öngörmektedir. Ödeme gücü, vergiyi kişinin kendisi ve ailesini hayatta tutacak seviyenin 

üstünde sahip olunan gelirdir. Bu düzeyde gelire sahip olanların vergi ödeme gücünün olduğu 

kabul edilmekte ve vergi yükünün bu güçle orantılı dağıtılması gerektiği savunulmaktadır.  

Ödeme gücü ilkesi, “azalan marjinal fayda” prensibinden hareket etmektedir (Kendrick, 

1938:93). Gelir arttıkça gelire atfedilen marjinal fayda azalacağı için mükellefler vergi 

yükünü fazla hissetmeyecektir. Vergilemenin neden olduğu refah kaybı daha az 

gerçekleşecektir. Ödeme gücüne göre vergilemede şu üç temel sorunun cevaplanması 

gerekmektedir: Ödeme gücünün göstergesi nedir? Ödeme gücü nerede başlar? Ödeme gücü 

nasıl kavranabilir? (Turhan, 1993). 

Kişinin gelir, servet ve harcama düzeyleri vergi ödeme gücünün göstergeleri olarak kabul 

edilmektedir. Bunlardan gelir, harcama ve servetin kaynağı olduğu için ödeme gücünün temel 

göstergesi olarak alınır. Ayrıca vergilemede adalet açısından da gelirin kabul edilmesi 

uygundur. Çünkü gelir, harcama ve servete oranla daha objektif olup doğru biçimde 
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ölçülebilme imkanı sunmaktadır. Gelirden bağımsız harcama imkanının varlığı ve her servet 

unsurunun gelir getirici özelliğinin var olmaması gibi özellikler bu iki unsura sübjektif 

karakter kazandırmaktadır. Dolayısıyla, harcama ve servetin sübjektif niteliği doğru bir 

matrah tespitinin yapılması imkan vermemektedir.  

Ödeme gücünün başlama sınırı ise “asgari yaşamı garanti edecek gelir düzeyi” olarak kabul 

edilmektedir. Bu düzeyin üzerinde gelire sahip olan bireylerin vergi ödeme gücüne sahip 

oldukları değerlendirilmektedir. Bu noktada asgari yaşamı garanti edecek gelir miktarı nedir 

sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun net bir cevabı olmamakla birlikte zamana ve mekâna 

bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle kişi başına düşen milli gelirin düşük 

olduğu ülkeler için “asgari fizyolojik ihtiyaçları karşılayacak miktar”, gelişmiş ülkeler için ise 

“kültürel ihtiyaçları da karşılayacak asgari gelir düzeyi” ödeme gücünün sınırını oluşturduğu 

kabul edilmektedir.  

Asgari gelir düzeyinin üzerindeki miktar ödeme gücünün göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Ödeme gücünü temsil eden gelirin tümü vergiye konu edilememektedir (Ortaç, 

1999). Vergilemenin ekonomik ve sosyal amacının somutlaştığı vergilemede adalet arayışı 

buna imkan vermemektedir. Bu nedenle vergilendirilebilir gelirin belirlenmesi gerekmektedir. 

Ödeme gücü yaklaşımı, ödeme gücünün kavranmasıyla ilişkili olarak dört araca işaret 

etmektedir (Saraçoğlu, 2001). Bunlar; asgari gelir düzeyi uygulaması, artan oranlı tarife 

uygulaması, ayırma ilkesi uygulaması ile muafiyet, istisna ve indirim uygulamasıdır. 

Çalışmada bu araçların uygulama sonuçları Aydın ili özelinde değerlendirilmiştir. 

 

2. Literatür Özeti 

Adil vergilemeye ilişkin literatür incelendiğinde genel olarak fayda ve ödeme gücü ilkelerinin 

karşılaştırılarak birbiri arasındaki farklılıklar ve üstünlükler üzerinde durulduğu 

görülmektedir. Konu ile ilgili dikkat çeken çalışmaları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.  

Budak (2006), mali gücü kavramsal ve tanımsal olarak inceleyerek, yakın kavramlar 

karşılaştırmıştır. Verginin kimden, hangi ölçülere göre alınması gerektiği hususu mali 

yaklaşımlar açısından incelenerek verginin mali güce göre alınması gerekliliğine dikkat 

çekilmiştir. Şentürk (2006) vergi adaletinin sağlanmasında tarife yapılarının rolünü 

incelemiştir. Çalışmada artan oranlı vergi tarifesinin düz oranlı vergi tarifesine oranla adil 

vergileme amacına daha uygun olduğu vurgulanmıştır. Yereli ve Ata (2011) “ödeme gücü” ve 

“fayda ilkesi” temelinde vergileme karşılaştırması yapmıştır. Çalışmada, vergi sisteminin 

sadece ödeme gücüne duyarlı vergilemeye dayandırılamayacağına dikkat çekilerek, fayda 

ilkesi ile ödeme gücü ilkesinin birlikte kullanılmasının gerekliliği savunulmuştur. 

Sancar ve Şentürk (2012) vergi ödeme gücüne ulaşma araçlarını ele alarak, artan oranlı 

vergilemenin olumsuz yönlerine dikkat çekilerek Türk vergi sisteminde düz oranlı tarife 

yapısının hakim kılınmasına dikkat çekmiştir. Fleming, Peroni ve Shay, (2001) uluslararası 

vergilendirmede ödeme gücü ilkesinin kullanılabilirliğini ele alarak, uluslararası vergi 

politikasını adalet açısından analiz etmenin mümkün ve hatta zorunlu olduğuna vurgu 

yapmışlardır. Çalışmada, uluslararası sermaye gelirlerinin, muafiyet ve istisnalardan 

arındırılarak, ödeme gücü ilkesine duyarlı biçimde vergilendirilmesi gerektiğine dikkat 

çekilmektedir. Güran (2004) ve adil vergilemenin temel gerekliliklerini teorik açıdan 

incelediği çalışmasında Türk vergi sistemini değerlendirmiştir. Çalışmada, Türkiye’de gelirin 

asgari gelir düzeyi uygulamasına yer verecek biçimde düz oranlı tarife ile vergilendirilmesi 

gereğine dikkat çekmiştir. Benzer biçimde Karayılmazlar (2004)’de çalışmasında düz oranlı 

gelir vergi tarifesinin optimal vergileme açısından daha uygun olacağına dikkat çekmektedir. 

Bu yaklaşımdaki temel mantık asgari gelir düzeyiyle ilişkilendirilmiş düz oranlı tarifenin fiili 

olarak gizli artan oranlılığa kavuşması ve daha sade bir yapı içinde ödeme gücünün 

kavranmasına imkan sağlanmasıdır (Güran ve Karayılmazlar, 2005). 
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3. Veri ve Metot 

Çalışmada ödeme gücünü kavrama araçlarının uygulamasına ilişkin mükelleflerin 

görüşlerinin alınarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada örneklem ana kitle olarak 

Aydın ili merkezinde yaşayan mükellefler alınmıştır. Çalışmanın yapıldığı Aydın ili nüfusu 

2016 yılı için 1.068.260 kişi olarak belirlenmiştir. Tablo 1’de de görüldüğü gibi ilin nüfusu 

son 10 yılda önemli ölçüde artış göstermiştir. Aynı zamanda kilometrekareye düşen insan 

sayısı olarak nüfus yoğunluğu da her geçen yıl artmıştır. Nüfus artış hızı düzensiz olup, en 

yüksek artış 2012-2014 yılları arasında 6,2 oranında gerçekleşmiştir.  

 

 

Tablo 1:-Aydın İli 2007-2016 Yılları Arası Nüfus ve Nüfus Yoğunluğu 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nüfus 946.971 965.500 979.155 989.862 999.163 1.006.541 1.020.957 1.041.979 1.053.506 1.068.260 

Nüfus 

Yoğunluğu 
121 123 125 126 127 128 130 133 134 136 

Artış Hızı* 19,4 14,0 10,9 9,4 7,4 14,2 20,4 11,0 13,9  

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 

* Bir önceki yıla göre nüfus artış hızı 

Mükelleflerin ödeme gücüne göre vergileme uygulamalarına ilişkin algılarını belirlemeyi 

amaçlayan bu çalışmada doğrudan veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla birincil 

kaynağa dayalı saha çalışması yapılmış, demografik ve algı ölçümüne yönelik, iki bölümden 

oluşan ölçekten yararlanılmıştır. Keşifsel niteliğe sahip bu çalışmada, standardize edilmeye 

muhtaç, ham bir ölçek kullanılmıştır. Demografik ifadeler hariç 25 ifade içeren bu ölçek 

(Tablo 2), Aydın ili özelinde kamu ve özel sektör çalışanı ile işverenlerden oluşan 385 kişiye 

uygulanmıştır. İfadeler üzerinden toplanan veriler beşli likert ölçeği ile değerlendirilmiş olup, 

ifadelerde yer alan 1- Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4- 

Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum’u temsil etmektedir.  

Elde edilen veriler SPSS 23 istatistik paket programında analiz edilmiştir. Analiz ve 

değerlendirmeler, ankette yer alan ifadelere verilen cevaplar üzerinden frekans analizi 

şeklinde yapılmıştır. Analizler kapsamında önce, katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, 

çalışma durumu ve aylık ortalama gelirini belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir.. 

Sonrasında ise katılımcıların “en az geçim düzeyi”, “ayırma ilkesi”, “muafiyet, istisna ve 

indirim” ve “artan oranlı tarife” uygulamalarının işlerliğini sorgulayan ifadelere katılım 

düzeyleri değerlendirilmiştir.     

4. Ampirik Analizler 

4.1. Güvenilirlik Analizi 

Güvenilirlik, bir test ya da ölçekte yer alan ifadelerin birbiri ile olan tutarlılığını ve kullanılan 

ölçeğin ilgilenilen sorunu ne derecede yansıttığını ifade etmektedir. Dolayısıyla Güvenilirlik, 

elde edilen ölçümler üzerinden yorum ve analizler için temel oluşturur. Güvenilirlik analizi, 

ölçmede kullanılan ölçeklerin özelliklerini ve güvenilirliklerini değerlendirmek üzere 

geliştirilmiş bir yöntemdir.  

SPSS uygulaması ile farklı güvenilirlik ölçümleri yapmak mümkündür (Kalaycı, 2010: 404). 

Çalışmada katılımcılara uygulanan ölçeğin güvenilirliği Cronbach’ın alfa (α) katsayısı ile 

ölçülmüştür. Bu yöntem ağırlıklı standart değişim ortalaması olup, ölçekteki soruların 
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varyansları toplamının genel varyansa oranlanması ile elde edilir. Alfa katsayısı 0 ile 1 

arasında olup ölçeğin güvenilirliği şu şekilde yorumlanır: 

•  0.00 ≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değil, 

•  0.40 ≤ α < 0.60 ise ölçeğin güvenilirliği düşük, 

•  0.60 ≤ α < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilir, 

•  0.80 ≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir (Kalaycı, 2010: 405). 

 

 

 

Tablo 3: Güvenilirlik İstatistiği 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

0,714 0,718 23 

Kaynak: SPSS 23 Programından üretilmiştir.  

Buna göre Aydın İli vergi mükelleflerine uygulanan ölçekte alfa katsayısı (α) 0,714 çıkmıştır. 

Referans aralıklarına bakıldığında ölçeğimizin oldukça güvenilir kabul edilen sınırlar içinde 

olduğu görülmektedir. 

4.2. Tanımlayıcı İstatistikler 

Ödeme gücü ilkesinin, vergilemede adaletin sağlanmasında rolü algısını ölçmeye yönelik 25 

adet ifadenin ankete katılanlar tarafından verilen cevapların aritmetik ortalaması ve verilen 

cevapların sıklık derecesi Tablo 2’de gösterilmiştir.  

 Tablo 2-Tanımlayıcı İstatistikler 

 İFADE  1 2 3 4 5 Ort. 

1 
Sermaye gelirleri emek gelirlerine göre daha yüksek oranda 

vergilendirilmelidir. 

Sıklık 36 30 25 97 112 
3,7 

% 12 10 9 32 37 

2 
Gelir düzeyi arttıkça, artan oranda vergi ödenmesi vergi 

adaletini sağlar. 

Sıklık 37 25 12 112 114 
3,8 

% 12 8 5 37 38 

3 
Gelirin belirli bir miktarından vergi alınmazsa vergi ödeme 

isteği artar. 

Sıklık 46 67 42 91 54 
3,1 

% 15 22 14 30 19 

4 Muafiyet ve istisnaların fazla olması vergi adaletini bozar. 
Sıklık 25 40 32 105 98 

3,7 
% 8 13 11 35 33 

5 
İşçi, işverene göre daha zahmetli gelir elde ettiği için daha 

düşük oranda vergilendirilmelidir. 

Sıklık 27 26 15 76 156 
4,0 

% 9 9 5 25 52 

6 
Aynı gelir düzeyine sahip olanlar, aynı miktarda vergi 

ödemektedir. 

Sıklık 68 69 39 78 46 
2,9 

% 23 23 13 26 15 

7 Emek lehine vergileme, vergi adaletini artırır. 
Sıklık 31 30 43 103 93 

3,7 
% 11 10 14 34 31 

8 
Muafiyet ve istisna ödeme gücüne göre vergi alınmasını 

sağlar. 

Sıklık 25 40 32 105 98 
3,0 

% 8 13 11 35 33 

9 
Gelir arttıkça daha yüksek oranda vergi ödenmesinin adil 

olacağını düşünüyorum. 

Sıklık 30 43 20 103 104 
3,7 

% 10 14 7 34 35 

10 
Her gelir düzeyinde aynı oranda vergi alınması vergi adaletini 

sağlar. 

Sıklık 91 70 25 69 45 
2,7 

% 30 23 8 24 15 

11 
Gelirin asgari ücrete karşılık gelen kısmı vergi dışında 

tutulmalıdır. 

Sıklık 30 25 20 76 149 
4,0 

% 10 8 7 25 50 
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12 Herkesten aynı miktarda vergi alınmalıdır. 
Sıklık 160 80 11 24 25 

1,9 
% 53 27 4 8 8 

13 
Türkiye’de gelir düzeyi düşük olanlardan daha az vergi 

alınmalıdır. 

Sıklık 29 21 10 87 153 
4,0 

% 10 7 3 29 51 

14 Türkiye’de zenginler yüksek oranda vergi ödemektedir. 
Sıklık 115 80 38 38 29 

2,3 
% 39 26 13 12 10 

15 

Türkiye’de aynı gelir seviyesine sahip kişilere aynı düzeyde 

muafiyet, istisna ve indirim gibi vergi ayrıcalıkları 

sağlanmaktadır. 

Sıklık 63 83 58 51 45 
2,8 

% 21 28 19 17 15 

16 

Benimle aynı yaşam standardına sahip olanlar ile kendimi 

karşılaştırdığımda onlarla aynı vergi ayrıcalıklarına sahip 

olduğumu düşünüyorum. 

Sıklık 65 89 65 47 34 
2,7 

% 22 30 22 16 10 

17 
Muafiyet ve istisnalar aynı gelir düzeyinde olanların farklı 

vergi ödemesine neden olur. 

Sıklık 26 31 53 128 62 
3,6 

% 9 10 18 43 20 

18 
Emek geliri elde edenler sermaye geliri elde edenlerden daha 

az vergi ödemelidir. 

Sıklık 24 21 22 103 130 
4,0 

% 8 7 7 34 44 

19 Gelirin belirli bir düzeyi vergi dışı bırakılmalıdır. 
Sıklık 42 31 35 104 88 

3,6 
% 14 10 12 34 30 

20 Herkes vergi ödeme gücüne göre vergilendirilmektedir. 
Sıklık 75 56 36 69 64 

3,0 
% 26 19 12 23 21 

21 

Ücretlilerin, eşin çalışma durumu ve çocuk sayısına göre 

farklı vergilendirilmesi vergi adaleti açısından doğru bir 

uygulamadır. 

Sıklık 30 31 34 113 92 
3,7 

% 10 11 11 37 31 

22 
Vergilemede ayrıcalıkların dengeli biçimde uygulanması 

vergilemede adaleti sağlar. 

Sıklık 30 22 35 119 94 
3,8 

% 10 7 12 40 31 

23 
Vergi aslı ve/veya cezalarına yönelik aflar vergilemede 

adaleti olumlu yönde etkiler. 

Sıklık 90 69 60 47 34 
2,6 

% 30 23 20 16 11 

24 Türkiye’de adil bir vergileme yapılmaktadır. 
Sıklık 152 69 32 17 30 

2,0 
% 51 23 10 6 10 

25 Türkiye’de ödeme gücüne göre vergileme yapılmaktadır. 
Sıklık 119 82 43 21 35 2,2 

% 40 27 14 7 12  

 
1: Kesinlikle Katılmıyorum  2: Katılmıyorum      3: Kararsızım   4: Katılıyorum  5: Kesinlikle Katılıyorum            

Kaynak: SPSS 23 Programından üretilmiştir. 

Araştırmada beşli likert ölçeği kullanıldığından ortalamanın 1’e yaklaşması ifadeye 

katılmadığını, 5’e yaklaşması ifadeye katılım sağlandığı ve 3 civarında olması da kararsızlık 

durumunu temsil etmektedir. İfadelerin ortalamaları incelendiğinde, en düşük ortalamaların 

1,9 ile 12. ifadeye ve 2,0 ile 24. ifadeye ait olduğu görülmektedir. Buradan hareketle, 

katılımcılar 1,9 ortalamaya sahip olan “Herkesten aynı miktarda vergi alınmalıdır.” (12. 

ifade) ifadesine katılmadıkları anlaşılmaktadır. Diğer bir söyleyişle toplum bireysel açıdan 

farklılaştırılmış bir vergilemeyi tercih etmektedir. Bu sonucu, toplumda eşitliğin adalet olarak 

algılanmadığı biçiminde de yorumlamak mümkündür. “Türkiye’de adil bir vergileme 

yapılmaktadır.”(24. ifade) 2,0 ortalama ile en düşük değeri almıştır. Bu sonuç toplumun 

Türkiye’de adil bir vergileme yapılmadığı düşüncesine sahip olduğu biçimde yorumlanabilir. 

Tablo 3.10 incelendiğinde toplumun % 73,7 oranında adil bir vergileme yapıldığına 

inanmadığı görülmektedir. “Türkiye’de adil bir vergileme yapılmaktadır.” (24. ifade) 2,0 

ortalamayla bu yargımızı desteklemektedir. Şöyle ki, ödeme gücüne göre vergilemenin 

vergilemede adaletin sağlanmasında önemli olduğuna yönelik teorik açıdan güçlü bir destek 

vardır. Vergi ödeme gücünü dikkate almayan bir vergilemenin adil bir vergilemeye imkan 

sağlamayacağı kabul edilmektedir. “Türkiye’de ödeme gücüne göre vergileme 
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yapılmaktadır.” ifadesine 2,2 ortalamayla katılım sağlanmamış olması, toplumun adil bir 

vergileme yapılmadığı fikrine sahip olduğunun bir başka göstergesi olarak değerlendirilebilir.   

En yüksek ortalamaya sahip ifadelerin ise 4,0 ortalama ile 5, 11, 13 ve 18. ifadeleri olduğu 

görülmektedir. “İşçi, işverene göre daha zahmetli gelir elde ettiği için daha düşük oranda 

vergilendirilmelidir.” (5. ifade) toplum gelirin elde edilme biçimine bağlı vergilendirme 

tercihini ortaya koymaktadır. Yukarıda 12. ifade için de vurgulandığı gibi 5. ifade de 

farklılaştırılmış bir vergi yapısının tercih edildiğini ortaya koymaktadır. “Gelirin asgari 

ücrete karşılık gelen kısmı vergi dışında tutulmalıdır.” (11. ifade), “Türkiye’de gelir düzeyi 

düşük olanlardan daha az vergi alınmalıdır.” (13. ifade), “Emek geliri elde edenler sermaye 

geliri elde edenlerden daha az vergi ödemelidir.” (18. ifade) ifadelerini destekler nitelikte 

katılım sağlanmıştır. Bu ifadelerin ortak özelliği toplumun farklılaştırılmış vergileme 

hakkındaki algısını ortaya çıkarmayı amaçlamasıdır. Toplumun bu ifadelere 4,0 ortalamayla 

katılım sağlaması farklılaştırılmış bir vergi yapısının toplum tarafından tercih edildiği 

yargısını güçlendirmektedir. 

Vergilemede adaletin farklılaştırılmış vergi yapısına bağlı olduğuna inandığını ortaya 

koymaktadır. “Vergilemede ayrıcalıkların dengeli biçimde uygulanması vergilemede adaleti 

sağlar.” (22 İfade), “Gelir düzeyi arttıkça, artan oranda vergi ödenmesi vergi adaletini 

sağlar.” (2. ifade), “Muafiyet ve istisnaların fazla olması vergi adaletini bozar.” (4. ifade), 

ifadelerine toplumun 3,7 ve 3,8 oranlarında katılım sağlama eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Burada her üç ifade de farklılaştırılmış vergilemenin vergilemede adalete uygun olduğu 

düşüncesini ortaya koyarken, 4. ifade farklılaştırmanın boyutuna dikkat çekmektedir. 

Vergilemede farklılaştırma unsurları olan muafiyet, istisna ve indirimlerde aşırıya kaçmanın 

adaleti sağlamak yerine adaletsizliklere neden olacağı düşüncesini ortaya koymaktadır.  

Vergilemede adaletin sağlanmasında yararlanılan “ayırma ilkesi”, “en az geçim düzeyi”, 

“muafiyet, istisna ve indirim” ile “Artan oranlı tarife” uygulamalarına ilişkin toplumsal algı 

ölçümü yapılmış olup, gerekli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.   

Türkiye’de adil bir vergileme yapılmadığı algısının demografik özellikler açısından analizini 

Tablo 3.10’dan hareketle yapabiliriz. Eğitim düzeyi açısından bakıldığında eğitim düzeyi 

arttıkça vergi adaletine ilişkin hassasiyetin arttığı söylenebilir. Yüksek lisans düzeyinde 

katılanların % 72,2’si, ön lisans ve lisans düzeyinde ise sırasıyla % 54 ve % 52,8 oranlarında 

Türkiye’de adil bir vergileme yapıldığı yargısına kesinlikle katılmadığını ifade ederken, 

sırasıyla % 16,7; % 16,0 ve % 28,5 oranlarında da katılmadıklarını beyan etmektedir. Eğitim 

düzeyi ve adil bir vergileme yapılmadığı algısı arasındaki pozitif ilişkiyi vergi bilincinin 

eğitim düzeyi ile arttığı biçiminde yorumlayabiliriz.  

Cinsiyet açısından bakıldığında ise erkek ve kadınların % 73,7 (50,7 + 23) oranında 

vergilemede adaletin olmadığını düşündükleri gözlenmektedir. Bu sonuç kadın ve erkeklerin 

vergilemede adalet algısının farklılaşmadığını göstermektedir.  

Ankete katılanların vergilemede adalet algısı çalışma durumuna göre de fazla farklılık 

göstermemektedir. Ancak, bu analizde dikkat çekici iki nokta bulunmaktadır. İlki, kendi özel 

işinde çalışanların vergilemede adaletin olmadığı düşüncesinin daha güçlü olduğudur. Kendi 

özel işinde çalışanlar % 81,1 oranında adil bir vergileme yapılmadığı algısına sahiptir. Dikkat 

çeken ikinci nokta ise adil bir vergileme yapıldığını düşünenler arasındaki farklılığıdır. 

Ankete katılanların % 10’u adil bir vergileme yapıldığı algısına sahip olup, bu algının 

oluşmasında emeklilerin etkisinin yüksek olduğu gözlenmektedir. Emeklilerin % 26,3’ü 

Türkiye’de adil bir vergileme yapıldığı algısına sahip olduğu gözlenmektedir. 

Ankete katılanların gelir düzeyi arttıkça adil bir vergileme yapılmadığı algısının da arttığı 

görülmektedir. En üst gelir grubunun % 100’ü adil bir vergileme yapılmadığını düşünürken, 
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en alt gelir grubunun ise % 72,5’i adil bir vergileme yapılmadığı algısına sahiptir. Adil bir 

vergileme yapıldığını düşünen % 10’luk kesim içinde orta ve orta üstü gelir gruplarının 

belirleyici olduğu söylenebilir.  

Vergilemede adaletin sağlanmasında ödeme gücü ilkesi benimsenmektedir. Çalışmada ödeme 

gücüne uygun bir vergileme yapılıp yapılmadığı algısı “Türkiye’de ödeme gücüne göre 

vergileme yapılmaktadır.” ifadesiyle belirlenmeye çalışılmıştır. Ankete katılanların % 

67’sinin ödeme gücüne uygun bir vergileme yapılmadığı algısına sahip olduğu Tablo 

3.11’den görülmektedir. Bu algının demografik özellikler açısından değerlendirmesini Tablo 

3.11 yardımıyla yapabiliriz. Üst gelir gruplarının adil bir vergileme yapılmadığı algısının çok 

yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu algının yüksek çıkmasında üst gelir gruplarında 

vergilemede ödeme gücünü dikkate alınmadığı algısının belirleyici olduğu ifade edilebilir. En 

üst gelir grubunun % 87,5’inin ödeme gücüne duyarlı bir vergileme yapılmadığını düşündüğü 

ve kalan % 12,5’lik kısmının da kararsız olduğu gözlenmektedir. Bu kesim ödeme gücüne 

uygun bir vergileme yapıldığı yargısına hiçbir biçimde katılmamaktadır.  

Ankete katılanların % 17,7’si ödeme gücüne duyarlı bir vergileme yapıldığı algısına sahip 

olup bu algının oluşmasında orta üst gelir grubunun belirleyici olduğu söylenebilir. Bu grubun 

% 63,3’ü vergilemede ödeme gücüne dikkat edildiği fikrine sahip olduğu gözlenmektedir.  

Çalışma grupları ve cinsiyet dağılımı açılarından ödeme gücüne duyarlı bir vergileme yapılıp 

yapılmadığı algısında özel bir durum gözlenmemektedir. Her alt grubun konuya ilişkin algısı 

yaklaşık aynı düzeyde olup, genel eğilim ödeme gücüne duyarlı bir vergileme yapılmadığı 

yönündedir.  

5. Sonuç 

Yapılan analizlerde katılımcıların ödeme gücüne duyarlı bir vergilemenin adalete katkı 

sağlayacağı algısı hakim olmakla birlikte, Türkiye’de ödeme gücüne uygun bir vergileme 

yapılmadığına dikkat çekilmektedir. “Türkiye’de ödeme gücüne göre vergileme 

yapılmaktadır.” ifadesine 2,2 ortalamayla katılım sağlanmamış olması, toplumun adil bir 

vergileme yapılmadığı fikrine sahip olduğunun en temel göstergesidir. Türkiye’de adil bir 

vergileme yapılmadığı algısının demografik özellikler açısından analiz sonuçlarında ulaşılan 

bulguları şöyle sıralamak mümkündür:  

- Eğitim düzeyi arttıkça vergi adaletine ilişkin hassasiyet artmaktadır.  

- Cinsiyet farkı, vergilemede adalet algısını etkilememektedir. Her iki kesim de 

vergilemede adaletin sağlanamadığına inandığı gözlenmektedir.  

- Çalışma durumu açısından bakıldığında tüm grupların vergi adalet algısı benzer 

olup adil bir vergileme yapılmadığı yönündedir.  

- Gelir düzeyi arttıkça adil bir vergileme yapılmadığı algısı artmaktadır. En üst gelir 

grubunun % 100’ü adil bir vergileme yapılmadığını düşünürken, en alt gelir 

grubunun ise % 72,5’i adil bir vergileme yapılmadığı algısına sahiptir.  

Ayırma ilkesi, en az geçim düzeyi, muafiyet, istisna ve indirim ile artan oranlı tarife 

uygulamalarına ilişkin toplumsal algı şöyledir:  

Katılımcıların emek lehine farklılaştırılmış bir vergilemenin adalet açısından yararlı olacağını 

düşündükleri gözlenmektedir. Katılımcılar, en az geçim düzeyi uygulamasının Türk vergi 

sistemine sokulması gerektiğini düşünmektedir. Muafiyet ve istisna uygulamalarının 

vergilemede adalete yardımcı olacağı hususunda katılımcılar kararsız bir tutum 

sergilemektedir. Ancak, ifade özelinde bakıldığında vergi sisteminde muafiyet ve istisna 

uygulamalarına fazla yer verilmesinin adalet algısını olumsuz etkilediği gözlenmiştir. 
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Katılımcıların, artan oranlı tarife uygulamasının vergi ödeme gücünü kavramada ve adaletin 

sağlanmasında daha yararlı olduğu inancına sahip oldukları gözlenmektedir.  
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Kırılgan Sekizli Ülkelerinde Dış Ticaret Hacmi ve  Ekonomik 

Büyüme  İlişkisi 

Funda  H. Sezgin 
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Özet 

Günümüzde dış ticaret, ülkelerin kalkınmalarının sürdürülmesinde ve dünya ülkeleriyle 

bütünleşmenin sağlanmasında en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. Özellikle, 

ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde, iç dinamikleri harekete geçiren dış ticaretin rolü çok 

fazladır. Küreselleşmenin fırsatlarından yararlanmak isteyen az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeler, dış ticaret yoluyla önemli kazanımlar elde etmeyi ve başarılı büyüme performansına 

ulaşmayı hedeflemektedir. Ülkeler, dış ticaret politikalarını sadece dünya ekonomisine 

entegre olmak için değil, aynı zamanda diğer ülke veya ülke gruplarıyla olan siyasal 

ilişkilerine yön vermek için de kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, benzer ekonomik 

sorunları olan kırılgan sekizli ülkeleri için 2000-2017 dönemine yönelik dış ticaret hacmi 

(DTH) ve büyüme (GSYİH) arasındaki ilişkinin panel eşbütünleşme ve nedensellik analizi 

yardımıyla belirlenmesidir. Analiz sonucunda, DTH ve GSYİH arasında uzun dönemli pozitif 

ilişkinin varlığı söz konusudur. Yapılan nedensellik analizinde ülke grubundaki tüm ülkeler 

için DTH ve GSYİH arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dış ticaret hacmi, Büyüme, Panel eşbütünleşme, Panel nedensellik 

JEL Sınıflandırması:  E00, E01, F1 

The Relationship Between Foreign Trade Volume and Economic 

Growth in Fragile Eight Countries 

Abstract 
Today, foreign trade, the maintenance of the development of countries and countries in the 

world it is seen as one of the most important elements in the provision of integration.  

Particularly, in the economic development process of countries, the role of foreign trade in 

mobilizing internal dynamics is very much. Underdeveloped and developing countries, which 

want to benefit from the opportunities of globalization, aim to achieve significant gains 

through foreign trade and achieve successful growth performance. Countries use their foreign 

trade policies not only to integrate into the world economy, but also to direct their political 

relations with other country or country groups. The aim of this study is to determine the 

relationship between foreign trade volume (DTH) and growth (GDP) for the period of 

[2000.Q1-2017.Q4] for the fragile eighth countries with similar economic problems by means 

of panel cointegration and causality analysis. As a result of the analysis, there is a long-term 

positive relationship between DTH and GDP. In the causality analysis, bi-directional causality 

relationship was determined for all countries in the country group. 

Keywords: Foreign trade volume, GDP,  Panel cointegration analysis, Panel Causality 

analysis 

JEL Classification: E00, E01, F1 
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1.Giriş 

Küreselleşme süreci ile birlikte, ekonomiler açık ekonomi haline gelirken, ticaret ve sermaye 

hareketlerinin önündeki engeller büyük ölçüde kalkmıştır. Küreselleşmenin ekonomik, sosyal, 

kültürel ve siyasal etkilerine ilişkin bazı eleştiriler olmakla birlikte, küreselleşme sürecinin 

ülkelerin dış ticaret potansiyellerini arttırdığı genellikle kabul edilmektedir. Dünya 

ekonomisinde yaşanan küreselleşme ve liberalizasyon eğilimlerindeki 

artış, ülkelerin makro ekonomik dengelerini ve birbirleriyle ilişkilerini etkilediği 

gibi, teorik literatürde de değişimlere ve yeniliklere neden olmaktadır. Dış ticaret 

ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye yönelik teoriler, uluslararası iktisat 

biliminin doğuşuna kadar gitmektedir. Günümüzde dış ticaret, ekonomik 

büyümenin temel faktörlerinden biri olarak görülmektedir.  

Bir ekonominin gelişebilmesi, dünya ekonomileri ile ilişkilerini şekillendirme nedenleri ve 

dünya üzerinde yer edinebilmesi için bazı gereksinimlere ihtiyaç duyar. Dış ticarete ihtiyaç 

duyulmasının ana nedenleri, ülke üretimin ülke dışına taşınarak pazarlanabilmesi ve ülke 

üretiminin gerekli desteği alamamasından veya üretim kıtlığından kaynaklı (ithalat) olarak 

tanımlanabilir. Böylece, dünya üzerindeki çeşitli ülkelerdeki fiyat farklılıkları, ekonomik 

dengesizlikler dış ticarete ihtiyaç duyulması sağlar. 

Sanayi devrimi öncesinde, ülke ekonomilerinin temel konusu üretim kapasitesinin nasıl 

arttırılacağı iken, sanayileşme hareketleri ile yeni pazarlar bulmak, uluslararası pazarların 

genişletilmesi ve ekonomi üretiminin fazlasının nasıl tüketileceği temel bir sıkıntı halini 

alarak dış ticarete girilmesi konusunda zorunluluk haline gelmiştir. Yerli üretim yetersizliği 

ise, sanayileşme devrimindeki süreci tamamlayamamış ülkelerin ortak sorunu olmuştur. Bu 

ekonomiler ithalatlar yaparak talepleri karşılamakta, güçlü oldukları konularda ihracatlar 

yaparak dış ticaret açığını dengeleme yollarını aramaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, ekonomik yapıları benzerlik gösteren ve gelişmekte olan kırılgan sekizli 

ülke grubu için, dış ticaret hacmi ve büyüme arasındaki ilişkinin panel eşbütünleşme ve 

nedensellik analizleri yardımıyla ortaya konulmasıdır. 

 

2.Dış Ticaretin Önemi ve Büyüme İle İlişkisi 

Dış ticaretin uluslararası ekonomik işlemler içerisindeki özel öneminin yanı sıra,  bir ülkedeki 

makro ve mikro ekonomik yapı ile yakın bağı olması durumudur. Bir yanıyla dış ticaret bir 

çok önemli ekonomik sonuca yol açabilen önemli bir nedendir ve dolayısıyla araçtır. Diğer 

yanıyla ise, dış ticaret önemli bir sonuçtur ve ekonomi politikası amaçlarından birisidir. 

Günümüzde, küresel ekonomide iç ve dış makro ekonomik dengelerin sağlanması birbirleriyle 

sıkı sıkıya bağlıdır. Dış ticaretteki gelişmeler sadece mikro ölçekte firmaları değil sektörleri 

ve ulusal ekonomiyi derinden etkileyebilme gücüne sahiptir. Bir ülkenin dış ticaret yapısı 

neredeyse ekonomik gelişmişlik düzeyinin de bir aynasıdır. Bu anlamda, gelişmişlik düzeyi 

dış ticarete yansıyacaktır. Ülkenin dış ticaret yapısı ise ulusal ekonomilerin dış ticaretten nasıl 

etkileneceklerini özellikle belirlemektedir (Utkulu ve Aydemir, 2010). 

Dış ticaret sayesinde arz fazlası olan mallara dış pazarlar bulunarak küresel piyasanın 

avantajlarından yararlanmak, ülke içindeki üretim daha pahalı ve/veya yetersiz olduğu 

durumlarda iç talebi dış ülkelerden karşılamak gibi önemli işlevler yerine getirilebilmektedir. 

Bu işlevlerin yanında özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından dış ticaret özel bir önem ve 

anlama sahiptir (Korkmaz ve Aydın, 2015). İhracat olanakları gelişmiş ülkelere göre daha 

sınırlı olan gelişmekte olan ülkeler, ekonomik kalkınmalarını sürdürebilmek için büyük 

tutarlarda yatırım ve ara malı ithal etmek zorundadır. Fakat bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Giderek büyüyen ve sürdürülemez dış ticaret açıkları, döviz darboğazları ve dış finansman 
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kaynaklarının yetersizliği veya kesilmesi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme ve 

kalkınma sorunları yaşamalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle dış ticaret, sadece 

ödemeler dengesi açısından değil; üretim, yatırım, büyüme-kalkınma süreçleri yönünden de 

önem taşımaktadır (Köksal, 2016). 

Klasik iktisatçıların dış ticaret ile ilgili görüşleri kuşkusuz iktisat teorisinde önemli bir yere 

sahiptir. Ancak, Faktör Donatımı Teorisi’nin uluslararası ticaret akımlarını açıklamada 

yetersiz kalması, “yeni ticaret teorileri” olarak bilinen ve büyük ölçüde eksik rekabet, ürün 

farklılaştırması ve ölçek ekonomilerine önem veren yeni teorilerin doğmasına neden olmuştur 

(Çakmak Aynagöz, 2006).  

Özellikle, her alanda karşımıza çıkan küreselleşme olgusuyla birlikte dış ticaretin ülkeler için 

önemi sürekli artmaktadır. Ticari serbestleşme politikalarının ülkelerin kalkınması için gerekli 

olduğu görüşlerin yanı sıra özellikle gelişmekte olan ülkeler için ticari serbestleşme 

politikalarının ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini savunan görüşler de 

bulunmaktadır. Bu görüşün dayandığı temel nokta, yeni gelişen endüstrilerin dış ticaretten 

belirli bir süre korunmasının amaçlanmasıdır. Ancak, günümüzde ticari serbestleşme 

politikalarının uzun dönemde ekonomiyi olumlu etkilediğine yönelik görüş genel kabul 

görmektedir (Özel, 2018). 

Küreselleşmenin fırsatlarından yararlanmak isteyen az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, dış 

ticaret yoluyla önemli kazanımlar elde eden ve “Asya Kaplanları” olarak isimlendirilen 

ülkelerin başarılı büyüme performanslarını kendilerine örnek almaktadır. Özellikle, 1980’li 

yıllardan sonra çoğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, dış ticaretin ülkelerin refahını 

artıracağını ileri süren Klasik İktisat görüşünü benimseyecek şekilde ticari liberalizasyon 

uygulamalarına yönelmiş ve böylece dünya ekonomisine daha fazla eklemlenmişlerdir. Dış 

ticaretin hem ihracat hem de ithalat yoluyla ekonomik büyümeyi olumlu etkileyeceği görüşü 

literatürde sırasıyla ihracata dayalı büyüme ve ithalata dayalı büyüme olarak 

isimlendirilmektedir. İhracata dayalı büyüme görüşüne göre ihracat, yurtiçi ekonomide 

uyaracağı verimlilik artışı ve bağlantı etkileri vasıtasıyla ekonomik büyümeye ivme 

kazandıracaktır. İthalata dayalı büyüme görüşüne göre ise aramalı, hammadde ve yatırım 

malları ithalatı, ekonomi için gerekli girdilerin teminini sağlayarak büyümeyi uyaracaktır. 

Literatürde, dış ticaretin bu olumlu etkilerine rağmen, konuyu ampirik olarak test eden 

çalışmaların bulgularından hareketle evrensel-genel geçerliliğe sahip bir sonuca ulaşmak 

mümkün değildir (Pata, 2017). 

Ampirik bulguların pek çoğu dış ticaret ve ekonomik büyüme arasında kısa dönemde pozitif 

ilişki olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Büyüme teorilerinin en yenisi olan içsel büyüme 

modeli, ekonomik büyüme ve dış ticaret arasındaki ilişkiyi oldukça net ortaya koymakta ve 

dış ticaret büyümenin bir aracı, ayrıca beşeri sermaye de, aynen fiziksel sermeye ve dış ticaret 

gibi, büyümenin bir kaynağı olarak görülmektedir. Yeni içsel büyüme modellerinde 

ekonominin dışa açıklık derecesi büyüme oranını üç kanaldan etkilemektedir. Bunlar 

(Ateş,1998) çalışmasına göre: 

 Malların ve yatırımların ülkelerarası akışı, bilginin de ülkeler arası düzeyde 

yayılmasını sağlar. Bu şekilde yayılan bilgi pozitif dışsallık yaratarak, ekonominin 

üretken kapasitesini artırır. 

 Karşılıklı ticaret yapan ülkelerin bazı sektörlerde uzmanlaşmaları, büyüme oranını 

olumlu yönde etkiler. Eğer bir ülke ticaret sonucu beşeri sermayenin göreli düşük 

olduğu sektörde uzmanlaşırsa, bu ekonominin beşeri sermaye stoku da yavaş 

büyüyecektir. Bunun sonucunda, üretimdeki uluslararası uzmanlaşma, bu ülkeyi adeta 

cezalandırmış olmaktadır.  
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 Uluslararası ticaretin yaratacağı ölçek ekonomileri, büyüme oranını etkiler. Yurtiçi 

piyasası geniş olan ya da birleşme yoluyla bir serbest iç piyasa oluşturan ülkeler için 

ölçek ekonomilerinin oluşması olanaklıdır. 

Bu açıklamaların yanı sıra, Ünsal (2005) çalışmasında, büyümenin de dış ticareti üretim ve 

tüketim üzerindeki etkileri vasıtasıyla etkileyeceğini vurgulamaktadır. Böylece, büyümenin 

üretim üzerinde beş türlü etkisinden söz etmek mümkündür. Bunlar şu şekilde 

sıralanmaktadır: 

 Nötr üretim etkisi: Büyümenin üretim itibariyle ihracat üzerindeki olumlu etkisinin 

ithalat üzerindeki olumsuz etkisine eşit olması, 

 Ticaret lehinde üretim etkisi: Büyümenin üretim itibariyle ihracat üzerindeki olumlu 

(genişletici) etkisinin ithalat üzerindeki olumsuz (daraltıcı) etkisinden büyük olması, 

 Ticaret aleyhine üretim etkisi: Büyümenin üretim itibariyle ihracat üzerindeki olumlu 

(genişletici) etkisinin ithalat üzerindeki olumsuz (daraltıcı) etkisinden küçük olması, 

 Aşırı ticaret lehinde büyüme etkisi: Büyüme üretim itibariyle hem ihracatı hem de 

ithalatı olumlu etkileyebilir, 

 Aşırı ticaret aleyhine büyüme etkisi: Büyüme üretim itibariyle hem ihracatı hem de 

ithalatı olumsuz etkileyebilir. 

Aynı durum büyümenin tüketim üzerindeki etkisinde de görülmektedir. Bununla birlikte, 

büyümenin üretim ve tüketim etkileri ticaret lehinde veya aşırı ticaret lehinde iken, büyüme 

ticareti kesinlikle arttırır. Tam tersi durumunda ise, büyüme ticareti kesinlikle azaltır (Frankel, 

ve Romer, 1999). Günümüzde, ülke ekonomilerinin genel performanslarının en önemli 

göstergesi GSYİH artışı, bir başka ifade ile büyüme oranlarıdır. Bu nedenle, büyüme 

sürecinde istikrar sağlamada dış ticaretin kompozisyonu çok önemlidir. İstikrarlı büyüme 

rakamlarını elde etmek için ihracatın ithalattan fazla olması gerekmektedir. Büyümeye ve 

refah artışına bağlı yoğunlaşma, dünya ticaretinde yeni muhtevalar ve şekiller biçiminde 

ortaya çıkmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerin birbirleriyle olan dış ticareti oldukça yüksektir. Dünya ticaretinde çok 

önemli yoğunlaşmaların olmasına karşın gelişmekte olan ülkeler arası ticaret çok düşük 

seyretmektedir (Karataş ve Bekmez, 2005). Dış ticaret ile elde edilen teknolojik bilgi, yaparak 

öğrenme ile büyümeye neden olmakta, başka bir ifade ile dış ticaret büyümenin bir kaynağı 

olarak görülmektedir. Bir ülkede dış ticaret hacminin artmasıyla, döviz girdilerinin çoğalması, 

yatırımların hızlanması, istihdamın artması ve ülke ekonomisinin büyümesi gibi 

makroekonomik dinamikler harekete geçmektedir. Bir ülke ekonomisinde ihracat, öncelikle 

üretim ve istihdamda sebep olduğu etkilerle ekonominin gelişimi doğrudan etkilemektedir. 

Hızlı büyüyen bir ihracat piyasası ekonomideki diğer bütün sektörleri uyararak GSYİH’nın 

büyümesine destek olmaktadır (Niroomand ve Nissan, 1997). İhracattaki artış ve dış 

piyasalara açılma pozitif dışsallıklar sağladığı için ekonomik büyümenin anahtarı olarak ifade 

edilmektedir (Awokuse, 2007). İhracatla büyüme azgelişmiş ülkeler başta olmak üzere, 

hemen her ekonomide uzmanlaşmayı ve dolayısıyla ekonomik verimliliği artıran bir kaynak 

önem kazanmaktadır (Scott ve Storper, 2003). 

Dış ticaretin büyümeye olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerin ihraç ettikleri 

mallar nihai aşamadaki katma değeri yüksek malları oluştururken, gelişmekte olan ülkelerin 

ihracat malları birincil, yani katma değeri düşük mallar olduğundan dış ticaretin bu ülkeler 

için olumsuz etkileri oluşmaktadır. Bunlardan biri, gelişmekte olan ülkelerin ürettikleri 

birincil malların fiyatları ve talebin gelir esneklikleri düşük olan mallardır. Bu malların 

arzlarının artması fiyatlarını çok hızlı bir şekilde aşağı düşürürken, gelir artışına bağlı talep 

artışı ile birlikte fiyatlarının yükselişi çok yavaş gerçekleşmektedir. Fiyat düşmelerinin 

oluşturduğu gelir kayıpları ihracat artışları ile karşılanamadığından refah düzeyleri 
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düşmektedir. Bir diğer olumsuz etki, gelişmekte olan ülkelerin tasarrufları istenen seviyede 

olmadığı için dışsal finansmana diğer bir deyişle dış borçlanmaya ihtiyaç duyarlar. Tasarruf 

seviyeleri yeterli olsa bile teknoloji seviyeleri yeterli olmadığından ihracat gelirlerinin büyük 

bir kısmı yatırım ve ara malı ithalatını finanse etmek için kullanılmaktadır. Bu sebeple dış 

ticaret açıkları oluşmaktadır. İthalat harcamalarının ihracat gelirleriyle karşılanamaması 

nedeniyle oluşan bu açıkların sermaye girişleriyle dengelenmeye çalışılması ulusal paranın 

değerlenmesine neden olmuştur. Devamında yaşanan ani para (sermaye) çıkışları krizlere yol 

açmıştır. Ancak Çin gibi bazı gelişmekte olan ülkelerin ihracat gelirleri ithalat giderlerinden 

fazla olduğu için dış ticaret fazlası vermişlerdir (Sever, 2009). 

Dış ticaretin iktisadi büyüme üzerindeki etkisi incelenirken daha ziyade ihracat üzerinde 

yoğunlaşıldığı söylenebilir. Ekonomide ithalatın (özellikle ara maları ve sermaye malları) 

önemi ve rekabet yoluyla sağladığı dinamizme rağmen, büyüme ve ithalat arasındaki 

nedensellik ilişkisine, ihracata nazaran daha az bir önem verildiği görülmektedir. Çünkü 

ihracat artışının sürekli olabilmesi için ithalata gerek vardır. Bu durumda ithalatın yol açtığı 

bir büyümeden bahsedilebilir. İthalat yönlü büyüme hipotezine göre teknik bilgi ve faktör 

ithalatı teknoloji transferi yoluyla iktisadi büyümeye yardımcı olmaktadır. Gelişmekte olan 

ülkeler liberal dış ticaret politikalarının sağladığı dışsallıklardan ekonomik faydalar 

sağlamaktadırlar. Bu ülkelerde ithalatın %90’ına yakın bir kısmının ara malları ve yatırım 

mallarından oluştuğu dikkate alındığında, gelişmiş ülkelerden yapılan ithalatın gelişmekte 

olan ülkelerin ekonomik büyümesini artıracağı kabul edilebilir (İslam vd. 2011). 

 

3.Literatür Taraması 

Dış ticaret ve büyüme arasındaki ilişkinin test edilmesi konusunda hacimli bir literatür 

bulunmaktadır. Literatüre göz atıldığında dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 

incelendiği çalışmalarda ele alınan ülke, yöntem, dönemler ve değişkenlerin farklı olması 

nedeniyle bulgularda da farklılıklar bulunmaktadır. 

Tablo 1: Dış Ticaret Hacmi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Literatür Özeti 

YAZAR DÖNEM VE 

ÜLKE 

SONUÇ 

Akbar ve Naqvi (2000) 1972-1998 

Pakistan 

İhracattan büyümeye olumlu, 

büyümeden ihracata olumsuz ilişki. 

İhracata dayalı büyümeye olumlu 

bakmamıştır. 

Şimşek (2003) 1960-2002 

Türkiye 

İhracatla büyüme arasında bir ilişki 

olmadığını ortaya koymuştur. 

Dritsakis ve 

Adamopoulos (2004) 

1960-2000 

Yunanistan 

Finansal dışa açıklıktan kalkınmaya 

doğru bir ilişki olduğunu bulmuştur. 

Ay, Erdoğan ve Mucuk 

(2004) 

1980-2003 

Türkiye 

Dış ticaret ile büyüme arasında çift 

yönlü ilişki 

Utkulu ve Özdemir 

(2004) 

Türkiye Uzun dönemde karşılıklı dış ticaret 

ve büyüme ilişkisi  

Dawson ve Hubbard 

(2004) 

1994-1999 

Batı Avrupa 

ülkeleri 

İthalat büyüme üzerinde azaltıcı 

yönde ilişkili 

Hameed, Chaudhary ve 

Khan 

(2005) 

1973-2003 Güney 

Asya Ülkeleri 

İhracattan büyümeye doğru tek yönlü 

nedensel ilişki  

Demirhan 1987:01-2004:03 İhracattan büyümeye olumlu bir 
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(2005) Türkiye ilişki yok, ithalattan büyümeye doğru 

olumlu ilişki var 

Erdoğan (2006) 1923-2004 

Türkiye 

Dış ticaret ve büyüme uzun dönem 

pozitif yönlü ilişkili 

Aktaş (2009) 1996-2006 

Türkiye 

Kısa dönemde ilişkilerinde ihracat, 

ithalat ve büyüme arasında çift yönlü 

ilişki, uzun dönemde  tek yönlü ilişki  

Korkmaz, Çevik ve 

Birkan 

(2010) 

1990-2008 

Türkiye 

İhracat ve büyüme arasında pozitif 

ilişki 

Alakbarov (2010) 1996-2008 

Azerbaycan 

Büyümeden ihracata doğru tek yönlü 

nedensellik  

Kıran ve Güriş 

(2011) 

1992-2006 

Türkiye 

Ticari dışa açıklıkla büyüme arasında 

karşılıklı ilişki, finansal dışa 

açıklıkla büyüme arasında anlamsız 

ilişki 

Mehrara ve Firouzjaee 

(2011) 

1970-2007 

73 Gelişmekte olan 

ülke 

Kısa dönemli ihracat ve büyüme 

ilişkisi, ihracattan büyüme doğru tek 

yönlü nedensellik 

Shahbaz, Azeem ve 

Ahmad 

(2011) 

1990-2008 

Pakistan 

İhracatla büyüme arasında pozitif 

yönlü ilişki 

Islam vd., (2011) 1971-2009 

62 ülke 

İhracat ve büyüme arasında pozitif 

ilişki ve çift yönlü nedensellik 

Gül ve Kamacı 

(2012) 

1980-2010 

19 Seçilmiş ülke 

Gelişmiş ülkelerde ithalattan 

büyümeye doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisi 

Busse ve Koniger 

(2012) 

1971-2005 

108 ülke (87’si 

gelişmekte olan) 

Dış ticaret ve büyüme pozitif ilişki 

Zang and Baimbridge 

(2012) 

1963-2003 ve 

1957-2003 

Güney Kore ve 

Japonya 

Güney Kore için ithalat ve büyüme 

negatif ilişkili, Japonya için pozitif 

ilişkili 

Guan ve Hong (2012) 1960-2010 

ABD 

Amerika’nın ihracatı ile GSYİH’si 

arasında çift yönlü, 

ithalatı ile GSYİH’si arasında ise tek 

yönlü bir ilişki 

Machado vd. (2014) 1995-2013 

BRIC ülkeleri 

İhracat büyüme üzerinde pozitif 

yönlü ilişkili 

Saaed ve Majeed 

(2015) 

1977-2012 

Tunus 

İhracat ve ithalat büyüme ile ilişkili 

Sampathkumar ve 

Rajeshkumar (2016)  

1990-2013 

SAARC ülkeleri 

İhracat ve büyüme pozitif ilişki 

Topallı (2017) 1984-2015 

Dokuz Gelişmekte 

olan ülke 

İhracattan büyümeye doğru tek yönlü 

nedensellik 
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Sunde  (2017) 1990-2014 

Güney Afrika 

İhracat ve büyüme arasında pozitif 

ilişki 

4.Ekonometrik Uygulama 

4.1. Veri ve Yöntem 
Bu çalışmada, ekonomileri benzerlik gösteren kırılgan sekizli olarak adlandırılan 

Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, Arjantin, Rusya ve Şili’nin 

[2010.Q1-2017-Q4]  çeyrek dönem veriler için GSYİH değişkeni ve dış ticaret hacmi (DTH) 

ilişkisi incelenmiştir. DTH, ihracat ve ithalatın toplamıdır. Bu değer, özellikle ülkenin gayri 

safi yurtiçi hasılası (GSYİH) veya başka büyüklükler ile oranlanarak ülkenin dışa açıklığı, dış 

dünyaya bağlılık derecesi vb. alanlarda önemli bir göstergedir. 

Kırılganlık kavramı, Morgan Stanley’in (Ağustos 2013) ekonomi raporunda yatırım bankası 

tarafından Cari açık/GSYH oranı ışığında, küresel sermaye akımlarına karşı en hassas görülen 

ülkeleri kırılgan beşli tanımlamak için kullanılmıştır. Morgan Stanley’in çalışmasını takiben 

birçok çalışmada kırılgan beşliye yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Bu ülkeler ABD’nin 

para politikalarından en çok etkilenen ülkeler olmasının yanı sıra yüksek cari açık oranları, 

enflasyon oranları, kötüleşen bütçe dengesi, artan dış borç yükü ve yavaşlayan büyüme 

performansları gibi özellikle bu gruba dahil edilmelerinde rol oynamıştır. 

FED’in parasal genişleme programıyla kredilerin arttığı ve cari açığın yüksek olduğu 

Hindistan, Endonezya, Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika’nın içinde yer aldığı kırılgan 5’li 

grubu, Arjantin, Rusya ve Şili’nin de eklenmesiyle kırılgan 8’li olmuştur. Bu kavram üzerine 

tartışmalar devam ederken, Polonya ve Macaristan’ın da bu gruplandırmaya dahil edilmesi 

gerektiği düşüncesi savunulmakta ve hala tartışmaları devam etmektedir. Kırılgan sekizli 

grubunu oluşturan ülkeler ABD’nin para politikalarından en çok etkilenen ülkeler olmasının 

yanı sıra, yüksek cari açık oranları, enflasyon oranları, kötüleşen bütçe dengesi, artan dış borç 

yükü ve yavaşlayan büyüme performansları gibi özellikler yönünden bu ülkelerin 

değerlendirmeye tabi tutulması kırılgan sekizlinin oluşumunda önemli bir faktördür. 

Çalışmada öncelikle analizlere dahil edilen ülkeler arasındaki yatay kesit bağımlılığının 

varlığı yapılan testlerle ispatlanmış ve daha sonra homojenlik testleri uygulanmıştır. Bu 

doğrultuda serilerin durağanlığı birinci nesil birim kök testlerinden Im vd. (2003), Maddala ve 

Wu (1999) ve Choi (2001) testleri ve ikinci nesil panel birim kök testi olan CADF birim kök 

testi ile incelenmiştir. Benzer şekilde değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki de yatay kesit 

bağımlılığını göz önünde bulunduran Westerlund & Edgerton (2007) tarafından geliştirilen 

LM Bootstrap eşübütünleşme testi ile incelenmiştir. Nedensellik analizi için Bootstrap 

Granger nedensellik testi kullanılmıştır. 

 

4.2. Yatay Kesit Bağımlılığı ve Homojenlik Testleri 

Panel veri analizlerinde öncelikle değişkenlerin homojen olup olmadıkları incelenmelidir. 

Değişkenlerin homojen ya da heterojen olması, uygulanacak olan birim kök ve eşbütünleşme 

testlerinin biçimini değiştirmektedir. Yatay kesit bağımlılığının varlığı, zaman boyutu yatay 

kesit boyutundan büyük olduğunda (T>N) Berusch Pagan (1980) CDLM1 testiyle, zaman 

boyutu yatay kesit boyutuna eşit olduğunda(T=N) Pesaran (2004) CDLM2 testiyle, zaman 

boyutu yatay kesit boyutundan küçük olduğunda(T<N); Pesaran (2004) CDLM testiye kontrol 

edilmektedir. Berusch-Pagan (1980) LM testi, grup ortalaması sıfır fakat bireysel ortalama 

sıfırdan farklı olduğunda sapmalı olmaktadır. Pesaran vd., (2008), bu sapmayı test istatistiğine 

varyansı ve ortalamayı da ekleyerek düzeltmiştir. Bu nedenle, düzeltilmiş LM testi (LMadj) 

olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada, 8 ülke (N=8) ve 32 çeyreklik dönem (T=32) 

olduğundan  CDLM1 testi ve aynı zamanda LMadj  testi  kullanılmıştır. Test sonuçlarının 
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olasılık değerleri %1 ve %5’den küçük olduğu için sıfır hipotezi (yatay kesit bağımlılığı 

yoktur) red edilmiş ve seriler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

Pesaran ve Yamagata (2008)’in Delta Tilde ve Düzeltilmiş Delta Tilde testleri kullanılarak  

katsayıların homojenliği test edilmiş, test sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Test sonuçlarının 

olasılık değerleri %1 ve %5’den küçük olduğu için sıfır hipotez (eğim katsayıları homojendir) 

red edilmiş ve katsayıların heterojen olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 2: Yatay Kesit Bağımlılığı ve Homojenlik Test Sonuçları 

 CDLM1 

Test İstatistiği 

LMadj 

Test 

İstatistiği 

CDLM1 

p değeri 

LMadj 

p değeri 

GSYİH 9.531 13.759 0.001 0.000 

DTH 8.055 9.634 0.000 0.013 

 Katsayı homogenliği testi 
(istatistik değeri) 

Δ = 15.335 p=0.000 

Δadj = 18.637 p=0.001 

 

4.3. Birim Kök Test Sonuçları 

Birinci nesil birim kök testleri homojen ve heterojen modeller olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Katsayılar heterojen çıktığı için heterojen model varsayımına dayanan Im, 

Pesaran ve Shin (2003), Maddala ve Wu (1999), Choi (2001) birinci nesil birim kök testleri 

kullanılacaktır. 

Tablo 3 : Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

Birim Kök Testi  GSYİH DTH 

                                                                Düzey  

Im vd. (2003) -1.126 

(0.173) 

-0.945 

(0.183) 

Maddala ve Wu (1999) 10.071 

(0.169) 

10.290 

(0.153) 

Choi (2001) -0.872 

(0.147) 

-0.928 

(0.157) 

                                                           1. Mertebe Fark 

Im vd. (2003) -8.565 

(0.001) 

-10.672 

(0.002) 

Maddala ve Wu (1999) 45.077 

(0.000) 

49.804 

(0.001) 

Choi (2001) -7.521 

(0.000) 

-9.609 

(0.002) 
Not: Testlerin deterministik spesifikasyonu sabit ve trendi içermektedir. Olasılık değerleri parantez içerisinde österilmektedir. 

%5 düzeyinde anlamlılık için sınamalar yapılmıştır. Testlerin sıfır hipotezi birim kök vardır şeklindedir. Optimal gecikme 

uzunluğu Schwarz bilgi kriteri kullanılarak belirlenmiştir.  

Tablo 3’de görüldüğü üzere, değişkenler seviye değerlerinde birim köke sahiptir. Fakat ilk 

fark serileri ise birim kök içermemektedir. Bu nedenle tüm değişkenlerin I(1) oldukları başka 

bir ifadeyle 1. mertebe fark için  durağan oldukları görülmektedir. 

Birinci nesil birim kök testleri, paneli oluşturan yatay kesit birimlerinin bağımsız olduğu ve 

paneli oluşturan birimlerden birine gelen şoktan, tüm yatay kesit birimlerinin aynı düzeyde 

etkilendikleri varsayımına dayanmaktadır. Oysa, paneli oluşturan yatay kesit birimlerinden 

birine gelen bir şokun, diğer birimleri farklı düzeyde etkilenmesi, daha gerçekçi bir 
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yaklaşımdır. Bu eksikliği gidermek için yatay kesit birimleri arasındaki bağımlılığı göz 

önünde bulundurarak durağanlığı analiz eden ikinci nesil birim kök testleri geliştirilmiştir. 

Panel veri setinde yatay kesit bağımlılığı varlığı reddedilirse, 1. nesil birim kök testleri 

kullanılabilir. Bununla birlikte panel verilerinde yatay kesit bağımlılığı varsa, 2. nesil birim 

kök testlerini kullanmak daha tutarlı, etkin ve güçlü tahminleme yapılmasını sağlamaktadır. 

Bu çalışmada yatay kesit bağımlılığı belirlendiği için ikinci nesil birim kök testleri 

kullanılmalıdır. İkinci nesil birim kök testlerinden CADF kullanılmıştır. Pesaran (2007) 

tarafından geliştirilen CADF testi sonuçları Tablo 4’ de verilmiştir.  

Tablo 4: Panel CADF Birim Kök Testi Sonuçları  

 
Değişkenler 

Düzey 1. mertebe fark 

Sabit Sabit + Trend Sabit Sabit + Trend 

GSYİH -1.284 -1.189 -8.611* -8.633* 

DTH -1.566 -1.375 -9.723* -9.042* 
*%1 ve %5 için Ho red, durağan değişken 

CADF testlerinde, maksimum gecikme uzunluğu 2 olarak alınmış ve optimal gecikme 

uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Sıfır hipotezinin %1 ve %5 anlamlılık 

düzeyinde reddedildiğini görülmektedir. Birim kök test sonuçları  serilerin düzeyde durağan 

olmadığını diğer bir ifadeyle birim kök içerdiklerini, değişkenlerin I(1) düzeyinde durağan 

olduğunu göstermektedir.  

 

4.4. Panel Eşbütünleşme Testi 

Bu çalışmada değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin belirlenmesi amacıyla Westerlund 

ve Edgerton (2007) tarafından geliştirilen LM Bootstrap panel eşbütünleşme testinden 

faydalanılmıştır. LM Bootstrap panel eşbütünleşme testi McCoskey ve Kao (1998) tarafından 

geliştirilen Lagrange multiplier testine dayanmaktadır. LM istatistiği; 

2 2

,1 1
2

1 N T

N i i ti t
LM W S

NT

 

 
                                                                                   (1) 

denklemi ile hesaplanmaktadır. S
2

i,t gösterimi hata terimlerinin kısmi toplamlarını; W
-2

i, hata  

terimlerinin uzun dönem varyanslarını ifade etmektedir. Testin yatay kesit bağımlılığına izin 

vermesi, eşbütünleşme ilişkisini paneldeki tüm ülkeler için belirlemesi, eşbütünleşme 

denkleminde otokorelasyon ve değişen varyansa izin vermesi, küçük örneklemlerde de etkin 

sonuçlar üretebilmesi en temel avantajlarıdır. Testin boş hipotezi paneldeki tüm ülkeler için 

eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu yönünde olup hesaplanmasında bootstrap 

simülasyonundan faydalanılmaktadır. Yatay kesit bağımlılığının mevcut olması durumunda 

bootstrap kritik değerler kullanılmaktadır. LM test istatistiği ve olasılık değerleri bootstrap 

kullanarak hesaplanmaktadır. Hesaplanan LMN+ test istatistiği ile eşbütünleşmenin mevcut 

olduğuna yönünde kurulan H0 hipotezi sınanmaktadır. 

Tablo 5: Westerlund ve Edgerton (2007)  LM Boostrap Eşbütünleşme Sonuçları 

 

 

LMN
+   

 

                     Sabit                     Sabit ve Trend 

İstatistik Asimptotik 

p-değeri 

Bootstrap 

p-değeri 

İstatistik Asimptotik 

p-değeri 

Bootstrap 

p-değeri 

0.852 0.145 0.459 1.207 0.192 0.518 
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Not: Bootstrap olasılık değerleri 10.000 tekrarlı dağılımdan elde edilmiştir. Asimptotik olasılık değerleri, standart normal 

dağılımdan elde edilmiştir. Gecikme değeri 1 alınmıştır.  

Tablo 5’deki sonuçlar incelendiğinde, seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu 

(p>0.05)  görülmektedir. Bu durumda seriler uzun dönemde birlikte hareket etmektedir. 

Serilerin eşbütünleşik olduklarına karar verildikten sonra eşbütünleşme tahmincileri ile 

modeldeki katsayılar tahmin edilebilirler. Modelin yatay FMOLS ve DSUR ile tahmini 

neticesinde elde edilen katsayılar Tablo 6’da sunulmaktadır. FMOLS tahmincisi yalnızca 

heterojenliği göz önünde bulundururken DSUR tahmincisi heterojenlik ve yatay kesit 

bağımlılığını beraberce göz önünde bulundurmaktadır. 

Tablo 6: Eşbütünleşik Modelin Katsayı Tahmini 

Bağımlı değişken: FGSMH FDTH 

Yöntem DSUR 0.559** 

FMOLS 0.586* 
*0.01 için ve ** 0.05 için anlamlı 

Ülke grubunda,  DSUR yöntemi için modelde DTH değişkenindeki 1br.lik artışın GSYİH 

değişkeninde %55.9 br. artışa yol açacağı  ve FMOLS yönteminde DTH değişkenindeki 

1br.lik artışın GSYİH değişkeninde %58.6 br. artışa yol açacağı  sonucu elde edilmiştir. 

 

4.5. Bootstrap Granger Nedensellik Testi  

Granger (1969)’a göre, Granger nedensellik demek, bir değişkenin (X) geçmiş değerleri 

bilgisinin diğer bir değişkenin (Y) gelecek değerlerinin şekillenmesine etki etmesi demektir. 

Ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığı olması ve eğim katsayılarının heterojen olması, bu 

özelliklerle uygulanması mümkün olan bir nedensellik metodu kullanımını zorunlu kılar. Bu 

nedenle, Kónya (2006) tarafından geliştirilen panel nedensellik yaklaşımı çalışmamız için en 

uygun modeldir.  

Bu yöntem, denklem kümesinin görünürde ilişkisiz regresyon (SUR) tahminine ve ülkelere 

özgü bootstrap kritik değerlerle sınanan Wald testine dayalı bir yaklaşımdır. Dolayısıyla, 

değişkenlerin durağan olmalarını gerektirmez, değişkenler düzey değerleri ile analize 

katılabilirler. Bu sürecin bazı avantajları bulunmaktadır. Öncelikle test, panelin homojen 

olduğunu varsaymaz; böylece her bir panel üyesine ayrı ayrı Granger nedensellik testi 

yapmak mümkün hale gelir. İkincisi, bu yaklaşım eşbütünleşme ya da birim kök testi gibi bir 

ön test gerektirmez, çünkü her bir ülke için ayrı bootstrap kritik değeri elde edilir. Son olarak, 

bu yöntem araştırmacılara hangi panel üyelerinde tek taraflı Granger nedensellik, hangi panel 

ülkesinde çift yönlü Granger nedensellik olduğunu ve hangi ülkelerde nedensellik ilişkisi 

olmadığını saptama imkanı verir (Afonso ve Rault, 2009). 

Tablo 7: Bootstrap Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Ülkeler Ho: GSYİH,  DTH’ın nedeni değildir  Ho: DTH,  GSYİH’ın nedeni değildir 

Wald ist. Bootstrap Kritik Değerler  Wald ist. Bootstrap Kritik Değerler 

%1 %5 %10  %1 %5 %10 

Brezilya 25.07*** 20.64 11.49 7.23  29.21*** 27.53 14.45 10.26 

Endonezya 26.93*** 24.15 11.58 8.06  27.36** 26.42 14.37 9.96 

Güney 

Afrika 

20.44* 23.09 12.53 8.53  23.89** 32.69 18.89 12.03 

Hindistan 19.63** 24.67 11.61 7.74  24.43** 28.96 15.53 10.61 

Türkiye 17.09** 22.42 13.92 8.93  22.37** 25.41 12.51 8.56 

Arjantin 20.88** 32.39 15.31 9.16  24.01** 29.67 14.28 10.34 

Rusya 21.52** 22.80 12.59 8.54  23.94** 25.37 12.57 9.39 
Şili 18.41** 26.61 12.74 7.89  22.51** 25.69 11.52 7.03 
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Not: *, **, ve *** sırası ile %5, %10 ve %1 anlamlılık seviyesinde H0 hipotezinin reddedildiği anlamına gelmektedir. 

Bootstrap kritik değerleri 10.000 tekrarlı dağılımdan elde edilmiştir. Uygun gecikme Schwarz bilgi  kriterine göre 

belirlenmiştir. Maksimum gecikme sayısı 3’tür. 

 

Sonuçlardan görüleceği üzere, ele alınan kırılgan sekizli ülke grubunda tüm ülkeler için 

GSYİH’dan DTH’ya (GSYİH→DTH) ve DTH’dan GSYİH’ya (DTH→GSYİH) doğru çift 

yönlü nedensellik elde edilmiştir. 

 

5.Sonuç 

Küreselleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte birçok ülke ticari serbestleşme politikalarına 

yönelmiştir. Teknolojide meydana gelen gelişmeler, serbest piyasa ekonomisine olan güveni 

arttırmış, ülkeler birbirine benzer ticari serbestleşme politikaları uygulamaya başlamıştır. 

Ticari serbestleşme politikaları için dış ticaretin geliştirilmesi ana hedeftir. Özellikle 

gelişmekte olan ülkeler, dünya ticaretinden aldıkları payı arttırma çabası içerisine girerek, 

ihracat paylarını arttırmaya yönelik ticaret politikaları uygulamaktadır. Çünkü, dış ticaret 

hacmi arttığı zaman ülkede arz miktarı artmaktadır. Başka bir ifadeyle, önceden yurtiçi 

ihtiyacı karşılayacak kadar yapılan üretim, dış ticaret hacminin artmasıyla dünya piyasasının 

ihtiyacını da karşılamaya başlayacaktır. Üretimin artması demek, istihdamın artması demektir. 

Eğer bir ülkede istihdam artarsa, halkın gelir seviyesi yükselerek, toplam talep artacak bunun 

neticesinde de üretim seviyesi  çarpan etkisiyle yükselecektir.  

Dışa açıklık gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeleri dış rekabete açık hale getirirken, bu 

ülkelerde ihracatçı sektörler, yaparak öğrenme, kapasite kullanım oranında artış, teknolojik ve 

yönetim kabiliyetlerinin gelişmesi, ölçek ekonomilerinin artışı ve gelişmiş tekniklerin 

yaygınlaşması yoluyla ekonomide diğer sektörlerin gelişmesine dolaylı yoldan fayda 

sağlamaktadır. Yeni büyüme ve uluslararası ticaret teorileri, dinamik ihracatçı sektörün 

büyüme üzerindeki bu dolaylı faydalarına vurgu yapmaktadır. Bir ekonomide, ihracat artışı 

döviz girdisinin artmasına yol açar. Artan döviz miktarı ekonomide ara malları ithalatının 

finansmanında kolaylık sağlayarak sermaye birikiminin artışına neden olur. Böylece, 

ekonomide üretim potansiyeli artar ve sürdürülebilir büyüme oranları yakalanmış olur. 

Bu çalışmanın amacı, ekonomileri benzerlik gösteren kırılgan sekizli olarak adlandırılan 

Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, Arjantin, Rusya ve Şili’nin 

[2010.Q1-2017-Q4]  çeyrek dönem veriler için GSYİH değişkeni ve dış ticaret hacmi (DTH) 

ilişkisi incelemek ve nedensellik yönlerini belirlemektir. Analiz sonucunda, DTH ve GSYİH 

arasında uzun dönemli pozitif ilişkinin varlığı söz konusudur. Ülke grubunda,  DSUR yöntemi 

için modelde DTH değişkenindeki 1br.lik artışın GSYİH değişkeninde %55.9 br. artışa yol 

açacağı  ve FMOLS yönteminde DTH değişkenindeki 1br. lik artışın GSYİH değişkeninde 

%58.6 br. artışa yol açacağı  sonucu elde edilmiştir. Yapılan nedensellik analizinde ülke 

grubundaki tüm ülkeler için DTH ve GSYİH arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi elde 

edilmiştir. 

Gelişmekte olan bir yapıdaki kırılgan sekizli ülke grubu büyümeye giden yolda dış ticaret 

hacimlerini arttırmak durumundadır. Bunun için ülkeler, üreticilere ucuz hammadde 

sağlayarak, üreticilerin maliyetlerini düşürüp, uluslararası piyasada rekabet güçlerini 

artırabilirler. Girişimcilerin farklı ülkelerdeki şirketlerle bağlantı kurmaları için aktif 

politikalar üretebilir, ihracatı artıracak niteliklere sahip ticaret anlaşmalarının yapılmasını 

sağlayabilir. Ülkelerarası rekabette avantajlı duruma geçebilmek, Ar-Ge çalışmalarına 

gereken önemi vererek, bilgi ve teknoloji yoğun yüksek katma değerli ürünlerin ihraç 

edilmesine bağlıdır. Bu da, iyi bir ekonomik yol haritası kapsamında gerçekleştirilecek 

yapısal değişiklikler, beşeri sermaye yatırımları ve öngörülebilir bir ekonomik faaliyet alanı 

ile gerçekleştirilebilir. Ayrıca, hükümetler şirketleri Ar-Ge çalışmalarında bulunmaları için 
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teşvik ederek,  katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürünler elde edilmesine yardımcı 

olmalıdır. Bu ürünler sayesinde dış piyasadaki tercih edilebilirlikleri artarak, dünya 

pazarlarındaki payları artacaktır. Bu da daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla 

gelir anlamına gelmektedir. 
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İşsizlik Oranı, Cinsiyet ve Eğitim İlişkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte 

Olan Ülkeler Karşılaştırması 

 
Funda  H. Sezgin 
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Özet 

Eğitim, ekonomik ve sosyal kalkınma için son derece önemlidir. Bir ülkede ortalama eğitim 

düzeyi kadar önemli olan diğer bir konu, eğitimin vatandaşlar arasında eşit dağılımıdır. 

Kadınların, toplumun değişik yapılarında erkeklerle aynı ölçüde yerini alamadığı bir gerçektir. 

Bu durumun temel nedenlerinden biri, kadınların eğitimi alanındaki sorunlarda ortaya 

çıkmaktadır. Cinsiyete göre, eğitime kayıt oranındaki farklılıkların sebepleri arasında cinsiyet 

ayrımcılığı sorunun hala devam etmesi, başta işsizlik olmak üzere, birçok ekonomik faktör 

üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde yer alan 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için cinsiyet ve eğitim düzeyi açısından işsizlik oranları 

arasında istatistiksel karşılaştırmalar yapmaktır. Analiz sonucunda, cinsiyet açısından gelişmiş 

ülkeler farklılık göstermezken, gelişmekte olan ülkelerde farklılık vardır. Eğitim açısından,  

iki grup ülkede anlamlı farklılık vardır, eğitim düzeyi arttıkça işsizlik azalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İşsizlik Oranı, Cinsiyet, Eğitim, İstatistik Analiz 

JEL Sınıflandırması: E20, E24,C00   

 

Unemployment Rate, Gender And Education Relationship: 

Comparison Of Developed And Developing Countries 
 

Abstract 

Education is extremely important for economic and social development. Another issue that is 

as important as the average level of education in a country is the equal distribution of 

education among citizens. It is a fact that women cannot take the same place with men in 

different structures of society. One of the main reasons for this is the problems in the 

education of women. The fact that gender discrimination is still the cause of the differences in 

the ratio of enrollment to education by gender, has negative effects on many economic factors, 

especially unemployment. The aim of this study is to make statistical comparisons between 

the unemployment and unemployment rates for developed and developing countries in the 

European Union (EU) countries. As a result of the analysis, the countries developed in terms 

of gender do not differ, but there is a difference in developing countries. In terms of education, 

there is a significant difference in the two groups of countries. As the level of education 

increases, unemployment decreases. 

Keywords: Unemployment Rate, Gender, Education, Statistical Analysis 

JEL Classification: E20, E24,C00   

 

1.Giriş 

Hızlı bir değişim sürecinde olan dünyada işgücünün ve tüketicilerin demografik 

özelliklerindeki değişiklikler, kadının geleneksel statüsünü de değiştirmiştir. Bunun 

sonucunda, çalışma yaşamında daha çok yer alma çabasında olan kadın, ne yazık ki işgücüne 

katılma ve kariyer geliştirme olanaklarından yeterince yararlanamamaktadır. Eğitimi ve 
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deneyimi olan profesyonel kadınlar bile kariyer hedeflerine ulaşmada hala erkeklerin çok 

gerisinde kalmaktadırlar.  

Eğitim, ekonomik ve sosyal kalkınma için son derece önemlidir. Bir ülkede ortalama eğitim 

düzeyi kadar önemli olan diğer bir konu, eğitimin vatandaşlar arasında eşit dağılımıdır. 

Günümüzde, kız çocukları ve kadınlar, eğitim fırsatlarından erkeklere oranla daha az 

yararlanmakta, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler devam etmektedir. Kadınların 

ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve 

imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamakla mümkün olacaktır (Atlama ve Özsoy, 

2009). Alınan eğitimin cinsiyete göre dağılımını dünya ölçeğinde karşılaştıran verilere göre, 

birçok ülkede kadınların okullaşma düzeyi erkeklere göre daha düşüktür. Eğitimde toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir (Duryea 

vd., 2007). Oysa ki; kadınların ekonomik, sosyal kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını 

güçlendirmek, hak, fırsat ve olanaklardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamakla mümkün 

olacaktır. 

Dünyada işsizliğin nedenleri arasında, cinsiyet ve etnik köken gibi önemli etkenler söz 

konusudur. Kadınlar erkeklere oranla işgücü piyasasında uzun süreli işsizliği daha çok 

yaşamaktadırlar. Bunun en temel nedeni, kadınların ataerkil sistemin yüklemiş olduğu bakış 

açısı altında, eğitim seviyeleri yüksek olsa dahi, erkeklere göre tercih edilme olasılıklarının 

düşük olmasıdır (Mirica, 2014). 

Bu çalışmanın amacı, AB ülkeleri içinde yer alan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için 

cinsiyet ve eğitim düzeyi açısından işsizlik oranları arasında istatistiksel karşılaştırmalar 

yapmaktır. 

 

2.İşsizlik Oranı, Cinsiyet ve Eğitim İlişkisi 

 

Eğitim seviyesinin yükselmesi doğrudan etkileri yanı sıra, birçok olumlu toplumsal dışsallığı 

da beraberinde getirir. Bir ülkede eğitim seviyesinin yükselmesi iktisadi kalkınmanın siyasal 

ve toplumsal boyutuna önemli katkılar sağlar. Eğitim seviyesinin yükseltilmesi, özellikle 

demokratik süreçlerin daha etkin işlemesini sağlayan bir araç olarak kabul edilir. Eğitim 

seviyesinin yükselmesinin, daha iyi birey ve toplum sağlığı, bebek ölüm ve doğum 

oranlarında düşme, ortalama yaşam süresinin uzaması, artan siyasi istikrar, yoksullukta 

azalma, gelir dağılımında düzelme, daha düşük suç oranları ve çevre bilincinin artması gibi 

pek çok olumlu sonuç doğurması beklenir (Türkmen, 2002; İnciroğlu, 2010). Eğitimin 

bireysel açıdan beklenen en önemli getirilerinin başında, giderek daha karmaşık ve rekabetçi 

hale gelen işgücü piyasasında işe yarayacak bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırarak istihdam 

imkanlarını artırması, dolayısıyla işsiz kalma riskini düşürmesi gelir. Eğitim seviyesi ile 

işsizlik arasında ortaya çıkması beklenen bu ters yönlü ilişki bir çok araştırmada ortaya  

konulmuştur. Eğitim ve işsizlik arasındaki ilişkinin belirlenmesi, eğitimin işgücünün 

niteliğinin sinyali olması nedeniyle önemlidir. Bu çerçevede ekonomik teori, eğitim seviyesi 

arttıkça işsizliğin azalacağını belirtmektedir (Çalışkan, 2007; Yıldırım, 2014).  

Günümüzde işsizlik öncelikle bireyleri sonrasında ise toplumu geniş anlamda etkileyen 

önemli bir sosyal olgudur. Çalışmak ve iş yaşamına dahil olmak birey ve toplum açısından 

önemli bir kavramdır. Çalışmanın bu önemi ekonomik, sosyal ve psikolojik iyilik halinin 

artırılmasına yaptığı katkıyla ortaya çıkmaktadır. Fakat, kadın çeşitli nedenlere bağlı olarak 

çalışma yaşamında istenilen düzeyde yer alamamakta ve çalışmanın bu faydalarından yoksun 

kalmaktadır. Bu anlamda, kadının rol ve sorumluluklarına ilişkin farklılaşma ile cinsiyet 

ayrımının görüldüğü en belirgin alanlardan birini çalışma yaşamı oluşturmaktadır (Topgül, 

2017). 

İşgücüne katılma oranı, aktif nüfusun kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa oranı 

olarak tanımlanmaktadır. Bu oranın yüksek olması, çalışma yaşında olan kadın ve erkeklerin 
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çalışma hayatına dâhil olma noktasında istekli olduklarını gösterir. Bir ülkede işgücüne 

katılma oranının yüksek olması, aynı zamanda o ülkede insan kaynağının etkin kullanılıp 

kullanılmadığının da bir göstergesidir (Yamak vd., 2012). İşgücüne katılımı belirleyen 

sosyoekonomik pek çok faktör söz konusu olmakla birlikte, bu faktörlerden en önemlisi 

kuşkusuz ki eğitim düzeyidir. Eğitim, beşeri sermayeye katkıda bulunarak ekonomilerin 

büyümesini sağlamanın yanı sıra sosyal, kültürel ve siyasal kalkınma dinamiklerini de 

harekete geçirmektedir. Ülkelerin kalkınma dinamiklerinden faydalanabilmesi için, hem de 

var olan işgücü potansiyelinden etkin şekilde faydalanabilmesi için eğitimde ve istihdamda 

cinsiyet eşitliğini sağlayıcı politikalar izlemesi çok önemlidir. Ayrıca, eğitimde cinsiyet 

eşitliğinin sağlanmasının sosyal adaletin sağlanması açısından da son derece önemli olması, 

bu konunun bütüncül bir bakış açısıyla toplumsal bir hedef olarak ele alınmasını gerekli 

kılmaktadır (Yenilmez ve Kılıç, 2018).  

Bilgi toplumu, kadının çalışma yaşamına dahil olması açısından önemli gelişmelerin 

yaşandığı bir dönemdir. Bilgi toplumuna bağlı olarak hızlanan küreselleşmeyle birlikte 

piyasada yaşanan gelişme kadının statüsünü ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini hem pozitif ve 

hem de negatif yönde etkilemektedir. Kadının gelir elde edebileceği ve geliri üzerinde söz 

sahibi olduğu geleneksel alanların dışında yeni istihdam alanlarına sahip olması 

küreselleşmenin kadın açısından olumlu yönlerini oluşturmaktadır (Küçük, 2015). 

Kadınların işgücüne katılımı, hem ekonomik hem de sosyal açıdan kalkınmayı sağlayan 

önemli etkenlerden biridir. İşgücü piyasasında istihdam edilen ve böylece ekonomik 

özgürlüklerini ve toplumsal saygınlıklarını elde eden kadınlar, kendileri, aileleri ve toplumları 

için önemli sosyal kazanımlar sağlamaktadırlar. Kadınların iş gücüne katılımı konusunda 

önlerinde erkeklerden daha fazla engel bulunduğunu düşünen oldukça fazla görüş vardır. Bu 

nedenle öncelikle kadınların işgücüne katılımı önündeki engellerin tespit edilmesi 

gerekmektedir (Kılınç Savrul ve Zeren, 2017). Kadınların işgücüne dahil olması, ülkelerinin 

ekonomik kalkınmalarını arttırabilmektedir. Kadın istihdamı ve ekonomik büyüme ilişkisi 

teorisini destekleyen ampirik kanıtlar da mevcuttur. Bu çalışmaların sonucunda kadınların 

işgücüne katılımı ve ekonomik gelişme arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Kadın 

erkek ayrımcılığının fazla olduğu ülkelerde bu durumun büyümeye etkisi negatif olarak 

yansımaktadır (Baussola vd., 2015). 

İş yaşamında kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı; eğitim ve mesleki eğitimde eşitsizlik, iş 

bulma ve işe alınma, ücret, çalışma koşulları, işyerindeki tutumlar, terfi, işten çıkarma ve 

benzeri alanlarda kendisini göstermektedir. Kadın iş yaşamında konumlandırılırken, gerçekten 

ötekileştirilmekte, farklı ve adaletsiz davranış ve uygulamalarla karşılaşmaktadır.  

Literatürdeki çalışmalar, erkeklerle aynı eğitim düzeyine sahip olan kadınların ortalama 

kazançlarına bakıldığı zaman erkeklerden daha az kazandıklarını göstermektedir. Kadınlar, iş 

yerindeki dezavantajlı konumları nedeniyle iş terfilerinde ve atamalarda daha az yer 

almaktadır; bu durum ücret eşitsizliği için bir zemin oluşturmaktadır. Diğer yandan, 

kadınların uzun çalışma saatlerine maruz bırakılması, düşük ücretle erkeklerin alternatifi 

olarak görülmesi, sigortasız çalıştırılarak kadın emeğinin sömürülmesi, çalışma yaşamı 

içerisinde işe alınmada eşitlik ilkesinin uygulanmaması, annelik ve aile yaşamının kadının 

çalışmasını kısıtlaması veya sınırlandırması, eşit işe eşit ücret ödenmemesi, eğitimsizliği 

bahane edilerek terfi ettirilmemesi, taciz, sosyal çevre faktörleri vb. olarak bu örnekleri 

artırmak mümkündür. Her ne kadar eşit çalışma hakkı ve ücret eşitliğinin sağlanması gibi 

konularda uzun yıllardır düzenlemeler yapılıyor olsa da, bunun kadınlara olumlu yönde 

yansıması bakımından hala kat edilmesi gereken daha çok mesafe vardır (KEİG, 2008). 

Bir toplumdaki eğitimin özellikleri politik yapıya, toplumun kalkınmışlık düzeyine, sosyal 

sınıf farklılıklarına ya da toplumdaki meslek gruplarına bağlı olarak şekillenmektedir. Eğitim 

alanında kadın-erkek arasında var olan eşitsizliğin, sosyolojik ve ekonomik birçok nedeni 

bulunmaktadır. Kadınların toplumun önemli bir parçası olduğu, toplum içerisindeki rolü, yeri 
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ve gelişiminin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Kadın-erkek arasındaki eşitsizliği 

gidermek ve toplumdaki mevcut güç dengelerini yeniden kurmak ancak eğitimle olanaklıdır. 

Bireyin almış olduğu eğitim, aynı zamanda onun toplumdaki konumunu da belirler. Eğitimin, 

kadınların statüsünün yükseltilmesinde çok önemli olduğu ve eğitim ile işgücüne katılım 

arasındaki pozitif ilişkinin güçlü olduğu bilinmektedir (Kızılgöl Ayvaz, 2012). Eğitim düzeyi 

arttıkça, kadınların piyasada çalışmasının ödülleri ve piyasa dışı islerde çalışmasının maliyeti 

artmaktadır. Böylece eğitim, kadınların çalışmaya olan eğilimlerini ve fiilen çalışıp 

çalışmayacaklarını belirleyen bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır (Queneau ve Sen, 2007). 

 

Dünyada kadının çalışma yaşamı eğitim seviyesine göre değişmektedir. Eğitim seviyesi 

yüksek kadınlar, toplumun kadın cinsiyetine uygun gördüğü ve statüsü yüksek işler yapma 

eğilimindedir. Nitelikli eğitim alma olanağı bulamayan kadınlar, iş bulmakta güçlük 

çekmektedirler kötü çalışma koşullarına maruz bırakılmaktadırlar. Bu durum kadının 

güçlenmesinin önündeki en büyük engel olarak görülmekte ve bu nedenle de çoğu kadınlar ve 

çocuklar yoksulluğa itilmektedir (Durmaz, 2016). Ayrıca, işgücü piyasasında eğitimli 

erkeklerin getirisi kadınlara göre daha yüksekse, aileler kız çocuklarından çok erkek 

çocuklarına iyi eğitim vermek için çaba harcamaktadırlar. Kadınların eğitimi uluslararası 

gelişmeyi ölçen temel göstergelerden birisidir. Bunun bilincine varan toplumlar, eğitim 

konusuna çok önem vermişler ve bu konuda yatırımlar yapmışlardır.  

Az gelişmiş ülkelerin temel özelliklerinden biri de kadınların erkeklere oranla daha az eğitim 

almasıdır. Eğitimsel cinsiyet açığı (educational gender gap) özellikle düşük insani kalkınma 

düzeyine sahip gelişmekte olan ülkelerde önemli boyuttadır. Gelişmiş ülkelerle 

kıyaslandığında bu ülkelerde, erkeklerin de eğitime katılımlarının düşük düzeyde olduğu 

görülmektedir. Ancak, kadınlar söz konusu olduğunda, kadınların dezavantajı daha fazladır 

(Stromquist, 2010; Van Staveren vd., 2014).  

Eşitlik yönündeki çabaların etkisi, toplumsal cinsiyet konularının diğer siyasal, ekonomik ve 

kültürel hedeflerden ayrı bir alan olarak ele alınması durumunda, son derece sınırlı 

kalmaktadır. Oysa bütün bu hedefler ve farklı sektörler ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması hedefi arasındaki bağlantıların kurulabilmesi durumunda, hem eşitliğin 

sağlanmasında hem de demokratikleşme ve kalkınma hedefleri acısından ciddi bir ilerleme 

sağlanabileceği görülmektedir (Üstün, 2011).  

 

3.İstatistiksel Analiz 

3.1. Veri Ve Hipotezler 

Çalışmada kullanılan veriler Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri veri tabanından 

elde edilmiştir. Ele alınan ülkelerin ortak veri bulunma tarihi olan 2016 yılı analizler 

gerçekleştirilmiştir. AB ülkeleri gelişmiş ülkeler alt grubu için Almanya, Fransa, Belçika, 

Avusturya, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, İsveç, İspanya Portekiz ve  gelişmekte olan 

ülke grubu için Bulgaristan Hırvatistan, Macaristan Letonya, Slovenya Slovakya, Polonya, 

Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Romanya ele alınmıştır.  Ele alınan verilerde normal dağılım 

sağlanmadığı için parametrik olmayan yöntemler kullanılmıştır.  
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Çalışmanın birinci hipotezi: 

H0: Avrupa Birliği gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarında aynı eğitim düzeylerindeki 

kadın ve erkeklerin  işsizlik oranları arasında fark yoktur 

H1: Avrupa Birliği gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarında aynı eğitim düzeylerindeki 

kadın ve erkeklerin  işsizlik oranları arasında fark vardır 

Çalışmanın ikinci hipotezi: 

H0:Avrupa Birliği gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarında farklı eğitim düzeylerindeki 

kadın ve erkeklerin  işsizlik oranları arasında fark yoktur 

H1: Avrupa Birliği gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarında farklı eğitim düzeylerindeki 

kadın ve erkeklerin  işsizlik oranları arasında fark vardır 

 

olarak belirlenmiştir. Tablo 1’de AB ülkeleri için eğitim düzeyi ve cinsiyete göre bazı veriler 

sunulmuştur. 

 

Tablo 1: Avrupa Birliği İçin Eğitim Düzeyine Göre İşsizlik Oranları  

(2016) 

Ülkeler İlköğrenim  Ortaöğrenim  Yükseköğrenim  

Avusturya 10.8 5.4 3.4 

Belçika 15.5 8.2 4.4 

Bulgaristan 22.5 6.6 3.3 

Hırvatistan 17.7 15.9 8.6 

Güney Kıbrıs 12.7 16.5 11.5 

Çek Cumh. 20.6 4.2 2.3 

Danimarka 10.2 5.8 5.2 

Estonya 13.8 7.4 3.7 

Finlandiya 20.8 9.2 5.7 

Fransa 17.0 11.0 5.8 

Almanya 8.7 3.3 2.3 

Yunanistan 29.6 32.6 22.2 

Macaristan 12.5 5.1 1.8 

İrlanda 11.4 8.3 4.3 

Italya 17.3 12.8 8.0 

Letonya 19.6 11.1 4.1 

Litvanya 22.2 9.9 2.8 

Lüksemburg 10.0 7.9 3.7 

Malta 10.5 3.3 1.9 

Hollanda 10.7 6.7 3.8 

Polanya 14.0 7.6 3.6 

Portekiz 11.7 13.4 8.6 

Romanya 5.8 5.4 3.2 

Slovenya 14.8 9.2 6.5 

Slovakya 32.1 10.6 6.3 

İspanya 31.1 22.3 13.2 

İsveç 20.0 5.6 3.5 

İngiltere 7.6 5.3 3.1 
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AB (28) 18.7 12.9 7.7 

Kaynak: World Bank, World Development Indicators 

 

3.2. Bulgular ve Değerlendirme 

Çalışmada ilk aşamada, analizler için uygun yöntemin belirlenmesi amaçlı normallik sınaması 

gerçekleştirilmiştir. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testlerine göre p<0.05 

olduğundan normal dağılım sağlanmadığını belirten H1 hipotezi kabul edilmiştir. Bu durumda 

parametrik olmayan yöntem testleri kullanılacaktır. İki grup için Mann-Whitney-U ve üç daha 

fazla grup için Kruskal Wallis test uygulanacaktır. İlk analiz cinsiyet açısından iki ülke grubu 

arasında yapılmıştır. 

 

Tablo 2 : Gelişmiş ve Gelişmekte Olan AB Ülkeleri İçin Cinsiyete Yönelik Mann-Whitney U 

Test Sonuçları  

GELİŞMİŞ ÜLKELER GRUBU 

 

İlköğretim 

Mezunu İşsizler 

Ortaöğretim  

Mezunu İşsizler 

Yükseköğretim  

Mezunu İşsizler 

Mann-Whitney U 498.244 501.235 513.624 

Wilcoxon W 521.835 598.503 612.397 

Z -0.945 -0.104 -0.973 

p 0.623 0.591 0.704 

GELİŞMİŞTE OLAN  ÜLKELER GRUBU 

 

İlköğretim 

Mezunu İşsizler 

Ortaöğretim  

Mezunu İşsizler 

Yükseköğretim  

Mezunu İşsizler 

Mann-Whitney U 372.715 345.886 399.264 

Wilcoxon W 490.362 497.210 502.428 

Z -4.712 -5.273 -4.669 

p 0.008* 0.000* 0.002* 

*0.05 için anlamlı farklılık 

 

Buna göre,  AB gelişmiş ülkeler grubu için aynı eğitim düzeylerindeki kadın ve erkeklerin 

ortalama işsizlik oranları arasında anlamlı farklılık yoktur. Gelişmiş ülkeler için  kadın ve 

erkeklerin ortalama işsizlik oranları farklılık göstermemekte, cinsiyet eşitliğini 

yansıtmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler grubu için, her eğitim düzeyinde kadınlar ve erkekler 

arasında işsizlik oranları arasında anlamlı farklılık elde edilmiştir. Farkın kaynağı için 

ortalama sıra (mean rank) değerlerine bakıldığında; ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim 

düzeylerinde kadınların daha düşük bir ortalamaya sahip olduğu belirlenmiştir. Bu ülkeler AB 

üyesi olmalarına rağmen henüz kadın-erkek arasındaki işsizlik düzeyinde cinsiyet eşitliğini 

yakalayamamıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında, farklı eğitim düzeylerindeki  işsizlik 

oranları arasında farklılık olup olmadığı sınanmıştır.  

 

 

Tablo 3: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan AB Ülkeleri Eğitim Düzeyi Açısından Kruskal- Wallis 

Test Sonuçları 

GELİŞMİŞ ÜLKELER GRUBU
a,b
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 İşsizlik oranı 

Ki-kare istatistiği 45.982 

s.d. 2 

p .000* 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Eğitim düzeyi 

Farkın Kaynağına Yönelik Mann-Whitney U Test Sonuçları
a
 

 

İlk-Orta  

Öğrenim 

İlk-Yüksek  

Öğrenim 

Orta-Yüksek 

Öğrenim 

Mann-Whitney U 289.214 375.278 401.523 

Wilcoxon W 378.552 422.714 490.672 

Z -0.823 -4.286 -5.139 

p 0.642 0.000* 0.000* 

a. Grouping Variable: Eğitim düzeyi   

GELİŞMEKTE OLAN  ÜLKELER GRUBU
a,b

  

 İşsizlik oranı 

Ki-kare istatistiği 39.066 

s.d. 2 

p .001* 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Eğitim düzeyi 

Farkın Kaynağına Yönelik Mann-Whitney U Test Sonuçları
a
 

 

İlk-Orta  

Öğrenim 

İlk-Yüksek  

Öğrenim 

Orta-Yüksek 

Öğrenim 

Mann-Whitney U 375.827 456.773 480.662 

Wilcoxon W 405.281 514.908 527.493 

Z -0.996 -5.281 -4.806 

p 0.397 0.000* 0.000* 

a. Grouping Variable: Eğitim düzeyi   

* 0.05 için anlamlı farklılık 

 

Gelişmiş ülkeler grubunda farklı eğitim düzeyleri açısından anlamlı farklılık elde edilmiştir. 

Farkın kaynağı için yapılan ikili karşılaştırmalarda; ilk-orta öğrenim arasında fark yok iken, 

ilk-yüksek ve orta-yüksek öğretim arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. Ortalama sıra 

değerlerine bakıldığında ilk ve orta öğretim mezunlarının işsizlik oranlarının yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Gelişmişte olan ülkeler grubunda da farklı eğitim düzeyleri açısından anlamlı 

farklılık elde edilmiştir. Farkın kaynağı için yapılan ikili karşılaştırmalarda; ilk-orta öğrenim 

arasında fark yok iken, ilk-yüksek ve orta-yüksek öğretim arasında anlamlı farklılık 

belirlenmiştir. Ortalama sıra değerlerine bakıldığında, ilk ve orta öğretim mezunlarının 

işsizlik oranlarının yüksek olduğu görülmüştür. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler aynı 

özelliklere sahiptir, eğitim düzeyi arttıkça işsizlik oranı azalmaktadır. 

 

4.Sonuç 

İş yaşamı büyük ölçüde erkekler tarafından kurulmakta ve onlar tarafından yönetilmektedir. 

Bu yapı, erkeğin geleneksel toplumsal cinsiyet rolüne göre şekillenmiş olduğundan toplumsal 
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yaşamda kadının yer alması daha zorlu bir süreci gerektirmektedir. Günümüzde, kadınların 

işgücüne katılma oranları arttıkça konumları da giderek güçlenmeye başlamıştır. Bunun en 

önemli nedenleri; toplumun kadınlara olan bakış açısının değişmesi, istihdam olanaklarının 

artması, kadınların erkeklerle eşit eğitim olanaklarına sahip olması ve kadını koruyan kanun 

ve politikaların uygulanmaya konulmasıdır. Kadının eğitiminin düşük olması, çocuk bakım ve 

ev işleri, uygun çalışma koşullarının ve işin olmayışı, kadının çalışmasına yönelik geleneksel 

bakış açısı gibi etmenler de kadının çalışma yaşamındaki konumunu olumsuz yönde 

etkilemektedirler. Eğitimsiz kadın, istihdama katılmakta zorluklar yaşamaktadır ve belli bir 

alanda meslek edinme, bu doğrultuda istihdam edilebilme olanağını arttırmaktadır. 

Sürdürülebilir bir kalkınmadan söz edebilmemiz için, kadın ve erkek eğitim, sağlık, istihdam, 

güvenlik, sosyal yaşam alanlarında kendilerine sunulan hakları eşitlik ilkeleri doğrultusunda 

kullanabilmelidirler. Günümüz modern dünyasında özellikle de kadının eğitim durumu, 

çalışma hayatındaki yerini, konumunu ve statüsünü belirleyen en önemli faktör olarak 

görülmektedir.  

Çalışmada, AB içinde yer alan gelişmiş ve gelişmekte olan ülke grupları için 2016 yılı 

verilerine dayanarak eğitim düzeyine ve cinsiyete göre işsizlik oranlarının istatistik anlamlı 

farklı olup olmadığı incelenmiştir. AB gelişmiş ülkeler grubu için aynı eğitim düzeylerindeki 

kadın ve erkeklerin ortalama işsizlik oranları arasında anlamlı farklılık yoktur. Gelişmiş 

ülkeler için  kadın ve erkeklerin ortalama işsizlik oranları farklılık göstermemekte, cinsiyet 

eşitliğini yansıtmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler grubu için, her eğitim düzeyinde kadınlar ve 

erkekler arasında işsizlik oranları arasında anlamlı farklılık elde edilmiştir. Farkın kaynağı 

için ortalama sıra (mean rank) değerlerine bakıldığında; ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek 

öğretim düzeylerinde kadınların daha düşük bir ortalamaya sahip olduğu belirlenmiştir. Hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler grubunda farklı eğitim düzeylerindeki işsizlik oranı 

açısından anlamlı farklılık elde edilmiştir. Farkın kaynağı için yapılan ikili karşılaştırmalarda; 

ilk-orta öğrenim arasında fark yok iken, ilk-yüksek ve orta-yüksek öğretim arasında anlamlı 

farklılık belirlenmiştir. Ortalama sıra değerlerine bakıldığında her iki ülke grubu için ilk ve 

orta öğretim mezunlarının işsizlik oranlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Eğitim 

düzeylerine göre işsizlik ortalamaları farklı olup eğitim düzeyi düştükçe işsizlik oranı 

yükselmektedir sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle düşük eğitimli gençler bir iş bulma 

konusunda yaşadıkları başarısızlıklardan dolayı uzun süreli işsizlik açısından olası kariyerleri 

negatif anlamda etkilenmektedir. Sonuç olarak, AB gelişmiş ülkeler grubunda işsizlikte 

cinsiyet eşitsizliği sorunu olmayıp, eğitim düzeyi arttıkça da işsizlik oranı azalmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde, cinsiyet eşitsizliği henüz çözümlenmemiş durumdadır, eğitim 

açısından gelişmekte olan ülkeler gibi eğitim seviyesi yükseldikçe işsizlik oranı azalmaktadır. 

Daha eğitimli genç kadın kuşakları yetiştikçe, yapısal olarak kadın işgücüne katılım oranı da 

yükselecektir. Katılım oranı yükseldikçe ortalama eğitim süresindeki artış hızlanacaktır. Çok 

düşük kalan işgücüne kadın katılım oranı orta ve alt sınıfta eğitim harcamalarının düşük 

kalmasına, dolayısıyla eğitim düzeyinin çok yavaş bir tempoyla artmasına yol açmaktadır. 

Literatürde, cinsiyete göre işsizliğin farklılaşmasında ülkelerin gelişmişlik düzeyi başta olmak 

üzere ulusal düzeyde sosyo-ekonomi-politik faktörler, sektöre ve bireysel tercih ve özelliklere 

göre sebepler ortaya konulmuştur. Diğer yandan, ülkeler geliştikçe bu açığın azalması 

hedeflenmektedir. Aynı şekilde, eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranlarının yükselmesi veya 

eğitim azaldıkça işsizliğin artması emek arz ve talep kanunlarına uygundur. Eğitim verimliliği, 

verimlilikte emek talebini ve emeğin kazancını artıracaktır. Beşeri sermaye yatırımı yapılmış 

bu bireylerin işgücü piyasasına ilişkin ek düzenlemeler ve sosyal politikalar ile işgücü 

piyasasına kalıcı olarak katılabilmesi durumunda, verimlilik artışı kaynaklı ekonomik büyüme 

artışına katkı sağlayabilecekleri öngörülebilmektedir.  
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Özet 

Avrupa’nın güçlü ve lider ekonomisine sahip olan Almanya’da 40 civarında farklı vergi 

bulunmakta olup vergiler yoluyla tahsil edilen para, federal devlet, eyaletler ve belediyeler 

arasında paylaştırılır. Almanya’nın yönetim sistemine uygun olarak, Federal devletin ve 

eyaletlerin yetki alanların içerisindeki vergilerin tespit edilmesi ve tahsil edilmesi için ayrı 

örgütler kurulmuştur. Bunun yanında belediyeler de, tarihsel öz-yönetim hakları kapsamında, 

gelir elde etme amacı kapsamında vergilerin tahsili için vergi dairelerini kurmuşlardır. Alman 

vergi sisteminde yer alan başlıca vergi çeşitleri; Gelir Vergisi (Einkommensteuer), Kurumlar 

Vergisi (Körperschaftsteuer), Ticaret Vergisi (Gewerbesteuer), Katma Deger Vergisi 

(Umsatzsteuer)’dir. Bunun yanında Alman Vergi Sistemi içerisinde yer alan diğer önemli 

vergiler ise;  Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi ile gerçek ve tüzel kişilerin şirketlerini 

dönüştürme kanunu ve değerlendirme kanunu kapsamında alınan vergilerdir. Almanya’da 

Türkiye’deki Özel Tüketim Vergisine benzer bir vergi bulunmamaktadır. Bu çalışmada 

Alman vergi sistemi bünyesindeki vergiler incelenip, vergi türlerine göre tahsilat miktarları 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler:Vergi, vergi türü, vergi sistemi. 

JEL Sınıflandırması:H20, K34, K38 

German Tax System Analysis 

 
Abstract 

In Germany, which has a strong and leading economy in Europe, there are around 40 different 

taxes and the money collected through taxes is shared among federal, state, and 

municipalities. In accordance with the federal nature of Germany, separate organizations have 

been established for the identification and collection of taxes in the federal state and in the 

territories of the states. In addition, municipalities have set up tax offices for collecting 

income-generating taxes in accordance with traditional self-management rights. Major tax 

types in the German tax system are mainly; Income Tax (Einkommensteuer), Corporate Tax 

(Körperschaftsteuer), Trade Tax (Gewerbesteuer), Value Added Tax (Umsatzsteuer). Other 

taxes that are important in Germany are Inheritance and Gift Tax, Real Estate Tax, the law of 

conversion of real and legal persons' companies and the evaluation law. There is no tax in 

Germany similar to the Special Consumption Tax. In this study, taxes in German tax system 

will be examined and collection amounts will be evaluated according to tax types. 
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1.Giriş 

Almanya, Avrupa’nın merkezinde yer almaktadır. Resmi adı Federal Almanya 

Cumhuriyeti’dir. Almanya’nın başkenti Berlin’dir, ancak bazı bakanlar Bonn’da 

bulunmaktadır. Ülkenin Kuzey Friz ve Doğu Friz adaları bulunuyor ve Federasyon Baltık 

Denizinde Helgoland, Dune ve Fehmarn’u barındırıyor. Almanya 357 kilometrekarın 

üzerinde bir alanı kaplamakta olup 2016 yılı için toplam nüfusu yaklaşık 85 milyon kişidir. 

Almanya Federal Cumhuriyeti 16 eyaletten oluşmaktadır. Söz konusu eyaletler, Baden-

Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-

Vorpommern, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saksonya, 

Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein ve Thüringen’dir. Almanya’da Berlin, Bremen ve 

Hamburg kent devleti olarak sistem içerisinde yerini almaktadır. Almanya’da yasama 

görevine sahip Anayasa organları, Federal Meclis (Der Bundestag) ve Federal Konseydir (Der 

Bundesrat). Söz konusu ülkedeki yürütme görevi ise Federal Cumhurbaşkanı ile Federal 

Başbakan yönetimindeki Federal Hükümet (Der Bundesregierung) ile Federal Cumhurbaşkanı 

(Der Bundespräsident) tarafından yerine getirilmektedir. Anayasal düzlemde yargı görevi ise 

Federal Anayasa Mahkemesi’nin (Des Bundesverfassungsgerichts) yetkisindedir. 

Almanya Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü ekonomisine sahiptir.Ülkedeki gelir 

vergisi aşamalı; % 19 ila% 45 arasında değişir. Bugün% 19 KDV. Son yılların bütçe gelirleri 

ortalama 1.7 trilyon dolardı; ülkenin harcamaları yaklaşık 1.59 trilyon dolar. Almanya’nın 

kamu borcu GSYİH’nın% 61’ini oluşturuyor. Kişi başına GSYİH, 2010 yılı için 37 432 

dolardır.2017 yılında Alman ekonomisi rekor bütçe fazlası vermiştir (38 milyar USD) ve 

kamu borcu 2016'ya göre neredeyse %3 oranında azalmıştır (GSMH'nin %65,1'ine denk). 

Almanya'nın ticaret fazlası oldukça yüksektir, 2017 yılında 267 milyar USD seviyesinde 

olmuştur. 

Bu bildiride yukarıda belirtildiği gibi Avrupa ve Dünyanın önde gelen ekonomilerinden olan 

Almanya’nın bu başarısında etkili olan vergi sistemi incelenip değerlendirilecektir. 

2. Alman Vergi Sistemi 

Alman vergi sistemi içerisinde yer alan en önemli vergi türleri şu şekildedir;  

i) Gelir Vergisi (Einkommensteuer) 

ii) Kurumlar Vergisi (Körperschaftsteuer) 

iii) Ticaret Vergisi (Gewerbesteuer) 

iv) Katma Deger Vergisi (Umsatzsteuer) 

2.1. Gelir Vergisi (Einkommensteuer) 

Almanya´da iktisadi faaliyet gösteren tüm gerçek kişiler gelir vergisi mükellefidir. Alman 

vergi sistemi içerisinde de Türkiye’deki gelir vergisi sisteminde olduğu gibi tam mükellef ve 

dar mükellef ayrımı bulunmaktadır. Almanya’daki tam mükellef – dar mükellef ayrımında 

kullanılan temel kriterler ikametgâh ve vatandaşlık kriterleridir. Bu bağlamda Almanya’da 

ikametgâhı bulunan gerçek kişiler tüm dünya üzerinde elde ettiği gelir üzerinden 

vergilendirilmektedir. Bunun yanında Almanya’da bir takvim yılı içerisinde altı aydan fazla 

bulunulması durumunda da gerçek kişiler tam mükellef olarak gelir vergisi ödeyeceklerdir. 

Bazı meslek gruplarını için bazı istisnai durumlarda mevcuttur. Alman gelir vergisi sistemi 

içerisinde yer alan vatandaşlık kriteri sadece Almanya’da ikametgâhı bulunmayan ve belirli 

kamu personelleri ve aileleri için söz konusu olabilecek bir durumdur. Dar mükellef şartlarına 

haiz olan gerçek kişiler sadece Almanya sınırları içerisinde elde ettikler gelirler üzerinden 

vergi ödemek zorundadırlar. Söz konusu kapsam içersinde yer alan gelirler Alman Vergi 

Kanunu’nda (EStG 49’uncu madde) yer alan gelirlerdir (EStG: 2018)   
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Söz konusu düzenleme kapsamında gelir tanımı içerisinde yer alan kazanç ve iratlar şu 

şekildedir: 

i) Zirai kazançlar (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft) 

ii) Ticari kazançlar (Einkünfte aus Gewerbebetrieb) 

iii) Serbest meslek kazançları (Einkünfte aus selbständiger Arbeit) 

iv) Ücretler (Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit) 

v) Menkul sermaye iratları (Einkünfte aus Kapitalvermögen) 

vi) Gayrimenkul sermaye iratları (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung) 

vii) Diğer kazanç ve iratlar (Sonstige Einkünfte) 

 

Tablo 1. Alman Gelir Vergisi Oranları 

GELİR MİKTARI ORAN 

0 -9.000 EUR arasında %0 

9.901-13.996 EUR arasında %14 

13.997 - 54.949 EUR arasında %24 

54.950- 256.532 EUR arasında %42 

260.533 EUR ve üstü %45 

Müteselsil İştirak zorunlu ek bedel olarak eklenir. Gelir vergisi tutarının %5,5'idir. 

Kilise Vergisi Belli bazı resmi olarak tanınan Alman 

kiliselerinin mukim üyeleri için uygulanan 

%8 veya %9 

Kaynak: Alman Gelir Vergisi Kanunu (Einkommensteuer) Madde 32a. 

Almanya vergi sistemi içerisinde yer alan vergi türlerinden birisi de kilise vergisi 

(Kirchensteuer) dir. Bu vergi genel itibariyle bilinen ve kamu tüzel kişiliği sıfatına haiz dini 

birliğe üye olan bir kişini gelir vergisi ile bağlantılı olarak alınan bir vergidir. Bunun yanında 

1990 yılından itibaren Doğu Almanya ile yapılan birleşme nedeniyle yalnızca Batı 

Almanya’da yaşayan gelir vergisi mükelleflerinden tahsil edilen dayanışma harcı 

(Solidaritätszuschlag) adı altında bir kamu geliri tahsil edilmektedir. Söz konusu harcın yirmi 

yılı aşkın bir süredir uygulanıyor olması birçok vergi mükellefi tarafından adaletsiz bir 

uygulama olarak addedilmektedir (Rumpf, 2012: 66). 

2.2. Kurumlar Vergisi (Körperschaftsteuer) 

Alman vergi sistemi içerisinde yer alan önemli bir gelir kalemide Kurumlar Vergisidir. 

Kurumlar vergisinin mükellefi tüzel kişilerdir. Türkiye’de olduğu gibi Anonim şirketlerle 

Limited şirketler de bu vergi kapsamında yer almaktadır. Almanya’da kurumlar vergisi %15 

oranı üzerinden uygulanmaktadır. Bunun yanında Alman vergi sistemi içerisinde yer alan 

kurumlar vergisi beyan usulüne tabidir. Takip eden yıl içerisinde üç ayda bir ödenecek olan 

vergi miktarı bu şekilde hesap edilmektedir. Yıllık beyannameler muhasebeci (Steuerberater) 

tarafından yıllık raporlar ile birlikte tesdik edilerek vergi dairesine bildirilmektedir. 
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Almanya’da tüzel kişiler ayrıca gelir vergileri üzerinden %5,5 Danışma Vergisi ödemek 

zorundadırlar (Ecovis: 2018).  

Alman şirketleri ve yabancı şirketler arasında ayrım yapılmaz. Vergi kapsamında, efektif 

olarak Almanya'da yönetilen ve kayıtlı bir şirket mukim bir şirkettir. Kuruluş yeri 

önemsizdir.Sermaye kazançları tipik olarak olağan gelirler ile aynı oranla yani %15 üzerinden 

vergilendirilir. Bankalar, finans kuruluşları ve finans şirketleri, hayat ve sağlık sigortası 

şirketleri ve emeklilik fonları haricinde, hisse senedi satışları için %95 vergi muafiyeti 

uygulanır.Genel olarak, ticari faaliyetler sırasında yapılan tüm giderler vergiden düşülebilir. 

Almanya, şirketlerin ödemiş oldukları yabancı vergileri yerli vergiye tabi tutarak alacak 

yazmalarına ya da yabancı vergileri işletme gideri olarak kaydetmelerine izin veren tek taraflı 

bir vergi tenzilatı sunmaktadır (Körperschaftsteuer: 2002). 

2.3. Ticaret Vergisi (Gewerbesteuer) 

Alman vergi sistemi içerisinde yer alan önemli bir vergi türü de Ticaret Vergisi’dir. Ticaret 

vergisi ticari kazanca sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin ayrıca ödemek zorunda oldukları bir 

vergi türüdür. Almanya’da Türk Vergi Sisteminde olduğu gibi Kolektif Şirketler, Komandit 

Şirketler ve Limited Komandit Şirketler ticari kazanç elde etmektedirler. İstisnai bir durum 

olarak söz konusu bu şirketler duran varlıklarını idare ediyorlarsa, ticari kazanç yerine 

gayrimenkul kazancı elde diyorlar demektir ve bu kapsamda vergilendirilirler. Bahse konu 

olan durum Ticaret Vergisi ödeyip ödememek arasında ayırt edici bir durum olduğu için 

oldukça önemlidir. Ticaret vergisi oranı belediye bölgelerine göre farklılık göstermektedir. Bu 

sebeple genel bir oranın belirtilmesi mümkün değildir. Ticaret vergisi miktarı Gelir Vergisi 

Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu yardımıyla hesaplanan kazanç baz alınarak bazı 

gelirlerin dahil edilmesi bazı harcamaların çıkartılması sonucunda elde edilen miktar 

üzerinden vergi tahsil edilmektedir. Ancak gerçek kişiler ile Kolektif ya da Komandit 

Şirketler için söz konusu bu matrahtan 24.500 € indirilir ve kalan tutar üzerinden %3,5 

oranında vergi ödenir. Gerçek kişiler, yani Komandit ve Kolektif Şirketler dâhil, ödedikleri 

Ticaret Vergilerini gelir vergisi üzerinden indirebilirler (Ecovis: 2018). 

Örnek 1: Tek Mülkiyet / Ortaklık 

Ticari gelir: 100.000 € 

- Ödenek 24.500 € 

= Ticari gelir 76.500 € 

75.500 € × % 3,5 = 2.642,50 € 

Örnek 2: Sermaye şirketi 

Ticaret geliri 100.000 € (İndirim yok) 

100.000 € × %3,5 = 3,500 € 

2.4. Katma Deger Vergisi (Umsatzsteuer) 

Alman vergi sistemi içerisinde yer alan önemli bir vergi türü de Katma Değer Vergisi’dir. 

Vergiye tabi olan kişilerin ticari ve zirai faaliyetleri yanında serbest meslek erbapları 

tarafından gerçekleştirilen mal teslim ve hizmet ifaları KDV kapsamında 

vergilendirilmektedir. KDV kapsamındaki “teslim” sadece mal ve hizmetlerin satışından 

kaynaklı teslimlerle kısıtlı olmayıp bununla beraber diğer her türlü teslim şekilleri de bu 

kapsamda değerlendirilmektedir. Burada önemli olan şey “Teslim ve İfanın” bir bedel (ivaz) 

karşılığı gerçekleşmiş olmasıdır. Bunun yanında Alman Katma Değer Vergisi Sistemi 

içerisinde iş ile ilgili alınan hediyeler, AB içinde aynı tüzel kişilik içinde gerçekleştirilen sevk 
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işlemleri, ticari varlıkların özel amaçlar için kullanımı gibi bedelsiz (ivazsız) gerçekleştirilen 

bazı işlemler de teslim ve ifa olarak kabul edilebilmektedir.  Bu duruma, iş hediyeleri ticari 

varlıkların özel amaçlı kullanımları örnek olarak gösterilebilecektir. Bunun yanında bazı 

işlemler de Katma Değer Vergisinden muaf tutulmuştur. Bu kapsamda yer alan muafiyetlere 

verilebilecek örnekler ise; nakit ödemeler, bir borcun ödeme olarak kabul edilmesi ve asli 

telafi ödemeleridir (Wegweiser Deutschland, 2004: 5). Yine aynı şekilde mal teslim ve hizmet 

ifalarından bazılarının KDV’den muaf tutulmuş olmasının yanında bunlar için yüklenilinmiş 

KDV’den indirimi tabidir (Umsatzsteuer, 2005). Bunlar; 

i) İhracat, 

ii) Gemi ve uçakların teslimi, ithalatı, tamiri ve bakımı,  

iii) Merkez Bankalarına yapılan altın teslimi ve ithalatı, 

iv) Hava veya deniz yolu ile yolcu taşımacılığı,  

v) Alman Federal Tren İşletmeciliği tarafından ortak tren istasyonlarında, operasyon 

değiştirme istasyonlarında, Almanya dışında bulunan demiryolu idareleri ile sınırı olan trafik 

hatlarında ve transit hatlarda yapılan teslim ve hizmet ifaları,  

vi) AB dışında gerçeklesen finansal işlemlerdir. 

Alman vergi sistemi içerisinde yer alan KDV oranları ise şu şekildedir (Umsatzsteuer, 

2005): genel olarak mal teslim ve hizmet ifaları için %19; KDV Kanunu Liste 2’de yer alan 

ürünler (Yiyecekler, bitkiler, hayvanlar, kitaplar gibi) için %7; Bazı zirai kazanç sahiplerinden  

%5,5, %10,7 veya %19 olmak üzere uygulama da karşılaşılan oranlardır. Bunun yanında 

aşağıda belirtilen mal teslim ve hizmet ifaları KDV’den muaftır (istisnadır). Ancak söz 

konusu bu işlemler için yüklenilmiş olan vergi (KDV) indirime tabi değildir (Wegweiser 

Deutschland, 2004: 9). Söz konusu bu işlemler şu şekilde ifade edilmektedir. Buna göre; 

i) Ulaştırma acenteleri tarafından Alman Federal Posta Kurumu Kanunları uyarınca 

verilen hizmetler, 

ii) AB dahilinde gerçeklesen finansal işlemler, 

iii) Resmi nominal değerli Alman posta pulları, 

iv) Gayrimenkul Alımı Kanunları dâhilinde yapılan teslimler, 

v) Bahis ve Talih Oyunları Kanunu (Rennwett- und Lotteriegesetz) çerçevesinde yapılan 

teslimler ile lisanslı kumarhanelerde yapılan teslimler, 

vi) Sigorta, 

vii) Arazi, 

viii) Sağlık ve Sosyal Yardım, 

ix) Eğitim. 

Katma değer vergisine tabi olan vergi mükellefleri her mali yıl içinde KDV beyanında 

bulunmaları zorunludur. Bunun yanında ödenecek olan KDV tutarına göre birçok mükellef 

işletme ayrıca aylık veya çeyrek yıl bazında KDV beyanında bulunmak zorundadır. 

3. Sonuç 

Alman vergi sistemi, incelendiğinde ilk göze çarpan artan oranlı olarak belirlenen gelir vergisi 

oranlarının, düşük ve orta gelirliler lehine olan ve gelir dağılımı adaletini sağlamayı 

amaçlayan bir yapıda olmasıdır. 9000 EURO’ya kadar olan gelirlerde vergi oranının %0 

olması ve ayrıca özellikle üzerinde durulması gereken üçüncü dilim olan %24’lük vergi 
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oranında gelir aralığının yüksek tutulması (13.997-54.949 EURO) bu durumun en önemli 

göstergesi olduğu düşünülmektedir. KDV oranlarının ise özellikle İskandinav ülkeleri göz 

önüne alındığında düşük, doğu Avrupa ülkelerine göre ise yüksek olduğu gözlemlenmektedir. 

Dayanışma vergisi ise ülkede de eleştirilen bir vergi olmakla birlikte yıllardır yürürlükte olan 

bir vergidir. Ülkede ÖTV’nin olmaması da vatandaşın lehine bir durum olmakla birlikte 

özellikle araba gibi lüks tüketim araçlarının tabana yayılmasını sağlamaktadır.  

Avrupa ve Dünyanın öncü ekonomilerinden olan Almanya’da uygulanan vergi sisteminin 

başarılı olduğu bir gerçektir. Ülke bütçesi her sene milyarlarca EURO fazla vermektedir. Bu 

durum sistemin başarısı kadar ülke insanının vergi ödeme sadakatinin yüksek oluşundan da 

kaynaklanmaktadır. Sistemin iyice incelenip irdelenmesi özellikle az gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülke ekonomileri tarafından model alınması gerektiği düşünülmektedir. 
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Cari İşlemler Dengesini Belirleyen Faktörler: Türkiye Örneği 
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Özet 

Bu çalışmanın ana amacı, Türkiye’nin cari işlemler dengesinin temel bileşenlerinin 

belirlenmesidir.   Çalışmada, cari işlemler dengesini etkileyen temel faktörler 1998:Q1-

2018:Q1 dönemi için ARDL sınır testi ve hata düzeltme modeli ile analiz edilmiştir. Elde 

edilen sonuçlara göre,  kamu ve özel sektör tasarruflarının, para arzının, reel milli gelirin ve 

reel efektif döviz kurunun cari işlemler dengesi üzerinde anlamlı etkiler yarattığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimler: Cari işlemler dengesi, ARDL modeli, eşbütünleşme, hata düzeltme 

modeli 

Jel Sınıflandırması: F32, F41 

 

 

Determinants of Current Account Balance: Evidence from 

Turkey 
 

Abstract 

The purpose of this study is to determine the main determinants of current account balances in 

Turkish economy. The main factors affecting the CAB balance in this study are analyzed over 

the period of 1998:Q1-2018:Q1 by using ARDL bound-test approach and error correction 

representation. The results of the study reveal that both public and private sector savings, 

money supply, real income and real effective exchange rate have significant impacts on the 

current account balance. 

Keywords: Current account balance, ARDL model, cointegration, error correction 

representation 
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1. Giriş 

Cari işlem açıkları ve bunların finansmanı, günümüzde birçok ülkedeki ekonomi politikası 

uygulayıcılarının en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir. Türkiye’de, yine diğer birçok 

gelişmekte olan ülke gibi, kronik olarak yüksek cari açık veren ve bunun finansmanı baskısı 

ile yaşayan ülkelerden biri olmuştur.  Cari açıkların belirleyicisi olan ekonomik faktörlerde bu 

bağlamda uluslararası iktisadın en çok ilgi çeken araştırma alanlarından biri haline gelmiştir. 

Türkiye’nin cari işlemler dengesi (CAB), 2000’li yıllar itibariyle sadece birkaç çeyrek pozitif 

olmuş, bu dönemler haricinde ise Türkiye yüksek cari işlem açıkları ile karşı karşıya 

kalmıştır. Sürekli hale gelen cari işlem açıkları ise beraberinde bu açıkların finansman 

problemini meydana getirmiştir. Söz konusu açıklar, sermaye hesabında aynı miktarda bir 

fazlalığı gerektirmekte, bu da Türkiye’nin yabancı sermayeye ihtiyaç duymasına neden 

olmakta ve ülkeyi yüksek faiz politikasına zorlamaktadır. Ayrıca, yabancı sermaye girişine 

olan yüksek bağımlılık, ülkenin küresel ekonomik faktörlere olan bağımlığını da daha çok 

yükseltmekte ve ekonomi yönetimi oldukça zorlaşmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’deki cari 

işlem açıklarının kontrol altına alınabilmesi oldukça hayati bir önem arz etmektedir. Ancak, 

cari işlem açıklarının kontrol altına 

 

Şekil 1: Cari İşlem Dengesi, Türkiye 

 
 

alınabilmesi, öncelikle söz konusu açıkların temel bileşenlerinin ne olduğunun belirlenmesine 

bağlıdır. Bilindiği üzere, dışa açık bir ekonomide, harcama yönünden GSYİH eşitliğinin 

hareketle, özel sektör tasarruf-yatırım (I-S) dengesi ile kamu kesimi finansman dengesinin (G-

T) toplamının (bu literatürde iç denge olarak da bilinir)  ülkenin dış ticaret dengesine (X-M) 

eşit olduğunu göstermek mümkündür. Buna göre ülkede tasarruf açığı var ise (S<I ve G>T), 

ülkenin dış ticaret dengesi (X<M) ve buna bağlı olarak da cari işlemler dengesinde bozulma 

görülmesi doğal olacaktır.  O halde, ülkedeki yatırım-tasarruf dengesini tasarruflar aleyhine 

bozan her şey cari işlemler dengesini de olumsuz etkileyecektir. Bu bağlamda, ekonomi 

literatüründe CAB dengesini açıklayan çok sayıda değişkenle karşılaşılabilmektedir ve bu 

faktörlerin Türkiye özelinde belirlenebilmesi, politika uygulayıcılarının farklı ekonomi 

politikası tercihlerinde bulunmasını sağlayacaktır. Bu çalışmanın temel amacı da, Türkiye’de 

uzun dönemlerden beri negatif olan CAB dengesini ve CAB dengesini etkileyen çeşitli 

makroekonomik değişkenleri analiz etmektir.   Çalışmada CAB dengesini etkileyen temel 

faktörler, 1998:Q1-2018:Q1 dönemi içinde ARDL (Autoregressive Distributed Lag Model) 

sınır testi (bound test) ve hata düzeltme modeli aracılığıyla açıklanmaya çalışılacaktır.  

Çalışma aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. İkinci bölüm, CAB ve temel bileşenleri 

arasındaki ilişkileri araştıran çalışmaları özetlerken; üçüncü bölüm, kullanılan model ve bu 
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modele ilişkin ekonometrik method ile analiz sonuçlarını içermektedir. Son bölümde ise 

çalışmanın elde ettiği sonuçlar ele alınacaktır.  

2. Literatür 

Uluslararası iktisat literatüründe, cari işlemler ve etkilendiği temel bileşenleri açıklayan 

oldukça fazla sayıda çalışma vardır. Calderon, Chong ve Loayza (2000), 44 gelişmekte olan 

ülke için 1966-1995 dönemini kapsayan çalışmalarında, cari işlem açıklarının temel 

bileşenlerini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre, gelişmekte olan ülke büyüme hızı, 

döviz kurunun değer kazanması ve ulusal faiz oranlarındaki düşme cari açıkları arttırırken, 

gelişmiş olan ülke büyüme hızı ve faiz oranları ile özel ve kamu kesimi tasarruflarındaki 

artışın cari açıkları azalttığı sonucuna ulaşmışlardır. Abell (2006), ABD için “ikiz açıklar” 

olarak da bilinen bütçe açıkları ve ticaret açıkları arasındaki ilişkiyi çok değişkenli zaman 

serisi ile incelemiş ve bütçe açıklarının dış ticaret açıklarını etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Yine Salvatore (2006), G-7 ülkeleri için ikiz açık hipotezinin geçerli olduğunu belirtmiştir. 

Buna göre, bütçe açıkları faizleri yükseltmekte, artan faizler yabancı sermayeyi teşvik etmekte 

ve ülke parasını aşırı değerlendirmekte ve sonuç olarak cari işlem açıklarına yol açmaktadır. 

Benzer şekilde, Corsetti and Muller (2006) ve Kim ve Roubini (2008) ikiz açıklar hipotezini 

destekler sonuçlar bulmuşlardır. Chinn ve Prasad (2003) ise, panel veri seti kullanarak 

yaptıkları çalışmalarında, bütçe dengesinin, ülkenin büyüme hızının ve M2 para arzı/GSYİH 

ile ölçülen finansal derinliğin cari işlemler dengesini pozitif etkilediği; ancak ülkenin dışa 

açıklık derecesinin artmasının söz konusu dengeyi olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.  

Gosse and Serranito (2014), 21 OECD ülkesi için panel VECM kullanılarak yaptıkları 

çalışmalarında, cari işlem dengesinin temel bileşenlerini incelemişlerdir. Yazarlar, cari 

işlemler dengesi ile bütçe dengesi, reel efektif döviz kuru, milli gelir, finansal gelişmişlik ve 

petrol fiyatları arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisini tespit etmişlerdir. Ayrıca, uzun 

dönemde cari işlemler dengesinin temel belirleyicilerinin bütçe dengesi ve finansal 

gelişmişlik olduğunu ifade ederlerken, kısa dönemde ise reel efektif döviz kuru ve petrol 

fiyatlarının ana faktör olduğunu belirtmişlerdir. Dibooğlu (2007), Johansen VECM yaklaşımı 

kullanarak yaptığı çalışmasında, ABD cari işlem açıklarının temel belirleyicilerinin dış ticaret 

hadleri ve reel faizlerdeki artış ile birlikte bütçe açıkları olduğunu belirtmiştir. Elgin ve 

Kuzubas (2013) cari işlem dengesi ve üretim volatilitesi arasındaki ilişkiyi 185 ülke için 

1950-2010 arası dönemde incelemiş ve üretimdeki yüksek oynaklığın cari işlemler dengesini 

olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Çeviş ve Çamurdan (2008) enflasyon hedeflemesi 

rejimi uygulayan 18 ülkede cari işlemler dengesini açıklamak için reel GSYİH büyüme oranı, 

ihracatın ithalatı karşılama oranı, dışa açıklık düzeyi, reel döviz kurundaki yüzde değişme, 

kamu harcamalarının GSYİH’ya oranı ve reel faiz farklılıkları değişkenlerini kullanmışlardır. 

Kamu harcamaları hariç diğer tüm değişkenler için anlamlı ve teorik olarak beklentilere 

uyumlu ilişkiler bulmuşlardır. 

Cari işlemler dengesi ve temel belirleyicileri ile ilgili Türkiye’de de oldukça fazla sayıda 

çalışma mevcuttur. Uz (2010) Türkiye için yaptığı çalışmada, döviz kurunun cari işlemler 

dengesini etkilediğini belirtmiş ve ikiz açık hipotezini destekleyen sonuçlar elde etmiştir. 

Özdamar (2015) çalışmasında, Türkiye için 1994-2014 dönemini eşbütünleşme sonrası 

değişik tahmin yöntemleri (Dynamic OLS, Fully Modified OLS ve Cannonical Cointegration)  

ile analiz etmiştir.  Çalışmada, dış ticaret dengesinin cari işlemler dengesini belirleyen en 

önemli unsur olduğunu, ayrıca dış ticaret hadleri ve milli gelir artışlarının da yine anlamlı 

ilişkiler ürettiği sonucuna varılmıştır. Erkılıç (2006) ise yine Türkiye için yaptığı çalışmada, 

reel döviz kuru, geçmiş dönem cari işlemler açığı ve büyüme hızının cari işlemler dengesinin 

etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Zengin (2000), Yücel ve Ata (2003) ise ikiz açık hipotezini 

destekler sonuçlar bulmuşlar, yani bütçe açıklarının dış ticaret dolayısıyla cari işlem 

açıklarına yol açacağı sonucuna ulaşmışlardır.   
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3. Model ve Ekonometrik Yöntem  

Literatür bölümünde yer alan çalışmalardan da görüldüğü üzere, CAB dengesini açıklamak 

için çok sayıda açıklayıcı değişken kullanılmıştır. Bu çalışmada da yine bu değişkenlerden en 

yaygın olarak kullanılanlar CAB dengesi bileşenleri olarak belirlenerek aşağıdaki uzun dönem 

model kullanılacaktır: 

CABt = b0 + b1GOVSt, +b2 RERt + b3 TGR t +b4 M2t, + b5 PRIVSt + b6WGRt νt                              

(1) 

Buna göre CAB dengesi, kamu kesimi tasarrufları (GOVS), reel efektif döviz kuru (RER), 

M2 para arzı veya finansal derinlik (M2), Türkiye’nin reel büyüme hızı (TGR), özel kesim 

tasarrufları (PRIVS) ve son olarak da dış dünya büyüme hızı (WGR) tarafından 

belirlenmektedir
2
.  Bu çalışmada CAB ve söz konusu açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişkiyi 

açıklamak üzere, Pesaran ve Shin (1998) and Pesaran, Shin, ve Smith (2001) tarafından 

önerilmiş olan ARDL sınır testi yaklaşımı ve hata düzeltme modeli kullanılacaktır. 

Böylelikle, hem eşitlik (1) deki CAB ve açıklayıcı değişkenler arasında herhangi bir uzun 

dönem ilişkinin ( eşbütünleşme) var olup olmadığı test edilecek, hem de uzun dönem ilşkinin 

bulunması halinde bir sonraki aşama olarak uzun dönem katsayılarının alacağı değerler 

tahminlenmeye çalışılacaktır. Bunun için öncelikle, (1) nolu eşitliğin aşağıdaki (2) numaralı 

hata düzeltme modeli şekline getirilmesi gerekmektedir: 

∆CABt=a0-ηECMt-1+∑   
      

    CABt-i+∑   
       

    GOVSt-i+∑   
      

     ERt-

i+∑   
      

    TGRt-i+∑   
     

    M2t-i+∑   
        

    PRIVSt-i+ ∑   
      

    WGRt-i +εt                       

(2)                                                       

ECMt-1= ρ1CABt-1- ρ2GOVSt-1-ρ3RERt-1-ρ4TGRt-1-ρ5M2t-1-ρ6PRIVSt-1-ρ7WGRt-1 

Burada η uyarlama hızı katsayısı (speed of adjustment coefficient) olarak adlandırılır ve hata 

düzeltme terimi ECMt-1 ise değişkenlerin linear bir kombinasyonu olarak ifade edilir. 

Gecikmesi alınmış düzey değişkenlerinin katsayıları (ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, ρ5, ρ6 ve ρ7), uzun dönem 

tahmin katsayılarıdır ve CAB değişkeninin katsayısı üzerinden normalize edilmişlerdir. 

Eşitlik (2)’de yer alan p, m, n, r, s, w ve z değerleri ise, her bir değişkenin gecikmeli farkları 

için optimum gecikme sayılarıdır
3
. Hata düzeltme modeli şu şekilde çalışır: eğer kısa 

dönemde ortaya çıkan bir şok sonucu, cari veya kısa dönem toplam CAB düzeyi (CABt), yine 

uzun dönem CAB değerine (yani (1) numaralı eşitliğin sağ tarafındaki değişkenlerin linear bir 

kombinasyonuna) herhangi bir nedenle eşit olmadığında, kısa dönemde CAB kendini 

uyarlayacak ve uzun dönem denge değerine doğru yakınsayacaktır. Bu eşitlenmenin ne kadar 

zaman alacağı ise, η katsayısnın modelden tahmin edilen büyüklüğüne bağlı olacaktır. Bu 

çalışmada ARDL modelini kullanmanın çeşitli nedenleri vardır. Birincisi, ARDL yaklaşımı 

Johansen (1988) methodolojisi gibi geleneksel modellerdeki denklem sistemleri yerine tek 

denklemli bir model üzerine inşa edilmiştir. İkincisi, ARDL modelinde değişkenlerin sıfırıncı 

ve/veya birinci dereceden (I(0) ve/veya I(1))  bütünleşik olup olmadıklarını belirlemek için 

ilgili testlere ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla, sıfırıncı ve/veya birinci dereceden bütünleşik 

değişkenler aynı eşitlik üzerinden tahmin edilebilirler. Üçüncüsü, örnek uzunluğunun çok 

geniş olmadığı durumlarda çok daha etkin tahminleyiciler üretmektedirler. Son olarak ise, 

ARDL modelinde farkları alınmış kısa dönem dinamiklerin kullanılması muhtemel bir içsellik 

problemine karşı çözüm sunabilmektedir
4
. 

                                                 
2
 Söz konusu değişkenlerin tanımı ve elde edildiği kaynaklar Ek-A kısmında yer almaktadır. 

3
 İlgili gecikme değerleri literatürde Akaike (1973) (AIC), Schwarz-Bayesian (1978) (SBIC) gibi bilgi kriterleri 

ile belirlenmektedir. 
4
 Çalışmada kullanılan hata düzeltme modelinde bazı açıklayıcı değişkenlerin muhtemel içselliği varsayımı 

altında, Pagan ve Ullah (1988) tarafından önerilen araç değişkenleri (instrumental variables)  kullanılmaktadır. 

Bu araç değişkenleri ise sabit katsayısı, bir gecikmeli hata düzeltme katsayısı (ECMt-1) ve bilgi kriterine göre 

belirlenecek sayıda gecikmesi ve farkları alınmış açıklayıcı değişkenlerdir.  
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ARDL hata düzeltme modelinin tahmininin ilk aşaması, ARDL sınır testi ile eşbütünleşme 

ilşkisinin varlığının tesbitidir. Buna göre (2) numaralı eşitlik klasik OLS yöntemi ile tahmin 

edilir ve gecikmeli düzey değişkenlerin katsayılarının sıfıra eşit olduğunu söyleyen yokluk 

hipotezi ρ1= ρ2= ρ3=ρ4= ρ5= ρ6= ρ7=0 eşbütünleşmenin olduğunu söyleyen alternatif hipoteze 

ρ1≠ ρ2≠ρ3≠ρ4≠ ρ5≠ ρ6≠ ρ7≠0  karşılık test edilir. Ancak geleneksel F testi, ARDL yaklaşmında 

uygulanamayacağından, Pesaran vd. (2001) alt ve üt kritik sınırlar adı verilen iki farklı kritik 

sınır değer tabule etmişlerdir.  Buna göre eşbütünleşmenin varlığı, ARDL yaklaşımından 

hesaplanan F değerinin, kritik üst sınır değerinden yüksek olmasını gerektirir. Eğer 

hesaplanan F değeri kritik alt sınır değerinin altındaysa eşbütünleşme yoktur denir. Son olarak 

hesaplanan F değeri, alt ve üst kritik değer sınırlarının arasında ise test sonuçsuz kalacaktır. 

Eşbütünleşme ilişkisinin varlığının ARDL sınır testi yaklaşımı ile belirlenmesinden sonra, (2) 

numaralı eşitlikteki uzun dönem katsayılar tahminlenebilir. Son olarak ise, ARDL hata 

düzeltme modelinin çalışmada kullanılan veri setine ne kadar uygun olduğunu test edebilmek 

için tahmin sonrası bazı diagnostik testleri yapılacaktır. Bunlar, yüksek düzeylerden 

otokorelasyonu test eden Breusch–Godfrey Lagrange Multiplier Testi, Ramsey (1969) 

tarafından önerilen ve model spesifikasyonunun uygunluğunu test eden test eden Ramsey 

Reset testi ve hata terimlerinin sabit bir varyansa sahip olup olmadığını test eden White 

(1980) değişen varyans testleridir 

3.1. Tahmin Sonuçları 

Daha önce de bahsedildiği gibi, ARDL modelinde yer alan değişkenler  I(0) ve/veya I(1) 

olabilmektedir ve sınır testi yaklaşımı bu varsayım üzerinde kurulmuştur. Ancak, serilerin 

ikinci dereceden bütünleşik (I(2)) olup olmadıklarının test edilmesi gerekmektedir. 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) (1979) ve Phillips-Perron (1988) birim kök test sonuçları, 

farkları alınmış serilerin birim köke sahip oldukları yokluk hipotezinin reddedildiğini, 

dolayısıyla serilerin I(2) olmadığını göstermektedir. 

Tablo 1: Augmented Dickey Fuller (ADF)(1979) ve Phillips-Perron (1988) Birim Kök 

Test Sonuçları 
 

Değişken 

Model 

(Optimum Gecikme Uzunluğu) 

ADF Test İstatistik 

(Kritik değer) 

Phillips–Perron 

Test İstatistik
a
 

(Kritik Değer) 

 

 CAB 

Trend ve Sabit (7) -4.310(-3.478) -11.850(-3.471) 

Sabit (7) -4.409(-2.912) -11.962(-2.907) 

Hiçbiri (7) -4.390(-1.950) -11.991(-1.950) 

 

 GOVS 

Trend ve Sabit (3) -7.697(-3.474) -15.947(-3.471) 

Sabit (3) -7.753(-2.909) -16.077(-2.907) 

Hiçbiri (3) -7.797(-1.950) -16.183(-1.950) 

 RER Trend ve Sabit (0) -8.340(-3.471) -8.419(-3.471) 

Sabit (0) -8.244(-2.907) -8.279(-2.907) 

Hiçbiri (0) -8.297(-1.950) -8.344(-1.950) 

 TGR Trend ve Sabit (2) -7.936(-3.473) -16.184(-3.471) 

Sabit (2) -7.893(-2.908) -16.305(-2.907) 

Hiçbiri (2) -8.029(-1.950) -16.420(-1.950) 

    Trend ve Sabit (5) -3.635(-3.476) -12.309(-3.471) 
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Sabit (5) -3.582(-2.911) -12.359(-2.907) 

Hiçbiri (5) -3.204(-1.950) -11.519(-1.950) 

 PRIVS Trend ve Sabit (8) -3.293(-3.167)* -17.733(-3.471) 

Sabit (8) -3.379(-2.913) -17.881(-2.907) 

Hiçbiri (8) -2.702(-1.950) -17.901(-1.950) 

 WGR Trend ve Sabit (0) -8.905(-3.471) -8.962(-3.471) 

Sabit (0) -8.964(-2.907) -9.028(-2.907) 

Hiçbiri (0) -9.022(-1.950) -9.092(-1.950) 

Not: ADF ve Phillips-Perron testlerinde yokluk hipotezi birim kökün varlığını ifade eder. *, %10 önem 

seviyesinde kritik değeri ifade etmektedir. Diğer tüm kritik değerler %5 önem seviyesinde verilmiştir. 
a 

Phillips-Perron testi otokorelasyonun varlığını dikkate alan Newey-West (1987) değişen varyans ve seri 

korelasyon tutarlı standart hataları kullanır ve ilgili Newey-West gecikme uzunluğu üç olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo 2: ARDL Sınır Testi ve Hata Düzeltme Modeli Uzun Dönem Tahmin Sonuçları 

  

Tahmin Değerleri
a
 

η -0.706(0.000) 

GOVS 0.389(0.006) 

RER 0.407(0.952) 

TGR -1.499(0.000) 

M2 -0.017(0.016) 

PRIVS 0.366(0.005) 

WGR 0.418(0.496) 

Diagnostik 

F İstatistik
b
 10.669 

Düzeltilmiş R
2
 0.756 

 

Breusch-Godfrey 

LM Test Istatistik
c 

L=1 0.960(0.327) 

L=3 3.831(0.280) 

L=5 7.968(0.158) 

L=7 8.974(0.254) 

Ramsey Reset Test İstatistik
d
 1.56(0.208) 

White Test İstatistik
e
 77(0.446) 

Notlar:  Parantez içindeki değerleri P-value değerleridir. 
a
 ARDL hata düzeltme modeli için optimum gecikme uzunluğu SBIC ile belirlenmiştir ve ARDL(1,2,0,3,1,3,0) 

modeli optimum model olarak seçilmiştir.
  

 b 
Alt ve üst limit kritik değerler sırasıyla %1 önem düzeyinde 3.15 ve 4.43, % 5 önem seviyesinde 2.45 ve 3.61,  

%10 önem seviyesinde ise 2.12 ve 3.23’dür. Yokluk hipotezi ise eşbütünleşmenin olmadığını ifade eder. 
c 

Breusch-Godfrey LM testi için yokluk hipotezi otokorelasyon olmadığını ifade eder. Test istatistik değerleri 

farklı dereceden gecikme düzeyine (L) veya serbestlik derecesine göre verilmiştir ve sonuçlar tutarlıdır. 
d 
Ramsey (1969) Reset testi için yokluk hipotezi model spesifikasyonunun yanlış olmadığını ifade eder.  

e 
White (1980) değişen varyans testi hataların sabit varyansa sahip olduğunu ifade eder. 

 

Tablo 2, ARDL sınır testi için F istatistiğini, hata düzeltme modeline ait uzun dönem katsayı 

tahminlerini ve modelin veri setine uyumluluğu test etmek için gerekli olan bazı diagnostik 

test sonuçlarını sunmaktadır ARDL hata düzelme modelinden hesaplanan F istatistiği %1 

önem seviyesinde kritik üst sınır değerinden daha yüksek olması değişkenler arasında  

eşbütünleşme ilişkisinin var olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca, istatistiki olarak anlamlı 



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social              Antalya/Turkey 

Impacts of Globalization and Liberalization”                       11
th

-13
th

 October 2018 

 

273 
 

negatif η katsayısı da uzun dönem dengeye yöneliş için doğru işareti taşımakta ve uzun 

dönem eşbütünleşme ilişkisinin varlığını doğrulamaktadır. Diğer bir deyişle, kısa dönemde 

oluşan bir şok karşısında uzun dönem dengesini sağlayacak piyasa güçleri mevcuttur. Buna 

göre, kısa dönemde meydana gelen bir şok karşısında, uzun dönem CAB denge düzeyinden 

sapmanın yaklaşık %70’si kendini ilk çeyrekte düzeltmektedir. Bu durumda, sistem uzun 

dönem denge düzeyine kabaca 1/0.70=1.42     çeyrek (4.5 ay) içinde ulaşacaktır. Uzun 

dönem katsayı tahminlerine göre, altı adet açıklayıcı değişkenlerden ikisi (RER, WGR)  

istatistiki olarak anlamsızken, dördü (GOVS, M2, TGR, PRIVS) ise istatistiki olarak oldukça 

anlamlıdır. Buna göre, kamu tasarruflarındaki %1’lik bir artış CAB dengesini yaklaşık %0.4 

kadar iyileştirirken; Türkiye’nin reel büyüme hızındaki %1’lik bir artış CAB dengesini  

yaklaşık %1.5 kadar kötüleştirmektedir. Benzer şekilde, para arzındaki %1’luk bir artış CAB 

dengesini %0.017 kadar kötüleştirirken, özel kesim tasarruflardaki %1’lik artış CAB 

dengesini yaklaşık %0.37 kadar iyileştirmektedir. Bu bağlamda, CAB üzerindeki en büyük 

anlamlı etki reel ulusal gelir tarafından yaratılmaktadır. 

Son olarak, Tablo 2’de yer alan CAB değişkenine ait tahmin sonrası diagnostik testler hata 

düzeltme modelinin iyi çalıştığını ve Türkiye için elde edilen veri setine oldukça iyi uyum 

sağladığını göstermektedir. Öncelikle, hata düzeltme modelinin düzeltilmiş belirlilik katsayısı 

R
2
=%75 olup görece oldukça yüksektir. İkincisi, White (1980) testi sonuçları, ARDL hata 

düzeltme modelinden elde edilen hata terimlerinde değişen varyans sorunu olmadığını ifade 

eder. Diğer taraftan, Ramsey (1969) Reset test sonuçları, model spesifikasyonunun yanlış 

olmadığını gösterirken, farklı gecikme değerleri için verilmiş Breuch-Godfrey test 

istatistikleri ARDL hata düzeltme modelinden elde edilen hata terimlerinde değişik 

düzeylerden (L
th

 order) otokorelasyon olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır.  

 

 

4. Sonuç 

Bu çalışmada cari işlemler dengesinin Türkiye özelindeki temel belirleyicileri analiz 

edilmiştir. Çalışmada kullanılan açıklayıcı değişkenler, literatürde en yaygın kullanılan 

faktörler arasından seçilmiş olup bunlar kamu ve özel tasarruflar, Türkiye ve dış dünya reel 

büyüme hızları, para arzı ve son olarak reel efektif döviz kurudur. Buna göre, dış dünya 

büyüme hızı ve reel efektif döviz kuru hariç tüm değişkenler CAB üzerinde uzun dönemde 

anlamlı ve iktisadi  beklentilere uygun ilişkilere sahiptir. Sonuçların ortaya çıkardığı en 

önemli unsur ise, CAB dengesi üzerindeki en etkili faktörün daha yüksek bir tahmin 

katsayısına sahip ulusal reel büyüme oranları olmasıdır. Diğer bir deyişle, yüksek büyüme 

oranları sonucunda artan talebin ortaya çıkardığı tasarruf noksanlığı CAB dengesini en 

olumsuz etkileyen faktör olmuştur. Buradan çıkarılabilecek sonuçlar ise birkaç başlık halinde 

özetlenebilir.  Öncelikle, daha düşük cari işlem açığı veya cari işlem fazlası vermek amacında 

olan politika uygulayacılar hem özel hem de kamu kesimi tasarruflarını teşvik edecek 

önlemler almalıdır. İkincisi, para arzı artışlarını içeren para politikalarına ihtiyatla 

yaklaşılmalıdır.  Son olarak da marjinal tüketim eğilimini düşürecek tedbirler alınmalıdır. 

Ancak bu son kavram, para ve maliye politikalarının tek başına çözemeyeceği daha yapısal 

bir sorundur. Kişi başına reel gelir düzeyi çok yüksek olmayan ülke vatandaşları için marjinal 

tüketim eğilimini düşürmek pek de mümkün olmayabilecektir. Marjinal tüketim eğilimini 

düşürmek mümkündür; ancak daha yüksek gelir düzeylerini gerektirmektedir. Dolayısıyla, 

cari işlem açıkları sorunu yapısal bir sorun olarak kalmaya devam edecek gibi görünmektedir. 
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EK-A: Veri Seti ve Kaynakları 
 

Değişkenler 

(1998:Q1-2018:Q1) 

 

Açıklama 

 

Veri Kaynağı 

GSYİH  EVDS (TCMB Elektronik Veri 

Dağıtım Sistemi) 

Cari İşlemler Dengesi (CAB) 

(%GSYİH) 

 EVDS 

Kamu Kesim Tasarrufları 

(GOVS) 

(% GSYİH) 

Kamu tasarrufları olarak kamu 

bütçe dengesi kullanılmıştır. 

Hazine Veri Dağıtım Sistemi 

Reel Efektif Döviz Kuru (RER) 

(log dönüşümü yapılmış) 

 FRED (Federal Reserve 

Economic Data) (2010:100) 

Reel GSYİH Büyüme Hızı (TGR) 

(%) 

 FRED 

Para arzı (M2) (% GSYİH)  FRED 

Özel Tasarruflar (PRIVS) 

(% GSYİH) 

  EVDS ve Hazine Veri Dağıtım 

Sistemi 

Dış Dünya Reel Büyüme Hızı 

(WGR) (%) 

OECD ülkeleri büyüme hızları 

kullanılmıştır. 

FRED 
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2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinin Piyasaya Etkileri 
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Özet 

Türkiye’de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin erkene alınmasının ilanı ve 

seçim sürecinin dolar Türk lirası paritesinin getirisi ve BİST100 endeksi getirisi üzerine 

etkilerinin olay çalışması kapsamında incelenmiştir. Temel olarak iki farklı olay çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Seçimlerin erken bir tarihte gerçekleşeceğinin açıklandığı 18 Nisan 2018 

ve seçimlerin gerçekleştiği 24 Haziran 2018 tarihleri dikkate alınarak 15 gün, 5 gün ve olay 

günleri değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda dolar hareketliliğinin BİST100 endeksine 

nazaran ilan ve seçim süreçlerinde daha yakın benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Genel seçim, anormal getiri, olay çalışması, kümülatif anormal getiri 

JEL Sınıflandırması: D72, G14, P16  

 

Effects of Presidential and General Elections 2018 on the Market 
 
Abstract 

In this study, the impact of announcement of early election and election process of the 

presidential and general elections to be held in Turkey on the U.S Dolar/Turkish lira parity 

and BİST100 index returns were examined by using event studies. Basically, two different 

event studies were conducted. Considering the elections to take place at an early date, the 

dates of April 18, 2018 and the 24 June 2018 elections were taken into consideration, 15 days, 

5 days and event days were analyzed. As a result of the study, the dollar has more similar 

pattern than the BİST100 index in the announcement and selection processes. 

Keywords: General election, abnormal return, event study, cumulative abnormal return 

JEL Classification: D72, G14, P16 

 

1. Giriş 

Seçimler, demokratik ülkelerde yönetimi oluşturacak iktidarın tercihi konusunda ülke 

vatandaşlarına tanınan bir hak olmaktadır. Yönetim biçimlerinde farklılıklar olmasına karşın 

seçimler pek çok değişik şart ve şekilde ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de yakın zamana kadar 

yerel ve genel seçim başlıkları altında iki seçim uygulanmakta ve yerel yönetimler ile Türkiye 

Büyük Millet Meclisi için milletvekili seçimleri gerçekleşmekteydi. Türkiye Cumhuriyeti 

seçmenlerinin 2014-2018 koridorunda oldukça önemli sonuçları olan bir seçim maratonuna 

girdiği gözlemlenmektedir. Öncelikle 10 Ağustos 2014 tarihinde Cumhuriyet tarihinde ilk kez 

Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi. Cumhurbaşkanını meclisin değil de doğrudan 

vatandaşın seçmesi açısından bir ilk yaşanmış olsa da hükümet sisteminde hukuken herhangi 
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bir değişiklik söz konusu değildi. Halen daha Cumhurbaşkanının devlet başkanı olduğu ancak 

yetkisinin az, sorumluluğunun ise olmadığı; buna kıyasla asıl yürütme yetkilerini başbakanın 

kullandığı çift başlı yürütme sistemi geçerliydi. Haziran 2015 genel seçimlerinin ardından 16 

Nisan 2017 tarihinde hükümet sisteminde yapılan değişikliğe dair pek çok Anayasa maddesi 

değişikliği referanduma sunuldu. Bu değişikliklerin kabulü ile beraber Türkiye Cumhuriyeti 

çift başlı yürütme organından yürütmeye dair tüm yetkilerin Cumhurbaşkanında toplandığı bir 

hükümet modeline geçti. Başbakan, başbakanlık teşkilatı, bakanlar kurulu gibi uzun yıllardır 

devlet teşkilatlanmasında yer alan pek çok kurum bu referandumda kabul edilen anayasa 

değişikliklerinin hayata geçmesi ile ortadan kalktı. Yasama organı ile ilişkileri azalmış bir 

yürütme, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, cumhurbaşkanı yardımcıları gibi yeni kavram ve 

teşkilatlanma biçimleri Türkiye Cumhuriyeti’nin örgütlenmesine dâhil oldu. Halk tarafından 

seçilen Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 5 yıl olarak belirlenmesine karşın siyasi ve iktisadi 

konjonktür gereği 18 Nisan 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin erkene 

alınacağı ve 24 Haziran 2018’de yapılacağı açıklandı. Yaklaşık iki aylık bir tanıtım ve 

propaganda döneminin ardından 24 Haziran 2018 tarihinde TBMM ve Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri gerçekleştirilmiş oldu.  

Çalışma kapsamında Türkiye’de 2018 yılında gerçekleşen erken seçimin ekonomi üzerine 

etkisi iki temel zaman dilimi açısından incelenmiştir. Bunlar erken seçim kararının ilan 

edildiği 18 Nisan 2018 günü ve seçimin gerçekleştiği 24 Haziran 2018 günüdür.  

 

2. Literatür Taraması 

Seçim sonuçlarının piyasalar üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar çoğunlukla A.B.D. ve 

gelişmiş piyasası olan ülkelerde görülmektedir. A.B.D’de seçimler üzerine yapılan 

çalışmaların çoğunluğunda seçim sonrası ilk dönemler piyasalar açısından negatif 

gerçekleşirken daha sonraki yıllarda piyasaların pozitif yönde hareket ettiği şeklindedir (Riley 

ve Luksetich, 1980; Foerster ve Schmitz, 1997; Herbst ve Sleinkman, 1984 ve Lobo, 1999). 

Santa-Clara ve Valkanov (2003) A.B.D.’de 1927-2000 yılları arasında gerçekleşen 18 adet 

başkanlık seçimini değerlendirerek, seçimler ile iki farklı yöntem (eşit ağırlıklı ve değer 

ağırlıklı) ile oluşturulan hisse senedi portföyleri arasında bir bağıntının olası varlığını 

incelemişlerdir. 10 kere Demokrat ve 8 kere Cumhuriyetçi adayların kazanmış oldukları 

dönemler arasında hisse senedi getirileri anlamında bir farklılığın olduğunu istatistiksel olarak 

göstermişlerdir. Olay çalışması kapsamında, seçimlerin hemen öncesi ve sonrasında getiriler 

açısından anlamlı bir farklılığa rastlamamışlardır.  

Pantzalis vd (2000) çalışmalarında aralarında Türkiye, ABD, Belçika, Meksika, Kanada, 

Japonya, Avustaralya, Malezya ve Endonezya’nında yer aldığı 33 ülkenin 1974-1995 yılları 

arasında gerçekleşen seçimlerin hisse senedi getirileri üzerine etkilerini incelemişlerdir. 

Çalışma sonucunda seçim öncesindeki iki haftalık periyotta pozitif anormal getiriye 

rastlamışlardır. Bu periyotta Türkiye’nin tek bir seçimi değerlendirilmiş ve yedi haftalık olay 

çerçevesi kullanılarak seçim öncesi iki hafta ve seçim sonrası 4 haftalık periyotta %47 gibi 

çok yüksek bir oran elde edilmiştir.   

Türkiye’de bu kapsamda yer alan bir çalışma Mandacı (2003) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Borsanın faaliyete geçtiği dönemden çalışma yapılan döneme kadar ki süreçte gerçekleşen 

1991, 1995, 1999 ve 2002 seçimleri olay çalışması ile incelenmiştir. Çalışma neticesinde 

seçim öncesi ve sonrası dönemlerde istatistiksel olarak anlamlı anormal getirilere 

rastlanmamasına karşın seçim öncesi ve sonrası farklı periyotlarda ilgili seçimlere özel 

anormal getiriler tespit edilmiştir.  

Yapa ve Akbulut (2017) çalışmalarında A.B.D.’de gerçekleşen başkanlık seçimlerinin 

Türkiye döviz piyasası üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. A.B.D.’nin 1988-2016 

periyodunda gerçekleşen 8 seçim sonucunun dolar Türk lirası getirisine olan etkileri 

inclendiğinde, konjonktürel ve dönemsel etkiler eşliğinde sekiz yılın beşinde dolar getirisi 
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azalırken, geri kalanlarda artış gözlemlenmiştir. Dikkat çeken bir sonuç olarak da 

Cumhuriyetçilerin kazandığı her seçimden sonra Türk lirasının dolara karşı değer kazandığı 

tespit edilmiştir.  

3. Veri ve Yöntem 

Çalışma kapsamında 2018 yılında yapılan erken seçimin dolar Türk lirası getiri ve BİST100 

endeksi getiri oranı üzerine etkileri incelenecektir. Erken seçim ilanı ve seçim günü olmak 

üzere iki olay değerlendirilecektir. Her iki durum için de olay penceresi olarak olay gününün 

bir ay öncesi ve bir ay sonrası değerlendirilmiştir. Seçim ilanı için bu pencere 19 Mart ile 18 

Mayıs 2018 tarihleri olurken, seçim günü için de 24 Mayıs ve 24 Temmuz 2018 tarihleri 

olarak kullanılmıştır. Olay çalışmalarında pek çok şekilde getiri hesaplamaları yapılmaktadır. 

Bu çalışmada aşağıdaki hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. Rt getiri oranı ağaşıdaki gibi 

hesaplanmıştır. 

   
         

  
       (1) 

Formülde yer alan İ indisi dolar-Türk lirası paritesi ve BİST100 endeksi olarak kullanılmıştır. 

Elde edilen getirileri normalleştirmek adına anormal getiri aşağıdaki formül ile 

hesaplanmıştır. 

         ̅        (2) 

Burada; 

ARt :t gününe ait Anormal getiri oranını,  

Rt: t gününe ait getiri oranını,  

Rj :ortalama getiri oranını temsil etmektedir. İlan günü ve seçim gününün etkilerini 

ölçmek için de kümülatif anormal getiri oranı (KAGO) aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.  

            ∑    
  
    

      (3) 

Çalışmada yer alan veriler yatırım danışmanlığı yapan çeşitli internet sitelerinden elde 

edilmiştir
1
. Analiz kısmında yer alan gün ifadesi işlem gördüğü günleri temsil etmektedir. 

 

4. Ampirik Analiz 

4.1 Seçim İlanın Etkileri 

Seçimlerin erkene alınması ile ilgili kararın ilanı 18 Nisan 2018 Çarşamba günü 

gerçekleşmiştir. Olay penceresi olarak 19 Mart ile 18 Mayıs tarihleri alınmıştır. Doların ilan 

öncesine ait ortalama getirisi %0,194 olurken BİST100 ortalama getiri oranı ise %-0,280 

olarak hesaplanmıştır. İlan gününe kadar ki getirilerin ortalama değerler ile 

normalleştirildikten sonra elde edilen ilan öncesi 15 günlük KAGO ise sırasıyla %-0,004 ve 

%-2,336, 5 günlük KAGO ise sırasıyla %-1,318 ve %-0,359 olarak hesaplanmıştır. İlan 

sonrasındaki getirilerin ortalama değerleri ile normalleştirildikten sonra elde edilen ilan 

sonrası doların 24 günlük KAGO %4,868, 15 günlük KAGO %2,752 ve 5 günlük KAGO ise 

%-1,217 olarak bulunmuştur.    Benzer hesaplama ile BİST100’ün 22 günlük KAGO %0,111, 

15 günlük KAGO %-1,630 ve 5 günlük KAGO ise %0,242 olarak bulunmuştur. İlan günü 

dolar %2,172’lık kayıp yaşarken, BİST100 endeksi %3,084’lük değer kazanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşmiştir. Olay 

penceresi olarak 24 Mayıs ve 24 Temmuz 2018 tarihleri alınmıştır. Doların seçim öncesine ait 

ortalama getirisi %0,088 olurken BİST100 endeksi ortalama getiri oranı ise %-0,268 olarak 

hesaplanmıştır. Seçim gününe kadar ki getirilerin ortalama değerler ile normalleştirildikten 

sonra elde edilen seçim öncesi 15 günlük KAGO ise sırasıyla %0,443 ve %-0,714, 5 günlük 

KAGO ise sırasıyla %-1,819 ve %2,745 olarak hesaplanmıştır. Seçim sonrasındaki getirilerin 

ortalama değerler ile normalleştirildikten sonra elde edilen değerlerden hareketle seçim 

                                                 
1
 https://tr.investing.com/currencies/usd-try-historical-data, https://tr.investing.com/indices/ise-100-

historical-data 
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sonrası doların 27 günlük KAGO %3,005, 15 günlük KAGO %-0,564 ve 5 günlük KAGO ise 

%-2,395 olarak bulunmuştur.    Benzer hesaplama ile BİST100’ün 22 günlük KAGO %2,295, 

15 günlük KAGO %-2,136 ve 5 günlük KAGO ise %1,495 olarak bulunmuştur. Seçim sonrası 

ilk gün dolar  getirisi %1,461,  anormal getirisi %1,374’lık kazanç sağlamıştır. BİST100 

endeksi de sırasıyla  %1,924 ve %1,656’lik değer kaybetmiştir. 

 

5. Sonuç 

Seçimlerin dolar getirisi ve BİST100 endeksi getirisi arasındaki ilişkinin 2018 

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri özelinde değerlendirildiği bu çalışmada olay çalışması 

yöntemi kullanılmıştır. Erken seçimin ilanı dikkate alındığında, önceki süreçte gerek dolar 

getirisi gerekse BİST100 endeksi negatif sonuçlar vermiştir. İlandan sonra özellikle dolar 

getirisi pozitif eğimli bir artış ortaya koymuştur. Buna karşın BİST100 endeksi net bir tavır 

ortaya koymamaktadır. Seçim öncesi ve sonrası değerlendirildiğinde ise, 5 gün öncesinde 

Türk lirası dolara karşı değer kazanırken, Borsa İstanbul’da da hisselerde artış 

gözlemlenmiştir. Bu etki seçim sonuçlandıktan sonraki 5 günde de bu şekilde gerçekleşmiştir. 

Seçimin bir sonrası dikkate alındığında ise hem dolar getirisinin hem de BİST100 endeksi 

getirisinin pozitif değerler aldığı gözlemlenmiştir. 
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Tek Parti ve Koalisyon Hükümetlerinin Ekonomik 

Performanslarının Karşılaştırılması: 1983-2018 

 
Ersin Yavuz

1
        

 

Özet 

Türkiye, 1950’den sonra çok partili siyasal sisteme geçmiştir. O günden 24 Haziran 2018 

tarihinde yapılan seçimlere kadar, genel seçim dönemlerindeki en önemli sorun herhangi bir 

siyasal partinin tek başına iktidara gelip gelemeyeceği tartışmasıdır. Her ne kadar mecliste 

%10’luk bir baraj uygulansa da, birçok genel seçimde tek başına iktidar söz konusu 

olmamıştır. Özellikle demokrasi bilincinin ve uzlaşı kültürünün yüksek olduğu gelişmiş 

ülkelerde, koalisyon hükümetleri çok büyük sorun olarak görülmemektedir. Fakat Türkiye 

gibi gelişmekte olan ülkelerde tek başına iktidar, istikrar ile aynı anlamda kullanılmaktadır. 

Çalışmanın amacı, Türkiye’nin 1983-2018 tarihleri arasındaki tek parti ve koalisyon 

hükümetlerinin ekonomik performanslarını analiz etmektir. Analiz çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden biri olan ARAS metodu ile gerçekleştirilmektedir. Ekonomik performans 

ölçülürken değişken olarak büyüme oranı, kişi başına düşen milli gelir, yatırım oranı, tasarruf 

oranı, ihracat oranı, ithalat oranı, enflasyon oranı ve işsizlik oranı kullanılmaktadır. İncelenen 

dönemde altı tek parti dönemi ve üç koalisyon dönemi bulunmaktadır. Dönemler bazında 

yapılan analiz neticesinde, ekonomi performansı en yüksek olan ilk dört dönemin tek parti 

hükümeti olduğu tespit edilmektedir. Tek parti ile koalisyon hükümetlerinin ortalaması 

alındığında ise yine tek parti hükümetlerinin ekonomik performansının daha iyi olduğu 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimler: Tek parti, koalisyon hükümeti, ekonomik performans 

Jel Sınıflandırması: C39, E60, H30 

 

Comparison of Economic Performance of Single Party And 

Coalition Government: 1983-2018 
Abstract 

Turkey, after 1950 became a multiparty political system. From that day's until elections held 

on June 24, 2018, the most important problem during the general election period is the debate 

whether any political party can come to power alone or not. Although the council has a 10% 

threshold, there is no single party in many general elections. Especially in developed 

countries where democracy consciousness and consensus cultism are high, coalition 

governments are not considered to be a big problem. But power alone are used in the same 

sense of stability in developing countries such as Turkey. The purpose of the study, between 

Turkey and the dates 1983-2018, is to analyze the economic performance of a single party and 

a coalition government. The analysis is carried out by the ARAS method, which is one of the 

multi-criteria decision making methods. Growth rate, national income per capita, investment 

rate, saving rate, export rate, import rate, inflation rate and unemployment rate are used as 

variable in measuring economic performance. There are six single party periods and three 

coalition periods in the term under consideration. As a result of the analyzes made on the 

basis of the periods, it is determined that the first four periods with the highest economic 

                                                 
1
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performance are the single party government. When the average of the single party and the 

coalition governments is taken, the economic performance of the single party governments 

seems to be better. 

Keywords: Single party, coalition government, economic performance 

JEL Classification: C39, E60, H30 

1. Giriş 

Ekonomi ile politik sistem birbirlerini etkileyen ve karşılıklı etkileşim içinde olan 

kavramlardır. Ülkedeki yönetim şekli veya yönetişim faktörleri ile ekonomik performans 

arasındaki ilişkiye yönelik güçlü ampirik kanıtlar olmasa da politik istikrarsızlık ile ekonomik 

değişkenler arasında somut delillere rastlanmaktadır. Literatürde genel olarak politik 

istikrarsızlık ile ekonomik büyüme arasında ters yönlü ilişkinin olduğu kabul edilmektedir 

(Şanlısoy ve Kök, 2010: 101). 

Politik istikrarsızlık kavramı ise demokratik rejimlerde koalisyon hükümetleri döneminde 

daha belirgin bir şekilde ortaya çıkabilmektedir. Türkiye gibi temsili demokrasiye dayanan 

parlamenter sistemlerde, bazı seçimlerde herhangi parti çoğunluğu elde edemeyebilir. Bu 

durum, bazen birden fazla partinin bir araya gelerek koalisyon kurmaları ile sonuçlanabilir. 

Eğer ülkede uzlaşı kültürü çok yüksek değilse ve ekonomi politikaya olması gerekenden fazla 

bağımlıysa, kurulan koalisyon hükümetleri, politik ve ekonomik istikrar açısından önemli 

riskler oluşturabilmektedir. 

Bu bağlamda, çalışma tam olarak ekonomik açıdan koalisyon ve tek parti dönemlerinin 

performanslarını ölçmeye odaklanmaktadır. Sekiz ekonomik değişkenin kullanıldığı analizde, 

ampirik yöntem olarak ARAS metodu uygulanmaktadır. Böylece analizde yer alan 

değişkenler üzerinden tek parti ve koalisyon dönemleri açısından daha somut bulguların elde 

edilmesi hedeflenmektedir. 

 

2. Türkiye’de 1983-2015 Genel Seçim Dönemleri 

Türkiye çok partili siyasal hayata geçtiğinden beri, seçim dönemleri ülke açısından kritik 

yılları oluşturmaktadır. Birçok alanda kurumsallaşma olmaması, seçim ekonomisi kapsamında 

popülist politikaların uygulanması, demokrasi kültürünün optimal seviyenin çok altında 

olması, yönetim tarzının kanunlardan ziyade politikacılara göre değişmesi, birçok askeri 

müdahalenin yapılması gibi faktörler seçim yıllarını olması gerekenden daha riskli hale 

getirmektedir.  

Politika içinde partizanlığın olması ve uzlaşı kültürünün tam oturmaması koalisyon 

hükümetleri dönemlerinin daha sorunlu geçmesine neden olmuştur. Yakın dönem dahil olmak 

üzere yapılan genel seçim propagandalarında partilerin genellikle istikrar vurgusu, tek parti 

olarak seçilme istediğinin bir uzantısıdır. Nitekim 2017 yılının Nisan ayında yapılan 

referandumda kabul edilen yeni sistemdeki (Cumhurbaşkanlığı Sistemi) temel motivasyon 

artık koalisyon hükümetleri gibi bir sorunun olmayacağı söylemidir. Kılınç’ın yeni sistem ile 

ilgili tespitleri şu şekildedir: “Başkanlık sisteminde her halükarda tek parti hükümeti 

garantidir. Kaç aday başkanlık seçimine katılmış olursa olsun sadece bir aday başkan olarak 

seçilir. Başkan, bu sistemde, yürütmenin bizzat kendisidir. Bakanları belirlemek ve gerek 

duyduğunda değiştirmek/görevden almak bütünüyle başkanın yetkisinde olup hükümetin 

meclisten güvenoyu alması söz konusu değildir” (Kılınç, 2015: 22). Yeni sistemde seçimden 

sonra olmasa da, seçimden önce belli koalisyonların veya birleşmelerin zorunlu olduğu 

görülmektedir. Bu durumun ülkedeki demokrasi kültürü açısından ne gibi sonuçlar 

doğuracağı önümüzdeki dönemde görülecektir. Ancak öngörü olarak, partizan tutumların 

azalacağı ve uzlaşı kültürünün gelişebileceği ifade edilebilir. 

Tablo 1’de 1983-2015 yılları arasında yapılan genel seçimlerin tarihleri ve kazanan partilerin 

oy oranları gösterilmektedir. Tabloya göre, 9 genel seçim neticesinde 6 tek parti döneminin ve 
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3 koalisyon döneminin olduğu tespit edilmektedir. Analizde dönemleri karşılaştırabilmek 

adına genel seçim dönemlerini yıllar itibariyle kategorize etmek gerekmektedir. Bu bağlamda 

Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılan genel seçimlerin ekonomik performans 

değerlendirmesi bir sonraki yıldan itibaren, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında yapılan 

genel seçimlerin değerlendirilmesi ilgili yıldan itibaren analize dahil edilmektedir. 

Dönemlerin kapsadığı yıllar da tabloda gösterilmekte ve ampirik analizde bu şekilde 

kullanılmaktadır. 7 Haziran 2015 yılında gerçekleşen genel seçimden sonra hükümetin 

kurulamamış olması nedeniyle tabloda gösterilmemekte ve analize dahil edilmemektedir.    

Tablo 1: 1983 Sonrası Genel Seçimler ve Hükümetler
2
 

Genel Seçim 

Yılları 

Tek Parti 

(Oy Oranı) 

Koalisyon Hükümeti 

(Oy Oranı) 

Kapsadığı 

Dönem 

1983 (Kasım) ANAP (%45.1)  1983-87 

1987 (Kasım) ANAP (%36.3)  1988-91 

1991 (Ekim)  DYP (%27) 1992-95 

1995 (Aralık)  RP (%21.4) 1996-98 

1999 (Nisan)  DSP (%22.2) 1999-02 

2002 (Kasım) AKP (%34.3)  2003-06 

2007 (Temmuz) AKP (%46.6)  2007-10 

2011 (Haziran) AKP (%49,8)  2011-15 

2015 (Kasım) AKP (%49,5)  2016-18 

Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu    

 

3. Veri Seti ve Metodoloji 

Çalışmada, dönemleri analiz etmek için sekiz değişken
3
 kullanılmaktadır. Değişkenler ilgili 

dönemlerin ortalaması alınarak analize dahil edilmektedir. Değişkenlere ilişkin verilerin tümü 

IMF – World Economic Outlook Databases veri havuzundan elde edilmiştir. Analizde yer 

alan değişkenler ve açıklamaları şu şekildedir: 

 Buy: Büyüme oranı, 

 Kbmg: Kişi balına düşen milli gelir (dolar bazında), 

 Yat: Yatırımların milli gelire oranı, 

 Tas: Tasarrufların milli gelire oranı, 

 İhr: İhracatın bir önceki yıla göre değişimi, 

 İth: İthalatın bir önceki yıla göre değişimi, 

 Enf: Enflasyon oranı, 

 İşs: İşsizlik oranı. 

Ampirik analizde çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan ARAS
4
 (Additive Ratio 

Assesement) metodu kullanılmaktadır. ARAS metodunu Turskis ve Zavadskas literatüre 

kazandırmıştır. Analize diğer yöntemlerden farklı olarak tüm değişkenlerin optimal 

                                                 
2
 ANAP: Anavatan Partisi, DYP: Doğru Yol Partisi, RP: Refah Partisi, DSP: Demokratik Sol Parti, 

AKP: Adalet ve Kalkınma Partisi. 
3
 Değişkenlerin 2018 yılına ilişkin verileri, ayrıca BUY, KBMG, YAT ve TAS değişkenlerinin 2017 

yılına ilişkin verileri IMF’nin tahmini verileridir.   
4
 ARAS metodu birçok alanda kullanılmaktadır. Ülke karşılaştırılmalarında çok kriterli karar verme 

yöntemleri çok sayıda kullanılsa da ARAS metodu son dönemde uygulanmaya başlamıştır. Ömürberk 

vd., 2017 (AB ülkeleri); Tülümce ve Yavuz, 2018 (OECD Ülkeleri) çalışmaları örnek olarak 

verilebilir.   
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değerlerinden oluşan ideal değer satırı eklenmektedir. Sıralama yapılırken değişkenler, ideal 

değere en yakın olandan en uzak olana doğru sıralanmaktadır (Zavadskas ve Turskis, 2010). 

ARAS yönteminin aşamaları şu şekildedir (Stanujkic ve Jovanovic, 2012: 547-550): 

İlk olarak analizde kullanılan veri seti olan karar matrisi (1) oluşturulmaktadır. Xij (i) 

alternatifin (j) kriterdeki performans değerini; X0j ise (j) kriterin ideal değerini ifade 

etmektedir. 

01 0

1

1

... ... 0 ...

... ... ...

... ... ...

j

i

m

n

ij in

mj mn

x x x

x x x

x x x

 
 
 
 
  

;i=0,1,….,m     j=0,1,…,n                                                                       (1) 

Ardından formül (2) ve (3) kapsamında normalize karar matrisi oluşturulmaktadır. (i) 

alternatifin (j) kriter bakımından normalize edilen değeri minimum ve maksimum değerler 

çerçevesinde rij şeklinde ifade edilmektedir. 
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                                                                                                       (2) ve (3) 

Üçüncü aşamada eşitlik (4) yardımı ile ağırlıklı normalize karar matrisi oluşturulmaktadır. (i) 

alternatifin (j) kriteri bakımından ağırlıklı normalize edilen değeri vij ile gösterilmektedir. 

vij= wj. rij ; i=1,2,….,m                                           (4) 

Dördüncü aşamada eşitlik (5) yardımıyla tüm alternatifler için performans endeksleri 

hesaplanmaktadır. 

Si=
1

n

ij

j

v


  ; i=0,1,…,m                                                                           (5) 

Beşinci aşamada eşitlik (6) ile tüm alternatiflerin fayda değerleri hesaplanmaktadır.  

Qi=
i

o

S

S
 ; i=,1,2…,m                                                                      (6) 

Son olarak, tüm alternatifler ideal değer olan bire en yakın değerden başlamak üzere 

sıralanmaktadır.   

4. Uygulama ve Bulgular 

ARAS yönteminde analize başlamadan önce, değişkenler maksimum ve minimum olarak 

kategorize edilmektedir. Buna göre, BUY, KBMG, YAT, TAS ve İHR değişkenleri 

maksimum, İTH, ENF ve İŞS değişkenleri ise minimum olarak analize dahil edilmektedir. Bu 

bilgiler ışığında oluşturulan karar matrisi Tablo 2’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 2: Karar Matrisi 

 BUY KBMG YAT TAS İHR İTH ENF İŞS 

1983-87 6.561 1849.703 21.371 19.042 12.520 15.620 42.863 7.542 

1988-91 3.139 3127.539 23.755 22.835 3.046 7.522 65.513 8.234 

1992-95 3.940 3744.511 23.800 21.280 7.696 12.945 82.248 7.859 

1996-98 5.876 4234.495 23.161 22.246 9.510 12.186 82.931 6.272 

1999-02 0.930 3720.132 21.130 21.171 13.099 6.832 51.499 7.680 

2003-06 7.843 6443.166 26.070 22.051 12.198 15.126 11.282 9.534 

2007-10 2.415 9902.986 26.910 22.498 5.445 4.035 7.845 10.846 
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2011-15 7.129 11605.20 29.348 23.521 5.665 4.481 8.198 9.353 

2016-18 4.881 10814.55 30.163 25.413 6.420 6.348 10.451 10.858 

İdeal Değer 7.843 11605.20 30.163 25.413 13.099 4.035 7.845 6.272 

Tablo 3’te, karar matrisindeki verilerin normalize edilen değerleri gösterilmektedir. Tablo 4’te 

ise normalize edilen değerlerin ağırlıklandırılmış halleri bulunmaktadır. Ağırlıklandırma 

yapılırken objektiflik sağlanması açısından tüm değişkenler 0.125 (1/8) katsayısı ile 

çarpılmaktadır.  

Tablo 3: Normalize Karar Matrisi 

 
BUY KBMG YAT TAS İHR İTH ENF İŞS 

1983-87 0.1536 0.0334 0.0947 0.0952 0.1656 0.0535 0.0452 0.1243 

1988-91 0.0735 0.0564 0.1052 0.1141 0.0403 0.1110 0.0296 0.1138 

1992-95 0.0922 0.0675 0.1054 0.1064 0.1018 0.0645 0.0236 0.1193 

1996-98 0.1376 0.0764 0.1026 0.1112 0.1258 0.0685 0.0234 0.1494 

1999-02 0.0218 0.0671 0.0936 0.1058 0.1733 0.1223 0.0376 0.1220 

2003-06 0.1836 0.1162 0.1155 0.1102 0.1614 0.0552 0.1718 0.0983 

2007-10 0.0565 0.1786 0.1192 0.1125 0.0720 0.2070 0.2470 0.0864 

2011-15 0.1669 0.2093 0.1300 0.1176 0.0749 0.1864 0.2364 0.1002 

2016-18 0.1143 0.1951 0.1336 0.1270 0.0849 0.1316 0.1854 0.0863 

İdeal Değer 0.1836 0.2093 0.1336 0.1270 0.1733 0.2070 0.2470 0.1494 

Tablo 4: Ağırlıklandırılmış Normalize Karar Matrisi 

 
BUY KBMG YAT TAS İHR İTH ENF İŞS 

1983-87 0.0192 0.0042 0.0118 0.0119 0.0207 0.0067 0.0057 0.0155 

1988-91 0.0092 0.0071 0.0132 0.0143 0.0050 0.0139 0.0037 0.0142 

1992-95 0.0115 0.0084 0.0132 0.0133 0.0127 0.0081 0.0029 0.0149 

1996-98 0.0172 0.0095 0.0128 0.0139 0.0157 0.0086 0.0029 0.0187 

1999-02 0.0027 0.0084 0.0117 0.0132 0.0217 0.0153 0.0047 0.0153 

2003-06 0.0230 0.0145 0.0144 0.0138 0.0202 0.0069 0.0215 0.0123 

2007-10 0.0071 0.0223 0.0149 0.0141 0.0090 0.0259 0.0309 0.0108 

2011-15 0.0209 0.0262 0.0163 0.0147 0.0094 0.0233 0.0295 0.0125 

2016-18 0.0143 0.0244 0.0167 0.0159 0.0106 0.0164 0.0232 0.0108 

İdeal Değer 0.0230 0.0262 0.0167 0.0159 0.0217 0.0259 0.0309 0.0187 

Tablo 5’te dönemlere ilişkin ağırlıklandırılan değerlerin toplamından oluşan performans 

değerleri ve fayda değerleri endeksleri yer almaktadır.  

Tablo 5: Performans (Si) ve Fayda Değerleri (Qi) Endeksleri 

 
Si Qi 

1983-87 0.09567 0.53512 

1988-91 0.08050 0.45025 

1992-95 0.08509 0.47593 

1996-98 0.09936 0.55573 

1999-02 0.09294 0.51980 

2003-06 0.12653 0.70768 

2007-10 0.13491 0.75457 

2011-15 0.15272 0.85418 

2016-18 0.13228 0.73986 

İdeal Değer 0.17879 1 

Tablo 6’da, dönemler fayda değerleri kapsamında ideal değere en yakın olandan başlamak 

üzere sıralanmaktadır. İdeal değerin bir çıkması, analizin aşamalarının doğru gerçekleştiğini 
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göstermektedir. Ayrıca tablonun sonunda genel olarak görebilmek için tek parti hükümetleri 

ile koalisyon partilerinin fayda değerlerinin ortalaması yer almaktadır.  

 

 

Tablo 6: Fayda Değerleri Kapsamında Sıralama 

 
Dönemler Qi Parti  

1 2011-15 0.85418 AKP Tek Parti 

2 2007-10 0.75457 AKP Tek Parti 

3 2016-18 0.73986 AKP Tek Parti 

4 2003-06 0.70768 AKP Tek Parti 

5 1996-98 0.55573 RP Koalisyon 

6 1983-87 0.53512 ANAP Tek Parti 

7 1999-02 0.51980 DSP Koalisyon 

8 1992-95 0.47593 DYP Koalisyon 

9 1988-91 0.45025 ANAP Tek Parti 

* İdeal Değer 1  

 1 Tek Parti 0.67361 

2 Koalisyon 0.51716 

Analizden elde edilen bulgulara göre, en başarılı hükümetler sıralamasında ilk dört sırayı 

AKP hükümetleri oluşturmaktadır. Ardından koalisyon hükümeti (RP) gelmektedir. ANAP 

hükümetinin ilk dönemi 6’ncı sırada, ikinci dönemi ise son sırada yer almaktadır. Analiz 

Türkiye’nin ekonomi tarihi ile örtüşmektedir. 80’li yılların başındaki köklü ekonomik 

değişimlerin ardından ekonominin ivmelenmesi ve 80’li yılların sonundan 2002 yılına kadar 

krizleri içeren kayıp yılların, analizde yansıması görülmektedir. Ekonomik, siyasi ve mali 

istikrarın vurgulandığı AKP dönemlerinin ise üst sıralarda yer alması, analizin tutarlı 

olduğunu göstermektedir. AKP hükümetleri içindeki en başarılı dönemin 2011-15 döneminin 

olduğu saptanmaktadır. İlgili dönemdeki başarı, küresel krizin ardından FED’in parasal 

genişleme politikaları uygulaması, yüksek büyüme oranlarının yakalanması, tüm dönemler 

içinde en yüksek kişi başına milli gelir seviyesine ulaşılması, enflasyon ve işsizlik 

rasyolarının tek haneli olması gibi maddeler ile açıklanabilir. 2007-10 döneminin içinde 

küresel finans krizi olmasına rağmen ikinci olması çalışmanın dikkat çeken bir sonucudur. 

İlgili dönemde büyüme oranlarının düşmesi ve işsizliğin artmasına karşın kişi başına milli 

gelirde önemli bir artışın olduğu ve yatırım-tasarruf oranlarının yükselişi tespit edilmektedir.   

Genel olarak tek parti hükümetleri ile koalisyon hükümetleri arasındaki performansın 

değerlendirilebilmesi için, tablonun sonunda dönemlerin ait olduğu kategoriye göre 

ortalaması alınmaktadır. Tablodaki değerlere göre, tek parti dönemlerinin, koalisyon 

dönemlerine kıyasla çok daha yüksek ekonomik performans sergiledikleri saptanmaktadır.  

5. Sonuç 

Üretim faktörlerinin bu denli mobilitesinin arttığı günümüz dünyasında, güven kavramı büyük 

önem kazanmaktadır. Ekonomi dilindeki güvenli liman terimi, ilgili ülkedeki politik düzenle 

yakından ilişkilidir. Politik istikrarın olmadığı bir ülkede, ekonomik anlamda istikrarın 

beklenmesi gerçekle bağdaşmamaktadır. Politik istikrar ise ülkelerdeki seçim sistemi, 

demokrasi kültürü ve kurumsallaşma gibi birçok faktöre bağımlılık göstermektedir. Eğer 

sayılan bu faktörlerde eksiklik varsa, seçimler büyük önem kazanmakta ve hangi partinin 

seçileceği ülkedeki politikaları doğrudan etkilemektedir.  

Türkiye’de genel ve cumhurbaşkanlığı seçim dönemlerinin genelde sancılı geçtiği 

görülmektedir. Kurumsallaşmadan ziyade siyaset karizmatik liderler üzerinden inşa edildiği 



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social              Antalya/Turkey 

Impacts of Globalization and Liberalization”                      11
th

-13
th

 October 2018  

 

286 
 

için koalisyon hükümetlerine kaos gözüyle bakılmaktadır. Uzlaşı kültürünün çok düşük 

seviyede olması ve partizanlığın varlığı, bu bakış açısını pekiştirmektedir. Bu bağlamda 

koalisyon hükümetlerinin olduğu dönemde, piyasadaki aktörler daha temkinli davranmakta ve 

ona göre konum almaktadırlar. Tek parti dönemlerinde ise piyasadaki aktörler geleceği daha 

net planlayabilmekte ve istikrar sağlanabilmektedir.  

Çalışmadan elde edilen bulgularda, tek parti dönemlerinin daha başarılı olduğunu ortaya 

koymaktadır. Özellikle en yüksek performansa sahip ilk dört dönemin hepsinin AKP dönemi 

olması, politik istikrar ile ekonomik istikrar arasında ilişki olduğuna dair güçlü deliller 

sunmaktadır. Tabi ki, elde edilen sonuçlar sadece sekiz değişken üzerinden elde edilmektedir. 

İlgili dönemler demokrasi başta olmak üzere yönetişim, sosyal ve daha kapsamlı ekonomik 

değişkenler ile analiz edilerek, genişletilebilir. 
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İşsizlik İle İntihar Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Maliye 

Politikası Bağlamında Öneriler 

 
Ersin Yavuz

1
        

 

Özet 

İşsizlik, geçmişten günümüze en önemli toplumsal sorunların başında gelmektedir. Özellikle 

kriz yıllarında artan işsizlik oranları, birçok sosyo-ekonomik sonuç doğurmaktadır. İntihar, bu 

sonuçların en ağır olanıdır. Çalışmanın amacı, Türkiye’deki işsizlik ve intihar değişkenlerinin 

arasındaki ilişkinin ampirik olarak incelenmesidir. Ayrıca maliye politikası açısından işsizlik 

oranlarının azaltılmasına yönelik öneriler yer almaktadır. Analiz, 2001-2015 yıllarını 

kapsamaktadır. Ampirik yöntem olarak, VAR analizi (Etki-tepki analizi ve varyans 

ayrıştırması) ve Granger nedensellik testi uygulanmaktadır. Etki-tepki analizinin sonucuna 

göre, işsizlik oranında meydana gelen bir şokun iki döneme kadar intiharı arttırdığı, intihar 

oranında meydana gelen bir şokun işsizliği bir döneme kadar arttırdığı tespit edilmektedir. 

Varyans ayrışması sonucuna göre, intihar değişkeni onuncu dönemde yaklaşık %60 işsizlikten 

kaynaklanmaktadır. Granger nedensellik testinden elde edilen bulgular, işsizlikten intihar 

değişkenine doğru tek yönlü nedensellik olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak yapılan 

analiz sonucunda işsizlik ile intihar arasında çok güçlü bir ilişkinin olduğu ifade edilebilir. 

Dolayısıyla işsizliğin azalması, intihar başta olmak üzere birçok toplumsal sorunun minimize 

edilmesine katkı sağlayacaktır. Yatırım harcaması ve vergi teşvikleri gibi maliye politikası 

araçlarının kullanılarak, işsizliğin azaltılmasına yönelik öneriler, çalışmanın son bölümünü 

oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimler: İşsizlik, intihar, VAR 

Jel Sınıflandırması: C22, E24, H53 

 

Empirical Analysis of the Relationship between Unemployment 

and Suicide: Recommendations in the Context of Fiscal Policy 

 
Abstract 

Unemployment is one of the most important social problems in every period from past to 

present. Increasing unemployment rates, especially during the crisis, have led to many socio-

economic consequences. Suicide is the heaviest of these consequences. The aim of this study 

is to examine the empirical relationship between unemployment and suicide variables in 

Turkey. There are also suggestions for reducing unemployment rates in terms of fiscal policy. 

The analysis covers the years 2001-2015. As empirical method, VAR analysis (Impact-

response analysis and variance decomposition) and Granger causality test are applied. 

According to the result of the effect-response analysis, it is determined that a shock to the 

unemployment rate increases the suicide by two turns, and a shock to the suicide variable 

increases the unemployment by one turn. According to the variance decomposition result, the 

suicide variant is due to about 60% unemployment in the tenth period. Findings from the 

Granger causality test show that there is one way causality from unemployment to suicide. As 

a result of the analysis, it can be said that there is a very strong relation between 
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unemployment and suicide. Therefore, the decrease in unemployment will contribute to the 

minimization of many social problems, especially suicide. Proposals for reducing 

unemployment by using fiscal policy instruments such as investment spending and tax 

incentives are the last part of the paper. 

Keywords: Unemployment, suicide, VAR 

JEL Classification: C22, E24, H53 

1. Giriş 

İşsizlik ve intihar değişkenleri, toplum açısından oldukça olumsuz olan rasyolardır. Özellikle 

1929 buhranı, 2008 küresel finans krizi gibi ekonomik kriz dönemlerinde ve savaş gibi 

olağanüstü dönemlerde, işsizlik sorunun daha belirgin hale geldiği görülmektedir. Yakın 

dönemde Yunanistan’ın yaşadığı ekonomik kriz neticesinde binlerce insanın işsiz kalması ve 

birçok toplumsal soruna yol açması, hafızalarda canlılığını korumaktadır.  

Türkiye açısından incelendiğinde, geçmişten günümüze işsizlik sorununun sürdüğü ve önemli 

bir ekonomik problem olduğu ifade edilebilir. Grafik 1’de 1980 ile 2017 yılları arasında, 

Türkiye’deki işsizlik oranları gösterilmektedir. İşsizliğin dalgalanma olsa da yükseliş 

trendinde olduğu, 2009 Küresel Finans Krizi’nde ise zirve yaptığı tespit edilmektedir. Son 

yıllarda çift haneli rakamlarda olan işsizliğin yeniden tek haneli rakamlara indirilmesi 

yönünde çaba sarfedilmektedir.    

Grafik 1: Türkiye’de İşsizlik Oranları (1980-2017) 

 
Kaynak: IMF 

Grafik 2’de ise Türkiye’deki 2001-2015 yılları arasındaki intihar miktarları gösterilmektedir. 

2000’li yılların başında 2500 seviyesine yakın olan intihar sayısının, son yıllarda 3000 

seviyesinin üzerinde çıktığı görülmektedir. Erkeklerin intihar sayısının genelde, kadınlara 

göre iki kat fazla olması, işsizlik sorunundan erkeklerin daha çok etkilendiğini 

göstermektedir. 
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Grafik 2: Türkiye’de İntihar Miktarları (2001-2015) 

 
Kaynak: TÜİK 

Bu bağlamda çalışmada Türkiye’de işsizlik ile intihar arasındaki ilişki ampirik olarak analiz 

edilerek, maliye politikaları açısından işsizliğin azaltılması yönünde politika önerileri 

sunulacaktır. 

 

2. Teorik Çerçeve 

Suç oranlarında artış, toplumsal yapıda çözülme, dengesiz göç ve intihar vakaları, işsizliğin 

sosyal maliyetleri sayılırken önde gelen sorunsallardır (Topbaş, 2007: 162). Çalışmanın 

konusu gereği, yukarıda sayılan sosyal maliyetler içinden sadece intihar vakalarına 

odaklanılmaktadır. 

Son yıllarda Türkiye ve diğer ülkelerde gittikçe artan intihar vakaları sosyal, ekonomik ve 

psikolojik bir problemin sonucu olarak ifade edilebilir. Ekonomik yönden bakıldığında, 

özellikle bireylerin gelir kaybı yaşadığı dönemlerde, bireylerin psikolojik ve bedensel 

sağlıkları açısından risk faktörü yükselmektedir. İşsiz bireylerde görülen psikolojik stres, 

yaşam sevincinin azalması gibi önemli psikolojik rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Diğer 

deyişle, işsiz kalan bireyler güven duygusunu yitirmekte, geleceğe ilişkin beklentilerde 

karamsarlık artmakta, yeni iş başvurularında alınan olumsuz cevaplar ile kısır döngü 

oluşmakta ve birey açısından psikolojik yıkım süreci başlamaktadır (Yılmaz vd., 2004: 163-

165).   

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, her yıl ortalama 800 bin kişi intihar etmektedir. 

Bunların yaklaşık %75’i orta ve düşük gelir grubundaki bireylerden oluşmaktadır (Tunalı ve 

Özkaya, 2016: 58). Bu veri, intihar vakalarında düşük gelirin ve işsizliğin önemli bir etken 

olduğuna işaret etmektedir. İntihar açısından işsizlik sorunsalından en çok etkilenenlerin alt 

sosyoekonomik düzeyde olan bireylerin olmasının nedenleri ise şu şekilde açıklanabilir: 

Eğitim ve donanım açısından düşük seviyede olmaları, geçmişlerinde gelir düzeyi düşük 

informel işlerde çalışmış olmaları, işsiz kaldıkları dönemde geçimlerini sağlayacak 

birikimlerinin olmaması ve geçimlerini sağlayacak sosyal güvencelerinin olmamasıdır (Adak, 

2010: 110). 

 

3. Literatür Taraması 

İşsizlik ile intihar arasındaki ilişki geçmişten günümüze literatürde birçok çalışmaya konu 

olmuştur. Tablo 1’de hem Türkiye hem de diğer ülkeler için bu ilişki kapsamında yapılan 

ampirik çalışmalardan bazılar yer almaktadır. Genel olarak ampirik çalışmaların önemli 

bölümünde, intihar ile işsizlik arasında güçlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Cinsiyet 

temelinde yapılan çalışmalarda ise, erkeklerde işsizlik ile intihar ilişkisinin kadınlara göre 

daha  yüksek olduğu saptanmaktadır. 
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Tablo 1: İntihar İle İşsizlik Arasındaki İlişkiye Yönelik Yapılan Ampirik Analizler 

Yazar / 

Çalışmanın Yılı 
Ülke Yıllar Yöntemler Bulgular 

Türkiye İçin Yapılan Çalışmalar 

Topbaş / 2007 Türkiye 
1974-

2005 
VAR Analizi 

İşsizlik intiharın anlamlı 

olarak bir nedenidir. 

Tunalı ve 

Özkaya / 2016 
Türkiye  

1980-

2014 
VAR Analizi 

İki değişken arasında çift 

yönlü nedensellik 

bulunmaktadır. 

Ayas / 2016 Türkiye 
2002-

2014 
Regresyon Analizi 

İntihar ile işsizlik arasında 

ilişki bulunmakla birlikte 

eğitim seviyesine göre 

farklılık göstermektedir. 

Bayrak / 2017 Türkiye 
2005-

2015 

Yapısal Kırılmalı 

Birim Kök ve 

Nedensellik 

Testleri 

İşsizlik ve intihar arasında 

nedensellik ilişkisi 

bulunmaktadır. 

Aksu / 2018 Türkiye 
1980-

2015 

ARDL Analizi 

Granger ve Toda-

Yamamoto 

Nedensellik 

Testleri 

İşsizlik artışı, intiharı 

tetiklemektedir. İki değişken 

arasındaki ilişki pozitiftir. 

Kutbay ve 

Buyrukoğlu / 

2018 

Türkiye 
1974-

2016 

Nedensellik, 

Regresyon ve 

Hata Düzeltme 

Testleri 

İşsizlik oranındaki %1’lik 

artış, intiharı 0.09 birim 

arttırmaktadır. 

Diğer Ülkeler İçin Yapılan Çalışmalar 

Morrell vd. 

/1993 
Avustralya 

1907-

1990 

Zaman Serisi 

Yöntemleri 

Kadınlarda intihar oranları 

genelde sabit iken, 

erkeklerde yüksek işsizlik 

oranları ile ilişkili keskin 

dalgalanmalar söz 

konusudur. 

Platt vd. / 1992 İtalya 
1977-

1987 

Kesitsel Toplam 

Seviye Analizleri 

Kadınlar ile işsizlik 

arasındaki ilişki güçlü 

değildir. Erkeklerde ise 

pozitif korelasyon vardır. 

Chuang ve 

Huang / 2007 
Tayvan 

1983-

2001 

Zaman Serisi 

Yöntemleri 

İşsizlik ile intihar arasında 

pozitif ilişki bulunmaktadır. 

Chen vd. / 2010 Tayvan 
1978-

2006 

Zaman Serisi 

Yöntemleri 

İşsizlikteki %1’lik artış, 

intiharı %4.9 artırmaktadır. 

Madiaonos vd. 

/2014 
Yunanistan 

1990-

2011 
İstatistiksel Analiz 

İşsizlik ile intihar arasında 

güçlü bir ilişki 

bulunmaktadır. 

Gunnel vd. 

/2014 

İngiltere-

Galler 

1921-

1925 

Zaman Serisi 

Yöntemleri 

İşsizlik ile intihar arasındaki 

ilişki anlamlıdır. 
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4. Veri Seti ve Metodoloji 

Ampirik analizde işsizlik oranı ile intihar değişkenleri incelenmektedir. İntihar değişkeni 

TÜİK veri havuzundan, işsizlik ise IMF veri tabanından elde edilmektedir. Çalışma, 2001-

2015 yıllarını kapsamaktadır. Ampirik analizde veri sayısının az olması olumsuz bir durum 

olsa da, intihar değişkeninin verileri 2001 yılından itibaren başlaması, analizde bu yılların 

alınmasını zorunlu kılmaktadır. Analizde yer alan değişkenler şu şekildedir: 

 LDINT =İntihar miktarının logaritması, 

 IŞS =    İşsizlik oranını ifade etmektedir.   

Analizde ampirik yöntem olarak VAR metodu ve Granger Nedensellik testi uygulanmaktadır. 

1980 yılında Sims tarafından geliştirilen VAR yönteminde, değişkenlere herhangi bir kısıt 

konulmadan, bütünlük içindeki ilişkilerini incelemektedir. Ayrıca değişkenlerde meydana 

gelen rassal şokların, diğer değişkenler üzerindeki meydana getirdikleri dinamik etkileri 

analiz etmektedir (Özgen ve Güloğlu, 2004: 95-97). 1969 yılında Granger tarafından 

geliştirilen nedensellik testi şu şekilde açıklanabilir: “Y’nin öngörüsü, X’in geçmiş değerleri 

kullanıldığında X’in geçmiş değerlerinin kullanılmadığı duruma göre daha başarılı ise X, 

Y’nin Granger nedenidir ve X→Y şeklinde gösterilmektedir” (Gökçe, 2002: 45). 

5. Uygulama ve Bulgular 

VAR analizine başlamadan önce, değişkenlerin birim kök testlerinin yapılması 

gerekmektedir. Çünkü VAR analizinde değişkenlerin durağan olması şartı bulunmaktadır. 

Çalışmada yer alan iki değişkenin biri oran iken, diğeri miktar şeklinde yer almaktadır. 

Sonuçları oran üzerinden yorumlayabilmek için miktar olan intihar değişkeninin logaritması 

alınmıştır. Tablo 2’de, Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Philips-Peron (PP) birim kök 

testleri kapsamında değişkenlerin durağanlık sonuçları yer almaktadır. Buna göre, intihar 

değişkeninin düzey seviyede birim kök içerdiği, farkı alındığında ise durağanlaştığı 

görülmektedir. İstihdam değişkeni ise düzey seviyede durağandır.  

Tablo 2: Birim Kök Testi Sonuçları 

                              Augmented Dickey-Fuller (ADF) Testi 

Değişkenler 
Sabit 

t-istatistik değeri olasılık değeri 

LINT -1.512959 0.4979 

DLINT -4.574800 0.0048* 

IŞS -3.165656 0.0463** 

                                Philips-Peron (PP) Testi 

Değişkenler 
Sabit 

t-istatistik değeri olasılık değeri 

LINT -1.229699 0.6298 

DLINT -12.47813 0.0000* 

IŞS -2.696690 0.0990*** 

* %1, **%5 ve ***%10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Değişkenlerin durağan halleri kullanılarak VAR  modeli tahmin edilmektedir. VAR 

modelinin tahmin edilebilmesi için optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesi 

gerekmektedir. Tablo 3’te yer alan bilgi kriterlerine göre, optimal gecikme sayısının (* 

sayısının çokluğuna bakılmaktadır) 3 olduğu görülmektedir.  

Tablo 3: Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

Gecikme LR FPE AIC SC HQ 

0 NA 0.008611 0.920070 0.992415 0.874467 

1 4.044699 0.011046 1.141755 1.358789 1.004946 
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2 6.142233 0.009215 0.845323 1.207046 0.617307 

3 14.33798* 0.000728* -2.011899* -1.505486* -2.331121* 

Gecikme sayısının 3 olarak alınarak tahmin edildiği VAR modelinin ters kökler birim 

çemberi, Şekil 1’de gösterilmektedir. Ayrıca ters kök birim çemberine ilişkin modülüs 

değerleri de Tablo 4’te yer almaktadır. Sonuçlar modelin istikrar sonucunu sağladığını 

göstermektedir. Tablo 5 ve Tablo 6 ise, VAR modelinde otokorelasyon ve değişen varyans 

sorunlarının olmadığını göstermektedir.  

Şekil 1: Ters Kökler Birim Çemberi 

   
 

Tablo 4: Ters Kök Birim Çemberine İlişkin Modülüs Değerleri 

Modülüs Değerleri 

0.996917 

0.996917 

0.845055 

0.845055 

0.827549 

0.827549 

Tablo 5: LM Otokorelasyon Testi 

Gecikme LM İstatistiği Olasılık 

1 1.559026 0.8161 

2 3.948562 0.4130 

3 0.489382 0.9745 

4 3.281891 0.5118 

5 4.786419 0.3099 

6 1.274631 0.8657 

Tablo 6: Değişen Varyans Testi 

White Heteroskedasticity 

Ki-kare df Olasılık 

14.575455 15 0.482441 

Modelin güvenirlik testlerinin yapılmasının ardından VAR modeli kapsamında etki-tepki 

sonuçları Şekil 2’de gösterilmektedir. Etki-tepki analizinden elde edilen bulgulara göre, 

istihdam oranlarında meydana gelen bir şokun, intihar oranını iki döneme kadar arttırdığı 
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görülmektedir. İntihar oranlarında meydana gelen bir şokun ise, istihdam oranını bir döneme 

kadar arttırdığı tespit edilmektedir. 

Şekil 2: Etki-Tepki Sonuçları 

 

Etki-tepki analizinin ardından VAR modeli kapsamında, varyans ayrıştırması analizi 

yapılmaktadır. Tablo 7’de yer alan varyans ayrıştırması sonuçlarına göre, intihar değişkenin 

onuncu dönem sonunda yaklaşık %60’ının işsizlikten kaynaklandığını göstermektedir. 

İşsizliğin ise onuncu dönem sonunda %36 seviyesinde intihar değişkeninden kaynaklandığını 

saptanmaktadır. Bu kadar yüksek oranlarının olması, değişkenler arasındaki nedenselliğe 

işaret etmektedir. Bu kapsamda Granger nedensellik testi yapılmaktadır. Nedensellik testinin 

sonuçlarına (Tablo 8) göre, işsizlik oranından intihar oranlarına doğru tek yönlü nedensellik 

vardır. Bu sonuç, varyans ayrıştırması sonuçları ile örtüşmektedir.  

Tablo 7: Varyans Ayrıştırması Sonuçları 

                  İNTİHAR                   İŞSİZLİK 

Dönem

NNNE

M 

DLINT IŞS DLINT IŞS 

1 100.0000 0.000000 32.06005 67.93995 

2 55.70773 44.29227 31.71304 68.28696 

3 36.84503 63.15497 38.51459 61.48541 

4 40.01537 59.98463 36.33406 63.66594 

5 40.83454 59.16546 35.89214 64.10786 

6 41.11656 58.88344 37.57954 62.42046 

7 41.13000 58.87000 37.41734 62.58266 

8 40.74296 59.25704 35.46270 64.53730 

9 40.86588 59.13412 34.88541 65.11459 

10 40.92063 59.07937 36.63961 63.36039 
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Tablo 8: VAR Granger Nedensellik Testi Olasılık Değerleri 

 DLINT IŞS 

DLİNT *** 0.4955 

İŞS 0.0000 *** 

6. Sonuç 

Çalışmada intihar ile işsizlik değişkenlerinin ampirik analizi yapılmaktadır. Yapılan ampirik 

analiz neticesinde  işsizlik oranındaki artışın intiharı pozitif yönde tetiklediği görülmektedir. 

Ayrıca işsizlikten intihara doğru tek yönlü bir nedensellik bulunmaktadır. Elde edilen 

bulgular, işsizlik ile intihar arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.  

Hükümetlerin, başta intihar olmak üzere birçok problemin kaynağı olan işsizliğin minimize 

edilmesi yönünde politikalar geliştirmesi çok büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de işsizlik 

sorunu, yapısal reformlar kapsamında ele alınmaktadır. Yapısal reformlar temelinde işsizlik 

ile mücadelede maliye politikaları kapsamında yapılabilecek öneriler şunlardır:  

 Kamu harcamaları bağlamında öneriler: Yeni iş olanaklarının oluşturulabilmesi için en 

temel kamu harcaması, yatırım harcamalarıdır. Fakat birçok hükümet popülist politikalar 

gereği, cari ve transfer harcamalarına ağırlık vermekte iken, uzun dönemli yatırım 

harcamalarını ötelemektedirler. Fakat ülkenin üretim faktörleri ve bölgesel özelliklerine göre 

yapılan yatırım harcamalarının uzun dönemde istihdam üzerinde önemli olumlu etkileri 

olacaktır. Diğer yandan transfer harcamalarının içinde borç faiz ödemelerinin payının yüksek 

olması, toplumu yoksullaştıracaktır. Sosyal ve iktisadi transferlerinin payının artması ise, 

düşük gelir grubundakileri ve küçük işletmeleri gözetmesi bakımından intiharın azalmasına 

katkı sağlayacaktır. Ayrıca sosyal güvenlik sisteminin daha kapsayıcı olması ve işsizlik 

ödemelerinin daha etkin sunumu, işsizlikten kaynaklanan sorunların giderilmesine etki 

edecektir.  

 

 Kamu borçlanması bağlamında öneriler: Hükümetler borçlanırken, aldıkları borçları 

getiri yüksek yatırımlarda değerlendirmezse, aksine borç geri ödemelerinde ve popülist 

politikalar çerçevesinde kullanırlarsa, borç-faiz kısır döngüsüne yakalanma ihtimalleri 

artmaktadır. Bu durumda, ülkedeki gelir dağılımı olumsuz yönde etkilenecek ve istihdam 

yaratıcı yatırım harcamalarına ayrılması gereken kamu harcamalarının borç faiz ödemelerine 

tahsis edilmesine neden olmaktadır. Diğer yandan kamu sektörü borçlanarak faiz oranlarının 

yükselmesine yani özel sektörün tasarruflarının azalmasına neden olabilmektedir. Literatürde 

dışlama etkisi olarak bilinen kavram, özel sektörde yatırım harcamalarının dışlanmasını ifade 

etmektedir. 

 

 Kamu gelirleri bağlamında öneriler: Vergi, en temel kamu gelirini ifade etmektedir. Bu 

kapsamda hükümetlerin vergi politikalarının ekonomi üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. 

İşsizlik açısından değerlendirildiğinde, gelir vergisinin dilim ve oranlarının düşük gelir 

grubundaki gözetmesi, düşük gelir grubundaki bireylerin vergi yüklerinin azalmasını 

sağlayacaktır. Özellikle ücretliler üzerindeki vergi yükünün minimize edilmesi ve devlet 

tarafından vergisel teşviklerin kapsamının genişletilmesi, işsizlik oranlarının gerilemesine 

katkı sağlayacaktır. Diğer yandan kurumlar vergisi oranının giderek daha cazip hale 

getirilmesi, doğrudan yabancı yatırımların ve istihdamın artmasını sağlayacaktır.  
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Türkiye Ekonomisinin Makroekonomik Görünümü (2009 – 2018) 
 

 
   Hasan Tahsin Yöyen
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, belli makroekonomik değişkenler üzerinden Türkiye Ekonomisi’nin son 

on yıldaki görünümünü ortaya koymaktır. Bu çerçevede makroekonomik performans 

endeksininin hesaplamasında da kullanılan büyüme, cari açık, bütçe açığı, işsizlik ve 

enflasyon rakamları ele alınmıştır. Söz konusu rakamların seyrine göre Türkiye 

Ekonomisi’nin makroekonomik performansı kötüye gitmektedir. Türkiye’nin son on yılda 

sahip olduğu büyüme, cari açık ve enflasyon rakamları ile gelişmekte olan Avrupa 

ekonomilerinin ortalama değerleriyle karşılaştırıldığında da: Türkiye Ekonomisi gelişmekte 

olan Avrupa ekonomilerinin ortalamasının üzerinde büyüdüğü ancak enflasyon ve cari açık 

noktasında ortalamanın çok üzerinde değerlere sahip olduğu görülmektedir. Bu minvalde, 

önümüzdeki süreçte büyümenin yavaşlayacağı, mali disiplinin öneminin artacağı ve ithalatta 

daralmaya gidilebileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Makroekonomi, Türkiye ekonomisi. 

JEL Sınıflandırması: E24, E31, E43, O40 

 

 Macroeconomic Outlook of Turkey Economy (2009-2018) 
 
Abstract 

The aim of this study is to exhibit outlook of Turkey economy in the last decade by the 

specific macroeconomic variables. In this context; growth, current account deficit, budget 

deficit, unemployment and inflation figures in used in the calculation of the macroeconomic 

performance index have been discussed. According to these figures, macroeconomic 

performance of Turkey economy is worsening. Compared to growth, current account deficit 

and inflation figures of Turkey in the last decade with the average value of European 

emerging and developing economies: it has been seen that Turkey economy has bigger 

growth rate but it has bigger figures of inflation and current account deficit in the same time. 

In this context, it can be said that the growth will slow down, the importance of fiscal 

discipline will increase and the import will be decrease.    

Keywords: Macroeconomics, Turkey economy 

JEL Classification: E24, E31, E43, O40 

 

1. Giriş 

İstikrar kavramı bir türlü Türkiye ekonomisinde kendine kalıcı bir yer bulamamıştır. Türkiye 

zaman zaman iç zaman zaman da dış sebeplerle ekonomik krizler yaşamış ve uzun dönemli 

istikrar sağlanamamıştır. Ancak 2001 krizinin ardından Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı 

çerçevesinde gerçekleştirilen yapısal reformlar ve sağlanan siyasi istikrar ile ekonomik 

istikrar da Türkiye ekonomisinde yer edinmeye başlamıştır.  

                                                 
1
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2002-2007 yılları arasında hem ekonomik büyüme hem de fiyatlar çerçevesinde istikrar elde 

edildiği söylenebilir. 2008 Küresel finans krizi ile birlikte makroekonomik göstergeler 

olumsuz sonuçlar vermeye başlasa da 2010 itibariyle bu rakamlar tekrardan düzelme 

eğilimine girmiş, 2002-2013 yılları için uzun dönemli bir istikrardan söz etmek mümkün 

olmuştur.  

Ancak 2013 yılı aşağıda ifade edileceği gibi bir dönüm noktası niteliğindedir. Bu yıldan 

itibaren fiyat istikrarının görülür biçimde bozulmaya başladığı, işsizliğin arttığı ve zaten 

dengesiz olan büyümenin daha düşük oranlarda gerçekleşmeye başladığı görülür. Nitekim, 

iktisadi hoşnutsuzluğu ifade eden ve değeri arttıkça hoşnutsuzluğun da arttığı, enflasyon, 

işsizlik ve uzun dönem faiz oranlarından ekonomik büyüme oranının çıkarılmasıyla elde 

edilen Barro hoşnutsuzluk endeksi değerinin 2013 yılından itibaren sürekli artması da bu 

ifadeyi destekler (Yöyen, 2018, s. 177).  

Bu çalışmada makroekonomik performans endeksini hesaplamada da kullanılan beş makro 

değişken ele alınarak Türkiye ekonomisinin son on yıldaki görünümü ortaya koyulacaktır. Bu 

değişkenler enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme oranları ile cari işlemler açığı ve bütçe 

açığının milli gelire oranıdır. Ayrıca Türkiye’nin makroekonomik görünümü hakkında daha 

net fikir sahibi olabilmek adına ekonomik büyüme ve enflasyon oranları ile cari işlemler 

açığının milli gelire oranı değerleri gelişmekte olan Avrupa ekonomileri ile 

karşılaştıralacaktır.  

 

2. Literatür Taraması 

Literatürde Türkiye’nin makroekonomil performansına yönelik birçok çalışma mevcuttur. 

Bunlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.  

Güran ve Tosun (2005). Çalışmada ekonomik büyüme oranı, enflasyon oranı, işsizlik oranı ve 

cari işlemler açığının milli gelire oranından oluşan dört gösterge üzerinden Türkiye’nin 1951-

2003 yılları arasındaki makroekonomik performansı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 

söz konusu dönem için Türkiye’nin makroekonomik performansı genel olarak düşüş 

halindedir. Özellikle 1980 sonrasında makroekonomik performans istikrarlı değildir ve kriz 

yılları makroekonomik performansın en kötü olduğu yıllardır. 

Urfalıoğlu ve Genç (2013). Çalışmada Electre, Promethee ve Topsis yöntemleri ile AB üye ve 

aday ülkeleri ile Türkiye’nin ekonomik performansı karşılaştırılmıştır. Buna göre Türkiye 

ekonomisi söz konusu ülkeler arasında Electre yöntemine göre 31, Promethee yöntemine göre 

32, Topsis yöntemine göre ise 13. sıradadır. Türkiye elde ettiği yüksek büyüme oranları ile 

Topsis yönteminde birçok AB üye ülkesini geride bırakmıştır. Türkiye’nin Electre ve 

Promethee yöntemlerine göre çok gerilerde kalma sebebi ise yüksek işsizlik ve enflasyon ile 

düşük kişi başına milli gelir rakamlarıdır. 

Benlialper vd. (2015). Bu çalışmada 2002-2014 yılları arasında Türkiye ekonomisi hem 

betimsel istatistikler hem de makroekonomik peformans endeksinden yararlanılarak benzer 

ülkelerle karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular şu şekildedir: Türkiye’nin ekonomik 

performansı dönem boyunca, bir ya da iki değişken dışında ortalamanın altında ya da 

ortalamaya yakındır. Türkiye en kırılgan ekonomilerin başında gelmektedir. Makroekonomik 

performans endeksine göre Türkiye ekonomisinin performansı, dönem sonunda daha da 

kötüye gitmektedir.  

Göcen (2017). Çalışma Türkiye’nin 1990-2015 yılları arasındaki ekonomik performansını 

incelemiştir. Büyüme oranları ve istikrar bakımından 2002-2007 dönemi 1990-1998 ve 2010-

2015 dönemlerinden daha iyidir. 2001 Krizi sonrasında büyüme finansmanında yabancı 

kaynak kullanımı artmıştır. 2002 sonrası ekonomik performans diğer ülke gruplarından 

(BRICS, MINT ve Euro bölgesi gibi) farklılaşmamıştır. Dünya ekonomisindeki gelişmeler en 

belirleyici faktördür.  
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Gür (2017). Küresel kriz temel alınarak Türkiye’nin 2002-2106 yıllarındaki makroekonomik 

performansı ve bu performansın belirleyicilerinin incelendiği çalışmada, Elde edilen 

sonuçlara göre, küresel kriz öncesinde ekonomide büyüme ve fiyat istikrarı sağlanmıştır. 

Büyümenin temel belirleyici özel tüketim harcamalarıyken, fiyat istikrarının temel 

belirleyicisi mali disiplin çerçevesinde enflasyon hedeflemesidir. İşsizlik ve cari açık ise 

küresel kriz öncesinde de sonrasında da sürekli yüksek oranlarda seyretmiştir. İşsizliğin temel 

belirleyicisi, istihdam yaratmayan büyüme ve emek piyasasındaki yapısal sorunlardır. Cari 

açığın temel belirleyicisi ise ithalata dayalı bağımlı büyümedir.  

 

Yükseler (2017). Bu çalışmada 2003-2016 dönemi için Türkiye’nin makroekonomik 

performansı 15 ülkenin değerleriyle birlikte ele alınmıştır. İnceleme, ekonomik büyüme, 

enflasyon, işsizlik, cari işlemler dengesi ve bütçe açığı rakamlarıyla oluşturulan 

makroekonomik performans endeksi ile yapılmıştır. Brezilya, Çin, Hİndistan gibi ülkelerin 

yer aldığı grup içerisinde Türkiye, büyüme ve bütçe açığı bakımından iyi bir konumdadır. 

Enflasyon, cari işlemler dengesi ve işsizlik açısından ise 15 ülke içerisinde görece kötü bir 

durumdadır.  

 

3. Türkiye’nin Temel Makroekonomik Göstergeleri 

Bu başlık altında son on yılda Türkiye’nin sahip olduğu ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik 

ile cari işlemler açığı ve bütçe açığının milli gelire oranı ele alınacaktır. 

 

3.1. Türkiye’de Ekonomik Büyüme 

Ekonomik büyüme kavramı bir yılda gerçekleşen reel GSYH’nin önceki yılın reel GSYH’sine 

göre yüzde kaç arttığını ifade etemektedir.  

Türkiye ekonomisi 2009 yılında küresel finans krizinin etkisiyle %4,7 küçülmüştür. 2010 

itibariyle ise %8,5’lik bir büyüme ile hızlı bir toparlanma görülür. 2011 yılında da %11,1 gibi 

çok yüksek bir büyüme oranı yakalandıysa da 2013 yılından sonra büyüme oranları hem 

düşük seviyede kalmış hem de dengesiz seyrine devam etmiştir. 2017 yılında %7,4 olan bu 

oran 2018’in ikinci çeyreğinde %5,2 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 1: Türkiye’de Ekonomik Büyüme 
Yıllar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Büyüme -4,7 8,5 11,1 4,8 8,5 5,2 6,1 3,2 7,4 5,2 

Kaynak: Tüik, İstatistik Göstergeler. 

*2018 yılı ikinci çeyreğe aittir.  

2009-2018 arasındaki on yıllık süreç genel olarak ele alındığında Türkiye ekonomisi ortalama 

yıllık %5,5 oranında büyümüştür. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin yıllık büyüme 

potansiyelinin %5 olduğu hesaba katılırsa, son on yılda Türkiye iyi bir ekonomik büyüme 

performansı göstermiştir. Ancak küresel kriz etkisiyle yaşanan küçülme bir kenara 

bırakıldığında büyüme performansının 2013 yılı ve öncesinde daha yüksek olduğu 2014 

itibariyle büyüme oranlarının aşağı çekildiği görülür. Özellikle kurs baskısının da etkisiyle 

tekrar gündeme gelen yüksek enflasyon ve yine yüksek döviz kuru ve yüksek faizler 

nedeniyle 2018 yılı büyüme oranının %5’in altında bir değer alacağı ve 2019’un da kolay bir 

yıl olmayacağı söylenebilir. Bu gibi nedenlerle, son on yılda başarılı bir büyüme performansı 

sergileyen Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda bu başarıdan uzaklaşacağı görülmektedir.  

Nitekim eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programı’na göre 2018, 2019, 2020 ve 2021 

yılı ekonomik büyüme oranlarının sırasıyla %3,8; %2,3; %3,5 ve %5 olması öngörülmektedir. 

Bu da son on yılda ortalama %5’in üzerinde büyümüş olan Türkiye’nin gelecek beş yılda %5 

potansiyelinin çok daha altında büyüyeceği anlamına gelmektedir (YEP, 2018).  
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3.2 Türkiye’de Enflasyon ve İşsizlik 

Enflasyon, bilinidği üzere fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışları ifade eder. İşsizlik ise, 

bir toplumda çalışma kabiliyetine sahip olup cari ücret düzeyinden çalışmak istemesine 

rağmen iş bulamayan bireylerin içini doldurduğu bir kavramdır. Türkiye’de son on yılda 

gerçekleşmiş enflasyon ve işsizlik oranları tablo 2’de görülmektedir.  

 

 

 

 

Tablo 2: Türkiye’de Enflasyon ve İşsizlik Oranları 
Yıllar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Enflasyon 6,5 6,4 10,5 6,2 7,4 8,2 8,8 8,5 11,9 24,52 

İşsizlik 13,1 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9 10,2 

Kaynak: TÜİK, İstatistik Göstergeler.  

*2018 verileri, enflasyon için eylül, işsizlik için ise haziran ayına ait verilerdir.  

Tablo 2’ye göre son on yılda Türkiye’de işsizlik oranları önce azalan daha sonra ise artan bir 

seyir izlerken enflasyon inişli çıkışlı seyretmiştir. 2009 ve 2010 yılında enflasyon %6,5 ve 

%6,4 olarak gerçekleşmiş, hemen ardından 2011’de %10,5’e çıkmıştır. 2012 yılı itibariyle 

enflasyon oranı yüzde altılara geri dönmüş ancak 2013’ten itibaren tekrar artış eğilimine 

girmiş ve 2016 yılı hariç sürekli artmıştır.  

2009-2013 döneminde ortalama enflasyon %7,4 iken 2014-2018 döneminde bu oran 

%12,4’tür. Görüldüğü üzere son beş yılda fiyat istikrarından git gide uzaklaşılmış, 2002’den 

beri ilk defa enflasyon oranı %20’nin üzerinde bir değer almıştır. Yeni Ekonomi Programı’na 

göre 2018 yıl sonu enflasyon oranının %20,8 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

Enflasyonla mücadele programı çerçevesinde bu oranın 2019 yılında %15,9, 2020’de %9,8, 

2021’de ise %6’ya çekilmesi hedeflenmiştir.  Bu minvalde, fiyat istikrarı noktasında 2013 ve 

öncesindeki performansın tekrar yakalanmasının ancak 2021 itibariyle mümkün olabileceği 

görülmektedir (YEP, 2018).  

İşsizlik oranları ise krizin etkisiyle 2009 yılında %13,1 gibi yüksek bir değere sahipken 2010 

yılı itibariyle hızlı bir toparlanma yaşanmış ve bu oran 2012’de %8,4’e kadar gerilemiştir. 

Ancak işsizlik oranları de tıpkı enflayon gibi 2013 yılından itibaren artış eğilimi içindedir. 

2013’te %9 olarak gerçekleşen bu oran, 2017’de %10,9, 2018 haziran ayında ise %10,2 

değerini almıştır. Yeni ekonomi programına göre yıl sonu itibariyle bu oran %11,3 olacaktır. 

2019, 2020 ve 2021 yılları için ise sırasıyla %12,1; %11,9 ve %10,8 değerleri öngörülmüştür. 

Bu da enflasyon ve büyümeye paralel olarak istihdam noktasında da geçtiğimiz on yıla oranla 

daha başarısız bir seyir izleneceği anlamına gelmektedir (YEP, 2018).   

 

3.3 Türkiye’de Cari İşlemler Açığı ve Bütçe Açığı 

Cari işlemler açığı, cari işlemler hesabında ülkeye giren döviz miktarın ülkeden çıkan 

miktardan daha az olması sebebiyle meydana gelir. Cari açığın en önemli sebebi çoğunlukla 

mal ticaretidir. Nitekim Türkiye’de de ithalatın ihracatı büyük oranlarda aşmasından ortaya 

çıkan bir cari açık sorunu vardır. 

Bütçe açığı ise genel bütçe giderlerinin gelirlerden fazla olduğu durumu ifade eder. İki açık 

kavramı da değerlerin milli gelire oranlanmasıyla ifade edilir. Buna göre bu değerler cari 

işlemler açığı/GSYH ve bütçe açığı/GSYH olarak ele alınır. 

Tablo 3: Türkiye’de Cari Açık ve Bütçe Açığı (GSYH’ye Oranı) 
Yıllar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Cari 

Açık 

-1,8 -5,8 -8,9 -5,5 -6,7 -4,7 -3,7 -3,8 -5,6 -4,7 

Bütçe 

Açığı 

-5,3 -3,5 -1,3 -1,9 -1 -1,1 -1,0 -1,1 -1,5 -1,9 
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 Kaynak: Temel Ekonomik Büyüklükler, BUMKO.  

*2018 verileri YEP çerçevesinde gerçekleşmesi tahmin edilen verilerdir.  

İlk olarak tablo 3’e göre cari açık ele alındığında 2009 yılı hariç bütün yıllardaki değerlerin 

%3’ün üzerinde olduğu görülür. Türkiye’nin cari açığının gelişmekte olan ekonomiler için 

normal kabul edilen %3’lük oranın üzerinde olması, cari işlemler dengesi performansının iyi 

olmadığının net göstergesidir. Yukarıda belirtildiği üzere cari açığın en önemli sebebi 

ithalatın ihracattan fazla olmasıdır. Ayrıca ihracatımızın ithal ürünlere bağlı olması da cari 

açığın kronik bir sorun haline gelmesine sebep olmuştur. Bu durum cari açığın arttığı yıllarda 

ekonomik büyümenin de arttığı gerçeği ile de desteklenir. Cari açık ekonomik büyümenin 

arkasındaki itici güç olmuştur. Büyüme rekorlarının kırıldığı yıllarda cari açığın da rekor 

kırdığı görülmektedir.  

Ayrıca ucuz döviz cari açığı körükleyen bir unsur olmuştur. 2013 yılı itibariyle FED’in 

parasal sıkıştırma kararı almasıyla döviz kurları yükselmeye başlamış, cari açığın da önceki 

yıllara göre gerilediği görülmüştür. Ancak 2017’de yüksek büyüme oranı önceki yıla göre 

yüksek cari açığı da beraberinde getirmiştir. 2018 yılında ise bu oranın %4,7 olması 

beklenmektedir. Yeni ekonomi programı ile cari açığın önümüzdeki üç yılda sırasıyla %3,3; 

%2,7 ve %2,6 olması hedeflenmiştir. Geçtiğimiz on yılda yıllık ortalama cari açığın %5,1 

olduğu hesaba katılırsa Türkiye’nin bu noktadaki performansının iyi söylenecektir. Ancak son 

beş yılda cari açığın daha düşük değerler aldığı görülmektedir. Bu gerçek YEP ile deseklenir 

ve cari açık normal kabul edilen %3’lük oranın altına çekilirse, Türkiye ekonomisinin cari 

açık sorununu ortadan kaldıracağı söylenebilir. 

Bütçe açığı için de Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde normal kabul edilen oran yine 

%3’tür.  Türkiye’nin bütçe açığının ise 2009 ve 2010 yılları haricinde sürekli %2’nin altında 

seyrettiği görülmektedir. Küresel krizin etkilerinin en net hissedildiği 2009’da bu değer %5,3; 

2010 yılında ise %3,5 olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2011 yılında %1,3’e gerileyen bütçe 

açığının bu yıl sonu itibariyle de %1,9 olacağı öngörülmektedir. YEP’e göre bütçe açığı 

değerleri bu civarda seyrederecektir. 2021’de hedeflenen değer %1,7 olmuştur. Cari açığın 

aksine son on yılda Türkiye’nin bütçe açığı noktasında başarılı bir performans ortaya koyduğu 

ve bunu sürdüreceği söylenebilir. 

4. Gelişmekte Olan Avrupa Ekonomileri ile Bir Karşılaştırma 

Bu başlık altında Türkiye’nin sahip olduğu ekonomik büyüme, enflasyon ve cari işlemler 

açığı verileri gelişmekte olan Avrupa ekonomilerinin ortalama verileri ile birlikte ele alınarak 

Türkiye’nin bu makroekonomik göstergelerdeki durumu ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Burada sayılan gelişmekte olan Avrupa ekonomileri: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, 

Hırvatistan, Macaristan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya, Sırbistan ve 

nihayetinde Türkiye’den oluşmaktadır.  

 

Grafik 1: Türkiye’de ve Gelişmekte Olan Avrupa Ekonomilerinde Büyüme 

 
Kaynak: World Economic Outlook, Ekim 2017; Nisan 2018 
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                Temel Ekonomik Büyüklükler, BUMKO. 

Grafik 1’de Türkiye’nin ekonomik büyüme hızı ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 

gelişmekte olan Avrupa ekonomilerinin ekonomik büyüme hızlarının ortalaması yer 

almaktadır. Grafikte ilk göze çarpan Türkiye’nin 2009 yılında ortalamadan daha fazla 

küçüldüğüdür. Buna göre Türkiye’nin küresel ekonomik krizden diğer gelişmekte olan 

ülkelere oranla daha fazla etkilendiği söylenebilir. Ancak 2010 yılı itibariyle Türkiye’nin 

büyüme hızı ortalamanın çok üzerine çıkmıştır. Gelişmekte olan Avrupa ekonomilerinin 2010 

yılındaki ortalama büyüme hızı %4,6 iken Türkiye bu rakamın neredeyse iki katı. %8,5 

büyümüştür. Grafikte Türkiye’nin büyüme hızı ile diğer ülkelerin ortalamasının birlikte 

hareket ettiği de dikkat çeker. 2015’ten 2016’ya gelindiğinde Türkiye’nin büyüme hızı 

ortalamanın üzerinde gerilemiş ve sadece bu yılda bu iki değer neredeyse eşitlenmiştir: %3,2 

ve %3,1. Grafiğe göre Türkiye’nin son on yıldaki ekonomik büyüme performansı açık bir 

şekilde gelişmekte olan Avrupa ekonomilerinin ortalamasından daha iyidir. Zira Türkiye’nin 

son on yıldaki ekonomik büyüme hızı yıllık ortalama %5,5 iken, bu değer diğer ülkeler için 

ortalama %3,7’dir.  

Grafik 2’de ise son on yılda Türkiye’nin enflasyon oranları ile yine aralarında Türkiye’nin de 

bulunduğu gelişmekte olan Avrupa ekonomilerinin sahip olduğu enflasyon oranlarının 

ortalması yer almaktadır. Grafiğe göre son on yılda Türkiye’nin fiyat istikrarı konusundaki 

performansı, gelişmekte olan Avrupa ekonomilerinin ortalmasınn altında kalmıştır.  

Türkiye diğer ülkelerin ortalam değerini yalnızca 2012 yılında enflasyonun %6,2’ye düşmesi 

ile yakalayabilmiştir ki bu oran son on yıl içindeki en düşük enflasyon oranıdır. 2013 

itibariyle ise 2016 yılı hariç makas gittikçe açılmaktadır. Öyle ki gelişmekte olan Avrupa 

ekonomilerinin ortalama enflasyon oranı 2018 yılında tahminlere göre %6,8 olarak  

gerçekleşecekken, Türkiye’nin eylül 2018 itibariyle sahip olduğu yıllık enflasyon değeri 

%24,5’tir. Açıktır ki Türkiye’nin son on yıldaki enflasyon noktasında, gelişmekte olan 

Avrupa ekonomileri ile karşılaştırıldığında kötü bir performans sergilemiştir. 

Son olarak grafik 3’te söz konusu ülkeler için cari açık verileri yer almaktadır. Yukarıda 

Türkiye’nin küresel krizden söz konusu diğer ülkelere göre daha fazla etkilendiğini ve 

2009’da ortalamaya oranla daha fazla küçüldüğünü belirtmiştik. Bu bağlamda 2009 yılında 

Türkiye’nin cari açığı da %3,4 olan ortalamanın çok altında kalmış ve neredeyse yarısı olan 

%1,8’lik değere sahip olmuştur. Ancak 2010 itibariyle cari açık ortalmanın üzerine çıkmış ve 

bir daha da ortalamanın altına inmemiştir.  

 

Grafik 2: Türkiye’de ve Gelişmekte Olan Avrupa Ekonomilerinde Enflasyon 

 
          Kaynak: World Economic Outlook, Ekim 2017; Nisan 2018 

                          Temel Ekonomik Büyüklükler, BUMKO. 
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Cari açık için tepe noktaları olan 2011, 2013 ve 2017 yılları aynı zamanda ekonomik 

büyümenin de tepe noktalarıdır. Bu durumun tek istisnası gelişmekte olan Avrupa 

ekonomileri için 2013 yılıdır. 2013’te ortalama büyüme oranı artarken cari açık gerilemiştir. 

Özetle son on yılda Türkiye’nin cari açık noktasında gösterdiği performans oldukça 

yetersizdir. Zira gelişmekte olan Avrupa ekonomilerinin ortalama değeri 2014 itibariyle 

normal kabul edilen %3’lük değerin altına inmişken Türkiye’nin son beş yıldaki cari açığının 

ortalama yıllık değer %4,5’tir.  

 

 

Grafik 3: Türkiye’de ve Gelişmekte Olan Avrupa Ekonomilerinde Cari Açık 

 
           Kaynak: World Economic Outlook, Ekim 2017; Nisan 2018 

                           Temel Ekonomik Büyüklükler, BUMKO. 

 

5. Sonuç 

Makroekonomik performans dendiğinde önde gelen göstergeler ekonomik büyüme, 

enflasyon, işsizlik, cari işlemler açığı ve bütçe açığıdır. Söz konusu bu beş gösterge ile  

oluşturulan makroekonomik performans endeksi, ekonominin performansı hakkında fikir 

sahibi olmamızı sağlar. Bu çalışmada da bu beş göstergenin son on yıldaki gelişimi ortaya 

konularak Türkiye’nin makroekonomik performansı değerlendirilmiştir.  

Urfalıoğlu ve Genç (2013), Benlialper vd. (2015) ve Yükseler (2017) çalışmalarıyla paralel 

olarak Türkiye ekonomisinin makroekonomik görünümü karşılaştırıldığı benzer ülkelere göre 

daha kötüdür. Ancak ekonomik büyüme ve bütçe açığı göstergeleri ayrı ayrı ele alındığında 

Türkiye ya ortalamaları yakalamış ya da ortalamaların üzerindedir. Yine söz konusu 

çalışmalara paralel bir şekilde görülmüştür ki son yıllarda Türkiye’nin makroekonomik 

performansı kötüye gitmektedir.  

Türkiye ekonomisinin son on yılı söz konusu değişkenler üzerinden iki farklı dönem olarak 

ele alındığında 2009-2013 dönemindeki performans, 2009 yılındaki küresel krizin etkileri 

dışlandığında, 2014-2018 dönemine göre daha başarılıdır. Bu noktada tek istisna cari açıktır. 

Cari açık performansının ikinci beş yıllık dönemde daha başarılı olma sebebi ise açıktır ki 

ekonomik büyüme oranlarının ilk döneme göre daha düşük gerçekleşmesidir.  

Özetle Türkiye ekonomisinin son on yılı genel olarak ele alındığında, ekonomik büyüme ve 

bütçe açığı noktasında başarılı bir performans sergilendiği görülürken; enflasyon, işsizlik ve 

cari açık notkasında herhangi bir başarıdan söz etmek mümkün değildir. Bununla beraber 

Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde bu üç göstergede daha düşük değerler hedeflenmişse de 

bir diğer taraftan ekonomik büyüme oranlarının gerileyeceği ve Türkiye’nin yıllık %5 

potansiyel büyüme hacminin altında kalacağı görülmektedir. Yani tüketime dayalı büyüyen 

ve daha fazla büyümek için daha fazla cari açık vermek zorunda kalan Türkiye, son on yılda 
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ortalama olarak potansiyelinin üzerinde büyümüşse de bunun sürdürülebilmesi mümkün 

değildir.  
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İş Kazalarının Toplam Kalite Yönetimi Açısından İrdelenmesi ve 

Tekstil Sektöründe Uygulama 
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Özet 

Rekabetin giderek arttığı günümüzde, işletmelerin sahip oldukları varlıkları verimli 

kullanabilmeleri çok önemlidir. Toplam Kalite Yönetimi felsefesi çerçevesinde üretimin ve 

hizmetin sağlandığı her türlü makinenin ve ekipmanın verimli kullanılması ile sıfır arıza ve sıfır 

kayıp istenen bir anlayış hedeflenmektedir. Bu üstünlüğü elde edebilmede en önemli etkenlerden 

birisi de insan kaynağıdır. Bu kaynaktan etkili bir şekilde yararlanmak, verim elde edebilmek için 

öncelikle kişinin yapacağı iş ile ilgili gerekli ve yeterli düşünsel ve fiziksel güç ile eğitime sahip 

olması gereklidir. Bunların odak noktası olan insanın sağlığı ve iş güvenliği konusu, önceki 

zamanlara göre günümüzde daha önemli hale gelmiş, insana verilen önemin bir ölçüsü olarak 

görülmeye başlanmıştır. Aynı zamanda bu konu, ortaya çıkabilecek iş kazası ve meslek 

hastalıklarının önlenmesi ve azaltılması açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma da 

Konya ilinde Tekstil Sektöründe faaliyet gösteren pilot bir işletmenin Toplam Kalite Uygulamaları 

ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının işletmede meydana gelen iş kazaları üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş kazaları, toplam kalite yönetimi, ohsas 18001, işçi sağlığı 

Jel Sınıflandırması: M10 

 

Industrıal Applıcatıon and Treatment For Total Qualıty Management 

and Implementatıon In The Textıle Sector 
 

Abstract 

In today's increasingly competitive world, it is very important that businesses are able to use their 

assets efficiently. Within the scope of Total Quality Management philosophy, an understanding of 

zero failure and zero loss is aimed with efficient use of all types of machines and equipment 

provided for production and service. One of the most important factors in achieving this superiority 

is human resources. In order to be able to benefit from this source efficiently, firstly it is necessary 

to have necessary and sufficient intellectual and physical strength and education about the work that 

the person will be doing. Their focus, health and safety at work, has become more important today 

than ever before and has begun to be seen as a measure of human value. At the same time, this issue 

is of great importance in terms of prevention and reduction of occupational accidents and 

occupational diseases that may arise. This study examines the effects of Total Quality Practices and 

Occupational Health and Safety Practices on occupational accidents in a pilot business operating in 

the Textile Sector in Konya. 

Keywords: Work accidents, total quality management, ohsas 18001, worker health 
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 1.Giriş 

Sanayi devrimi ile birlikte üretim kapasitelerinin yükseldiği iş dünyasında, iş sağlığı ve 

güvenliğinin maddi ve manevi etkileri, sadece iş kazasına uğrayan kişinin, ailesinin ve çalıştığı 

işletmenin sonuçları üzerinde değil, ülke ekonomisi ve dolayısıyla dünya ekonomisi üzerinde de 

etkili olmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece ulusal sınırlarda değil, yenidünyanın tüm iş 

örgütlenme modelleri içinde yer alarak çalışanın korunması yaklaşımının ötesinde sağlık ve 

güvenlik kavramı, çevre yaklaşımını da içine alacak biçimde bütünleşmiş, sonuç olarak 

küreselleşme ve bilgi toplumu örgütlenme modelinin önemli bir yapısı olmuştur (Akçapınar,2015: 

1). 

Teknolojinin takip edilemez bir hızla gelişmesi ve değişmesi, nitelikli insan gücüne duyulan 

ihtiyacı artırmıştır. Bunun sonucu olarak ta insana verilen değer artmış, disiplinler arası bir bilim 

olan İş Sağlığı ve Güvenliği, bağımsız bir bilim dalı haline gelmeye başlamıştır. İş Sağlığı ve 

Güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri,sonuçları ve bunların önlenebilmesi için 

gerekli olan yöntemleri belirlemeyi ve uygulamayı amaç edinir.İş Sağlığı ve Güvenliği‟nin ana 

hedefi bilimsel veriler ve kayıtlı analizler yardımıyla çalışanlara daha sağlıklı ve daha güvenli bir iş 

ortamı oluşturmaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği teknolojideki gelişmelerden doğrudan etkilendiği için, 

teknolojideki yeni gelişmelere paralel olarak dinamik bir şekilde kendini yenileme ihtiyacı duyar. İş 

kazalarına yol açan en önemli nedenin insan faktörü olduğu da göz önüne alınırsa, İş Sağlığı ve 

Güvenliği eğitiminin ne denli önemli olduğu ortadadır (Ceylan, 2012: 95). 

Son yıllarda tüm dünya da yoğun bir şekilde uygulanmaya başlanan Toplam Kalite 

Yönetimi Sistemi ile işçilerin üretimin her aşamasında kaliteye öncelik vermeleri sağlanmıştır. 

Bununla birlikte giderek artan endüstrileşme ve üretim, iş yoğunluğunu artırmış bunun sonucu 

olarak iş kazaları da artar hale gelmiştir.Bu duruma çözüm arayan işletmeler faaliyetlerini 

sürdürmede Toplam Kalite Yönetimi sistemini benimseyerek, üretim ve kalitede kayıpların 

yaşanmaması için işçi sağlığı ve işçi güvenliği sorunlarını çözmede kullanmıştır. 

 2.İşçi Sağlığı, İş Kazası ve İş Güvenliği İle İlgili Temel Kavramlar 

 2.1.İş Kazası ve Meslek Hastalığı  

Günümüzde gelişen teknolojik ilerlemeler insan yaşamını kolaylaştırmaktadır, ancak 

bununla beraber bu ilerlemeler insan yaşamı ve çevre için birtakım tehlikeler de oluşturmuştur. 

Özellikle sanayileşmenin ve kitle üretim süreçlerinin hız kazandığı 20 yüzyıl; yoğun makineleşme 

ve üretimde binlerce kimyasal maddenin neden olduğu meslek hastalıkları ve iş kazalarının 

fazlalaştığı bir yüzyıl olarak,iş alanlarında ki tehlikelerin giderek arttığını göstermiştir. İş kazası; 

nerede, nasıl, ne zaman olacağı belirsiz, ani bir şekilde dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle 

meydana gelen, bunun sonuçlarında da maddi ve manevi kayıplar ile geriye dönülmesi mümkün 

olmayan neticelere sonuçlanan olaylar, şeklinde tanımlanmaktadır. Uluslar Arası Çalışma 

Örgütünün (ILO) iş kazası tanımı ise “planlanmamış ve beklenilmedik bir olay neticesinde 

sakatlanmaya ve zarara yol açan durum.” olarak yapılmaktadır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanununun (SSK) belirttiğine göre sigortalının yaşadığı kazadan iş kazası olarak söz edilebilmesi 

için kazanın ancak aşağıdaki açıklanmış olan durumlara uyması ile mümkündür. Buna göre 

(Akçapınar,2015: 14); 

 Sigortalının işyerinde olduğu sırada,  

 İşveren tarafından gerçekleştirilmekte olan iş nedeniyle,  

 Sigortalı işçinin işveren tarafından verilen görev ile başka bir yere gönderilmesi 

sebebiyle asıl işini yapmaksızın geçen sürelerde,  
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 Sigortalı çalışan kadına çocuğunu emzirmek sebebiyle ayrılan sürede,  

 Sigortalıların, işveren tarafından verilmiş olan bir araçla işin gerçekleştirildiği 

konuma topluca götürülüp getirilmeleri esnasında, geçirdikleri kaza iş kazası olarak 

kabul edilmektedir (Akçapınar,2015: 14-15).  

 2.2.İş Sağlığı ve Güvenliğinde İş Kazalarını Etkileyen Faktörler 

Tüm işyerlerinde çalışma ortamlarının sağlıklı ve güvenli bir duruma getirilmesi için 

kurallara özenle uyulması, gerekli önlemlerin alınması ve yeni bakış açıları kullanması 

gerekmektedir. Bunun için yönetici, mühendis, teknisyen, işyeri ve koruyucu hekim, yardımcı 

sağlık uzmanı ve iş güvenliği uzmanı gibi farklı alanlardan gelen pek çok uzmanın bir arada 

çalışmalı ve fikir alışverişinde bulunmalıdır. En azından gerekli tanımlamalarla birlikte işyerinde 

alınacak basit önlemler ve küçük tedbirler bile, işçi sağlığı ve iş güvenliği için önemli faydalar 

sağlayabilir. İşyeri şartlarının (ısı düzeyi, işyeri aydınlatması, gürültü ve titreşimlerin uygun 

ölçülere indirilmesi veya giderilmesi gibi) sağlıklı ve güvenli olması, işçiler çalışırken oluşan 

fiziksel yük ve psikolojik streslerin beden ve ruh sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşmasını 

engellemektedir (Özçiftçi, 2005: 192).  

Konu hakkında yayımlanan çalışmalar incelendiğinde iş kazalarının meydana gelmesindeki 

nedenlerin dağılımı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Buna rağmen, genel olarak iş 

kazalarının %80 insanlara, %18 fiziki ve mekanik çevre koşullarına ve %2 ise beklenmedik olaylara 

bağlı olduğu belirtilmiştir. Bu genelleme iş kazalarının yaklaşık %98‟ini önlemenin elimizde 

olduğu yargısına ulaşabilir (Camkurt, 2007:81).  

İş yerinde güvenlik kültürünün oluşturulması, işletmeler ve ülke ekonomisi açısından büyük 

kayıplara neden olan iş kazalarının önlenmesinde en önemli etmenlerden birini oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte güvenlik kültürünün işletmelerde oluşturulabilmesinde öncelikle gerçekleştirilmesi 

gereken birçok unsur dikkati çekmektedir. İşletmelerde güvenlik kültürünü oluşturulabilmenin 

temelinde, yönetimin güvenlik kültürüne bakışı ve bu kültürün oluşturulabilmesinde üzerine düşen 

görevi başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi bulunmaktadır (Akalp, 2013: 100-101).  

İşletme sayısının her geçen gün arttığı günümüz dünyasında iş kazaları diğer ülkelerde 

olduğu gibi Türkiye‟de de büyük sorunlara neden olmaktadır. İş kazaları sonucunda, kalıcı 

sakatlanmalar ve daha kötüsü ölümle sonuçlanan vakalar meydana gelmekte ve bunların sonucu 

olarak ekonomik ve iş günü kayıpları ortaya çıkmaktadır. Özellikle, işçi ölümü veya kalıcı sakatlık 

olumsuz ekonomik kayıplara yol açmakta ve işverenler, çalışanlar ve aileleri için sosyal sorunlar 

ortaya çıkarmaktadır (Unsar ve Sut, 2015: 390).  

İşyerlerinde fiziksel çalışma alanı ve çevre koşulları işyerinin iç ve dış yapısı ile fiziksel 

görünümünden oluşur. İş yerine ait fabrika, ofis vb. binaların çalışma koşullarının uygunluğu, yer 

döşemelerinin, zeminin ve tavanın özelliklerinin, pencere, kapı, geçiş yolu, merdiven ve rampanın 

durumu ile işyerinde kullanılan aletlerin muhafaza edilme düzeni ve temizliği, işyeri genel temizliği 

ve işyerinin boyanmış olması işyerindeki düzen konusunda belirleyicidir. Gerçekte sayılan bu 

nitelikler küçük birer detay gibi görünse de; bunların ihmal edilmesi zaman zaman can ve/veya mal 

kaybıyla neticelenen büyük iş kazalarına neden olabilmekte, bazen de bu kazalar çalışanlar ve 

işletme üzerinde artan olumsuz etkiler oluşturmakta buda çalışanların performanslarını olumsuz 

yönde etkilemektedir (Camkurt, 2007: 82). 

 3.İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Toplam Kalite Yönetimi Arasındaki İlişki 

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri işletmelerde ki üretim kapasitesinin artmasına 

paralel olarak artan iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemede yarar sağlamaktadır. Diğer 

yandan, başarılı yönetim sistemleri ile yasal mevzuatın gerekleri yerine getirilmekte,işçilerin 

katılımı ile çalışanın işyerine olan bağlılık derecesi artmakta, işletmelerin kurumsal itibarları 
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artmakta, verimlilik artışı yaratılmakta, yeni ortaya çıkan koşullara en az maliyetle uyum 

sağlanmaktadır.Yönetim sistemleri uygulayan işletmelerin iş kazalarını önleme düzeyinde sağladığı 

başarı, ulusal ve uluslararası düzeyde benzeri çalışmalar yürütülmesine ilham kaynağı olmaktadır. 

Ulusal düzeyde bir politika belgesinin kabulü, ilgili tüm paydaşların iş sağlığı ve güvenliğine 

yönelik çalışmaları, sonuçların sürekli şekilde izlenmesi ve sürekli iyileştirme mantığının ülke 

çapında geliştirilmesi gibi aşamalar kapsamında, ulusal düzeyde bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim 

sistemi oluşturulması gerekmektedir(“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri”, 2018: 1). 

Toplam Kalite Yönetimini sistemini benimsemiş ve kendi bünyesine entegre etmiş 

işletmelerde iş kazalarında azalma olduğu görülmektedir. Bu anlamda kalite ile işçi sağlığı ve iş 

güvenliği arasındaki ilişki ortaya çıkmaktadır. İşletmelerde iyi bir sağlık ve iş programı 

uygulandığında işletme içi motivasyonu yükseltmek için bir fırsat doğmaktadır. Bu da geliştirilmiş 

üretkenlik ve kaliteye neden olmaktadır (Uysal ve Ofluoğlu, 1997: 151). 

İşçi sağlığı ve güvenliği sistemleri tasarım, pazarlama, üretim gibi işletme içindeki farklı 

alanların gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi kapsamında bulunan bu 

alanlar ile iş sağlığı ve güvenliği sistemleri de ilgilenmektedir. Örneğin, çalışma koşullarını 

iyileştirmeksizin üretim süreçlerini geliştirmek, üretken üretim ortamı oluşturmak mümkün 

olmayacaktır. Bu nedenle güvenli çalışma koşulları yaratılması ve üretim alanlarında insan 

sağlığına dikkat edilmesi çalışanların iş ahlakını artıracak bu da onların işlerini iyileştirmesi 

konusundaki isteklerini artıracaktır. Bununla birlikte, işçi sağlığı ve güvenliği sürecinin 

iyileştirilmesi için bazı standartlar ve yaklaşımlar da olmalıdır. Toplam Kalite Yönetimi teknikleri, 

sağlık ve güvenlik standartlarını ve uygulamalarını değerlendirmek ve geliştirmek için 

kullanılabilir. İşçi sağlığı ve güvenliği sistemlerini uygulayan işletme yöneticilerinin Toplam Kalite 

Yönetimi ile OHSAS 18001 gibi iş sağlığı ve güvenliği sistemlerini birlikte işletmeye entegre 

etmeleri işletme içi kazaları engellemede etkin olacaktır (Keleş,2005: 3). 

Ülkemizde ihracat yapan şirketler genelde OHSAS 18001: 2008 İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim Sistemi Belgesine ve gelişmiş yönetim sistemlerine sahip olması gerekmektedir. Zira 

ihracat yapan firmaların uluslararası alanda ticaret yapılabilmesi için, iş sağlığı ve güvenliğine 

ilişkin belirli standartlara uyması zorunluluğu bulunmaktadır (“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemleri”, 2018: 1). 

 4.Ohsas 18001 İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Toplam Kalite Yönetim 

Sistemi  

 4.1.Ohsas 18001  

OHSAS 18001, BSI (British Standards Institute) tarafından, iş yerinde çalışanlar, müşteriler 

ve halk için sağlık ve güvenlikle ilgili riskleri azaltmak, ortadan kaldırmak veya en aza indirmek 

amacıyla yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır. OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 

14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve 

belgelendirme kuruluşlarının bir arada çalışmasıyla ortaya çıkmıştır ve bir ISO standardı değildir. 

OHSAS 18001, bir işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sisteminin içerisinde bulunması gereken 

önemli yönetim elemanlarını tanımlayan ve Avrupa‟da Nisan 1999‟dan beri kullanılan yönetsel 

şartnamelerdir. OHSAS 18001 işletmelerin ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın 

sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır. OHSAS 18001 ve TS 18001 iş güvenliği 

denetim serisi standartları, kurum içindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini kontrol etmesi ve 

performansını geliştirmesini sağlamak için; işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi şartlarını 

sağlar. Bu standartlar iş güvenliği performans kriterleri veya bir yönetim sisteminin tasarlanması 

için gerekli ayrıntılı maddeleri barındırmaz (Yakup ve Akbıyıklı, 2013: 99).  

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği standartları uygulamaları girişimleri zorunlu veya 

gönüllü olabilmektedir. Zorunlu girişimlerde hükümet mevzuatları, para cezaları ve bu kurallara 
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uyulup uyulmadığının resmi kurumlar tarafından teftişleri gibi uygulamalarla yaptırım sağlanır. 

Gönüllü olarak bu sistemi kullanan işletmelerde mevcuttur yada bu gibi iş kazalarını engellemede 

fayda sağlayacak sistemlerin kullanılmasına devlet kuruluşlarınca ya da sigorta şirketlerince 

teşvikler sağlanmaktadır (Lynda vd., 2007: 332).  

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, iş sağlığı ve güvenliği 

faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp 

toplam kalite yönetiminde kullanılan sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için 

kullanılan bir araç niteliğindedir. OHSAS 18001 aynı zamanda işletmelerin sosyal sorumluluk 

anlayışıyla sürdürülebilir ekonomik yararlar sağlayacak bir bütünleştirilmiş yönetim 

sistemidir.OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki gereklilikleri tanımlaması ile birlikte 

ayrıca kalite ve çevre standartları ile uyum sağlayan uluslararası bir standarttır. Bu sebeple OHSAS 

18001, Toplam Kalite Yönetimi gibi diğer yönetim sistemlerine rahatlıkla entegre edilebilmektedir. 

(Calcedo, vd. 2015:142; Özkılıç, 2014:30-31). 

 4.2.Ohsas 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Amacı ve Yararları 

İşçi sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı kazaları ve meslek hastalıklarından işçileri 

korumak ve iş kazası riskini sıfıra indirgemektir. OHSAS spesifikasyonunun amacı ise; Ürün ve 

hizmet güvenliğinden çok iş sağlığı ve iş güvenliğine hitap etmektedir. Bu amaç doğrultusunda 

sistemin getirisi aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Altınok,2011: 99); 

 Toplumda, iş güvenliği kültürünü oluşturur. 

 Hali hazırda ki süreçte yapılmaya işlerin bu sistemin farklı pazarlama kaynaklarında 

dokümantasyonu ile firma reklamı sağlanır. 

 Çalışanların ve tesis içindeki tüm insanların güvenliğini ve sağlığını tehdit eden 

risklerin derecesini en az seviyeye düşürülmesine de bir kaynak oluşturur. 

 Personelin motivasyonunu ve kuruma duyduğu güveni yükseltir. 

 Hem müşterilerine hem de çalışanlarına karşı olumlu imaj yaratır. 

 Rekabette rakiplerine karşın üstünlük sağlar. 

 Bilimsel destek, kredi yardımları ve teknoloji aktarımı ile kaynak yaratma olanağı 

sağlar. 

 Uzun vadede ekonomik göstergelerde olumlu gelişmeler sağlar. 

 Tüketicilerin satın alma davranışları tercihinde avantajlı konuma gelinir. 

 Dış pazarda tarife dışı engeller kalkar (Altınok,2011: 99). 

OHSAS 18001‟in değerini ifade etmek amacıyla BSI, şartnamenin gerekliliklerini açıklayan 

ve uygulama ve belgelendirme sürecine doğru nasıl çalışmanız gerektiğini gösteren OHSAS 

18002‟yi ortaya çıkarmıştır. İkisinin birlikte olduğu bu entegre paket işiniz için pratik kayıt 

yöntemleri sağlayacaktır (İri,2007: 41-42): 

 İşinizin sağlık ve güvenliği etkileyen unsurlarını belirtir ve ilgili kanunlara uygunluk 

elde etmenizi sağlar. 

 İyileşme için amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için bir yönetim programını, devamlı 

iyileşme için düzenli gözden geçirmelerle birlikte, kaliteli üretimi yaratır (İri,2007: 

41-42). 
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 4.3.Toplam Kalite Yönetimi 

Toplam kalite yönetimi verimliliği ve iş yeri memnuniyeti arttırmak için tasarlanmış bir 

teknik olmakla birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla da uygulanmaktadır. 

Toplam kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliğiyle birlikte değerlendirilirse bu bahsedilen boyutu ile 

kalite sağlanmış olur. İş güvenliği algılanan daha çok kanunen getirilmiş bir zorunluluk olarak 

görülmektedir. Aksine toplam kalite yönetimi ile birlikte ise verimlilik ve kalite boyutlarını gören 

bir yaklaşım haline gelmiştir. Böylece müşterinin, personelin ve toplumun beklentilerini birlikte 

karşılamayı hedefleyen Toplam Kalite felsefesinin en önemli unsurlarından birisi haline gelen iş 

güvenliği; ölçme, analiz etme ve sürekli iyileştirme yaklaşımları sonucu, kayda değer ilerlemeler 

sağlamıştır. Toplam kalite verimliliğin ekonomik boyutu olmakla birlikte birde, Toplam Kalite 

Yönetimi felsefesi içinde bakılacak olunursa verimlilik, bir düşünce biçimi bir hayat tarzı ve bir 

tutum olarak düşünülmelidir. Bu yöntemleri kendi bünyelerine entegre eden işletmeler sonuçta 

insan faktörünün işe devamlılığını arttıracak, iş kazaları en az düzeye inecek ve insanın daha 

verimli çalışmasının ortamı hazırlanmış olacaktır. Toplam kalite yönetiminde kalite yönetimi 

fonksiyonunun geniş bir alana dağıldığı (tüm birimlerin sorumlu olduğu yaklaşımı), herhangi bir 

sınır ve kısıtlamaya uğramadığı saptanmıştır. Kalite yönetimi iç ve dış müşteri boyutu açısından 

memnuniyet seviyesini artırmak istemektedir (Yakup ve Akbıyıklı, 2013: 99).  

Günümüzde oluşan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için sadece toplam 

kalite yönetimi uygulamaları da yeterli olmamaktadır. Çünkü toplam kalite yönetimi çerçevesinin 

sadece ekonomik ve verimlilik faktörleriyle ilgilenen kurumlarda işçi sağlığının göz ardı edilmesi 

hedeflenen optimum noktalara erişimi zorlayacaktır. Bu nedenle işçi sağlığı ve güvenliğinin 

Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde OHSAS 18001 gibi standartlarla işletme kültürüne entegre 

edilmesi gerekmektedir.  

 5.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada söz konusu iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaların hangi 

şekilde uygulandığı, kazaların önlenmesinde kullanılan araç ve kurallardan çalışanların ne derece 

haberdar olduğu, toplam kalite yönetimi uygulamalarının iş kazalarını önlemedeki rolü 

araştırılmıştır. 

 6.Örneklem ve Araştırma Modeli 

Araştırma Konya Organize Sanayi Bölgesinde Tekstil Sektöründe 68 personelle iki vardiya 

halinde faaliyet gösteren pilot bir firmada uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi işletme personeli 

ve yöneticilerden oluşmuştur. İşletme de çalışan 63 personele birebir anket uygulana bilinmiştir. 

Anket uygulamasında Güngör‟ün (2008:141-143) ölçeklerinden faydalanılmıştır. Ankette 

çalışanların demografik özelliklerine dair sorularla birlikte iki tip 5 „li likert ölçeği kullanılmıştır. 

Bu ölçeklerden ilki işletmede gerçekleşen iş kazası nedenlerini ve uyarı levha, kişisel koruyucu 

malzemelerini kullanıp kullanılmadığının kontrolünün nasıl yapıldığının önem 

derecesine(1=Kesinlikle Önemli, 5=Kesinlikle Önemsiz) göre hazırlanmıştır. Anketteki ikinci ölçek 

ise likert tipi çalışanların işletme içi iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki fikirlerini öğrenmek 

için(1=Kesinlikle Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılmıyorum) şeklinde hazırlanmıştır. Anket soruları 

hazırlanırken bu konuda yapılan çalışmalardan faydalanılmıştır. Ankette kullanılan sorular tüm 

personel için anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir. 

Verilerin değerlendirilmesinde; IBM SPSS Statistics 20.0 paket programı kullanılmış ve 

anketin güvenilirlik katsayısı ( Cronbach alpha katsayısı) 0,84 bulunmuştur. 

 7.Araştırma Bulguları 

Aşağıda tablo 1'de araştırmaya ait katılanların demografik özelliklerini gösteren tablo verilmiştir. 

Tablo 1: Ankete Katılanların Demografik Özelliklerinin Frekans Analizi 
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Cinsiyet 

  Frekans Yüzde 

Bay 63 100,0 

Yaş 

  Frekans Yüzde 

18-25 10 15,9 

26-33 20 31,7 

34-41 14 22,2 

42-49 15 23,8 

50 ve Üzeri 4 6,3 

Toplam 63 100,0 

İşletmedeki konumunuz ? 

  Frekans Yüzde 

İşletme Sahibi 2 3,2 

Yönetici 10 15,9 

Çalışan 51 81,0 

Toplam 63 100,0 

Eğitim durumunuz ? 

  Frekans Yüzde 

İlkokul 24 38,1 

Ortaokul 13 20,6 

Lise 16 25,4 

ÖnLisans 3 4,8 

Lisans 7 11,1 

Toplam 63 100,0 

Bu iş yerinde çalışma süreniz ? 

  Frekans Yüzde 

1 Yıldan AZ 4 6,3 

1 - 5 Yıl 19 30,2 

6 - 10 Yıl 19 30,2 

11 - 15 Yıl 5 7,9 

16 - 20 Yıl 10 15,9 

21 Yıl ve Üzeri 6 9,5 

Toplam 63 100,0 

 

Tablodaki verilere göre araştırmaya katılanların; yaş ortalamaları birbirine yakın 

gözükmektedir. En yüksek katılım %31,7 ile (26-33)yaş aralığındadır. Bu kişilerin %100‟ü erkektir 

işletmede bayan çalışan bulunmamaktadır.Ankete katılanların %81‟lik kısmı çalışan ,%15,9‟luk 

kısmı yönetici ve %3,2‟lik kısmı işletme sahibi olmuştur. Ankete katılan kişilerin eğitim 

durumlarına bakıldığında % 38,1‟inin ilköğretim mezunu, % 20,6‟ sının ortaokul, %25,4‟ü lise, 

%4,8 ön lisans, %11,1‟lik kısmının lisans mezunu olduğu görülmektedir. Ankete katılan personelin 

çalışma sürelerine bakıldığında %30,2 oranla (1-5 Yıl) ve (6-10 Yıl) olduğu gözlemlenmiştir. Genel 

olarak personelin iş sahası konusunda tecrübeli olduğunu demografik sonuçlara söyleyebiliriz. 

Tablo 2: İşletmede genel iş kazası sebeplerinin önem derecesine göre sıralanışı  

Kişisel nedenler 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 53 84,1 

Önemli 10 15,9 

Toplam 63 100,0 

Teknik nedenler 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 46 73,0 

Önemli 17 27,0 

Toplam 63 100,0 
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Çevresel nedenler 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 21 33,3 

Önemli 23 36,5 

Fikrim Yok 2 3,2 

Önemsiz 14 22,2 

Kesinlikle Önemsiz 3 4,8 

Toplam 63 100,0 

Ekonomik nedenler 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 37 58,7 

Önemli 12 19,0 

Fikrim Yok 6 9,5 

Önemsiz 8 12,7 

Toplam 63 100,0 

 

Araştırma kapsamındaki işletmede uyguladığımız ankette katılımcıların genel olarak kaza 

sebeplerini sıralamaları incelendiğinde, %84,1 oranında kesinlikle önemli sebep olarak kişisel 

nedenler belirlenmiştir. Bunu takip eden nedenler ise %73,0 ile teknik nedenler, %58,7 ile 

ekonomik nedenler, %33,3 ile çevresel nedenler olmaktadır. 

Tablo 3: İşletmede özel iş kazası sebeplerinin önem derecesine göre sıralanışı   

Aşırı iş yükü 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 55 87,3 

Önemli 8 12,7 

Toplam 63 100,0 

  

  Olumsuz çalışma şartları 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 52 82,5 

Önemli 11 17,5 

Toplam 63 100,0 

      

İş görenin güvensiz davranışa eğilimi 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 17 27,0 

Önemli 23 36,5 

Fikrim Yok 23 36,5 

Toplam 63 100,0 

      

İşletmedeki denetim eksikliği 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 34 54,0 

Önemli 20 31,7 

Fikrim Yok 5 7,9 

Önemsiz 4 6,3 

Toplam 63 100,0 

      

Devletin gerekli denetimi yapmaması 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 33 52,4 

Önemli 22 34,9 

Fikrim Yok 4 6,3 

Önemsiz 4 6,3 

Toplam 63 100,0 
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Makine ve teçhizatın kişisel korunmaya uygun olmaması 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 47 74,6 

Önemli 15 23,8 

Fikrim Yok 1 1,6 

Toplam 63 100,0 

      

İş görenin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimsizliği 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 32 50,8 

Önemli 21 33,3 

Fikrim Yok 9 14,3 

Önemsiz 1 1,6 

Toplam 63 100,0 

      

Korunma amaçlı iş güvenliği önlemlerinin alınmaması 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 37 58,7 

Önemli 24 38,1 

Fikrim Yok 2 3,2 

Toplam 63 100,0 

Araştırma kapsamındaki işletmede uyguladığımız ankette katılımcıların işletme için özel 

kaza sebeplerinin sıralamaları incelendiğinde, %87,3 oranında kesinlikle önemli sebep olarak aşırı 

iş yükü belirlenmiştir. Bunu takip eden nedenler ise %82,5 ile olumsuz çalışma şartları, %74,6 ile 

makine ve teçhizatın kişisel korunmaya uygun olmaması, %58,7ile korunma amaçlı iş güvenliği 

önlemlerinin alınmaması, %54,0 ile işletmede ki denetim eksikliği. %52,4 ile devletin gerekli 

denetimi yapmaması,% 50,8 ile iş görenin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimsizliği takip 

etmektedir. 

Tablo 4: Çalışanların uyarı levhalarını ve kişisel koruyucu malzemelerimi kullanıp kullanmadığının kontrolünün nasıl 

yapıldığını önem derecesine göre sıralanışı 

Zimmet tutanağı ile teslim edilerek 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 17 27,0 

Önemli 31 49,2 

Fikrim Yok 13 20,6 

Önemsiz 2 3,2 

Total 63 100,0 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarınca kontrol edilmektedir 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 31 49,2 

Önemli 29 46,0 

Fikrim Yok 3 4,8 

Total 63 100,0 

İç denetimler yapılarak 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 20 31,7 

Önemli 33 52,4 

Fikrim Yok 9 14,3 

Önemsiz 1 1,6 

Total 63 100,0 

Belgelendirme kuruluşlarının takip denetimlerinde kontrol edilmektedir 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 12 19,0 

Önemli 27 42,9 

Fikrim Yok 23 36,5 

Önemsiz 1 1,6 
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Total 63 100,0 

İlgili bölüm sorumlusu tarafından denetlenmektedir 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Önemli 26 41,3 

Önemli 35 55,6 

Fikrim Yok 1 1,6 

Önemsiz 1 1,6 

Total 63 100,0 

 

Anket yapılan iş yerinde ki çalışanların uyarı levhalarını ve kişisel koruyucu malzemelerimi 

kullanıp kullanmadığının kontrolünün nasıl yapıldığını önem derecesine göre sıralanışına 

bakıldığında, zimmet tutanağı ile teslim etmenin %49,2 oranında önemli %27,0 oranında kesinlikle 

önemli olduğunu belirlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca kontrol edinmenin %46,0 

oranında önemli %49,2 oranında kesinlikle önemli olduğunu, iç denetimin yapılmasının %31,7 

oranında önemli %52,4 oranında kesinlikle önemli olduğunu, İlgili bölüm sorulusunun denetiminin  

%41,3 oranında önemli %55,6 oranında kesinlikle önemli olduğunu görülmektedir. Belgelendirme 

kuruluşlarının takip denetim ve kontrolleri konusunda işletmedeki çalışanların %36,5‟i fikrim yok 

cevabını vermiştir. 

Tablo 5: İş sağlığı ve güvenliğinin uygulama düzeyini belirlemeye yönelik ifadelerin ortalama değerleri 

İfade No İşletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Düzeyini Belirlemeye Yönelik İfadeler Ort 

33 İşletmemiz yasada belirtilen süre için, sürekli bir iş yeri hekimine sahiptir. 1,15 

38 Makine ve teçhizatlarımızın kontrolü ve bakımı periyodik olarak yapılıyor. 1,20 

32 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kişisel koruyucu malzemeler ve uyarı levhaları 

kullanılmaktadır. 1,25 

29 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitime işçiler tabi tutuluyor. 1,31 

20 

Devlet ve özel kurumlarca İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak işletmemiz 

denetlenmektedir. 1,34 

21 Gürültülü alanlarda ses ölçümleri yapılıyor ve oluşan gürültüye karşı önlem alınıyor. 1,44 

41 Meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak havalandırma sistemi var. 1,44 

39 

İş kazalarını önlemeye yönelik olarak tehlikeli işi yapan işçiler ile diğer işçiler arasına mesafe 

veya paravan koyulmaktadır. 1,57 

24 İş kazalarını önlemek için ilgili yasal mevzuata uyulmaktadır. 1,88 

42 

Meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak tehlikeli madde çalışma çevresinden fizikken 

ayrılıyor. 1,95 

28 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitime gerekli kişiler tabi tutuluyor. 2,00 

23 

İş görenler işe alımından itibaren ve çalıştıkları sürece mevzuata uygun olarak periyodik 

sağlık kontrollerinden geçiriliyor. 2,09 

34 

İşe alım aşamasında işin gerektirdiği niteliklere uygun eleman seçmek için psikoteknik test, 

zekâ testi, sağlık muayenesi vb. yöntemler kullanılıyor. 2,14 

45 

Risk değerlendirmesi olarak hasar ve zarar oluştuktan sonra tekrarında önleme mantığı 

kullanılıyor. 2,17 

36 İşletme içerisinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlanıyor. 2,19 

46 

Yönetim kademelerindekilerin iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarındaki ilgi ve desteği 

yeterlidir. 2,22 

26 İş kazalarını önlemek için kişi-iş uyumu çalışmalarından faydalanılmaktadır. 2,23 

30 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitime tüm personel tabi tutuluyor. 2,25 

40 

Meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak çok zararlı bir maddenin yerine daha az zararlı 

bir madde kullanılıyor. 2,25 

35 İşe yeni giren çalışanlara iş kazalarını önlemeye yönelik yönlendirme eğitimi uygulanıyor. 2,33 
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19 

Çalışanlarımıza iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik belirli bir program 

dâhilinde eğitimler veriliyor. 2,39 

37 İşletmemizin organizasyonel yapısı belirlenmiştir (Organizasyon şeması). 2,42 

44 

Meydana gelen bir iş kazasından sonra ilgili kişilerce kaza ve yaralanma tutanağı 

dolduruluyor. 2,50 

18 Belirlenmiş planlara göre iç denetim yapılıyor. 2,65 

27 İş kazalarıyla ilgili kayıt ve veriler yeterli düzeyde tutuluyor. 2,77 

25 

İş kazalarını önlemek için iş sağlığı ve güvenliği araştırmaları ve kaza analizleri düzenli 

olarak yapılıyor. 2,90 

31 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitime yöneticiler tabi tutuluyor. 3,12 

22 Sertifikalı ilk yardım ekibimiz vardır ve aktif olarak faaliyet göstermektedir. 3,66 

43 

Meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak tozun su yardımı ile havalanmasını önlemeye 

çalışıyoruz. 3,82 

 

Araştırma kapsamındaki işletmenin iş sağlığı ve güvenliği yöntemlerini uygulama düzeyini 

belirlemeye yönelik ifadeler genel olarak değerlendirildiğinde, elde edilen ortalama değerlerin 1,15 

ile 3,82 arasında dağıldığı görülmüştür. Buna göre hazırladığımız 5‟li likert ölçeği; 1=Kesinlikle 

Katılıyorum= çok iyi, 2=katılıyorum=iyi, 3=kararsızım=orta, 4=katılmıyorum=kötü, 5=kesinlikle 

katılmıyorum=çok kötü olarak yeniden ifade edilirse işletmenin iş sağlığı ve güvenliği uygulama 

düzeyinin ortalama 2,16 iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Ancak 2,16 ortalamanın değerin üzerinde 

bulunan ifadelere bakıldığında ise toplam kalite yönetimi uygulamasının; yönetim ve çalışanlar 

açısından uygulanmadığı görülmektedir. 

 8.Sonuç 

İş kazalarının toplam kalite yönetimi açısından irdelenmesi ve tekstil sektöründe uygulama 

başlıklı araştırmamızda, ikinci bölümden başlayarak iş kazası ve meslek hastalıkları hakkında ve iş 

kazalarını etkileyen faktörler ile ilgili bilgi verilmiş. Üçüncü işçi sağlığı ve toplam kalite yönetimi 

arasındaki ilişkiye değinilmiş. Dördüncü bölümde Ohsas 18001 işçi sağlığı ve güvenliği yönetim 

sistemi ve toplam kalite yönetimi hakkında bilgi verilmiş ve beşinci bölümde iş sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarının iş kazalarını önlemede toplam kalite yönetimi arasında ki ilişki tekstil sektöründe 

faaliyet gösteren bir firmanın analizi ile incelenmiştir. 

Bu uygulamaya göre iş kazalarında kişisel, teknik, çevresel ve ekonomik nedenlerin etkili 

olduğu belirlenmiş. İş kazalarının kişisel nedenlerden dolayı (dikkatsizlik, kontrolsüz hareket, 

koruyucu donanım kullanmama) daha yüksek oranda gerçekleştiğini gözlemlenmiştir.  

İş kazalarının gerçekleşmesinin işletme personeli için nedenlerine bakıldığında aşırı iş 

yükünün ve olumsuz çalışma koşullarının etkin olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak makine ve 

teçhizatların iş kazalarına neden olabilecek kısımlarının korunmaya uygun olması gerekmektedir. 

Kişisel koruyucu kullanımının iş kazalarını engellemede önemli olduğu işletme yönetimi tarafından 

önemsendiği gerekli tutanakların ve kontrollerin yapıldığı analiz sonuçlarına göre görülmektedir.  İş 

yerinde iç denetimlerin yapıldığı yalnız belirli bir plan dâhilinde yapılmadığı gözlemlenmiştir. 

İşletmelerde işletme doktorunun bulunması olası iş kazalarına ilk müdahalede oldukça 

önemlidir. İş yerinde makine ve teçhizatların kontrolünün yapıldığı ve kişisel koruyucu malzeme, 

uyarı levhaları kullandığı görülmektedir. İş kazalarının önüne geçilmesi ve kalitenin artırılmasında 

eğitimin katkısı büyüktür, bu nedenler işletme çalışanı, yönetici ve iş yeri sahiplerinin gerekli 

eğitimi almaları gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip işletmelerin iş kazalarına 

karşı daha duyarlı ve dikkatli olduğu söylenebilir. 

Gürültü, toz, kesici teçhizatlar, kimyasal maddeler gibi insan sağlığını tehlikeye sokacak 

unsurlara karşı yönetici ve işletme sahiplerinin duyarlı olması gerekmektedir. Bunun için işletmenin 
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faaliyet durumunda personel için risk teşkil edecek durumlar tespit edilmeli ve önlem alınmalıdır. 

Daha önce oluşan iş kazaları, hasar ve zararların tekrar oluşmasını önleme mantığı ile hareket edilip 

iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bunlara dikkat edilmelidir. 

Sonuç olarak söz konusu işletmenin iş kazalarını önleme yaptırımlarının bulunduğu yalnız 

bu yaptırımların planlı denetimlerle kontrol edilmediği görülmüştür. Yasal olarak gerekli kurallara 

uyulması ile birlikte bu kuralların iş kazalarını önlemede pay sahibi olduğu bilinmektedir. 

İşletmelerde kaza analizlerinin ve tutanaklarının tutulmasının gelecekte olası iş kazalarının önüne 

geçilmesi için önemli olmaktadır. Ayrıca toplam kalite yönetimi politikalarının uygulanması 

işletmede iş kazalarının önüne geçilmesinde etkili olacağı söylenebilir. 
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Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Web Sayfalarının 

Kurumsal İletişim Kapsamında Değerlendirilmesi 

 
Murat Bay
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         Demet Köseoğlu
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Özet 

Bu çalıĢmada iĢletmelerin tanıtımında web sitelerinin önemi ve taĢıması gereken özellikler ortaya 

konulmaya çalıĢılmıĢtır. Uygulama kısmında ise Türkiye‟de gıda sektöründe faaliyet gösteren 

iĢletmelerin; Kurum kimliği açısından, ĠletiĢim ve bilgi sistemi açısından, Görsel tasarım açısından, 

ĠĢlevsellik açısından ve Medya ve diğer unsurlar açısından belirlenen kriterler ıĢığında karĢılaĢtırma 

yapılarak yorumlanmıĢ, sonuç ve öneriler belirtilmiĢtir. Sonuçlar arasında değerlendirilen tüm 

firmaların, belirlenen kriterler ıĢığında bütün tablolar incelendiğinde; En çok rastlanan kriterler: 1-

Logo, 2-Hakkımızda, 3-Telefon, adres, iletiĢim formu, 4-Ürün tanıtımı, 5- Kalite-çevre-gıda 

politikaları olurken; En az ele aldıkları konuların: 1- Bayi/Dağıtım Kanalı, 2- E-Bülten üyeliği, 3- 

Responsive Tasarım, 4- Online Anket, 5- Site Haritası, 6- Mobil Uygulama Ģeklinde olduğu 

görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal web sitesi, tanıtım, gıda sektörü, kurumsal iletiĢim, kurumsal kimlik 

Jel Sınıflandırması: M10 

 

Evaluatıon Of The Web Sıte In The Context Of Corporate  

Communıcatıon From The Food Industry Operatıng Operatıons 
 

Abstract 

In this study, the promotion of the enterprises tried to put forward the features that the web sites 

should have. In the application part of businesses operating in the food sector in Turkey; In terms of 

identity of the institution, in terms of communication and information system, in terms of visual 

design, in terms of functionality, and in terms of media and other factors, the criteria are interpreted 

by comparison and the results and suggestions are stated. When all the tables that are evaluated 

among the results are examined in the light of the determined criteria, The most common criteria 

are: 1-Logo, 2-About us, 3-Telephone, address, contact form, 4-Product introduction, 5-Quality-

environment-food policies; The topics they have discussed least: 1- Reseller / Distribution Channel, 

2- E-Newsletter membership, 3- Responsive Design, 4- Online Survey, 5- Site Map, 6- Mobile 

Application. 

Keywords: Corporate web site, publicity, food sector, corporate communication, corporate ıdentity 

JEL Classification: M10 
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Tablo -1:Değerlendirilmesi yapılan firmalar ve web site bilgileri 

  

(İncelemeler 2018 Mart ayı içerisinde yapılmıştır.) 

1. Giriş 

ĠĢletmeler için küreselleĢen  ve bu sayede dijitalleĢen pazar ortamında müĢterileriyle 

iletiĢime geçebilmesi ve kurum kimliğinin algılanması açısından, web sayfaları önemli bir araçtır. 

MüĢterilerle doğru iletiĢim kurmak için müĢterilerin iĢletmelerin web sayfalarını kullanılabilir 

bulması gerekmektedir. Ġnternetin iĢ dünyasında yadsınamaz bir Ģekilde var oluĢu iĢletmeleri 

internet üzerinden faaliyette bulunmasını gerekli kılmaktadır. ĠĢletmenin internet ortamında görünen 

yüzü ise web siteleridir. Web sitelerinin araçlar bağlamında etkin ve basit olması kullanıcılar 

açısından kolaylık sağlamaktadır.  

Web sayfaları iletiĢim alanında etkin bir rol üstlenmekle birlikte, inovasyon ve yeni iĢ 

modelleri oluĢturma konusunda bir rol üstlenmektedir. Benzer Ģekilde web siteleri tüm paydaĢlarla 

(ortaklar, çalıĢanlar, müĢteriler, çeĢitli kurumlar, tedarikçiler) iletiĢimi sağlayarak kurumsal 

yönetiĢim bağlamında bir fonksiyon üstlenmektedir. 

Gerek insan kaynakları politikası, gerekse yeni müĢteri veya pazar bulma açısından web 

sitesinin etki alanı bulunmaktadır. Ġyi tasarlanmıĢ bir web sitesi iĢletmenin güven duyulan bir 

kimliğe sahip algısını da oluĢturmaktadır.  

Birçok iĢletme artık müĢterilerine internet üzerinden iĢ yapmaya veya kendi uygulamasını 

indirerek çalıĢmaya teĢvik etmektedir. Bu sayede iĢletme maliyetlerinde bir azalıĢ ve iĢlerin dijital 

olduğu için kolay takip edilmesi sağlanmak istenmektedir. MüĢteriler internete birçok araçla 

ulaĢabilmektedir. Bunlardan en çok kullanılanı cep telefonu,  tablet, dizüstü bilgisayar ve sabit 

 
Firma Adı 

Çalışmada Kullanılacak 

Kısa Adı 
Web Site Adresi 

1 Bifa Bisküvi ve Gıda San. A.ġ.   Bifa http://www.bifa.com.tr 

2 Saray Bisküvi Gıda San. A.ġ       Saray http://www.saraybiskuvi.com.tr 

3 ġimĢek Gıda San. A.ġ                   ġimĢek http://www.simsek.com.tr/ 

4 Anı Bisküvi A.ġ Anı http://www.anibiskuvi.com.tr/ 

5 Azra Bisküvi A.ġ Azra http://www.azrabiskuvi.com.tr/ 

6 Ülker Gıda San. A.ġ Ülker http://www.ulker.com.tr/ 

7 Eti Gıda San. A.ġ Eti http://www.etietieti.com/ 

8 Konya ġeker A.ġ Torku http://www.torku.com.tr/ 

9 SütaĢ Süt Ürünleri A.ġ SütaĢ https://www.sutas.com.tr/ 

10 Helvacızade Ltd. ġti Helvacızade http://www.helvacizade.com/ 
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bilgisayarlar Ģeklindedir. Dolayısıyla müĢterilerin elinde bulunan dijital aletlerin yaygınlık oranı 

yüksek seviyededir. 

EtkileĢimli bir ortam olan web siteleri üzerinden Ģirketler,hedef kitleleriyle hızlı ve etkin bir 

biçimde iletiĢime geçebilmektedir. Hangi coğrafi bölgede olursa olsun tüm müĢterilerine eĢit 

uzaklıkta olma fırsatı yakalar. Bu anlamda web siteleri iĢletmelerin tanıtımında, kurum kimliği ve 

kurum imajının doğru bir Ģekilde yansıtılmasında etkili olan ortamlardan biri olma iĢlevini yerine 

getirmektedir (Koçer,2017:761-762). 

Web sitelerinin ana sayfaları, ziyaretçilere ilk izlenim vermesi açısından önemlidir ve ana 

sayfa etkileyici bir tasarıma sahip olmalıdır. Sitenin ilk izlenim açısından açılma süresi de 

önemlidir. Bir sayfanın açılma süresi on saniyeden fazla ise uzun bir zaman sayılır. Açılma süresi 

kısa olması için ana sayfada minimum metin ve grafik olmalıdır.Bu sayede kullanıcılar yorulmadan 

sitede gezebilirler(Koçer,2017:762). 

Web sitesinin domain adı önemlidir. URL adresinde kurumun isminin yer alması 

ziyaretçileri etkiler ve daha profesyonel görünür, hatırlanması kolaydır ve arama motorlarında daha 

kolay bulunur. Ulusal kitle hedefleniyorsa adresin sonunda "tr" olmalıdır (Koçer,2017:762). 

2. Web Sayfalarının Özellikleri ve Literatür Taraması 

Web sitesinde iyi bir baĢlangıç için; Ģirket adı, adresi, Ģirket haberleri, iĢ fırsatları, iletiĢim 

bilgileri, ofis ve site haritası, sıkça sorulan sorular, arama motoru, kuruluĢun logosu, amblemi, 

misyon, vizyon ve amacı, yenilikler köĢesi, geri bildirim mekanizması, iletiĢim bilgileri, bağlantı 

linkleri, çalıĢanların listesi, araĢtırmalar ve medya bölümü yer almalıdır. ġirketin yaptığı ürün veya 

sunduğu hizmet açıklanmalıdır (Koçer,2017:762). 

Web‟in ortaya çıkması, kuruluĢların internet sitelerinin geleneksel medyadan farklı 

olmasından dolayı, daha fazla verinin yayılması, her an ve her yerde kolayca eriĢilebilmesi 

nedeniyle, açıklama stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine yol açmıĢtır. Web siteleri ayrıca, 

multimedya özellikleri, elektronik belge alma ve tüketicilerden geri bildirim almasını sağlayan 

arama araçları gibi belirli bir özelliğe sahiptir (Saat ve Selamat,2014:393). 

Esmeria ve Seva (2017) „ya göre bir web sitesinin baĢarılı olması için, kullanılabilirlik 

seviyesi çok yüksek olmalıdır. Kullanılabilirlik, "kullanıcı dostu" teriminden türetilen bir terimdir. 

Kullanılabilirlik, belirli kullanıcılar tarafından belirlenen amaçlara ulaĢmak için etkinlik, verimlilik 

ve memnuniyet ile hangi ölçüde kullanılabileceği olarak adlandırılır. 

ĠĢletmeler için kurumsal web sitelerinde sürdürülebilirlik için kurumsal iletiĢimi analiz etme 

ve değerlendirme çerçevesinde değer yaratma ve inovasyon bağlamında sürdürülebilir iĢ 

modellerinin geliĢtirilmesi için faydalı bir kılavuzdur(Sianoa, Piciocchia, Volleroa, Volpeb, 

Palazzoa, Contea, Lucaa ve Amabilea,2015:3617). 

Agrebia ve Boncorib(2017:7)‟ye göre kurumsal bir web sitesi, finansal ve kurumsal iĢ 

iletiĢimi sunan bir web sitesi olarak tanımlanmaktadır. ġirket paydaĢlarına (yatırımcılar, hissedarlar, 

müĢteriler, iĢ arayanlar, sağlayıcılar) ve görüĢ bildirenlere (gazeteciler, dernekler, vb.) yöneliktir. 

Kurumsal bir web sitesinin içeriği genellikle beĢ tema üzerinde düzenlenir: finansal iletiĢim, Ģirket 

politikası ve stratejisi, halkla iliĢkiler yönetimi, insan kaynakları ve Ģirketin sosyal hayatı 

Ģeklindedir. 

Birçok çalıĢma, kullanıcıların bir web sitesinin kabulü ve adaptasyonunda kullanılabilirliğin 

önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Kullanıcılar aradıkları Ģeyi bulamıyorlarsa ya da istenen 

bilgileri bulma süreci çok zorsa o sitenin kullanılabilir olmadığından söz edilebilir. Kullanıcıların 

iyi yapılandırılmıĢ ve ihtiyaç duydukları bilgileri kolayca bulabilecekleri web sitelerini kullanma ve 

geri dönme eğiliminde oldukları söylenebilir (Pokki,2016:1). 

Ġnternetteki kurumsal varlık artık bir zorunluluk haline gelmiĢtir. Küresel rekabet 

yoğunlaĢtıkça, bir organizasyonun performansı ve stratejik konumlandırması bilgi teknolojilerini 

baĢarılı bir Ģekilde kullanma becerisine daha fazla bağımlı hale gelecektir. Ġnternet, bir 
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organizasyonun etki çevresini, müĢterileri, beklentileri ve kamuoyu ile iletiĢim kurmanın baĢka bir 

yolunu sağlayarak geniĢletebilir (Owoyele,2016:4).  

Bilgi teknolojisinin benimsenmesi ve kullanılması, insanların iĢ arama Ģeklini önemli ölçüde 

değiĢtirmiĢtir. Yetkin ve donanımlı istihdam hedefleyen iĢletmeler için, web sitelerinin içeriği ve 

stil özellikleri ilk izlenim ve etkileyicilik açısından önem taĢımaktadır(Cober, Brown, Levy, Cober 

ve Keeping,2003:166).  

Kurumsal iletiĢimin sürdürülebilir olması açısından kullanıcılar tarafından algılanan güveni 

etkilemektedir. Bir web sitesinde kullanılabilirlik, içerik faaliyetine göre daha güven verici bir 

unsurdur (Dach ve Allmendinger,2014:414). 

Web siteleri günümüzde iĢ ve bilgi alıĢveriĢinin belkemiğidir ve bu nedenle internet 

ortamında potansiyel müĢterilere ürün ve hizmet sunmanın ilk aracı olma özelliği taĢımaktadır 

(Çağlar, Mentes,2012:27). 

 

Bu çalıĢmada, Tablo -1 „de belirtilen iĢletmelerin web sayfaları aĢağıda belirtilen kriterler 

ıĢığında karĢılaĢtırma yapılarak yorumlanmıĢtır. 

 Kurum Kimliği Açısından, 

 ĠletiĢim ve Bilgi Sistemi Açısından, 

 Görsel Tasarım Açısından, 

 ĠĢlevsellik Açısından, 

 Medya ve Diğer Unsurlar Açısından.  
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3. Kurumsal İletişim Etkinliği Boyutlarının Değerlendirilmesi 

3.1. Kurum Kimliği Açısından Değerlendirmesi 

Kurum kimliği, kurumun kendisini ifade etme biçimidir. Hedef kitle ile olan iletiĢimde 

kurum imajı ve kimliği ön plana çıkmaktadır. PaydaĢlarına, çalıĢanlarına ve müĢterilerine doğru ve 

etkili bir iletiĢim sağlayan önemli bir araçtır. Web sayfaları kurumun imajını ve kimliğini de 

barındırarak, kurum felsefesini ve kültürünü aktarıp, o kuruluĢla paydaĢları ve müĢterileri arasında 

kurumsal bir iletiĢim aracı görevini üstlenir(GümüĢok,2013:77). 

ĠletiĢim teknolojilerinin geliĢmesi ile birlikte web siteleri önemli bir tanıtım aracı olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bilgi toplumuna geçiĢin en önemli araçlarından biri olan internet görüntü, 

ses, metin, renk, veriler ve her türlü sinyali ortak bir paydada birleĢtirme özelliği ileetkin iletiĢim 

kurma adına yeni bir boyut kazandırmaktadır. Özel kuruluĢlar, kamu kurumları ve kâr amacı 

gütmeyen sivil toplum kuruluĢlarının büyük çoğunluğu hedef kitlelerine ulaĢmada web sitelerinden 

faydalanmakta, hedef kitlelerine kendilerini tanıtmak için web sitelerini bir araç olarak 

kullanmaktadır. Teknolojik geliĢmeler ve web siteleri her geçen gün kurumlara yeni fırsatlar 

sunmaktadır(Yurdakul BaĢok ve CoĢkun,2009:1952). 

Ülkemizde iĢletmelerin web sayfalarını etkin kullanıp kullanmadıklarını inceleyen 

çalıĢmalar çok sınırlıdır. Bu çalıĢma ile Karaman ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren iĢletmeler 

ile Türkiye‟nin önde gelen sektör paydaĢlarının web siteleri üzerinde yürütülmüĢtür.  

Yapılan inceleme sonucu bütün iĢletmelerde logo ve amblemin yer aldığı görülmektedir. Bu 

da göstermektedir ki kurumsal imaj ve kurum kimliği açısından logo ve amblemlere yeterince önem 

verilmiĢtir. Ancak, Logo ve amblemlerle ilgili görsel dökümanların yayımlanmasına on firmadan 

sadece üç tanesinde (Saray, Anı, Eti) rastlanmıĢtır. Diğer yedi firmada (Bifa, ġimĢek, Azra, Ülker, 

Torku, SütaĢ, Helvacızade) logo ve amblemlerin tasarım/görsel formatına rastlanmamıĢtır.  

Ġnceleme sonucunda vizyon ile misyon kavramların her zaman birlikte kullanıldığı 

gözlemlenmiĢtir. Ġncelenen internet sayfalarının on tanesinin dördünde (ġimĢek, Ülker, Eti, Torku) 

misyon ve vizyon kavramlarına rastlanmamıĢtır. Diğer altı web sayfasında (Bifa, Saray, Anı, Azra, 

SütaĢ, Helvacızade) vizyon ve misyon kavramları oluĢturularak sayfada yayınlanmıĢtır.  

ĠĢletmeler için slogan, kurumsal kimlik oluĢturma evresinde önemli bir yere sahiptir. 

Tanıdık ve yaygın bir slogana sahip olan iĢletmeler bu sloganlar aracılılığıyla bilinirliklerini çok 

daha hızlı bir Ģekilde artırabilmektedirler (GümüĢok,2013:77). Ġncelenen web sayfalarının beĢ 

tanesinde (Ülker-Mutlu anların markası, Eti-Mutluluk denince akla, Torku-Lezzeti doğallığından, 

bereketi toprağından, SütaĢ- Çiftlikten sofralara, Helvacızade-Asırlık Lezzet Pınarı) sloganlar 

mevcuttur, geriye kalan (Bifa, Saray, ġimĢek, Anı, Azra) beĢ web sayfasında ise kendilerine özgü 

bir slogan oluĢturulmamıĢtır. Slogan bulunmayan firmaların tamamının Karaman firmaları olduğu 

gözlemlenmiĢtir. 
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Kurumların kendilerini tanıtma ve geçmiĢlerini aktarabilmeleri için “Hakkımızda ve 

Tarihçe” bölümlerine ihtiyaçları vardır. Kurumun yatırımlarının ve amaçlarının neler olduğu bu 

bölümlerde aktarılmaktadır. Günümüzde internetin yaygın bir Ģekilde kullanılması sonucu bir 

iĢletme hakkında çok hızlı ve kolay bilgi almanın en kolay yolu web sayfalarıdır. Tüketiciler, 

kurumun güvenilirliği hakkında kendilerini ikna etme çabası aĢamasında öncelikle tarihçesine 

dikkat etmektedirler. GeçmiĢteki baĢarılar ve giriĢimler kuruma duyulan güveni artıracağından web 

sayfalarında “Hakkımızda” ve “Tarihçe” bölümleri önemlidir (GümüĢok,2013:78). Ġncelenen 

iĢletme web sayfalarının tümü hakkımızda ve tarihçe bölümlerine yer vermiĢtir. ĠĢletmeler bu 

bölümlerin önemini kavrayarak, bu bölümlere gerekli özeni göstermiĢlerdir. 

Organizasyon yapısı bir organizasyon Ģeması ile gösterilebilmektedir. Bu Ģema, 

organizasyon hakkında kullanıcıların bilgi sahibi olması açısından iyi bir baĢlangıç olmaktadır ve 

organizasyonun önemli bölümlerini ve onların karĢılıklı formal iliĢkilerini yansıtmaktadır. 

Organizasyon Ģemaları çoğu zaman hiyerarĢiktir ve üst ile astların arasındaki iliĢkileri 

göstermektedir. Farklı bir deyiĢle, kimin neyi yaptığını ve kimin kime karĢı sorumlu olup rapor 

verdiğini açıklamaktadır. Organizasyon Ģeması, iĢ akıĢına göre, Ģirketin nasıl yapılandığını gösteren, 

departmanların ve sorumluların birbiriyle iliĢkisini ve fonksiyonlarını gösteren tablodur 

(Fedotova,2005:51).Yapılan incelemede dört firmada (ġimĢek, Ülker, Eti, SütaĢ) organizasyon 

Ģemasına rastlanmıĢtır. Diğer altı firmada (Bifa, Saray, Anı, Azra, Torku) organizasyon Ģemasına 

rastlanmamıĢtır. 

Pay sahiplerinin veya kurucu(ların) organizasyon ile ilgili yazılı mesajının iletilmesi, Ģirket 

ile ziyaretçileri arasında bir köprü kuracaktır. Ġnceleme sonucunda sekiz firmada (Saray, ġimĢek, 

Anı, Ülker, Eti, Torku, SütaĢ, Helvacızade) kurucu yazılarına rastlanırken kalan iki firmada (Bifa, 

Azra) rastlanmamıĢtır. 

3.2. İletişim ve Bilgi Sistemi Açısından Değerlendirme 

Bir web sayfasında iletiĢim ve bilgi sistemi açısından en önemli nokta iĢletmelerin telefon, 

faks, e-mail ve iletiĢim adresi gibi bilgilerinin varlığıdır. Bunlarla birlikte iletiĢim ve iĢ baĢvuru 

formları, tüketici hattı, canlı destek platformu, harita-kroki, e-bülten üyeliği, insan kaynakları ve 

açık pozisyonların yer alması gibi kurumsal iletiĢimi güçlendirici unsurlardır. 

Tablo-3‟de incelenen web sitelerinin iletiĢim ve bilgi sistemlerine ait verilerin dağılımı yer 

almaktadır. Yapılan inceleme sonucunda bütün firmalar web sitelerin olmazsa olmazı temel 

taĢlarından olan telefon, faks, iletiĢim formu ve iĢletme adresi bilgilerine yer vermiĢlerdir. ĠletiĢimin 

temel taĢlarından biri olan e-mail adres paylaĢımını ise, iki firma (Anı ve Ülker) hariç diğer sekiz 

firma (Bifa, Saray, ġimĢek, Azra, Eti, Torku, SütaĢ, Helvacızade) yer vermiĢtir. 

Tüketici veya hedef kitleden Ģikâyet, istek ve önerilerini almak firmalar için geri bildirim 

almak adına önem taĢımaktadır. Yapılan incelemeler sonunda on firmadan yedi tanesinde (Bifa, 

Saray, ġimĢek, Ülker, Eti, Torku, SütaĢ) tüketici hattı mevcuttur. Diğer üç firmada (Anı, Azra, 

Helvacızade) ise tüketici hattı hizmeti verilmemektedir.  

ĠĢletmeler, ofis ya da üretim yerinin adresini verirken harita ve krokiler kullanarak istenilen 

hedefe ulaĢılabilir olma avantajına sahip olabilirler. Yapılan inceleme sonucunda on firmadan 

sadece bir firmada (Saray) harita veya krokiye rastlanmamıĢtır. Diğer dokuz firmada (Bifa, ġimĢek, 

Anı, Azra, Ülker, Eti, Torku, SütaĢ, Helvacızade) ise harita ve kroki yer almaktadır.  

E-Bülten iĢletmelere ait ürün, kurum veya web siteleri ile ilgili yenilikleri, duyuruları, 

geliĢmeleri ve güncel olan her Ģeyden haberdar etmek için yapılmıĢ e-mail bildirim sistemidir. 

Firmalar, E-Bülten ile belirli aralıklarla tüketici veya takipçilerine bildirim e-mailleri göndererek 

kurum hakkında hızlı bir Ģekilde haberdar olmalarını sağlayabilirler. Yapılan incelemeler 

sonucunda on firmanın sadece dört tanesi (Saray, ġimĢek, Anı, SütaĢ) e-bülten üyeliği hizmeti 

vermekte olup, kalan altı firma (Bifa, Azra, Ülker, Eti, Torku, Helvacızade) e-bülten üyeliği 

hizmetini sunmamaktadır.  

ĠĢletmelerin web sayfalarına eriĢen kullanıcıların Ģirketin ana sayfasından sonra en çok 

ziyaret ettikleri sayfa insan kaynakları sayfasıdır. Kurumsal web siteleri, insan kaynakları alanında 

genellikle Ģirketle ilgili bilgi verir, o Ģirkette çalıĢmanın sağlayacağı avantajlarını sunar ve iĢ arayan 
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adayları kendi Ģirketlerine baĢvuru yapmaları için teĢvik etmeye çalıĢır. Web sitesinin tasarımı, 

biçimi ve içeriği özellikle yeni mezun adayların kurum tercihinde, iĢe baĢvurma kararını etkilediği 

bilinmektedir. Bu kapsamda bakıldığında, kurumun karar alma mercilerinin kurumun web 

sayfalarını sadece kurumsal iletiĢim ve/veya pazarlama açısından değil iĢe alım süreci için de 

düĢünmesi ve buna dönük olarak değerlendirmesi gerekir. Bunun bir adım ötesine gidilirse Ģirketin 

internet sayfasında yer alan bilgiler ve bilgilerin güncel olması diğer bir kritik noktasını 

oluĢturmaktadır. Yine diğer taraftan kurumların web sayfalarında güncel bilgi olmaması veya az 

bilginin bulunması iĢletmenin kullanıcılar tarafından özensiz ya da ilgisiz olduğu algısına yol 

açabilmektedir (Yılmaz,2015:29). Yapılan incelemeler sonucunda on firmadan yedisinde (ġimĢek, 

Anı, Azra, Ülker, Eti, Torku, SütaĢ) insan kaynakları adı altında ayrıca bir içerik oluĢturdukları 

gözlemlenmiĢtir. Kalan üç firmada ise (Bifa, Saray, Helvacızade) insan kaynakları adına ayrı bir 

bölüm oluĢturulmamıĢtır. Bununla beraber açık pozisyonlara dair bilgiler on firmadan altı tanesinde 

(ġimĢek, Anı, Ülker, Eti, Torku, SütaĢ) yer verilmiĢtir. Diğer dört firmada (Bifa, Saray, Azra, 

Helvacızade) ise açık pozisyonlara dair bir açıklama yapılmamıĢtır. ĠĢ baĢvuru formu ise on 

firmadan dokuzunda (Bifa, ġimĢek, Saray, Anı, Azra, Ülker, Eti, Torku, SütaĢ) mevcuttur. Sadece 

bir firmada (Helvacızade) iĢ baĢvuru formu bulunmamaktadır. 
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3.3. Görsel Tasarım Açısından Değerlendirme 

Bir web sitesinde görünüĢ yani tasarım ön plandadır.Tasarım, teknolojinin kullanıldığı bir 

üretim faaliyetidir. Bir web sitesinin oluĢturulması aĢamasında kullanıcıların ilgisini çekebilecek, 

birbirine uyumluve kontrast renklerde seçilmiĢ bağlantılar, yazılar ve arka plan kullanılmalıdır. 

Renk kullanımıve sayfa tasarımında temel amaç bir web sayfasının okunabilir olmasıdır. 

Aynıdurum grafik, fotoğraf ve tablolar için de geçerlidir (Erdoğan,2017:126). 

ĠĢletmelerin tanınmasında ve markanın etkin bir Ģekilde hedef kitlelere aktarılmasında 

önemli bir rol üstlenen görsel kimlik, kurum kimliğinin bir parçasıdır. Kurum kimliği, görsel 

ögeleri içine alan, kurum iletiĢimi, kurum felsefesi ve kurum davranıĢı ögelerinden oluĢur. Bu 

ögelerin bir iĢletmeye ait olarak kullanılması, iĢletmenin kurum kimliğini gerçekleĢtirmektedir. 

YaygınlaĢan internet teknolojisinin sonucunda tanıtımlarında web sitelerini kullanan iĢletmeler 

görsel kimlik göstergelerini de web sitelerine yansıtarak tanıtımlarını sağlamakta ve kurum 

kimliklerinin güçlenmesini sağlayabilmektedirler. Ġnternetin sözel mesajları barındıran bir araç 

olmasının yanı sıra bir ekran aracı olarak göze hitap ederek görsel mesajlar sunma özelliği kurumun 

görsel kimlik boyutunu meydana getirmektedir (AlakuĢ ve Aydın,2015:3). 

Yapılan inceleme sonucunda, değerlendirme kriterleri olan; renk uyumu, yerleĢim düzeni, 

okunabilirlik, fotoğraf temizliği, yüksek çözünürlük, menü tasarımı, tasarımda özgünlük, logosite 

uyumu, yazı tipi ve font uyumu ile fotoğrafların orantı ve uyumukriterlerinin hepsine on firmanın 

tamamı dikkat ederek gerekli özeni ve düzeni sağladığı tespit edilmiĢtir.  

Hareketli grafik tasarımı, günümüz tasarım dünyasında yaygın olarak kullanılan grafik 

tasarım, film ve animasyon kavramlarının bir sentezi durumundadır ve web sitelerinde kullanıcıları 

etkileme açısından önem arz etmektedir. Sunulan ürün veya hizmet tanıtımında veya herhangi bir 

bilgiyi ziyaretçilere iletmede hareketli grafik tasarımlarından yararlanılabilir (Türkmenoğlu ve 

Akengin,2016:900).Yapılan inceleme sonucunda on firmadan sekizinde (ġimĢek, Saray, Anı, Azra, 

Ülker, Eti, Torku, SütaĢ) hareketli ögelere rastlanmıĢtır. Ġki firmada (Bifa, Helvacızade) ise 

hareketli içerikler kullanılmadığı görülmüĢtür. 
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Elektronik dünyadaki teknolojik ilerlemelerin sonucu olarak hayatımızın vazgeçilmez bir 

parçası haline gelen mobil cihazların iĢ hayatındaki yeri giderek artmıĢ, buna bağlı olarak da web 

tasarımını tüm cihazlarla uyumlaĢtırma kaygısı ortaya çıkmıĢtır.Masaüstü internet kullanıcıları ile 

mobil internet kullanıcılarının bir web sitesini ziyaret ettiklerinde karĢılaĢtıkları durumlar 

birbirinden farklı olabilir. Örneğin, masaüstü kullanıcılar ziyaret ettikleri bir sitede sayfa 

görüntülemede sorun yaĢamazken aynı siteyi mobil cihazlar ile görüntülediğinde resim veya metin 

boyutları ile ilgili sorun yaĢamaktadır.Bu sorunların yaĢanmaması için iĢletmelerin web sitelerinin 

masaüstü bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazlarda uyumlu(responsive) bir Ģekilde 

görüntülenmesi sağlanmalıdır(Çatal ve KürĢad,2015:95-106).Yapılan inceleme sonucunda on 

firmanın dokuzunda (Bifa, Saray, ġimĢek, Anı, Azra, Ülker, Eti, SütaĢ, Helvacızade) responsive 

(uyumlu) site kullanıldığı gözlemlenmiĢtir. Bir firmada (Torku) ise responsive (mobil cihaz 

uyumlu) web tasarımı kullanılmamıĢtır. 

3.4. İşlevsellik Açısından Değerlendirme 

Web siteleri için önemli olan bir baĢka kıstas ise iĢlevsel ve kullanılabilir olmasıdır. Yani 

eriĢiminin kolay ve kullanıcı dostu olması olarak nitelendirilebilir. Eğer ziyaretçiler aradıkları 

sayfaya çok geç ulaĢıyorlarsa ya da ulaĢmakta bazı zorluklar yaĢıyorlarsa sitede iĢlevsellik 

sorunundan söz edilebilir.Yapılan incelemede on firmanın (Bifa, Saray, ġimĢek, Anı, Azra, Ülker, 

Eti, Torku, SütaĢ, Helvacızade) tamamının kullanılabilirlik ve bilgiye kolay ulaĢım kriterlerineuyum 

sağladığı gözlemlenmiĢtir. 

Web siteleri gezilebilirlik özellikleri açısından kullanıcıların ihtiyacına cevap verebilecek 

Ģekilde tasarlanmalıdır. Site içerisinde yer alacak bir arama motoru bu ihtiyaca cevap verir. 

Böylelikle site içerinde aranan bilgi, haber veya herhangi bir konu ya da baĢlık kısa süre içerisinde 

bulunabilmektedir(Morkoç ve Doğan,2014:64). Yapılan incelemede on firmadan yedi tanesinde 

(Bifa, Saray, ġimĢek, Azra, Ülker, Eti, Torku) site içi arama motoru kullanılabilmektedir. Üç 

firmada (Anı, SütaĢ, Helvacızade) ise bu özellik kullanılmamaktadır.Site haritası, web sitesi 

içerisinde aranılan baĢlıklara, konulara ulaĢmada, zaman tasarrufu yapmayı ve sitenin içinde yer 

alan diğer özellikleri de kısa zamanda öğrenme Ģansı tanıması açısından önemlidir(Morkoç ve 

Doğan, 2014:64). Yapılan incelemede on firmadan üç tanesinde (Ülker, Eti, SütaĢ) site haritasına 

yer verilirken kalan yedi firmada (Bifa, Saray, ġimĢek, Anı, Azra, Torku, Helvacızade) site haritası 

kullanılmamıĢtır. 
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Web sayfasındaki ana ve alt menü bağlantıları da iĢlevsellik yönünden iĢletmelerin web sayfalarına 

büyük katkı sağlamaktadır. Menüler aracılığıyla web sayfaları daha kullanıĢlı bir hale 

getirilmektedir. Menüler altında açılan ve kullanıcılara alt menüleri gösteren tasarımlar hem görsel 

hem de iĢlevsel açıdan daha kullanıĢlıdır. (GümüĢok,2013:91). Yapılan incelemede on firmanın 

tamamında ana ve alt menü bağlantılarının mevcut olduğu görülmüĢtür. 

KüreselleĢme ile birlikte iĢletmeler sadece kendi bölgelerine veya ülkelerine ürün veya 

hizmet satıĢı yapmakla beraber farklı ülkelere de ihracatlar gerçekleĢtirmektedir. Bu bağlamda web 

sayfaları da bu uluslararası ticaret ağına hizmet eden çok önemli bir unsur haline gelmiĢtir. Web 

sayfalarında sadece Türkçe değil baĢka dillerinde yer alması, yurt dıĢından ziyaretçilerin kolayca 

iĢletme ile ilgili bilgi almasını ve hatta ticaret yapmasını sağlayabilmektedir. Bundan dolayı 

özellikle ihracat yapan iĢletmeler ne kadar fazla dil seçeneği sunarlarsa çok daha fazla kitleye 

ulaĢabilirler(GümüĢok,2013:91).Bu kapsamda incelenen firmalara bakıldığında on firmadan 

dokuzunda (Bifa, Saray, ġimĢek, Anı, Azra, Ülker, Eti, Torku, SütaĢ) farklı dil seçenekleri 

mevcuttur. Sadece bir firmada (Helvacızade) dil seçeneği yoktur. 

Sosyal paylaĢım sitelerine verilen linkler sayesinde, kullanıcılar iĢletmelerin sosyal ağlarına 

katılarakisteklerini, öneri veya Ģikâyetlerini çok daha hızlı ve etkili bir biçimde, iĢletmelere 

iletebilmektedir. Sosyal medyanın Ģirketlere yönelik getirisi oldukça fazladır. Sosyal medya 

sayesinde, tüketicilerin iĢletmeye yönelik aidiyet ve özümseme duyguları da geliĢmektedir 

(GümüĢok,2013:92). Yapılan incelemede on firmadan dokuzunda (Bifa, Saray, ġimĢek, Anı, Azra, 

Ülker, Eti, Torku, SütaĢ) sosyal paylaĢım sitelerine yer verilirken, bir firmada (Helvacızade) ise yer 

verilmediği görülmüĢtür. 

Arama motorlarında yapılan aramalarda firmalara ait görsel ögelerin yer alması kullanıcıları 

etkilemek adına önem taĢımaktadır. Bu bakımdan, en çok kullanılan arama motoru google 

üzerinden yapılan incelemelerde on firmadan yedisinde (Bifa, ġimĢek, Anı, Azra, Ülker, Eti, 

Helvacızade) görsel öge çıkmaktadır. Üç firma (Saray, Torku, SütaĢ) da ise görsel ögeye 

rastlanmamıĢtır. 

ĠĢletmelerin ürettiği veya sunduğu hizmetler ile ilgili faydalı bilgileri web sayfaları üzerinde 

ilgili alanda yayınlamaları, hedef kitlenin iĢletmelerin ne sunduğunu daha iyi kavraması ve buna 

göre iĢletmeye yönelmesi açısından önemlidir. Faydalı linklerin bir baĢka getirisi ise iĢletmenin 

faaliyet gösterdiği alana olan hâkimiyetinin bir göstergesi olmasıdır. Ne ürettiğini ve ne 

pazarladığını bilen firmaların ürünleri ve hizmetleri de kaliteli olduğu 

düĢünülebilir(GümüĢok,2013:93).Yapılan incelemede on firmadan altısında (Anı, Ülker, Eti, Torku, 

Helvacızade)faydalı bilgiler bölümü yer almaktadır. Kalan dört (Bifa, ġimĢek, Saray, Azra)firmada 

ise faydalı bilgilere ait bir bölüm bulunmamaktadır. 

Yeni ürünlerin tanıtımı için ana sayfada özel bir alanda, özel görseller ile tanıtarak 

müĢterinin ilgisinin bu ürünlere yönlendirilmesi önemlidir.Yapılan incelemede on firmadan 

altısında (Bifa, Saray, Anı, Azra, Ülker, Torku) yeni ürünler bölümü mevcutken dört (ġimĢek, Eti, 

SütaĢ, Helvacızade) firmada mevcut değildir. 

DijitalleĢen dünyaya uyum sağlamak adınaiĢletme materyallerinin tasarımlarını online 

olarak yönetilebildiği ve iletiĢimde kullanılmasıyla, ürün ve hizmetlerinin olduğu basılı kataloglar 

yerine web sitelerine e-katalog eklemeleri önemlidir. Yapılan incelmede on firmadan sadece dört 

(Saray, ġimĢek, Anı, Azra) tanesinde e-katalog olduğu görülmüĢtür. Diğer altı (Bifa, Ülker, Eti, 

Torku, SütaĢ, Helvacızade) firmada ise e-katalog çalıĢmasına rastlanmamıĢtır. 

MüĢteri talep ve tercihlerini analiz edebilmek amacıyla müĢterilere birtakım sorular sunan 

formlar yani anketler hazırlayarak geribildirimler alınabilir. Yapılan incelemede on firmadan sadece 

iki (Anı, Ülker) tanesinde online anket formuna rastlanmıĢtır. Diğer sekiz (Bifa, Saray, ġimĢek, 

Azra, Eti, Torku, SütaĢ, Helvacızade) firma ise online anket formu çalıĢmasına rastlanmamıĢtır.  

3.5. Medya ve Diğer Unsurlar Açısından Değerlendirme 

Günümüzde Ģirketlerin çoğu medyayla iletiĢim kurmak için kurumsal web sayfalarında yer 

verdikleri bölümleri kullanmaktadırlar. Kurumsal web sayfaları iĢletmelerin mevcut durumuyla 
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ilgili olumlu haberleri aktarma ve bu yolla olumlu izlenim oluĢturmaya odaklanır (Tarhan,2014:66-

68). 

Web siteleri, iĢletmelerin medya çalıĢmalarını hedef kitleye sunmak ve medya iliĢkilerini 

yönetmek anlamında önemli bir yere sahiptir. Web siteleri iĢletmelerin sanal ortamdaki pazarlama 

faaliyetlerini sunabilmesi açısından en hızlı büyüyen alanıdır (Çiçek, Demirel ve Onat,2010:194). 

Yapılan inceleme sonucunda on firmadan yedisinde (Saray, ġimĢek, Anı, Ülker, Eti, Torku, SütaĢ) 

medya bölüme yer verilmiĢtir. Diğer üç (Bifa, Azra, Helvacızade) firmada ise bu bölüme 

rastlanmamıĢtır. 

ĠĢletmelerin web sayfalarında profesyonel olarak hazırlanmıĢ tanıtım filmlerinin olması 

kurumsal imaj açısından çok önemlidir. Yapılan incelmede on firmadan altısında (Bifa, Saray, 

Ülker, Eti, Torku, SütaĢ) tanıtım filminin mevcut olduğu görülmüĢtür. Diğer dört (ġimĢek, Anı, 

Azra, Helvacızade) firma ise tanıtım filmi kullanmamıĢtır. Tv, radyo reklamlarına yer verme 

açısından ise on firmadan beĢi (Saray, Ülker, Eti, Torku, SütaĢ) yer verirken, diğer beĢ (Bifa, 

ġimĢek, Anı, Azra, Helvacızade) firmada ise mevcut değildir. Outdoor & Basılı Reklam 

çalıĢmalarına ise on firmadan altısı (Saray, Anı, Ülker, Eti, Torku, SütaĢ) yer verirken diğer dört 

(Bifa, ġimĢek, Azra, Helvacızade) firma yer vermemiĢtir.  
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Kalite, TSE ve ISO belgeleri, iĢ sağlığı ve güvenliği, hijyen, vb. açılardan ürün, hizmet veya 

üretim sistemini belgelendirmiĢ iĢletmelerin bu belgeleri web sayfalarında ilgili bölümlerde 

yayımlaması, hedef kitle üzerinde güven oluĢturması açısından önemlidir(GümüĢok,2013:97). 

Yapılan inceleme sonucunda on firmadan altısında (Bifa, ġimĢek, Eti, Torku, SütaĢ, Helvacızade) 

bu belgelere yer verilmiĢken diğer dört (Saray, Anı, Azra, Ülker) firmada yer verilmediği 

görülmüĢtür. Diğer yandan yazılı ifade bakımından Kalite-Çevre-Gıda politikalarına bakıldığında 

on firmadan dokuzunda (Bifa, Saray, ġimĢek, Anı, Azra, Ülker, Eti, Torku, SütaĢ) mevcut olduğu 

görülmüĢtür. Diğer bir (Helvacızade) firmada ise bu içeriklere yer verilmemiĢtir. 

ĠĢletmelerin sosyal sorumluluk çalıĢmaları ile ilgili olarak toplumsal refah kapsamında, 

toplumun kullanımına yönelik ve topluma fayda amacı güden, fiziki altyapısına (yollar, köprüler, 

yeĢil alanlar vb.) ve sosyal altyapısına (okullar, spor tesisleri, kültür merkezleri vb.) katkıda 

bulunmalarından söz edilebilir. Bu anlamda kültür ve sanat faaliyetlerine sponsorluk faaliyetleri 

yürütmeleri iĢletmelerin sosyo-kültürel çevreye yapabilecekleri en önemli sosyal refah 

katkısıdır(Güllülü ve Ünal ve Gödekmerdan ve Deniz,2009:82).Yapılan incelemede on firmadan 

sadece iki (Eti, Ülker) firmanın web sayfasında sponsorlukla ilgili bilgiler yer almaktadır. Diğer 

sekiz (Bifa, Saray, ġimĢek, Anı, Azra, Torku, SütaĢ, Helvacızade) firma da ise bu içerik 

tasarlanmamıĢtır. Mobil telefon ve tablet bilgisayarlardan oluĢan mobil cihazlar sayesinde internetin 

eriĢilebilir olma sorunu çözülmüĢtür.Bu nedenle, her daim aktif ve yüksek potansiyelli bir kitleye 

ulaĢabilme imkânı ile mobil cihazlar iĢletmeler için yeni bir pazarlama aracı olarak görülmektedir. 

Yapılan inceleme sonucunda on firmadan yalnızca bir (SütaĢ) tanesi mobil uygulama kullanırken 

diğer dokuz (Bifa, Saray, ġimĢek, Anı, Azra, Ülker, Eti, Torku, Helvacızade) firmada bu içeriğe 

rastlanmamıĢtır. 

4. Web Sitelerinin Alexa Değerleri Analizi 

Seçilen bu web sitelerinin Alexa Traffic Rank değerlerine bakılmıĢtır. Alexa Traffic Rank, 

web sitelerinin ziyaret trafiğini değerlendiren en popüler araçlardan birisidir. Alexa, web sitelerinin 

ziyaret trafiği üzerine odaklanmaktadır. DüĢük Alexa Traffic Rank değeri daha sık ziyaret edilen 

web sitelerini göstermektedir.Yüksek değerli web sitelerinin ise, popülerliği ve kullanımının düĢük 

olduğu varsayımına varılabilir(Keskin,2015:32). Çıkarılan rapor, 2018 mart ayı içerisinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir.Tablo-7‟deincelenen web sitelerinin Alexa değerleri kapsamında dünya 

sıralamasına bakıldığı zaman sıralama;1- Ülker, 2- Eti, 3- Torku, 4- SütaĢ, 5-Bifa, 6- Anı, 7- 

ġimĢek, 8- Azra, 9- Helvacızade, 10- Saray Ģeklinde oluĢurken,Türkiye sıralamasının;1-Ülker, 2- 

Eti, 3- SütaĢ, 4- Torku, 5- Bifa, 6-Anı, 7- Saray, 8- ġimĢek, 9-Azra, 10- Helvacızade Ģeklinde 

olduğu görülmüĢtür. 
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5. Sonuç Ve Öneriler 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki yaĢanan geliĢmelerle birlikte, bu teknolojilerin kullanım 

alanları ve iĢletmeler üzerindeki önemi büyüktür. ĠĢletmeler bilgi ve iletiĢim teknolojileri 

ıĢığında kurumları adına kurumsal bir web sitesi edinerek ihtiyaçlar doğrultusunda 

güncellemektedirler. Web sayfaları kurumun imajıyla beraber kimliğini de içine alarak, kurum 

felsefesini ve kültürünü yansıtıp, o kuruluĢla paydaĢları ve müĢterileri arasında kurumsal bir 

iletiĢim aracı olma bağlamında bir köprü görevi üstlenir. ĠĢletmelerin web siteleri kurumsal 

kimliğin, kurumsal kültürün ve kurumsal imajın hedef kitle tarafından algılanmasında pozitif etki 

yaratmaktadır. Kullanıcıların web sitelerine eriĢilebilirliği, kullanım kolaylığı, interaktifliği vb. 

açılardan değerlendirilmesi mümkündür. Bu çalıĢma kapsamında ele alınan iĢletmelerin web 

siteleri hedef kitleleri ile iletiĢimde; Kurum kimliği açısından, ĠletiĢim ve bilgi sistemi açısından, 

Görsel tasarım açısından, ĠĢlevsellik açısından,Medya ve diğer unsurlar açısından 

değerlendirilmiĢtir. Ġnceleme ve karĢılaĢtırma sonunda ortaya çıkan sonuçlar ve bu doğrultuda 

sunulan öneriler Ģu Ģekildedir: 

o Kurumsal web sitelerinde kurum kimliği kapsamında; logo/amblem, kurumsal kimlik 

dökümanı, vizyon, misyon, slogan, hakkımızda & tarihçe, bayi haritası (dağılım/nüfuz), 

organizasyon Ģeması ve üst yönetim mesajı gibi kriterlere yer verilmiĢtir. 

o ĠĢletmeler için slogan, kurumsal kimlik oluĢturma evresinde önemli bir yere sahip olmakla 

beraber iĢletmeler bu sloganlar aracılılığıyla bilinirliklerini çok daha hızlı bir Ģekilde 

artırabilmektedirler.Slogan bulunmayan firmaların tamamının Karaman firmaları olduğu 

gözlemlenmiĢtir.Kurum kimliği açısından yapılan değerlendirmede en iyi sonucu Eti ve SütaĢ 

alırken, en zayıf web sitelerin Bifa, ġimĢek ve Azra olduğu görülmüĢtür.Değerlendirme kriterleri 

arasında bütün firmaların eksiksiz yer verdiği kriterler; Logo ve Hakkımızda/Tarihçe Ģeklinde 

olurken, en az rastlanankriter Bayi/Dağıtım Kanalı Ģeklinde olmuĢtur. 

o Kurumsal web sitelerinde iletiĢim ve bilgi sistemi kapsamında; telefon, faks, e-mail, 

iĢletme adresi, tüketici hattı, harita-kroki, iletiĢim formu, e-bülten üyeliği, insan kaynakları, açık 

pozisyonlar, iĢ baĢvuru formu gibi kriterlere yer verilmiĢtir. 

o Bir web sayfasında telefon, faks, e-mail ve iletiĢim adresi gibi bilgilerinin varlığı 

önemlidir. Bunlarla birlikte iletiĢim ve iĢ baĢvuru formları, tüketici hattı, canlı destek platformu, 

harita-kroki, e-bülten üyeliği, insan kaynakları ve açık pozisyonların yer alması kurumsal 

iletiĢimi güçlendirici unsurlardır. Değerlendirilen firmaların iletiĢim ve bilgi sistemi açısından en 

iyi sonuçları SütaĢ ve ġimĢek alırken en zayıf firmanın Helvacızade olduğu görülmüĢtür. 

Değerlendirme kriterleri arasında bütün firmaların eksiksiz yer verdiği kriterler; telefon, adres ve 

iletiĢim formu olurken, firmalar en az e-bülten üyeliğine yer vermiĢlerdir. 

o Kurumsal web siteleri görsel tasarım kapsamında; Renk uyumu, yerleĢim düzeni, 

okunabilirlik, fotoğraf temizliği, yüksek çözünürlük, menü tasarım, tasarımda özgünlük, logo site 

uyumu, hareketli tasarım, yazı tipi ve font uyumu, fotoğrafların orantı ve uyumu, responsive 

tasarım(Telefon-Tablet-PC Uyumu) gibi kriterlere yer verilmiĢtir. 

o Bir web sitesinin ön planında dikkat çeken unsur görünüĢ yani tasarım olması sebebiyle 

web sitesinin oluĢturulması aĢamasında kullanıcıların ilgisini çekebilecek, birbirine uyumlu ve 

kontrast renklerde seçilmiĢ bağlantılar, yazılar ve arka plan kullanılmalıdır. Görsel tasarım 

değerlendirme sonucuna bakıldığında sonuçlar Ģu Ģekildedir; Saray, ġimĢek, Anı, Azra, Ülker, 

Eti ve SütaĢ tam puan alırken, Bifa, Torku, Helvacızade firmalarının diğerlerine göre birer puan 

eksik olduğu görülmüĢtür. Değerlendirme kriterleri arasında, hareketli tasarım ve responsive 

tasarım hariç diğer kriterlerin yerine getirildiği görülmüĢtür. 

o Kurumsal web siteleri iĢlevsellik kapsamında; kullanılabilirlik, site içi arama, site haritası, 

ana ve alt menü bağlantısı, dil seçeneği, sosyal paylaĢım site linkleri, google aramalarında görsel 

öge, faydalı bilgi linkleri, bilgiye kolay ulaĢım, yeni ürünlerin öne çıkarımı, e- katalog, online 

anket formu gibi kriterlere yer verilmiĢtir. 

o Web sitelerinin iĢlevsel olması değerlendirme açısından önemli olan bir baĢka konudur. 

Web siteleri gezilebilirlik özellikleri açısından kullanıcıların ihtiyacına cevap verilecek Ģekilde 
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tasarlanmalıdır. ĠĢlevsellik açısından değerlendirildiğinde en yüksek sonucu Ülker alırken en 

düĢük sonuç Helvacızade ‟ye aittir. Değerlendirme kriterleri arasında; kullanılabilirlik, bilgiye 

kolay ulaĢım ve ana/alt menü bağlantısı en çok kullanılan kriterler olurkenen az rastlanan kriter 

ise online anket formu ve site haritası olmuĢtur. 

o Kurumsal web siteleri medya ve diğer unsurlar kapsamında; medya bölümü, tanıtım filmi, 

tv &radyo reklamları, outdoor &basılı reklam çalıĢmaları, kalite vb. resmîbelgeler, ürün tanıtımı, 

web sitesi Ģirket adına mı,sponsorluklar, politikalar (kalite – çevre – gıda), mobil uygulama gibi 

kriterlere yer verilmiĢtir. 

o Web siteleri, iĢletmelerin medya çalıĢmalarını hedef kitleye sunmak ve medya iliĢkilerini 

yönetmek anlamında önemli bir yere sahiptir. Firmalar, medya ve diğer unsurlar açısından 

değerlendirildiğinde en yüksek puanı Eti ve SütaĢ alırken, Azra ve Helvacızade en düĢük 

puanlarda kalmıĢlardır. Değerlendirme kriterlerine bakıldığında ise, ürün tanıtımı ve kalite- 

çevre- gıda politikaları bütün firmalar tarafından web sitelerine eklenmiĢtir. Mobil uygulama 

vesponsorluk faaliyetleri an az rastlanankriterler Ģeklinde karĢımıza çıktığı görülmüĢtür. 

Karaman firmalarıtüm kriterler kapsamında değerlendirildiğinde; slogan, bayi/dağılım 

haritası, site haritası, sponsorluk faaliyetleri, mobil uygulama, organizasyon Ģeması, faydalı bilgi 

linkleri, online anket ve tv-radyo reklamlarına web sitelerinde yer vermeleri kurumsal web 

sayfasına sahip olma özelliklerini taĢımaları açısından fayda sağlayacaktır.  
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A L iterature Review On Global (World) City In The Framework 

Of The New Urban Context 
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Abstract 

The global/world city is mostly determined as the spatial fields where the economic activities, 

including finance and management, and large educational and cultural activities take part in, 

and the places where the people who are specialized in different fields, especially in medicine 

and legal issues concentrated in those areas. At the academic literature in related with the 

global cities, “World City Hypothesis” has been developed with the assumption that “the new 

global economy is managed and controlled in certain cities. Within the framework of the 

study, the first target is dwelling upon the detailed identification of the concept of 

global/world city and the key determinants of those cities that differentiates those cities from 

the other cities by dwelling upon the key scholars‟ determinations such as Peter Hall, John 

Friedmann, and Saskia Sassen. The second fundamental target of the study is related with the 

examination of the “World City Hypothesis” formulated by John Friedmann. The last part of 

the study is devoted to Global/World City with its evaluation in terms of labor-employment 

relations, housing, consumption culture, and urban identity at the new urban context. 

Keywords: Global/world city, world city hypothesis, new urban context 

JEL Classification: H83 

1.Introduction 

Towards the end of the 1980s, with the impact of globalization finance and specialized 

services became dominant in international transactions. This new geographical composition 

strengthened the cities in the world economy, and the sharp concentration of financial and 

specialized services in international transactions caused only a few cities grasping to have a 

strategic role within the world economy (Sassen, 2000: 11-12). In that context, the cities such 

as New York, London, Tokyo are mostly determined as cities where financial transactions 

and services for providing these transactions are concentrated. As a result, it is expressed that 

the transformation in the world geography along with globalization, the composition of 

international transactions and the framework in which these processes are applied, led to the 

formation of new strategic areas at the global scale. According to Sassen, four important 

spaces are distinguished from all other places that symbolize new forms of economic 

globalization. These are articulated as export zones, offshore banking centers, advanced 

technology zones, and global cities (Sassen, 2000: 11-20). 

Besides, by the 1980s onwards, urban scholars have mostly concentrated on the term of 

global/world cities, they have mostly used the concept, for the cities who are determined as 

the key spatial points of the world economy, and critical centers for capital accumulation 

process (Brenner, 1998: 2). Before passing to the detailed examination of the world cities in 

the study, the state re-structuring process within the context of the capital accumulation 

process and the cities, also the local scale, emergence as the critical actor for that 

accumulation process is clarified in a detailed way which is critical to grasp the main 

dynamics in the emergence of the concept of global/world city.  

                                                 
1
 Assist. Prof. Dr., Uşak University, Public Administration Department, Head of the Local Government Studies, 

Usak-Turkey, zuhal.cetin@usak.edu.tr, zuhalonez@gmail.com 
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At that context, nation state has been confronting with re-structuring process under neo-

liberalism, its hegemonic expression of globalization at the new socio-economic and political 

context (Önez Çetin, 2012: 65).  B. Jessop (1993, 1997) and N. Brenner (1999: 442) argued 

that state‟s power has been shifted upward and downward scales, and also mentioned that 

those power transitions were expressed with the concepts such as outside-in and inside-out. At 

the outside-in, it was declared that supra-national organizations started to act more directly at 

that re-structuring process; on the other side, at the inside-out, the local scale comes to the 

front side with gaining more responsibility at the provision of local services. 

At that background, Brenner‟s (1998: 3) interpretation of the global city formation is worth to 

mention; in that context, the global city formation and state re-structuring (or re-scaling) 

evaluated as  intertwined processes of reterritorialization; the scholar also (1998: 3) added 

that; 

Global city formation is linked both to the globalization of capital and to the 

regionalization/localization of state territorial organization. As nodes of 

accumulation, global cities are sites of reterritorialization for post-Fordist forms of 

global industrialization. As coordinates of state territorial organization, global 

cities are local-regional levels of governance situated within larger, 

reterritorialized matrices of glocalized state institutions. This re-scaling of the 

state is a key accumulation strategy (Jessop, 1990) through which cities 

throughout the world economy are being promoted by their host states as 

locational nodes for transnational capital investment. 

In that framework, globalization is making cities as one of the main units of the global 

system, while eroding the sovereignty of countries by trivializing the physical and economic 

boundaries between countries. The relationship between capital accumulation and city has 

become even more important in that socio-economic transformation process. The capital has 

been moving globally by choosing spaces suitable for capital accumulation, contributes to the 

formation of a globalized urban form. However, it is also mentioned that all cities are not 

affected by this process in the same manner. Only some cities can have more important 

positions in which their global flows are centralized and as a result, they can be defined as a 

global city (Konak, 2013: 145).  By the effect of globalization, cities started to compete with 

the other cities to take more pie from the capital accumulation process and that new city 

typology which is mainly emphasized as “global/world city” has come to the front side at the 

academic studies. In that context, J. Friedmann and G. Wolff (1982: 310-311) clarified that 

cities at the global scale, are arranged in a hierarchic way according to their varied modes of 

integration to the economy of the world system.  

In that dimension, global city formation and its emergence as critical actors should be 

evaluated under the capital accumulation process of capitalism. It is clarified that cities, where 

collective consumption is organized under the umbrella of the nation state, have recently 

started to become the competing units for attracting capital to their place, and have turned to 

support the capital and its demands (Şengül, 2009: 93). For local units, it is determined as 

competing with one another. The contest that emerged between the two units in trying to 

attract the same capital results in the victory of the local unit that provided the most attractive 

offer. At this point, on the other hand, it is the local units that will lose at the end of this 

contest. It is expressed that the acquisition of a local unit is at the expense of another loss 

(Şengül, 2000b; Şengül, 2009: 317). Critically, it is illuminated that world cities emerge as the 

centers of capital accumulation processes in the global scale and as the control points of the 

complex system within the spatial organization of the world system (Şengül, 2009: 206).   

On the other side, in the urban context, there has been a considerable change at the socio-

economic and political sides. A new urban context emerged in line with a new administrative 

framework emphasized as „governance‟ with covering its critical elements such as 
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participation, decentralization, localization, accountability, civic engagement that pave the 

way for the transition of lots of responsibilities to local  administrations (Önez Çetin, 2012: 

269). At that dimension, it is also elucidated that the transition from a locality determined in 

the nation state to a more autonomous local unit, and as a trend towards it, has emerged from 

being a consumption unit of the local to a place where production is organized, emerged along 

with the alliance structure formed by local government, capital, and local non-governmental 

organizations. This new governance model that called local governance, is clarified as a 

process rather than a structure (Şengül, 2009: 85). At that point, with the practices of 

localization, cities initiated to serve as the main scale for the restructuring of capitalism, these 

spatial fields launched to transform and restructure by local national-international actors as 

strategic places of global markets and information technologies (Ergun, 2011). In that new 

urban context; the key themes can be listed as the promotion of economic competitiveness, 

place marketing, support for the development of indigenous private sector firms (Painter, 

1998: 260).  

In the theoretical framework, the change in the form and function of cities and local 

governments also exists in approaches that respond within the Marxist paradigm. In this 

sense, the uneven development theory is worth to mention. Within the context of the uneven 

development theory; it is elucidated that capitalism not only creates social inequalities, but 

also creates spatial inequalities. It is determined that, on the one hand, the local government is 

taking on regulatory roles to deal with socio-spatial inequalities while at the same time 

becoming the spokesperson of these local powers (Şengül, 2009: 91). In this sense, Şengül 

(2009: 310) emphasized that from a Marxist point of view, the main source of inequalities at 

spatial level must be sought in the dynamics of the uneven development of capitalism; 

capitalism, by its very nature, leads to the development of a spatial unit and to the 

underproduction of another unit; this applies to both the regional and urban scale
2
. It is also 

clarified that the main impetus behind the uneven development of social processes in 

capitalist societies is pertinent to the mobility of capital in the production and reproduction 

processes. In the production of surplus value, it is asserted that while capital creates and 

develops new spaces, it leads to less development of another space. It is illuminated that in the 

quest to increase the profit and competition power, capital not only creates a space at the 

expense of someone else‟s less development but also abandons the space it creates for the 

areas it deems more appropriate, constantly redefining and producing spatial inequalities 

(Şengül, 2009: 235).  

At that point, it is determined that the capitalist city, by its nature, creates socio-spatial 

inequality. In this sense, the global city is pointed out as the spatial fields where such 

inequalities are at the top. For this reason, many authors, such as at the London and New York 

studies, Fanstein (1994) and Sassen (1991), call this situation as “dual city”. According to 

Sassen, large business centers and immigrant communities today are determined as the two 

extreme styles in the formation and acquisition of space. T. Şengül (2009: 255) expressed that 

one represents technological development and cosmopolitan culture, while the other 

represents backwardness in using economic and cultural opportunities; there are multi-storey 

business and commercial centers on one side and collapsed areas on the other. At that newly 

emerged urban context, there have been also crucial results of that process on cities and its 

inhabitants in related with labor market, income distribution, housing, urban identity, social 

and spatial segregation and polarization. A dual-city formation comes to the agenda with its 

detrimental consequences on local citizens that pave the way for the formulation of urgent 

policies towards the solutions of those problems by local and central administrations. 

                                                 
2
 For Details, see, Smith, N. (1991). Uneven Development, Oxford: Black-well. Harvey, D. (1982). Limits 

to Capital, Oxford: Blackwell. 
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At the first part of the study, the concept of global city and its key determinants have been 

analysed by the critical scholars‟ clarifications such as Peter Hall, Robert Cohen, John 

Friedmann, and Saskia Sassen. At the second part of the study, the “World City Hypothesis” 

formulated by John Friedmann has been analysed in detail. Lastly, world city and the new 

urban context have been examined in terms of the issues of employment and the labor sector; 

housing, consumption culture, and urban identity. 

2.The Concept Of Global City And Its Key Determinants 

P. Geddes, who used the term „world city‟ in literature for the first time, started the first phase 

of global city discussions in his publication of “Cities in Evolution” (1915)
3
, by defining these 

cities as the world‟s most important trade centers (Hubbard, 2007: 183). The concept of the 

global city gained its present meaning by the 1980s onwards. Peter Hall, in his prominent 

book named “World Cities” defined the world cities as the spaces where the most significant 

economic activities of the world have been concentrated. According to Hall, world city is still 

an industrial city but also a city where strong national governments, and sometimes 

international authorities choose those cities (Öktem, 2017: 104-105).
4
 In that regard, Hall 

(1966) also determined the world cities as national and international political power and trade 

centers; emphasized that the governments have been carrying on their economic activities 

through these cities not only locally but also globally, financial services such as banking and 

insurance have been accumulated at those centers; advanced studies such as law, medicine, 

higher education, scientific knowledge, and technology spread throughout the world from 

those centers; they are the centers of professional activity, the mass media are located at those 

centers, there are large shopping centers, luxury products are both produced and consumed, 

and art and cultural activities take place at those centers. Besides, the scholar (1966, 1984) 

also pointed out that the listed peculiarities of the world cities have the orientation to grow in 

a rapid way and those cities have been strengthening with taking on new functions
5
. 

Critically, P. Hall (1966: 7-8) argues that some cities distinguish themselves from the 

surrounding cities not only for the country where they are located, but also for the whole 

world with their geographic location, the manpower, and the capital potential; and the scholar 

describes the characteristics of world cities as follows; 

1. To host important centers of political and social organizations, and large companies, 

2. To exist as an important trade area in one of the central points of the port, airport, and other 

transportation networks, 

3. To have central bank, commercial banks and related financial institutions, insurance 

companies and specialized financial services, 

4. To be a center of education, art and media, 

5. To live in a retail industry having access to luxury consumer goods, 

6. To provide an environment suitable for cultural activities such as opera, theater, cinema.  

Additionally, P. Hall primarily conceived the cities of the world as the national centers for 

international affairs with management and management directives. It is also determined that, 

Hall‟s understanding of the world city is the product of a period that defends the view that 

cities are primarily centers of nation-state urban systems (Konak, 2013: 150). At the 

illumination of those clarified characteristics of world cities, Hall argues that, London, Paris, 

Moscow, New York, Tokyo, the Netherlands Randstad region, and the Ruhr Valley are world 

cities (Öktem, 2010: 104-105). 

Additionally, Robert Cohen‟s (1981) study was designated as the starting point for 

researchers in global cities in the United States. It is elucidated that Cohen has identified the 

                                                 
3 For details, see, Geddes, P. (1915). Cities in evolution. London. 
4 For details, see, Gottman, J. (1989) What are cities becoming the centre of? Sorting Out the possibilities, 
R.G.Knight (der.)  Cities in a Global Society, London, Sage Publications. 
5 For details, see;  http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/al6.html 
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links between the organizational structure of the large capitalist companies and the changing 

configuration of the global city system. The common feature of the cities, which Cohen 

defines as global cities, is expressed as their being of international centers for decision 

making in related with trade activities and for shaping the company strategies. As to the 

scholar, the real world city is determined as the place that contains a large part of the 

international trade institutions. The criteria used by Cohen to be the center of international 

business activities of a world city are as follows:  

a. In which city the headquarters of the multinational companies are located,  

b. International banking,  

c. Strategic company services (Konak, 2013: 150). 

Besides, another critical scholar in related with global/world city, John Friedmann (2000a: 

317) defines the world cities as the control centers of global capital and the new pulling areas 

for the international labor force. World cities are emphasized as places where international 

capital is concentrated and accumulation has occurred, and also it is determined that regional, 

national, and international economies are articulated in these cities (Öktem, 2017: 105). At 

that point, it is elucidated that J. Friedmann, while creating the paradigm of the world city, not 

only underlines the economic indicators but also points out the importance of their political 

power which are the global control points of the world economy (Keeling, 2000: 116). 

Besides, J. Friedmann formulated „the hypothesis of the world city‟, in 1986, takes a 

hierarchical classification among the world cities. The scholar emphasizes on five 

fundamental functions of the cities (Friedman, 2000b: 22-25);  

First; those cities have been expressed as the operational nodes of the global economic 

system. In this context; world cities are determined as global spaces where international 

capital, labor, and knowledge come together.  

Second; it is designated that due to their global accumulation, they are the most suitable 

strategic locations for the clustering of capital worldwide. The global flow of capital and 

knowledge are determined to take place through the world cities.  

Third; world cities are illuminated as urbanized wide geographic areas where the population 

of millions is experiencing intense economic and social interaction.  

Fourth; it is also expressed that there is a hierarchical order among the world cities which is 

directly proportional to the economic power they possess. J. Friedmann stated that there is a 

hierarchical relation between cities on power and competition, and added that world cities, as 

a command center, of the global system have fought with each other in order to be at the top 

of the control mechanism and thus a competitive world city system has been built.  

Fifth; world cities from examples of advanced capitalism are designated as the multinational 

regions that are shaped under the control of the transnational capitalist class. 

According to Friedmann; the way in which the city is integrated into the world economy and 

the spatial functions in this process affect the structural changes in the city. It is expressed that 

these structural changes in the city also cause the formation of hierarchical relations between 

the cities (Amin and Graham, 2004: 413).  

 

As to Friedmann, the structural changes in cities are determined by the articulation formation 

of cities to the world economy and by the differentiation of the workforce in the space. In this 

context, the cities can be graded each other, the cities having the location above the hierarchy 

can be called as a world city. In this sense, according to Friedmann, New York, Los Angeles, 

London, Tokyo, Hong Kong, Singapore and similar cities are determined as the focus of 

attention in the world financial markets, where global services such as advertising, consulting, 

and law are offered to transnational corporations, or where production sector is concentrated 

that support those functions with the provision of cheap labor (Çınar, 1986: 79-80). As to that 

related scholar, world cities are illuminated as the representatives of a new type of global 



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social              Antalya/Turkey 

Impacts of Globalization and Liberalization”                      11
th

-13
th

 October 2018 

 

350 
 

control centers within the new international division of labor that emerged with post-1970 

capitalism (Brenner and Keil, 2006: 57). In a later study, Friedmann (2000b: 21-26) described 

world cities with those words “today‟s cities are the node of the organization of world 

capitalism, articulator of regional, national, and global meta flow, and function as a crucial 

point  in global capital accumulation”. 

Another influential scholar, S. Sassen (1991: 3) asserted that the new spatial distributions 

occurring in the context of globalization, brought along the new strategic role for the 

significant and big cities. The scholar elucidated that these cities, positioned as international 

trade and financial centers throughout their long history, have gained four more functions that 

they did not have before. Sassen (1991: 3) designated that these cities now have four new 

functions, as follows; 1. These cities became very intensive command centers within the new 

organization of the world economy. 2. These cities are key settlements for finance and 

specialized service companies. 3. These cities are production centers, including the production 

of innovations in leading sectors. 4. These cities are markets of manufactured products and 

innovations.  

It was clarified that as a result of globalization, these four new features change the forms and 

functioning of cities. In this new socio-economic context, cities have turned towards the 

systems that control their vast resources, Sassen (1991: 3-4) called those cities as world cities; 

New York, London, and Tokyo are declared as the most important ones. Moreover, Sassen 

(2000: 139-140) mentions two important functions related to global cities; 

1. Global cities are post-industrial production zones for finance and specialized services, 

2. Global cities have the international market where states and firms can reach the possibility 

of purchasing specialized products. Global cities are key spatial fields for service and finance, 

investments, and operations so that they are the centers of strategic production for the 

economy.  

In that regard, Sassen (2001, 2012) emphasized the main features of the global city as 

follows; 

 

 The world city should be included in at least one of the global production and 

distribution networks. Some cities are included in the global network of more than one 

sector, which are more global location than others. 

 

 Although there are all kinds of economic activity in the global city, it is the presence 

of an international financial sector which is separated the city from the others. The 

finance sector, together with the insurance-accounting and real estate sectors, is the 

main economic activity areas of the city. 

 Global cities are the central cities of the national system that they are located in, but 

their relations with the national economy are becoming more irrelevant in comparison 

with their established relations with the global economy. 

 Being a global city is not directly related to the size of the city. Cities such as Geneva 

and San Francisco, whose population is less than one million, are cited among the 

major global cities. The global city does not have to be a mega-city. 

 Although the global city points to a new era in the history of cities, all of the post-

industrial cities have not turned into a global city. The global city describes a unique 

urban type among today‟s urban typologies. 
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In her examination of the global city, Sassen illustrated that New York, Tokyo, and London 

dominated much of the international consulting and operational services. But according to the 

scholar, other centers are also important. In that regard, some commercial sectors come to the 

forefront, Chicago and Singapore are leading the futures market. Hong Kong, Osaka, Zurich, 

Paris, Los Angeles, San Francisco, Milan etc. are determined as central to other financial and 

international business services (Castells, 2005: 509). 

Sassen (1991) did not define global urban economies by referring to the physical presence of 

the headquarters of transnational corporations. The scholar adopts the emphasis on the 

locations of the transnational company headquarters, but as to that related scholar in the 

definition of the global city, this criterion is not sufficient. In addition, Sassen (1991: 5) states 

that global cities are not only nodes for coordination of activities as specified by Friedmann, 

but also specific production areas, and also those spatial fields are also emphasized as 

corporate service complexes and financial centers. Sassen (1991) has appointed new strategic 

roles to those cities which are related to law, banking, accountancy, advertising, insurance, 

and consulting (Konak, 2013: 152). In her research, Sassen (1991) has used service 

companies operating in the advertising, accountancy, insurance, banking, finance, and legal 

sectors to rank global cities. Finally, Sassen (1991) focused on this specificity and viability of 

global cities and focused on their analysis (Brenner and Keil, 2006: 82). 

Consequently, the global city is the city that has changed as a result of international flows; 

communication, telecommunications, information that generate services for capital; banks and 

insurance transactions, financial institutions that provides and supervises international fund 

flows; media, market research, advertising companies, law, consultancy and management 

consultancy; non-governmental organizations operating internationally, supranational 

organization of governments, are gathered at global cities (Knox and Taylor, 1995: 33). 

3. World City Hypothesis 

John Friedman‟s study with the title of “The World City Hypothesis” is important for the 

examination of the world cities. In the detailed identification of the world city hypothesis, 

Friedman (1986) clarified those words as follows; 

1. The scholar determined that the mode of articulation of the city into the world 

economy, the spatial functions in this process, and the new spatial differentiation of 

the workforce affect the structural changes in the city (Friedman, 1986: 70). 

These effects are designated as the direction and intensity of the international capital flow; the 

functions of financial, managerial and production, or the spatial division between production 

and control; the situation of the labor structure (Çınar, 1998: 8). 

2. The scholar also elucidated that cities having the infrastructure to attract the global 

capital will increasingly take their places in the world urban hierarchy (Friedman, 

1986: 70). 

The scholar considers the hierarchy of the world city within the framework of several basic 

criteria in the grading of world cities on a global scale, such as characterizing world cities as 

major financial centers; the multitude of multinational corporations, international 

organizations, fast-growing business services sector, strategic production centers, and main 

transport networks (Friedmann, 2000a: 320).  

3. The most effective areas in the growth of world cities are declared as the following; 

managerial centers of international companies, international financial institutions, 

global transport and communication, advertising, accounting, and insurance bureaus. 

The scholar also designated world cities by their differentiated labor markets. The dual 

structure on the labor market is illuminated with the composition of professionals specializing 
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in managerial and supervisory work as well as a large number of unskilled laborers in the 

manufacturing sector, personnel services, tourism, hospitality, and leisure sectors (Friedman, 

1986: 73). 

4. World cities are expressed as large areas where international capital is concentrated 

and clustered. The scholar clarified that international capital is concentrated in these 

cities to benefit from the opportunities in these cities (Friedman, 1986: 73). 

5. It is also elucidated that the world cities show the characteristics of both internal and 

external migration which have been oriented to those spatial fields (Friedman, 1986: 

75).  

These two types of immigrants distinguished by the scholar; as international and interregional 

migrants. It is added by the scholar that while two types of immigrants are going to the big 

central cities; interregional migration is more common to the cities of the surrounding 

countries (Friedman, 1986: 75-76). 

6. The scholar designated that while space has been transforming in the world city, the 

basic contradictions of industrial capitalism are also emerging. These include spatial 

and class polarization (Friedman, 1986: 76; Çınar, 1998: 10-11). 

7. The scholar emphasized that the world city creates social costs above the financial 

capacity of the state. It is determined that the internal and external immigration of the 

poor and non-qualified in the cities of the world causes an increase in social 

requirements such as housing, education, health, transportation, and welfare services. 

With these requirements, the social infrastructure requirements of the high-income 

elite for their reproduction, working in the economic infrastructure and sectors serving 

to international capital are designated as contradictory issues. It is asserted that this 

contradiction aggravates class and resource conflicts (Friedman, 1986: 79; Çınar, 

1998: 11). 

Consequently, John Friedman formulated briefly, the world city hypothesis, as follows; 

- Cities that have the infrastructure to attract the global capital will increasingly take place in 

the world city hierarchy. 

- The global control functions of world cities are effectively reflected in the city‟s structure. 

-The world‟s cities stand out as focal points for internal migration and international migration. 

- The world city is the scene of the contradictions of industrial capitalism such as spatial 

polarization and social class polarization. 

-The world city creates social costs above the financial capacity of the state (Aslanoğlu, 

1998). 

3.1. The Thesis of World City Discourse 

Thesis 1: Within the context of the world city discourse, it has been elucidated that the 

emergence of global cities is concerning with the appearance of a new global economy. It has 

been assumed that globalization is realized due to the restructuring of the world economy by 

irresistible market forces and developments in technology and that this globalization is 

presumed as new, inevitable, and irresistible. 

Thesis 2: The manner and degree of articulation of a city to the economy of the world and its 

role in this economy have been suggested to be effective in any structural change in these 

cities. 

Thesis 3:  It has been suggested that the forms and degrees of integration of global cities into 

the world economy create a global city hierarchy among the global cities. The basic criterion 
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is illuminated as the city‟s ability to attract global capital and its being of the control and 

management center of the global economy. 

Thesis 4: The driving forces behind the growth of the world city are designated as the 

concentration of international finance, having international companies‟ headquarters at those 

cities, having global transport and communication networks and high-level specialized 

services, and the ideological spread through media and culture.  Those issues are declared as 

the factors that shape the economies and employment structures of global cities. It is also 

designated that on the one hand, the number of professional jobs; on the other hand the 

numbers of low skillful jobs have been increased. 

Thesis 5: As to that thesis, the spatial and social polarization comes forward with the new 

economic structure. It is determined that the increase in global management and financial 

service functions, especially the increase in specialized services, has led to the emergence of 

new office spaces and luxurious residential areas. 

Thesis 6: According to that thesis, the economic relations between the global cities and the 

nation states with which they belong are changing. It is also asserted that the inequality 

between the global cities and the other cities in the countries they are located in is great. 

Finally, it is emphasized that the new international forms of economic activity make the 

relationship between the nation state and the global city problematic. 

Thesis 7: The global city is declared as a stage for the struggle between the transnational 

capital and the national bourgeoisie; the nation-state, and transnational capital; and the nation-

state with the local citizens of the city. It is determined that the conflict is about how the 

resources of the city will be used between the housing, education, health, transportation needs 

of the lower classes and the demands of transnational capital for economic infrastructure and 

their own social reproduction.  

Thesis 8: It is expressed that the dominant class of the global city is the transnational class. 

The culture of this class is declared as cosmopolitan, its ideology is consumerist, and its aim 

is to realize capital accumulation on a global level without problems. Finally, global cities are 

determined as places where there are contradictions between transnational capital and the 

interests of the nation-state (Öktem, 2017: 108-112; Bal, 2016: 96-97). 

4. The Global/ World City And The New Urban Context 

       4.1. Employment and Labor Sector:  
With the rise of the globalization, it is determined that while good working and legislative 

conditions are offered for the high-quality workforce in world cities; immigrants and 

indigenous people outside qualified labor force are engaged in informal jobs with high 

unemployment rates, with low wage, and working in heavy business conditions (Sassen, 

1994; 102). In that framework, information technologies have played an important role in the 

acceleration of the globalization process, labor in the information and service works have 

gained importance, and blue-collar workers and manufacturing jobs have lost their importance 

(Uyanık, 2008: 218). It is seen that with the new technologies, the importance of the service 

sector is increasing and its scope is changing and enriching. The service sector has been 

classified as distribution services (transportation, communication, wholesale trade, retail 

trade), manufacturer services (banking, insurance, engineering, etc.), social services (health, 

education, etc.) and personal services (home services, sports, repairs, entertainment, etc.). The 

world cities are determined as the cities where the service sector has gained great importance 

and advanced business services are given, and therefore, it has the potential of specialized 

work power (Romer, 1986). Especially in the 1990s, a new period is designated to be 

experienced in labor markets, with the emergence of new forms of employment, where the 

labor force is polarized and wages are adversely affected by flexibility practices (Uyanık, 

2018: 213). 
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At the world cities, where the service sector came to the front side, the employment in the 

informal sector has increased, and at the other side, the specialized labor power has also 

gained a high potential. Imbalances and inequalities in income distribution result in the 

dominance of the dual structure in the labor market, and class polarizations occur between 

unqualified workers and qualified professionals. In these cities, it is expressed that the 

dominance of dual labor structure increases social polarization, and class polarization among 

unqualified workers and qualified professionals is reflected in spaces (Short, 2004: 9). Most 

of the scholars elucidated that the rise of new sectors in the world city, the decline in the 

manufacturing industry and the technological developments have changed the employment 

structure of these cities and formed a dual structure in the labor market (Sassen, 1987: 139-

141). This over-expansion in the service sector brings together cultural industries such as 

advertising, design, banking insurance, finance, real estate, filmmaking, television, music, 

fashion, and other creative industries, and urban centers have been restructured to attract the 

attention of the working class in these creative areas; it is also suggested that the creative 

cities are enhanced the gentrification and inequality, which is characterized as a form of class 

segregation (Tallon, 2010: 80-81). 

At that point, Castells (1994) also determined the informal structure with the basis of 

unqualified labor and formal economic structure based on information and communication 

concentrated at global/dual cities, and those cities are designated as the urban expression that 

is shared by polarized and dissociated communities. Additionally, it is also expressed that 

many regions of the world have been transformed into the formation of “cheap labor 

reserves”, which play an important role in reducing labor costs on a world scale. In case of 

social pressures in order to increase wages in any of the developing countries, results with the 

possibility of directing the production of international capital to alternative cheap labor 

centers. It is asserted that the presence of substitute countries, which in many cases contain 

cheap labor supply, has the opportunity to suppress the movement of wages and labor cost in 

more active export economies (Choasudovsky, 1999:95). 

Moreover, the world cities also clarified as the cities that attract the qualified labor force 

migration. This flow is explained with a serious brain and talent migration is generally based 

on high technology and new economics; communication-information technologies, 

biotechnology, microbiology. In this sense, it is determined that this type of people who 

migrate to world cities has a very good level of living conditions; whereas other migrants 

other than those, are generally found jobs with low wage and having a high unemployment 

risk (Sarıoğlu, 2005: 46-47). At the world cities, it is expressed that the dual structure at labor 

force formation leads to social polarization, the rate of violence and crime increases at that 

dimension. The typical world city is identified as the area where both the crime rate and the 

security expenditures have been gradually expanded. Crime and violence, which are the 

natural consequence of social and spatial segregation, cause global cities to be defined as 

cities that are both heaven and hell (Mumford, 2007: 675-676). The most distinctive feature of 

global cities is designated as the dual urban structures created by the increasing inequality and 

exploitation reflected in the urban space. (Şengül, 2000b: 77). 

4.2. Housing, Urban Transformation Projects and Spatial-Social Polarization 

Large-scale capital has begun to turn to big cities; cities are located at the center of capital 

accumulation. After urban rent became an important source of capital, it began to take part in 

that process with direct investments. Shopping centers, five-star hotels, and business centers 

have been rapidly built in large cities. As a means of speculative profits, it is determined that 

the city has become more central than ever as a strategic commodity (Şengül, 2009: 141). 

In this regard, the world cities have turned towards to the spatial fields where the living area 

distinction between the rich and the poor sites came to the front side. In this sense, the poor 

live in urban areas, away from the city center, or in the old residential areas of the city center, 



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social              Antalya/Turkey 

Impacts of Globalization and Liberalization”                      11
th

-13
th

 October 2018 

 

355 
 

while the rich are living in new urban parts away from the city center. At that dimension, it is 

designated that some urban parts, which are wanted to be converted into rent facilities, are 

transformed into hotels, multi-storey highways, and luxury shopping centers under the name 

of urban transformation projects. Skyscrapers are expressed as a product of modern 

urbanization, and also as an indication of the effect of globalization on urban space, especially 

for world cities (Duru, 2001:3). The skyscrapers and squatter houses, magnificent multi-

storey plazas and collapsed buildings, high-sheltered luxury residences and  low-quality, 

ordinary and neglected residences are located in the same urban space at the world cities 

(Kayan, 2015: 287), while luxurious residences have been constructed at one side, unhealthy, 

low-standard residences and ghettos located  on the other side of the city (Yaylı, 2012: 340-

342).  

At the new urban context, the living areas of people who are different in terms of economic, 

social and cultural characteristics have started to be separated from each other with definite 

lines (Ertürk & Karakurt Tosun, 2009: 51). In addition to the neoliberal policies, 

disintegration occurs in the urban space of the world cities. Security sites are emphasized as a 

natural consequence of this and cause negative effects on urban identity. It is determined that 

the old owners or the people with low income begin to move away from the city and these 

areas are offered to the service of the groups with upper-income level through the 

transformation of the old, collapsing, deteriorating structures (Görmez et. al., 2013: 357). In 

that framework, it is expressed that the habitats of poor and marginal areas are seen as a 

reserve area in terms of urban land stock; the work and residential areas of these sections are 

defined as areas to be transformed in case of a change in function in or around the city center 

(Özaydın and Öncel, 2010). Middle and upper income groups living in suburbs, with the 

raising of inequality and fragility of the urban context, raised the security spending in order to 

preserve the luxurious way of life. At this regard, it is pointed out that newly developed 

settlement fields in the city with central business areas places have gained importance as 

places of protection (Ercan, 1996: 79). While the cities of the world designated as the places 

where wealth is concentrated, on the other hand, cities are also determined as the spatial fields 

where spatial injustice and social-spatial polarization increase in high rates. At that point, it is 

asserted that spatial separation, which is reflected in world cities, can also be seen as the 

reason of the inequality between the society and the groups moving away from each other 

(Sarıoğlu, 2005: 45-46). 

Moreover, the cities have developed many large urban projects in order to capture the 

economic success, attract capital, and create the necessary structural environment to be an 

international tourism and financial center. At that point, it is elucidated that in the preparation 

process of these projects, the planning system has been flexibilized and public-private 

partnerships have been developed in the applications. The marketing of cities has gained 

importance in order to increase the capacity of the competition of cities (Paddison, 1993). At 

that point, it is designated that all urban spaces considered to be attractive in terms of capital 

or having the potential to generate profit and opened to investment through urban 

transformation projects which have an important role in the economic sense; causes negative 

consequences in terms of different urban groups (Kuyucu and Ünsal, 2011: 88). Actually, it is 

determined that the interventions towards the urban spaces also lead to the deepening of the 

dual structure in cities. Even in cities such as Newyork, demonstrated strong economic 

growth, it paves the way for the growth of urban poverty (Harvey, 2012). In this sense, 

Marcuse (et. al., 2000: 4) also emphasized that with the newly established spaces where the 

urban elite settled in the name of security and urban problems; the living zones of different 

social sections are separated and the walls between them are rising; the communication 

between those social classes decreases because of the rising walls, and spatial segregation 

affects social division, and social division is manifested as spatial division. Besides, Kiper 
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(2004: 16) also pointed out that in context of urban transformation projects and global cities, 

beyond the preservation of the old city centers or the existing values in the historical texture, 

it is aimed to transform certain urban parts into rent facilities in line with the necessities of the 

era. Finally, M. Castells (1993, 2010: 170) describes global cities as the most obvious samples 

of social contradictions; the scholar identifies informative/ global cities as the dual city. 

4.3. Cities based on Consumption Rather Than Production 

The change in social and cultural life, which is also considered as a result of globalization, is 

seen more clearly and widely in world cities. In the world cities, it is designated that the 

consumption culture is becoming a lifestyle and cities with production spaces are transformed 

into consumption places. The most obvious example of this transformation, which is reflected 

in life as declared as uniformization (Food and clothing culture become uniform in world 

cities, world-brand clothing is becoming more popular) and local cuisine is replaced by Fast 

Food restaurants or restaurants with a foreign cuisine. At that point, it is also designated that 

while globalization includes a privileged part of the world, the market economy for most of 

the cities and the “consumption philosophy” as its application tool are spreading (Torunoğlu, 

1999: 206-207).
 
At this context, it is pointed out that McDonalding is the process by which 

the principles of fast-food restaurants mediate to dominate the rest of the world as well as on 

more and more segments of American society. Mcdonaldism is alleged to be a force that 

promotes cultural homogenization, especially in globalization (Ritzer and Stepnisky, 2014: 

591).  

In that regard, it is emphasized that most of the changes in urban physical space, lifestyles of 

urban people, consumption habits are the traces of policies and practices that are dominated 

by globalization. With this new global system, it is expressed that the world cities are trying 

to enter into a single system with their economies, lifestyles, and people. In other words, it is 

declared that urban spaces are taking their share from today‟s consumer culture 

understanding, housing, recreation, and working places are increasingly identified with 

consumption. At that point, there are also some criticisms concerning the emergence of new 

business areas and centers focusing on consumption instead of traditional centers and 

businesses. In this sense, it is pointed out that, these places, which bear the traces of 

consumption culture, accelerated the disappearance of traditional centers. A new consumer 

culture and society are declared to be created from clothing to nutrition, from education to 

music (Kiper, 2004 : 14-17). Moreover, it is also emphasized that world cities are rapidly 

adapting to the global system through shopping centers, one of the rings of the global 

consumption chain. The shopping malls, built in the main centers of the cities, are designated 

to have a patchy appearance that cannot establish a relationship with the urban texture, as a 

result, it is clarified that urban and public spaces also lose their liveliness. Finally, it is 

determined that there is a rapid transformation from “living city” to “city living in the 

shopping center” (Beyazıt, 2016). 

4.4. Urban Identity 

The main effect of globalization is mostly on urban identities, the quality of urban services, 

the environmental values and urban infrastructure (Keleş, 2001: 566). It is pointed out that, 

urban transformation projects realized within the framework of the desire to create new urban 

areas and historical and cultural values are ignored in line with economic interests. Multi-

storey plazas, skyscrapers, luxury residential estates, buildings where modern building 

technologies are used, shopping centers, entertainment centers are declared to dominate the 

living spaces. In these places, it is designated that the local cities and urban identities were 

destroyed by the usage of the same-building technologies and materials, one type city 

typologies have been created (Yaylı, 2012: 342-343). 

At that point, it is emphasized that each city has its own architectural structure; this 

architectural structure can be seen in all buildings from the city‟s settlements, social spaces, 
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and streets to official institutions. It is also illuminated that, this type of structure is also 

reflected in the lifestyles of the inhabitants of the city. And it is asserted that the process that 

is experienced with globalization is shaping, unifying, or dehumanizing the cities, and also the 

world cities (Beyazıt et. al., 2013). On the other hand, it is also determined that similar 

construction trends in most of the cities in the world bring about the similarity of cities. It is 

pointed out that, with the use of the same style of construction technology and materials, 

multi-storey buildings with similar architectural styles have become more widespread and it 

paves the way for the homogenization of the cities. In that regard, it is stated that prototype 

structures, which are produced with the same construction technology and the same 

construction material, with similar designs, destroy the city identities determined by local 

originalities while simulating the cities of the world. As a result, it is asserted that in such a 

transformation process in cities, the original identities of the cities are lost more rapidly and 

the citizens are alienated from the environment they live in and such new structures have also 

a detrimental effect on urban identity (Kiper, 2004: 16-17). Consequently, it is determined 

that in the world cities, where weak social and cultural relations have increased, the rapid 

realization of the exchange of information, goods, and culture with the development of 

communication technologies causes people to become alienated against each other and to 

their own cultures and identity (Ercan, 1996: 77). 

5. Conclusion 

By the 1980s onwards, the nation state has been confronted with re-structuring process with 

the effect of the globalization, and the local scale, especially the cities come to the front side 

as critical standpoints for capital accumulation process. The cities launched to compete with 

each other in order to attract the capital to take more share from the global pie. In that process, 

the concept of the global city emerged at the academic studies with the identification of those 

cities as the spaces where the most significant economic activities of the world have been 

concentrated (Hall, 1966).  

However, on the other side, in the urban context, a considerable change has occurred in terms 

of socio-economic, political and administrative aspects in the global world. A new urban 

context came to the agenda with the practice of localization and the cities stated to be 

perceived as the main scale at the re-structuring of capitalism. The capitalist city carries socio-

spatial inequality in itself; and in that regard, the world city has been mostly expressed as the 

cities where such inequalities are at the top. A dual-city structuring has emerged where 

covering both the rich and the poor. Multi-storey business centers located at one side of the 

city, on the other side of the city there are squatter settlements and collapsed areas. At that 

newly emerged urban context, there are significant results of that process on cities and its 

local citizens in related with the labor market, income distribution, housing, social and spatial 

segregation and polarization, urban identity.  

At the world cities, a dual-labor structuring has occurred between the high-qualified labor and 

the others with the rise of the service sector and also new information technologies. The two 

sides of the labor sector have different wage, working and legislative work conditions. In this 

sense, it is pointed out that the dominance of dual labor structure increases social polarization, 

and class polarization among unqualified workers and qualified professionals is reflected in 

spaces (Short, 2004: 9). Moreover, urban transformation projects also affect world cities 

related to spatial and social separation, and exclusion. It is mentioned that those projects cause 

negative consequences in terms of different urban groups (Kuyucu and Ünsal, 2011: 88). 

Additionally, it is pointed out that the consumption culture is oriented to be a lifestyle and the 

cities with production spaces are transformed into consumption places, especially the world 

cities. Lastly, most of the scholars have a similar standpoint in related with the usage of the 

same style of construction technology and materials, and the multi-storey buildings with 

similar architectural styles which have also detrimental effects on urban identity. It is mostly 
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criticized that the local originalities of the cities launched to be disappeared with the rise of 

the homogenization of the cities (Kiper, 2004: 16-17). At that dual-city formation of the world 

cities, the local and central administrations have been urged to take rapid steps at the 

formulation of good policies towards the solution of those listed problems. 
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Abstract 

Today, parallel to the changes and developments in globalization and communication 

technologies; local governments, civil society organizations, together with central 

governments, have become important actors in the implementation of social policies. As a 

result of the restructuring state, the central government transferred some of its duties and 

responsibilities to the local government, which is the closest administrative unit to the local 

citizens. Within the context of the study, firstly the concept of social policy has analyzed. At 

the second step, the evolution of the social policy and the emergence of the local governments 

as important actors at the social policy applications have been deeply examined. Besides, the 

third target of the study is illuminating the relationship between the disabled and the local 

governments with dwelling upon the social policy applications of local governments through 

a case study of Eskisehir Metropolitan Municipality social policy applications. At the case 

study examination, the activity reports of Eskisehir Metropolitan Municipality including 10 

years have been examined to find out the social policy applications towards the disabled. 

Keywords: Social policy, local governments, the disabled 

JEL Classification: H83 

 

1.Introduction 

Together with the Industrial Revolution, the social structure and production relations began to 

change rapidly, and with the increase of urbanization, new social classes and problems have 

emerged. In this period, when life and working conditions worsened, the traditional 

institutions could not solve these new problems caused by the industrial period. The social 

problems triggered by the industrial revolution brought up debates in the field of social 

policy. In this period, social policy practices have gained importance in terms of the effects of 

the transition from the liberal state to the social state and the sustainability of the social state. 

 

Today, parallel to the changes and developments in globalization and communication 

technologies, concepts such as state, society, social policy, local governments, and disability 

have been continuously changing and their scope have also been expanded. Developments in 

human rights from past to present, increases in social expectations, the socio-economic 

structures of countries and the political approaches they adopt have necessitated the 

restructuring of the state. Local governments, civil society organizations, together with central 

governments, have become important actors in the implementation of social policies. As a 

result of the restructuring, it is seen that the central government transferred some of its duties 

and responsibilities to the local government, which is the closest administrative unit to the 
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local citizens. In the restructuring, those listed factors are also significant such as to meet the 

local governments the demands of the people closely and to determine the needs of the people 

in a timely manner and to meet the requests received by the public as soon as possible. 

 

In this study; the concept of social policy and the transformation of social policy in the 

historical process and the role of local governments in social policy implementations have 

been examined in detail. Besides, services for disabled people were evaluated in the case of 

Eskisehir Metropolitan Municipality within the scope of social policy. At that evaluation, the 

activity reports of Eskisehir Metropolitan Municipality for ten years have been investigated 

for making a comprehensive evaluation at the social policy applications of the disabled. 

 

2.The Concept of Social Policy 

The word of social, is a word from French to Turkish meaning Latin „socius‟, common friend, 

and fellow (Tuna and Yalçıntaş, 1991: 21). According to the Turkish Language Institution, 

social is defined in related with the community. The organized human community, in other 

words, related to society, can be expressed with the social word. Politics, “politeia” in Latin 

language, means a set of measures for a particular purpose (Tuna and Yalçıntaş, 1999: 21-26). 

Generally speaking, social policy is a branch of science that deals with social problems and 

takes measures to solve them (Tokol, 2000: 1). Social policy is the set of services offered by 

official or voluntary organizations that are assigned to the problems of individuals, groups, 

and society that they cannot solve with their own efforts (Federico, 1980: 4-5). Social policy 

in the narrow sense is the set of measures for the solution of the social problems brought 

about by the industrial revolution. The measures that had been taken and the policies 

implemented have emerged in the axis of the working class. Improving the working and 

living conditions of the working class, providing social security, protecting the women and 

the children in working life, and enabling of social balance have become the core issues in the 

field of social policy
 
(Güven, 2001:13; Tokol, 2000: 2). In the narrow sense, it is possible to 

say that the scope of social policy is narrow and limited due to its attention on working class 

and their main problems. 

In a broad sense, social policy encompasses other social sectors that are outside the workers 

and take into the consideration of social issues. Industrialization has not only brought 

workers‟ problems but has also affected individuals and social groups who are out of working 

life. When the transition to the post-industrial society phase, the need to rise above the normal 

is also determined as a social problem (A. Yemişci, 2017: 643).  For this reason, people such 

as tradesmen, craftsmen, small farmers, consumers, homeless, children, and elderly people, 

women, disabled people and people in need of protection, such as criminals, are also included 

in the scope of social policy. 

Social policy is identified as the integrity of the activities that classifying the groups similar to 

each other to find solutions to the problems of these groups (Odonnell, 1981: 141-142).  In 

addition, the protection of tenants, small capital owners, consumers, and the environment is 

the subject of this branch. Working, housing, savings, education, health requirements also 

been recognized as social problems (Brıllant, 1997: 68). Broadly, social policy is basically a 

policy that based on socio-economic rights and freedoms, and its scope has expanded over 

time to bring these rights to life for all people. Social problems are intervened by the state in 

order to protect social equilibrium and to create a fair and balanced society 
 
(Tokol, 2000: 3; 

Güven, 2001: 11). For this reason, to provide material and moral support and counseling 
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services to the individuals in need, to improve the situation of the individuals who are weak in 

socio-economic conditions, to create a welfare society for social peace and social justice, to 

take the members of society against social dangers into the scope of social security, to achieve 

social integration in society are one of the main objectives of social policy (Seyyar, 2006: 

249-250). 

 

3.The Evolution of The Social Policy and The Emergence of The Local Governments As 

Important Actors 

Until the 10
th

 century, social life was based on family economy and slavery. In this period, 

where the closed family economy was applied, slave labor markets were also formed (Altan, 

2004: 41-42). The main actors of the welfare ideology based on the 10
th

 century were the state 

and the church. During the feudal order between the 10
th

 and 15
th

 centuries, in the agricultural 

activity, serfs were employed, and some of their products were confiscated under the 

sovereignty of the rulers and feudal lords. Between the 15
th

 and 18
th

 centuries, the feudal 

powers were replaced by more powerful central authorities such as principals and kingdoms. 

The Crusades in the 17
th

 and 18
th

 centuries, the development of maritime trade, the discovery 

of new continents, led to the formation of new settlement areas, and also the development and 

organization of trade in Western European countries. In this period, the family economy was 

replaced by money and market economy. The Craftsmen and artisans who are prominent in 

production have organized themselves as organizations and formed professional organizations 

called corporations. The corporations have determined the working conditions of their 

members and have taken measures to ensure their social security. Until the 18
th

 century, it 

cannot be said that social assistance and services are based on public authority in various 

countries (Altan, 2004: 40-43). 

The primary social problem in pre-industrial societies was poverty and security. The poor 

were protected by religious institutions (churches) and professional organizations 

(associations, guilds). Public order was protected by aid and punishment measures. In this 

period, social policy was mainly concerned with personal problems. In England, the Poor Law 

in 1601 brought the provision of assistance to children, elderly, and patients (Sözer, 1997: 

50). In 1782, assistance was made to poor people without discrimination with the Gilbert 

Law. In this period of average life of 35 years, churches and monasteries were concerned with 

social problems such as illness (especially leprosy) and poverty. In the 1630s, a quarter of the 

population of Paris was beggars. After the collapse of the aid system of the monasteries, 

benevolent people in England and Canada began to be interested in social reform movements 

from 1880 to 1920 (Şenkal, 2007: 28-34). 

There were significant changes in the population in England and others, which were the first 

countries in which industrialization has been started. With the industrialization, the number of 

workers working in the factories, where collective production is made, has increased rapidly 

and a new social group has been formed: skilled and semi-skilled workers (Tokol, 2010: 4). 

Due to the working class working in heavy working conditions and low wages; poverty, 

health (work accident, physical and mental illness) and security (murder, theft) problems have 

emerged. The existing social order has entered into crisis due to the failure to solve the 

emerging social problems (Özkalp, 2005: 410-415). Because, the effectiveness of religious 

institutions and professional organizations on individuals has decreased (Özakıncı, 2005: 

532).   

 

In the first period, when the state did not intervene, the workers came together to form unions 

and aid funds. Some employers who want to improve their working conditions have created 

help boxes for them within their own enterprises. The efforts of thinkers and bureaucrats were 

added to the measures taken by workers and employers to solve the social problems 
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threatening social order.
3
 Many intellectuals such as Robert Owen, William Blake, Charles 

Dickens, Elizabeth Gaskell, Louis Blanc, and Philippe Buchez have pointed out the poor 

working conditions of women and children (Ersöz, 2006:766). As a result of this endeavor, 

liberal thinking has been replaced by social liberalism and social democracy. With the 

emergence of the concept of welfare state, after World War II, the determination and 

implementation of social policies were accepted as the primary duty of the central state 

(Ersöz, 2011: 119). The states that applied social policy were described as “Social State” and 

“Social Welfare State” (Ersöz, 2003: 6). In this period, social policies became widespread and 

the meaning of the concept expanded in these years. With the impact of the economic and 

social problems caused by the war, the concept of social justice started to be questioned. The 

social welfare state has transformed into a structure that gives importance to the policies that 

aim to increase welfare in education, health, poverty prevention, and employment, which 

provides income protection to individuals and families, protects against social dangers, grants 

social security opportunities and offers a certain standard in social services (Koray, 2008: 11). 

  

The social welfare programs planned by the central government on a national scale were 

implemented with the support of local governments. Local governments have served as 

complementary to central government (Ersöz, 2011:70-71). In this period, local 

administrations have assumed the role of local representatives of the central government as 

they are seen as sub-institutions within the central administrations. In spite of the fact that 

there are centers where the local administrations are traditionally strong in Europe, welfare 

state practices have reduced the duties and responsibilities of local governments. Local 

governments have undertaken a central role in employment, unemployment, housing, and 

health with the central government. Some of the local services were carried out by central 

governments and some of them by local governments. The functions of the local governments 

have increased in the areas of education, health, the old care services, social assistance, and 

social services (Kesgin, 2012: 172). 

After the 1970s, there were also some changes at social liberalization policies for social and 

economic development. The global capital and international organizations have a negative 

impact on the nation state and social policies, the economy‟s gaining of a supranational 

position and turning of the companies to the multinational characteristics‟ made it difficult for 

the nation state to intervene in economic processes (Nijnatten, 2000: 110-111).  From the 

1980s onwards, the concept of social welfare state, especially at developed countries, was 

abandoned and the new governmental model and management model, whose social dimension 

was reduced with the effect of neoliberal approach, emerged (Demirbilek, 2009, 81-82).
 
In 

this process, where the move away from the idea of social state has continued, local 

governments have become the main actors in the fulfillment of social policy and social 

welfare services, especially in developed countries (Kesgin, 2012:171). Besides, with the 

globalization process, decentralization in management has foreseen the transfer of decision-

making, planning, and resource transfer powers to local administrations, semi-autonomous 

organizations, foundations, associations, voluntary organizations, and private companies 

(Karakış, 2009: 139). 

All these new formations have affected central government and local governments, but this 

effect demonstrated a differentiation depending on the level of development of countries, 

management systems, relations between the central-local government and traditions. In 

developing countries, local governments are becoming a management unit where the 

functions of central government are temporarily transferred (Ersöz, 2011: 83). 
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While the power of central governments was weakened by globalization, local governments 

and non-governmental organizations began to become powers that shared power. While 

central administrations were limited in their roles, local governments became important actors 

in urban areas. Together with globalization, cities have begun to take more initiatives and the 

fact that some global cities emerged having a quality that transcends nation-state activity and 

power.  The central government, local government, civil society, capitalist organizations, and 

professional organizations were the units which have been activating their affairs in the city. 

Local units launched to be the main units that provided local services, from infrastructure to 

superstructure, housing to health, social work to social assistance, along with globalization 

(Kesgin, 2012:169-180).  Considering this, local governments have increased their 

responsibilities in implementing social policies. In addition to that, as administrations that 

perform public services, local governments, have more broadly undertaken the services of 

social policy. In the second half of the 1990s local governments started to re-use the initiative 

on the issues from local development to employment, unemployment and poverty reduction 

(Koçak et. al., 2017: 129). The municipalities that make up the local administrations in 

determining the local problems within the scope of the social policy and the solution of the 

related problems are more effective than the central administration in terms of the degree of 

closeness to the people. However, this effectiveness of municipalities depends on their 

financial structures and the welfare state approach of the central government (Ersöz, 2006: 

760). 

 

The impact of globalization in recent years in Turkey and the accession process to the 

European Union made it necessary to restructure the system of public administration and local 

government. In particular, it has made it necessary to change the organizational structures, 

business processes and functions of the municipalities, which is one of the local government 

institutions, in related to their increasing obligations and responsibilities. Apart from the 

infrastructure and technical services, which are the classical tasks of municipalities, it is 

expected that the public will assume responsibility in the field of social services in line with 

local needs. Local governments have been social policy practitioners for disadvantaged 

groups, particularly those with disabilities, the elderly, children and women. 

In this sense, three basic laws governing the duties and responsibilities of local governments 

were enacted. These laws are the Metropolitan Municipality Law no. 5216, the Municipal 

Law No. 5393 and the Special Provincial Administration Law No. 5302. In the article 14 of 

the Law No. 5393
4
, the duties and responsibilities included in the social policy were counted 

and the application was left to the municipalities. In the third paragraph, it is determined that 

the priority of services shall be determined in consideration of the financial state of the 

municipality and the urgency of service
5
. It is seen that the municipalities gain responsibility 

in the social policy applications (Koçak et. al., 2017:123-124). 

 

Paragraph 1 of Article 7 (v) of the Metropolitan Municipality Law No. 5216
6
 entitled Duties 

and Responsibilities of Metropolitan, District and First-Level Municipalities; it was 

determined that “to construct or operate health centers, hospitals, mobile health units and to 

undertake all kinds of social and cultural services for adults, old and young people, disabled 

persons, woman and children; to establish social facilities for welfare purposes and to develop 

                                                 
4
 For details, see, <www.ibb.gov.tr/en.../MUNICIPAL%20Law%20Nr .5393.doc> (Accessed in 23.06.2018). 

 
5
 For details, see, <www.ibb.gov.tr/en.../MUNICIPAL%20Law%20Nr .5393.doc> (Accessed in 23.06.2018). 

 
6
 For details, see, <www.ibb.gov.tr/.../GREATER%20CITY%20Law%20Nr.52>,  

<http://www.lawsturkey.com/law/law-on-metropolitan-municipalities-5216>,  (Accessed in 23.06.2018). 
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the existing ones, to open and operate or let others to operate courses for improvement of 

skills and gaining professions; To establish cooperation with universities, higher education 

institutions, technical high schools and civil community organizations while performing these 

activities”. Furthermore, in paragraph 2 (d), the metropolitan and first-tier municipalities 

gained the responsibility of services specified in the first paragraph “to exercise the 

authorization given by Shanty House Law Nr. : 775; to construct parking places, sporting, 

recreation and entertainment places and parks; to render social and cultural services for adults, 

disabled persons, women, young ones and children; To open courses improvement of skills 

and to gain a profession, to construct buildings and facilities to be used for health, 

educational, cultural services, to undertake maintenance and repair of these places; to protect 

natural resources and historical and cultural places; to render services aimed to develop the 

areas and buildings of great importance from the aspect of urban history and to ensure that 

their functions are improved to serve the purpose” (Metropolitan Municipality Law No. 5216, 

2004)
7
. In the arrangements, the central and local administrations are not seen as their 

alternative, the division and distribution of tasks are emphasized, and it is also designated that 

the local administrations are able to fulfill social services more effectively and efficiently than 

the central administrations due to the reasons such as the inventory of local disadvantaged 

segments and their proximity to the beneficiaries of these services (Aydın, 2009: 36) 

 

4. The Disabled and Local Governments: Social Policy Applications Towards The 

Disabled 

 

From the 16
th

 century on, the reduction of social risks in the world and the development of 

social rights are the areas of importance for political decision-makers. Prior to World War I, 

the development of special training techniques according to the type of disability and 

utilization of these techniques has been the primary target. Following World War I, medical 

and vocational rehabilitation services have gained intense interest. Especially, with the 

welfare state after the Second World War, social rights and the development of these rights 

have been the most important issues. Equality is seen as a right, as a result of the struggles on 

the disabled individuals is equal with other citizens, by social state practices (Kesgin, 2014: 

7). In the past, while the disability is seen as a personal defect, it is now seen as a form of 

discrimination that emerges as a result of the defects in society. In developed countries, all 

aspects of the lives of persons with disabilities (special policies such as education, health, 

employment, welfare benefits) are subject to public policy (Allock et.al., 2011: 521-522), 
 

European countries have fulfilled the necessity of being a social state by realizing important 

legal regulations based on rights-based and social citizenship in the field of disability 

(Küçükali, 2015: 102).  

While the first social practices for the disabled people were seen primarily in the 

responsibility of the local and civilian functioning units, the central governments together 

with the welfare state became the most important actors in this field. With the globalization of 

the post-1980 period and the weakening of the nation-state; local governments and non-

governmental organizations emerged as the main actors in this area. While central 

administrations transfer their power to the local and civil society, voluntary organizations; 

these units became important actors in social responsibilities (Lorrain and  Stoker, 1997; 

Kleinman, 2006: 175 cited in Kesgin, 2014: 8). In our country, the disabled-friendly social 

policies were started 20-30 years later compared to Western societies. The characteristics of 

                                                 
7
 For details, see, <www.ibb.gov.tr/.../GREATER%20CITY%20Law%20Nr.52>,  

<http://www.lawsturkey.com/law/law-on-metropolitan-municipalities-5216>,  (Accessed in 23.06.2018). 
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our country‟s welfare system and the protection and solidarity-based approach are expressed 

as the cause of the delay in the development of social policies (Seyyar, 2008). 

In Turkey, the development of social rights and policies towards disabled people, in 

particular, at the creation of the institutional and legal infrastructure, significant 

improvements have been experienced since the 1990s. In addition to the social policy 

implementations at the central level towards the disabled, it is seen that the duties and 

responsibilities of local governments in this field have increased over time. The local 

government units in Turkey‟s administrative structure cover the municipalities, special 

provincial administrations, and the village administrations. However, the role of 

municipalities in meeting local, political, and social needs at the local level is becoming 

increasingly prominent in the local governments with the urbanization process (Metin, 2017: 

323). Previously, problems and solutions for the disabled were carried out by the „Social 

Services and Child Protection Organization‟ in cooperation with the local authority in public 

authority (Sözer, 2018: 120-124).  These services, as emphasized in the Metropolitan 

Municipality Law, will be more successful if the special provincial administrations, 

municipalities, universities and non-governmental organizations are in financial support and 

cooperation. According to the country‟s specific conditions and the level of regional 

development, problems should be identified in the first place and then the policies to be 

implemented should be determined. 

 

At this context, „I. Disabled Council Meeting‟ in Turkey for the first time in 1999 was held 

within the context of efficient social policy for the disabled, and it was decided to enforce the 

Law on Disability. Besides, „II. The Disabled Council Meeting‟ was held in 2005 with the 

main theme of “Disability and Local Government” accelerate the enforcement of the 

disability law and also helped in determining the disabled-friendly social policies. The 

physical environment, the participation of the disabled in the labor market, the social service 

and assistance subjects were determined (Seyyar, 2008). Since 2000, the policies developed 

for people with disabilities in Turkey, changing on a global scale; social policies have not 

implemented just the medical model that provides the physical point of view of disability, 

disability evaluated as a social point of view and social policies have the orientation to be 

implemented at the social model with a humane attitude (Kara, 2016: 253)
.
 

Another important development for people with disabilities in Turkey within the scope of 

social policy is the „United Nations Convention on the Rights of the Disabled‟ which was 

adopted in 2009. The Convention has introduced a number of obligations to the contracting 

states. Under the Convention, states are obliged to ensure the full realization of the human 

rights and fundamental freedoms of all persons with disabilities and to strengthen the rights 

and freedoms of persons with disabilities (Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities, 2009)
8
. 

In addition, the Law No. 5378 on Disabled Persons has encouraged the disabled to benefit 

from fundamental rights and freedoms. Obligations have been imposed on the relevant public 

institutions and organizations, in particular, the local authorities. In the articles on 

accessibility and occupational habilitation and rehabilitation, it is seen that municipalities are 

assigned responsibilities on these areas (Law on Disabled Persons No. 5378)
9
. 

Providing services for disabled people in the Metropolitan Law numbered 5216, the duties of 

municipalities were counted. Also, the social services and assistance to be made for disabled 

people were included among the duties of the metropolitan mayor. The expenses of 

metropolitan municipalities included social services and assistance for the disabled. In this 

                                                 
8 For details, see, <http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>. 
9 For details, see, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf>. 
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regulation, the obligation to establish disabled service units in order to provide information, 

awareness, guidance, counseling, social and vocational rehabilitation services for the disabled 

in the municipalities have been imposed. There are also provisions regarding the continuation 

of the activities of these units in cooperation with the foundations, associations and their 

higher organizations established for the purpose of the provision of social services to the 

disabled people (Metropolitan Law No. 5216)
10

. 

 

5. The Case of Eskisehir Metropolitan Municipality 

5.1. Eskisehir Metropolitan Municipality Social Service Applications 

At the website of the Eskisehir Metropolitan Municipality, it is designated that the Social 

Services Department carries out its activities in accordance with the Law No. 5216 on the 

Metropolitan Municipality Law and the Municipal Law No. 5393. Besides, it is also pointed 

out that Social Assistance Services Branch Office provides social support to the citizens 

living in the metropolitan municipality with no income or low income, supporting them with 

aid assistance and with the provision of pre-school education. After completing the necessary 

official documents and declarations of the citizens applying to Social Assistance Services 

Branch Office, it is denoted that the necessary assistance is made to those who are eligible as 

a result of the investigations conducted by that unit. 

At the website it is also pointed out that Social Assistance Services Branch Office brings 

together new or second-hand goods donated by charitable citizens to those in need. Units 

affiliated to the Department of Social Assistance Services are clarified as; 

• Social Assistance Unit (Food Aid, Firewood Aid, Home Assistance Aids, Roadside 

Assistance, School Aids, Supporting Social Activities, sheltering Homeless Citizens in 

Winter) 

• Clothing Support Store 

• Es Children‟s House.
11

 

 5.1.1. Es Children’s House 

Es Children‟s House unit launched its operations in 2011, and at the establishment process, it 

grasped the right to receive a grant from the EU Central Finance Contract Unit. At the website 

of the Eskisehir Metropolitan Municipality, it was denoted that children aged 36-60 months 

who do not have the chance to take pre-school education can benefit from pre-school 

education under the same conditions as their peers in the fully equipped Es-Children‟s House. 

It is also added that equality of opportunity is provided to children that contributes to the 

schooling rate in Eskisehir. Es Children‟s House is clarified as one of the first applications in 

Turkey that provides assistance to the children and their family whose one of the parents‟ is in 

prison
12

.  

 5.1.2. Women’s Counseling and Solidarity Center 

At the website of the Eskisehir Metropolitan Municipality, it was denoted that Women‟s 

Counseling and Solidarity Center has the vision of providing women‟s empowerment and 

support services, by providing information about ways to combat violence, conducting 

educational studies aimed at empowering women, providing individual counseling for women 

in psychology, law and healthy nutrition, providing general consultancy services for other 

needs. 

Women‟s Counseling and Solidarity Center  is emphasized as working in cooperation with 

institutions  and organizations such as Eskisehir Public Education Center, Eskisehir Public 

Health Center, International Child Center (ICC), BARO Women‟s Commission, Women‟s 

                                                 
10 For details, see, < http://www.lawsturkey.com/law/law-on-metropolitan-municipalities-5216> 
(Accessed in 23.06.2018). 
11 For details, see, < http://www.eskisehir.bel.tr/sayfalar.php?sayfalar_id=39> (Accessed in 15.07.2018). 
12 For details, see, http://www.eskisehir.bel.tr/sayfalar.php?sayfalar_id=40 (Accessed in 15.07.2018). 



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social              Antalya/Turkey 

Impacts of Globalization and Liberalization”                      11
th

-13
th

 October 2018 

 

  370 
 

Research Centers of Universities, Provincial Directorate of Family and Social Policies, 

Women‟s Libraries, ETO, Medical Chamber, Turkish Psychiatry Association-Eskisehir 

Mental Health Branch, Turkish Psychologists Association, Social Services Association, 

Guidance and Counseling Association, Kamer, Mor Çatı, Gündem Child
13

. 

5.1.3. Eskisehir Metropolitan Municipality Art Vocational Training Courses (ESMEK) 

At the website of the Eskisehir Metropolitan Municipality, it was designated that Eskisehir 

Metropolitan Municipality Art Vocational Training Courses (ESMEK) has been established in 

5 different neighborhoods Since 2001, to meet the general education needs of  citizens, to 

provide their social and vocational education in a reliable environment, to contribute to their 

mental, physical and spiritual development, to improve their professional and artistic 

knowledge, to be confident in the society, entrepreneur, to train individuals who realize the 

social, economic and political elements of the environment they live in. In this sense, it is 

determined that over 70000 citizens have benefited from these centers free of charge. At the 

website, it is also indicated that activities of ESMEK cover many areas such as non-formal 

education, exhibitions, interviews, concerts, excursions, seminars, sales of trainee products, 

cultural and social activities. The activities are carried out by the Public Training Centers, 

Universities, and ESMEK. 

The target audience of ESMEK centers (Touristic Craft Center, Vocational Training and 

Education Center, Emek Education Center, Yunusemre Education Center, Sultandere 

Education Center, Summer Schools) are declared as; in order to provide equal opportunities in 

education, the families with low income levels and children, women, young girls and boys, 

unemployed, those who want to progress in their profession, who want to gain a new hobby, 

art and skills, retirees and those who want to improve themselves, want to contribute to the 

family economies.
14

 

5.2. Eskisehir Metropolitan Municipality Disabled Unit 

At the website of the Eskisehir Metropolitan Municipality, it was designated that Disabled 

Unit works to be an accessible city that will enable the disabled people living within the 

borders of the Municipality of Eskisehir to move freely without the need for another people. 

The objectives of the disabled department have been determined as to produce solutions and 

integrate inclusion programs to the disabled people who are supported in the fields of social, 

cultural, health, sports, and education. 

At the website, it is elucidated that in order to facilitate the lives of people with disabilities 

and to support them in a social and cultural sense, the Disabled Unit continues its activities in 

cooperation with different associations, in particular, public institutions and organizations, as 

well as with disability associations. 

It is determined that the disabled who have applied to the disabled unit either personally or by 

phone, provide the necessary information about the services, with the aim of making the 

society more sensitive to the people with disabilities. The unit has been also denoted that 

related programs, special day celebrations, entertainment and concert programs, panels, 

conferences, interview programs have been organized for the disabled. At the website, it is 

also indicated that for urban and hospital transportation with the help of municipality vehicles 

with lifts, which are primarily orthopedic disabled people, and the students who are enrolled 

to the Anadolu University Hearing Impaired Children Education Center (İÇEM) are provided 

free of charge transportation with the ICEM services. In addition, it is also clarified that by 

applying to the disabled unit with the official application and physical, mental, hearing and 

visually impaired citizens who have no required financial possibility to buy disabled 

equipment; after the completion of the necessary documents and the necessary research has 

                                                 
13

 For details, see,< http://www.eskisehir.bel.tr/sayfalar.php?sayfalar_id=41> (Accessed in 15.07.2018). 
14

 For details, see,<  http://www.eskisehir.bel.tr/sayfalar.php?sayfalar_id=32 >(Accessed in 15.07.2018). 



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social              Antalya/Turkey 

Impacts of Globalization and Liberalization”                      11
th

-13
th

 October 2018 

 

  371 
 

been made by the disabled unit, the tools and equipment they need are provided by that 

mentioned unit
15

. 

Services provided by the Branch Office for Women, Children and Disabled Services are 

declared as follows:  

• To provide all kinds of social services to meet the material and spiritual needs of the 

disabled, to take necessary measures, 

• To provide all kinds of social and economic assistance for students with disabilities in 

schools, to provide transportation to their schools,  

• To provide access to their schools,  

• To provide disabled citizens (wheelchair, hearing aid, etc), crutches, dentures, to provide 

equipment, to accept the donations, to provide the disabled vehicles, supplies to the disabled 

according to the criteria.
16

 

5.3. Mentally Disabled Daytime Living Center of the Department of Social Services 

Mentally Disabled Daytime Living Center of the Department of Social Services Instruction, 

Mentally Disabled Daytime Living Center mission has been determined in Article 4- (1) 

Mental disabilities in need of care and mental insufficiency in the medical report owned by 

the Alzheimer‟s Disease patient; is a center that aims to facilitate the participation of the 

individuals in the community life in need of care in the disadvantaged group with the 

provision of personal care and psychosocial support to meet these needs.
17

 

In Mentally Disabled Daytime Living Center of the Department of Social Services 

Instruction, at Article 6, type and quality of the services has been emphasized as follows;  (1) 

Services provided at the center; it includes personal care services and psycho-social support 

services for the care of the individual. 

(2) Care services provided at the center; bathing, helping to eliminate the need for toilet and 

cleaning when necessary, cutting the nails, cleaning the hair, cleaning the teeth, eliminating 

the needs of food and drink, cleaning the hands, face and feet, making the beard shaving, 

cleaning the unwanted hair, dressing and removing the clothes, nose and cleaning services 

such as cleaning the ear, cleaning and correcting the bed, cleaning the room, washing the 

clothes, protection against dangers and observing. 

 (3) Psychosocial support services and other services provided at the center; services that will 

be provided through personal and group work to acknowledge the family of individuals, 

services for determining the level of obstacle, acceptance of the environment that bring up, 

and information on how to support her/him with  central activities in accordance with 

development areas; social, cultural, artistic and sportive activities for the integration and 

participation of the individual, it includes the services to be given by the personal and group 

work method to prevent an individual from abandoning negative feelings
18

. 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 For details, see,<  http://www.eskisehir.bel.tr/sayfalar.php?sayfalar_id=43> (Accessed in 15.07.2018). 
16

 For details, see, 2017 Activity Report, p.49. 
17

For details, see , Eskisehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Zihinsel Engelli 

Gündüz Yaşam Merkezi Yönergesi<  

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/137558?AspxAutoDetectCookieSupport=1, p.2.>. 
18

 For details, see , Eskisehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Zihinsel Engelli 

Gündüz Yaşam Merkezi Yönergesi <  

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/137558?AspxAutoDetectCookieSupport=1, p.4.>. 
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5.2.3. Eskisehir Metropolitan Municipality Social Services Towards The Disabled:  The 

Evaluation of 10 Year Activity Reports of Eskisehir Metropolitan Municipality 

Chart 1: Eskisehir Metropolitan Municipality Social Services from 2008 to 2017 
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2008 250 300 20 
cordless 
disabled 
vehicle 

45 dialysis 
patient / 
17 
Alzheimer 
patient 

100 + + + - 

2009 250 300 2 
cordless 
disabled 
vehicle 

47 dialysis 
patient/ 
17 
Alzheimer 
patient 

100 + + + - 

2010 - 150 11 
cordless 
disabled 
vehicle 

47 dialysis 
patient 

65 + + + - 

2011 250 67 13 
cordless 
disabled 
vehicle 

45 dialysis 
patient/ 
45 
Alzheimer 
patient 

64 + + +  
The 
assistance 
towards 
the 
Disabled 
Unions: 3 

2012 75 170 18 
cordless 
disabled 
vehicle 

94 dialysis 
patient/ 
80  
Alzheimer 
patient 

135 + + +  
The 
assistance 
towards 
the 
Disabled 
Unions: 5 

2013 150 249 19 
cordless 
disabled 
vehicle: 
Total 39 
 

121 
dialysis 
patient/ 

168 + + + The 
assistance 
towards 
the 
Disabled 
Unions: 20 

2014 2 362 Total 39   45 dialysis 
patient/ 

84 + + +  
The 
assistance 
towards 
the 
Disabled 
Unions: 44 
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2015 - 100 18 
cordless 
disabled 
vehicle: 
Total 90 

13 patient 105 + + + - 

2016 - 100 14 
cordless 
disabled 
vehicle 
Total: 
149 

13 patient 77 + + 
 

+ - 
 

2017 - 100 71 
cordless 
disabled 
vehicle 
Total: 
209 

12  98 + + + - 
 

In examining, the educational assistance, it can be stated that there is not a balanced 

distribution from 2008 to 2017 activity years. During the 2008, 2009, and 2011 activity years 

that assistance reached to its highest rate with 250 disabled citizens. After the activity year of 

2014, there was any educational assistance towards the disabled. Secondly, health, nutrition, 

and coal assistance had been in a considerable degree in comparison with the educational 

assistances. Especially, in the years of 2008, 2009, 2013, and 2014 the number of the disabled 

facilitated from that assistance changed between 300 and 362. Besides, the equipment 

assistance was limited from 2008 to 2012 with only the provision of cordless disabled vehicle 

up to the number of 20 disabled. The activity year of 2013 is a turning point for that related 

aid; the equipments launched to diversify with including disabled walking sticks, crutches, 

electrolarynx device, FM device, and batteries for the disabled chair, patient beds, manual 

wheelchairs, hearing aids, and their batteries, cable. That related aid was gradually raised after 

the activity year of 2013.  

Eskisehir Metropolitan Municipality also provides dialysis and alzheimer patients service 

assistance. That assistance has also a varying degree concerning the number of the applied 

disabled. The activity years of 2011 (90 patient), 2012 (174 patient) and 2013 (121 patient) 

are significant at the provision of services by a high number of disabled patients. Moreover, 

the students who are enrolled to the Anadolu University Hearing Impaired Children Education 

Center (İÇEM), provided free of charge transportation with the ICEM services. That 

assistance has also a varying degree that covering between 64-168 students. Ramadan meal, 

free ticket provision for theater and plays, pedestrian road construction and repair had been 

provided for all activity periods of the municipality to the disabled. Critically, the 

municipality also launched assistance towards the disabled associations and unions in the 

activity year of 2011, and this ratio increased in years from 3 to 5 in the 2014 activity year. 

This proportion increased to 20 in 2013 period and jumped to 44 in the activity year of 2014. 

 

Chart 2: Eskisehir Metropolitan Municipality Social Services from 2008 to 2017 
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2008 Directorate Of Culture And Social 
Work 

Unimpeded Living Fair 
Istanbul: participation with 30 
disabled 
 

The Disabled Project: 
Services are provided to 
dialysis patients, alzheimer 
patients, and disabled 
people. In addition, 
education, health, food, 
and coal assistances are 
provided to disabled 
people. 
 
Bread Kiosk provision: 6 

2009 Department of Social Services Ramadan meal The Disabled Project 
 
Bread Kiosk provision: 6 

2010 Department of Social Services: 
 
Disabled Special Services Branch 
Office 

Ramadan meal The Disabled Project 
 
People with Disabilities 
Meet with Literature: 
(Municipality- Anadolu 
University - Turkey 
Disabled Association 
Eskisehir Branch 
collaboration ) being 
disabled is not 
handicapped for the 
creativity of the children 
 
Unimpeded sublimation 
Printing Training & 
Application (Towards 
employment 
generation): Project 
application to Japan 
Embassy (Rejected) 
 
 
Disabled Healthy Life 
Central (Integration): 
Project application to 
Japan Embassy (Rejected) 

2011 Department of Social Services: 
 
Disabled Special Services Branch 
Office 

Ramadan meal  
24 August Dinner for Disabled 
Associations 
 
Eurasian Circus: 1000 free 
ticket for the disabled. 
 
16 to 20 November 2011 
Women’s Basketball match was 
held and Turkey Deaf Sports 
Federation has been given to 
support for the Championship. 

The Disabled Project 
 

2012 Department of Social Services: 
 
Disabled Special Services Branch 
Office 

Ramadan meal  
24 August Dinner for Disabled 
Associations 
 
Eurasian Circus: free ticket for 
the disabled 

The Disabled Project 
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World Disabled Day: Diner  
Organization: 1000 ticket 
 

2013 Department of Social Services: 
 
Disabled Special Services Branch 
Office 

Ramadan meal  
 
The Disabled council organized 
art and poetry contest for the 
Disabled Week: Award ceremony 
 
The Disabled council organized 
press release and panel on the 
disabled problems 
 
Ramadan Dinner for Disabled 
Associations: 26 July 2013 
 
World Disabled Day: Diner  
Organization (5 December 2013) 
 
Disability Life Festival: Disability 
Coordination Center on 9 
November 2013 (700 free meal 
ticket for the disabled) 

The Disabled Project 
 
Bread Kiosk provision: 6 

2014 Department of Social Services: 
 
Disabled Special Services Branch 
Office 

Ramadan meal  
 
13 April Eskisehir Disabled 
Sports Club event 
 
17 July disabled associations iftar 
dinner 
 
Disabled Associations visit of 
municipality (10-17 May Disabled 
Week) 
 
3 December World Disability 
Day Wish Lighthouse Flying 
Festival 
 
Free entrance to the Eskisehir 
museum 

 
The Disabled Project 
 
Bread Kiosk provision: 6 
 
KOSGEB applied 
entrepreneurship training 

2015 Department of Social Services: 
 
Directorate of Women-Children and 
Disabled Branch 
 
Disabled Unit 

Ramadan meal  
 
03.12.2015 World Disabled Day 
A fish feeding workshop was 
built for the 20 İÇEM student 
group and a group of 22 students 
from Adnan Menderes 
Kindergarten. 
 
Social Support Services and 
Happy Life Education Seminar 
for Disabled, Elderly, and 
Families 
 
11 December  Disability 
Interviews with the Disabled 
Services Unit Necdet TURHAN 

The Disabled Project 
 
Bread Kiosk provision 
 
Project Writing Training 
 
Training on issues to be 
considered in disabled 
access and solutions: 11 / 
12.11.2015 (72 disabled) 
 
15 student: 27.10.2015 
Aqueous Experiments for 
Mentally Handicapped, 
Diver Communication, 
Marine Pollution and Fish 
Feeding Training 
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19 April Disabled Coordination 
Center activity  
 
10 May Association of  Solidarity 
of the Visually Impaired 
(GÖRSEM) cultural activity 
 
10 June Children of Disabled 
Solidarity, Assistance and 
Awareness Association Picnic 
 
6 July Association of Solidarity 
for the Visually Impaired 
(GÖRSEM) Iftar Dinner 
 
Disability Day Science Tour & 
Space House Screening & 
Workshop Event 
 

 
Creative drama course has 
opened for the disabled 
(01.12.2015) (10 disabled) 

2016 Department of Social Services: 
 
Directorate of Women-Children and 
Disabled Branch 
 
Disabled Unit 

Ramadan meal  
 
3 December World Disability 
Day Dinner 
 
Workshop for Support to 
Disabled old People 
 
20 May Disabled Services Unit 
Disabled Week Picnic: 700 free 
ticket 
 
23 May “Disability Relatives 
Experience Sharing” 
Meeting 
 
28 November  Disabled Service 
Unit Looking for Disabled 
Volunteers Great Meeting 
Activity 
 
20 May 2016 Derya Park, 
Disabled Picnic 
 
Life Is Beautiful With 
Differences: Anadolu University 
Social Innovation Club and 
Association of Unhampered Life 
Solidarity Association to ensure 
equal participation of disabled 
people in social life 
 
Yılmaz Büyükerşen Wax 
Sculptures Museum’s  income pie 
allocated to the disabled children 
educational expenses 
 

The Disabled Project 
 
Bread Kiosk  
 
04/12/2016 
Workshop Training of 
your Aquarium: Fish 
Feeding for 40 İÇEM 
students 
 
11 November Disabled 
Services Unit: Disabled 
Care Training 
 
10-11 December 2016 
Rights-Based Support 
Project for Disabled 
Women 
 
Advantage Taxi 
Application: With the 
advantage of taxi 
application, it is aimed to 
provide easy access to the 
places where the elderly 
and people with 
disabilities living in the city 
center have limited 
mobility. 
 
Art For All 
Project application: social 
integration (not win a 
Grant) 
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2017 Department of Social Services: 
 
Directorate of Women-Children and 
Disabled Branch 
 
Disabled Unit 

The hospital building has been 
converted to disabled care center 
 
The Opening of Mentally 
Handicapped Daytime Center 
 
Anadolu University Disabled 
Research Institute conversation 
 
Disabled Week Gürcan DEMİR 
Recital 
 
Eskisehir City Council 
Environmental Health Working 
Group, 7-14 January White 
Walking Stick Visually Impaired 
made a press release due to the 
disabled week. 
 
31 March Directorate of 
Women’s Services for Children 
and Disabled Services “I'm here 
if I can  Access” Exhibition 
 
4 April “Accessible City” Panel 
for Women’s Child and Disabled 
Services Branch Office 
 
10 April Women’s and Disabled 
Services Branch Office Design 
Workshop for Everyone 
 
5 May Women’s and Children’s 
Disabled Services Branch Office 
Animation Workshop Activity 
 
1 - 2 June Disabled People’s Iftar 
Dinner 
 
 
 
 

Ceramics Education for 
the Disabled 8 June 
Vocational Training and 
Training Center 
 
Advantage Taxi 
Application:720 
 
This City does not 
recognize obstacle: Like 
You (employment 
generation) (not win a 
Grant) 
 
Unhindered City-1-2 
(Vocational Training c-
Course: Employment) (In 
evaluation) 
 

In examining institutional context of the Eskisehir Metropolitan Municipality; it is seen that 

the disabled services have been firstly provided by the unit called “Directorate Of Culture 

And Social Work” in 2008; and at the following year this unit‟s name is changed as the 

“Department of Social Services”; there is a sub-unit named “Disabled Special Services 

Branch Office” until the year of 2014. By 2015 onwards, under the Department of Social 

Services, there is also the Directorate of Women-Children and Disabled Branch that makes 

influential activities concerning the disabled in the city. 

It can be clearly stated that the name of the unit has been changed in years; the municipality 

launched to give more attention to the disabled with the establishment of a specific unit 

“Disabled Special Services Branch Office”. That related unit is oriented more affairs towards 

the disabled after its separation from the Directorate of Culture and Social Work. 

At the second dimension, if the chart‟s second column, under the name of “Activities, 

Seminars, Festivals” is analyzed, it is seen that from 2008 to 2011, there is a limited number 

of organization and these are mostly based on the organization of the Ramadan meal for the 

disabled.  During the 2011 and 2012 activity period of the municipality; Dinner organizations 

for the Disabled and for the disabled associations were held. At the two year period, 1000 free 
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tickets were allocated for the disabled for the Eurasian Circus organization and also the 

transportation facilities had provided to the disabled for that related organization. At that 

period, under the Disabled Day organization, dinner program was organized with the 1000 

participant capacity. In the 2013 activity period, different from 2011-2013 periods; the 

disabled council organized art and poetry contest and an awards ceremony was realized. That 

related Council also organized press release and panel on the disabled problems. Critically, 

for the first time, “Disability Life Festival” held by the Disabled Coordination Center on 

November 2012 with the provision of 700 free meal ticket for the disabled. In the 2014 

activity period, Dinner organizations for the Disabled and for the disabled associations were 

held; the Disabled Associations also visit the mayor in the context of the Disabled Day. 

Additionally, a sporting event has been organized by Eskisehir Disabled Sports Club and on 3 

December another festival called “World Disability Day Wish Lighthouse Flying” was held. 

After the year 2014, from 2015 to 2017 the number of  activities, seminars, and festivals had 

been gradually raised on the disabled. In the year 2015, two workshops have been organized, 

one of them was held on 03.12.2015 in the context of World Disabled Day, a fish feeding 

workshop was built for the 20 İÇEM student group and a group of 22 students from Adnan 

Menderes Kindergarten. The other workshop was held in the Disabled Week under the name 

of “Science Tour & Space House Screening & Workshop Event”. Besides, on 19 April 

Disabled Coordination Center activity and on 10 May Association of Solidarity of the 

Visually Impaired (GÖRSEM) cultural activity were organized. Also, seminars started to be 

held in the municipality framework, Social Support Services and Happy Life Education 

Seminar for Disabled, Elderly and Families was organized and on December 11, Disability 

Interviews with the Disabled Services Unit was organized. Lastly, on 10 May Association of 

Solidarity of the Visually Impaired (GÖRSEM) cultural activity and on June 10 Children of 

Disabled Solidarity, Assistance and Awareness Association Picnic were held for the disabled. 

In the year 2016, lots of meetings and workshops had been organized; such as Workshop for 

Support to Disabled old People, on 23 May, Disability Relatives Experience Sharing Meeting, 

on November 28 Disabled Service Unit Looking for Disabled Volunteers Great Meeting and 

lastly, Life Is Beautiful With Differences Meeting with the collaboration of  Anadolu 

University Social Innovation Club and Association of Unhampered Life Solidarity 

Association to ensure equal participation of disabled people in social life. Besides, Ramadan 

meal, on 3 December World Disability Day Dinner and on May 20, Disabled Services Unit 

Disabled Week Picnic with the provision of 700 free tickets were organized. In the year 2017, 

an important step has been taken by the opening of the mentally handicapped daytime center. 

At that context, hospital building is also converted to the disabled care center. In that regard, 

Anadolu University Disabled Research Institute conversation, Disabled Week Gürcan 

DEMİR Recital, Eskisehir City Council Environmental Health Working Group, on 7-14 

January made a press release due to the disabled week, on 31 March Directorate of Women‟s 

Services for Children and Disabled Services “I'm here if I can Access” Exhibition, and on 4 

April “Accessible City” Panel of Women's Child and Disabled Services Branch Office were 

organized. Additionally, 10 April Women‟s and Disabled Services Branch Office Design 

Workshop for Everyone, and on 5 May Women‟s and Children‟s Disabled Services Branch 

Office Animation Workshop Activity and lastly, on 1-2 June Disabled People‟s Iftar Dinner 

were held for the disabled. 

At the third dimension of the chart, under the name of “Training and Employment Facility 

Programs”, in the activity years of 2008 and 2009, only the Disabled Project and the disabled 

bread kiosk provision were implemented. Within the context of the Disabled Project
19

; social 

services have been provided to dialysis patients, alzheimer patients, and the disabled. In 

                                                 
19 For details, see, 2008 Activity Report of Eskisehir Metropolitan Municipality. 
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addition to that, education, health, food, and coal assistances have been also provided to the 

disabled. That related project is an ongoing project of Eskisehir Metropolitan Municipality. In 

the activity year of 2010, „People with Disabilities Meet with Literature‟ activity was 

organized with the Municipality-Anadolu University-Turkey Disabled Association Eskisehir 

Branch collaboration under the motto of being disabled is not handicapped for the creativity 

of the children. Two projects applications were realized such as “Unimpeded sublimation 

Printing Training & Application (Towards employment generation)”, Project was applied to 

Japan Embassy (Rejected) and “Disabled Healthy Life Central (Integration)” Project was 

applied to Japan Embassy (Rejected). From 2011 to 2013 activity years, a limited number of 

project has been realized as same as the 2008 and 2009 period with the Disabled Project and 

the provision of the Bread Kiosk to the disabled. In the activity year of 2014, an important 

step had been taken with KOSGEB application of entrepreneurship training. In the activity 

year of 2015, different from the other years some training activities launched for the disabled 

such as Project Writing Training, Training on issues to be considered in disabled access and 

solutions, Aqueous Experiments for Mentally Handicapped, Diver Communication, Marine 

Pollution and Fish Feeding Training including 15 students; and also creative drama course 

opened for the disabled. The Disabled Project and the provision of the Bread Kiosk to the 

disabled were also sustained at that related year. In the activity year 2016, two training 

programs applied as; Workshop Training of your Aquarium: Fish Feeding for 40 İÇEM 

students, Disabled Care Training by the Disabled Services Unit. 

On 10-11 December 2016 Rights-Based Support Project for Disabled Women and Art for All 

Project applications were realized towards social integration (not win a Grant). Lastly, 

Advantage Taxi Application
20

 launched with the target to provide easy access to the places 

where the elderly and people with disabilities living in the city center have limited mobility. 

In the activity year of 2017, 8 June Ceramics, Education for the disabled was realized by 

Vocational Training and Training Center; and two project applications were realized as “This 

City does not recognize obstacle: Like You  (employment generation)” (not win a Grant) and 

Unhindered City-1-2 (vocational training course: employment) (In evaluation). Finally, 

Advantage taxi application had been also sustained with covering 720 disabled. 

 

6.Conclusion and Proposals 

Social policy on a global scale is organized in different ways within the local / regional / 

global economic transformations. Until today, four main actors have played an important role 

in the implementation of social welfare services, including family, voluntary organizations, 

private sector, and public institutions. In that context, local governments in developed 

countries and in our country have created the most important local structures in performing 

social policy functions. Especially, by the 2000s onwards, in Turkey municipalities have 

become institutions offering wide social policy services at the local level. As a result, there 

has been a large increase in the duties and functions of the municipalities. In addition to the 

classical municipal activities, municipalities have focused on social services within the 

context of social policy, such as social assistances, education, health, housing, vocational 

skills, social services, and assistance. Various services aimed at “elderly, disabled, women, 

children, poor and those who need urgent help, especially risky groups”, have formed the 

subjects of local services. 

People with disabilities in our country faced with lots of problems concerning both individual 

and social life such as education, health, poverty, exclusion, accessibility, and psycho-social 

and social life problems. Social policy practices for the disabled in our country are formed 

that based on the services provided by the General Directorate of Disabled and Elderly 

                                                 
20 For details, see, 2016 Activity Report of Eskisehir Metropolitan Municipality. 
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Services and the social services have been carried out by the central administration 

institutions for many years. Although this situation provided advantages in the central 

planning point, it included problems such as service provision which is sensitive to local 

needs. Besides, parallel to the expansion of the duties and authorities with the legal 

arrangements made in 2004-2005, local governments have started to produce social policies 

in social service areas. In the arrangements made in municipal and social areas, social service 

delivery is defined as one of the responsibilities of local administrations. Due to its close 

proximity to the public, local governments can achieve more effective and productive results 

in the implementation of social policies than the central government. This situation has 

brought local governments to an advantageous position. 

However, in addition to these advantages, the transfer of these services to local 

administrations has brought some problems. In particular, in the area of social services, local 

administrations and central administrations are also held responsible and accountable at the 

same time,  in a manner that is not based on a particular system and control. As a result of 

this, it created some gaps and dilemmas in the provision of the carried out social service. In 

order to achieve the desired level of social services to be carried out by local governments, the 

local government system needs to be strengthened structurally and functionally. 

Furthermore, when evaluating the municipalities condition on the provision of social services 

in a general context, one of the main problems encountered in the field of social services and 

assistance is the disorganization and difference in the legislation. There are provisions in the 

laws on social services and assistance and other administrative arrangements. Due to the 

different criteria and conditions included in these provisions, application unity cannot be 

achieved. In addition, due to the fact that the municipalities‟ duties related to social services 

and assistance are very broadly defined in the relevant legal regulations and appreciation of 

the application, there is a great difference between the provinces in terms of the quality of the 

services beneficiaries and the aid provided. The existence of all these problems reduces the 

practical effectiveness of the services offered by local authorities (Devlet Denetleme Kurulu 

Araştırma ve İnceleme Raporu, 2009: 26-27). 

Another issue is related with the social workers; local governments should employ social 

workers, who are social assistance practitioners of local governments, for the effectiveness 

and efficiency of the services provided for the disabled and the disadvantaged groups. Thus, 

the decisions concerning these groups will be taken in accordance with the professional 

principles. There are some public concerns about the transparency and distribution of aid in 

the social service and assistance practices of local government units. Therefore, a system 

should be established to provide specific criteria and specific control in the provision of social 

services and assistance. Another problem is concerning with the delivery of the services and 

the information process about the provision social of social services and assistances; social 

services and assistance cannot be delivered to persons with disabilities and they are not 

adequately informed about the provided services. Therefore, it is necessary to make 

arrangements to inform the target audience and to facilitate their access to social services 

programs. 

When Eskisehir Metropolitan municipality social services have been evaluated, it is seen that 

the municipality only provides services to the applied people with disabilities, there is not 

inventory study to encompass a large number of people to facilitate from that provided 

services. However, it can be also stated that with the establishment of a specific unit towards 

the disabled; the provided services have been diversified in a considerable proportion. 

Besides, the municipality cannot provide sufficient training programs for the disabled in 

related with their integration of the disabled to the labor force. In this sense, the municipality 

has mostly provided education, health, nutrition, coal, equipment, transportation, free ticket 

distribution, pedestrian road construction, and repair services. It can be also stated that the 
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number of projects towards the disabled is also limited that more projects should be prepared 

to raise the quality of life standards of the disabled on that dimension. Consequently, social 

workers should be employed within the municipalities‟ structure at the provision of social 

assistances and services for the effectiveness and efficiency of the services provided for the 

disabled and the disadvantaged groups. 
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Abstract 

The aim of this study is to explain and identify the issues about relationship between 

sustainability and recycling through the examples of waste car tires. The need for this type of 

recycling emerged due to the resource shortages caused by the wars. Another purpose of 

recycling is to reduce the amount of waste garbage. Among the recyclable materials; the 

subject of this study are waste tires. Approximately, 1.5 billion tyres are produced each year, 

which will eventually enter the waste-stream representing a major potential waste and an 

environmental problem. Tires that have completed their life are collected by the responsible 

organizations for recycling. These collected tires are sent to material recovery or recycling 

facilities and returned to the national economy. Tires which are converted into steel, are 

divided into steel and rubber parts in grinding machines. The purpose is to create awareness to 

the issue for further studies in the literature. In this study, this issue is examined by real-life 

examples from multinational companies that are operating in Turkey. The further studies may 

widen the analysis through the world and examine the situation including the strategies 

throughout the world. 

Keywords: Sustainability, recycling, car tires, turkey, reverse logistics 

JEL Classification: L24, L25, M11 

1. Introduction 

Recycling is the re-evaluation of wastes that can be recycled through various processes and 

reintroduced into the production process. The need for this type of recycling emerged due to 

the resource shortages caused by the wars. Another purpose of recycling is to reduce the 

amount of waste garbage. Materials such as glass, paper, aluminium, plastic, battery, and 

motor oil can be recycled and reused, which plays an important role in the national economy. 

It also prevents problems such as the storage and transport of solid waste in countries. 

Examples of the most important recyclable materials are; chemical wastes, glass, paper, 

aluminum, plastic, batteries, engine oil, accumulators, concrete, organic wastes, electronic 

wastes, iron, textiles, wood, and metal.  

Among the recyclable materials; the subject of this study are waste tires. Approximately, 1.5 

billion tyres are produced each year, which will eventually enter the waste-stream 

representing a major potential waste and an environmental problem. Waste tires are analyzed 

as an important environmental problem in the literature and it informs about the tires that are 

no longer in use. It is determined that these tires have completed their useful life and that the 

unused tires that cannot be used as a tire on an any vehicle and that are not used as tires on the 

vehicle, contaminate soil, water and air uncontrollably. Tires that have completed their life-

span with hazardous chemicals create problems for both our world and our country and also 

threaten the people and the environment (Gencer, 2016). 

It is forbidden to use ELTs (ended-life tires) as filler material in valleys or pits for any reason, 

to be admitted to the landfill, to be used for heating, to be used for heating and to incinerate 

                                                 
1
 Assist.Prof.Dr., Yalova University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of 

International Trade and Finance, Yalova-Turkey, yggencer@yalova.edu.tr 



6
th

 SCF International Conference on “Economic and Social              Antalya/Turkey 

Impacts of Globalization and Liberalization”                      11
th

-13
th

 October 2018 

 

384 
 

such acts. Tires with a tread depth of less than 1.6 mm cannot be used with reduced physical 

properties and consequently their reliability is decreasing. These tires must be replaced 

immediately as they may compromise the driving safety. These tires are called ELT short 

term tires. There are many ways for ended-life tires to be recycled. 

2. Literature Review 

Goodyear, who first developed vulcanization for rubber, took the patent for the return of 

rubber and in 1853 obtained the patent for the disintegration of waste rubbers into the raw 

rubber. Then, in 1855, Charles Morey patented the process developed by using high 

temperature and pressure molding of waste rubbers (De et al., 2005). Since the 1900s, the use 

of rubber has increased and the amount of usage has increased.  

Many studies on rubber recycling show valuable results. Literature includes many studies 

such as disintegration of waste tires, devulcanization methods and other recycling 

applications, by Myhre and MacKillop (2002) and De et al. (2005) who have worked on these 

issues. In the study (1978) patented by Goodyear Tire and Rubber Company with patent 

number 4.104.205, the devulcanization of waste vehicle tires by microwave method was 

carried out by applying seven different power values between 750 W and 1500 W for seven 

different samples (Karabörk, 2012).  

3. Data and Method 

Tires that have completed their life are collected by the responsible organizations for 

recycling. These collected tires are sent to material recovery or recycling facilities and 

returned to the national economy. Tires which are converted into steel, are divided into steel 

and rubber parts in grinding machines. These products are considered raw materials in 

industry and environmental activities. 

The stages of recycling can be sorted as follows: 

• Waste tires are collected and transported to the recycling facility. 

• Tires are categorized according to the facilities, classifications and machines of the 

competent authority. 

• Tires are ready for recycling and are broken down into crushers and divided into small 

pieces. 

• Shredded tires are passed through a magnetic field and the steel is separated from the rubber. 

• Steel and rubber, which are then pure; are separated into particles through separate 

processes. It can also be processed into a dough. 

• Recycled tire is obtained from desired secondary raw material in desired shape and size. 

Each year, in Turkey it is calculated to occur around 300,000 tons of end- of-life tires, and 

recycling of these tires / provision of recycling is very important for the economy and the 

environment. 

Benefits of collecting and recycling of the waste tires include the followings. It 

• Provides protection of natural resources. 

• Contributes to keeping the environment clean. 

• Possibility of production of second raw material. 

• Ensures the development of trade. 

• creates employment. 

• Reduces import expenses. 

• Provides the opportunity to export. 

We can examine the fields of application of recycled tires in two different categories: 

- Material Recovery 

• Wheelbarrow, trash cans 

• Some load wheels 

• Lawn carpet flooring material 
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• Urban furniture 

• Traffic signal signs 

• Tile materials 

• Stable floor tiles 

• School and playground flooring 

• Sports and recreation area coverings 

- Energy Recycling 

• Electricity generation facilities: Used as an alternative energy source instead of coal. 

• No additional modification is necessary to use it as an additional fuel in coal-fired power 

plants. 

• Cement factories 

4. Empirical Analysis 

According to the increasing regulations on End of Life Tires, every producer / importer who 

sells tires to the renewal market must collect and recover an amount of the amount that he 

sells to the market in the following year on an annual basis. Quota obligations in Turkey 

started with 30% today, and this amount has been increased up to 80%, which is the limit. 

Because when the tire sold to the renovation market becomes ELT, 20% of the tires become 

weary and useless.  

According to the data of the Ministry of Environment and Urbanization, in 2015, 315,000 

tons of tires were sold to the renovation market. Approximately 60% of this amount was 

covered by LASDER (Rubber Industrialists Association) members. 

There were 4 Licensed Recycling companies in Turkey and in the years before the 

establishment of LASDER, cement factories were using some waste tires as an alternative 

fuel. After LASDER entered the market, more than 30 Licensed Recycling companies were 

established and the number of cement plants using waste tires as fuel has increased 

considerably. The number of end of life tires collected each year are over 100,000 tons in 

Turkey which are brought to recycling according to LASDER. The management in Turkey 

creates strategies including producer responsibility which is also being implemented in the 

frame. In this system, tire producers and importers are responsible for establishing and 

managing a tire collection and recovery system that they sell to the market. 

Management of the system forms a certain understanding to this sector. Manufacturer's 

responsibility is defined in Article 11 of Environment Law No. 2872 (R.G. 09.08.83, 18132) 

as follows: 

Producers, importers and marketers are obliged to fulfill the obligations related to the 

collection, transportation, recovery, recycling and disposal of the wastes resulting from the 

useful life of their products, they will come together under the coordination of the Ministry 

for the realization of the law. 

Many encouragements about recycling that include the scope of application of ELT in Turkey 

are applied. Some of these applications include: 

• Investment Allocation 

• VAT Exemption 

• Customs Exemption 

• Insurance Premium 

• Employer's Share Support 

• Tax Reduction 

• Interest Support 

• Income Tax Withholding Support 

• Insurance Premium Support 
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LASDER is the main authority for creating ELT awareness activities in Turkey and has done 

a lot of work since the establishment. Since 2008, LASDER has been explaining the value 

and importance of the tires that have been completed with meetings and seminars. In 2011, it 

extended the scope of this meeting and started using national and local media activities to 

raise the awareness of the public anywhere in Turkey (Gencer and Akkucuk, 2016). 

The 20-second commercial film, prepared by LASDER shown in the media, was accepted by 

RTUK(the media authority in Turkey) and turned into a Public Spot. In this context, it is tried 

to raise the awareness of consumers about leaving end-of-life tires to sales points by using 

various media tools in Anatolia. 

In European Union countries, ELT recovery started with the regulation determined about 20 

years ago. All European Union member states must be bound by the European Association of 

Rubber and Rubber Manufacturers (ETRMA). Within the scope of the objectives of this 

association, they report the amount of recoveries related to ELT every year to the life end of 

life tire her section. 

The objectives of the recovery within the framework of the European Commission 

Communiqué on Cyclic Economy, Zero Waste Program are determined as follows: 

• Increase recycling 

• Minimizing material loss 

• Creating employment and increasing the economy accordingly 

• New business models, eco-design and industry 

• Aim towards zero waste 

• Reduce greenhouse gas emissions and environmental impact 

In the European Union, TSS collection and recovery practices are carried out with 3 different 

systems. 

• Tax System: The state receives taxes from every sold new tire. The ELT collection system is 

also carried out by the state. This system is implemented only in two states. 

5. Conclusion 

Recycling of waste tires has an important function in the areas of granular and rubber 

regression because of the materials obtained from the tires that have survived. It can be used 

as walking paths, sports fields, landscaping areas of cities, tennis courts and artificial turf 

football fields. It can even be converted into rubber shoes and boots and even electrical 

energy. The tires can be converted into gas and oil by heating up to 800 degrees. These gases 

and oils can be used as alternative fuel in power plants. 

Other ways of recycling are also done by different names. For example, called as free system 

is done in Turkey also. In this method, a certain amount is taken from the consumer when 

selling new tires for environmental contribution. Tire sellers provide this amount to firms that 

supply and recycle. This system is also implemented by many countries in the world. Another 

one is producer liability in which producer firms try to make environmental contribution from 

every tire sold to the renewal market through their dealers. These shares are transferred to 

authorized institutions for recovery of ELT. Authorities also deliver these shares to the ELT 

recovery companies and cement factories where ELT is used as an alternative fuel. This 

system is the most applied system in the member states of the European Union. 

The aim of this study was to explain and identify the issues about relationship between 

sustainability and recycling through the examples of waste car tires. The need for this type of 

recycling emerged due to the resource shortages caused by the wars. Another purpose of 

recycling is to reduce the amount of waste garbage. Among the recyclable materials; the 

subject of this study are waste tires. Approximately, 1.5 billion tyres are produced each year, 

which will eventually enter the waste-stream representing a major potential waste and an 

environmental problem.  
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Tires that have completed their life are collected by the responsible organizations for 

recycling. These collected tires are sent to material recovery or recycling facilities and 

returned to the national economy. Tires which are converted into steel, are divided into steel 

and rubber parts in grinding machines. The purpose is to create awareness to the issue for 

further studies in the literature. In this study, this issue is examined by real-life examples from 

multinational companies that are operating in Turkey. The further studies may widen the 

analysis through the world and examine the situation including the strategies throughout the 

world. 
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Abstract 

The aim of this study is to examine and identify the effects of floating exchange rates on the 

success of logistics and supply chain operations. The floating exchange rate is a system which 

is not intervened publicly. In this regime, the relationship between domestic money and 

foreign currencies is continuously re-determined throughout the day. The sudden decline in 

exchange rates and the upsurge causes uncertainty and unease over the economy and 

households. Logistics and supply chain applications are shown as the most important factors 

in the development of foreign trade. While foreign trade is effective in the development of 

logistics, the exchange rate is very effective in the development of foreign trade. The view 

that the uncertainty of the exchange rate will have a negative impact on foreign trade is based 

on the risk aversion behavior of firms. From the beginning of the implementation of exchange 

rate systems around the world, generally academic studies covering developing countries have 

increased. The general purpose of these studies is shown as the determination of the successes 

and failures of the researched country. At the same time, studies focus on the flexible 

exchange rate system determined by the market and do not include controlled fluctuations. 

However, when we look at the practice, it is observed that exchange rates are maintained and 

exchange rate fluctuations are applied. This study aims to show the advantages and 

disadvantages of floating exchange rates on supply chain operations of the firms. The further 

studies may study the numerical examples about these effects. 

Keywords: Sustainability, recycling, car tires, Turkey, reverse logistics 

JEL Classification: L24, L25, M11 

 

1. Introduction 

The floating exchange rate is the determination of the exchange rate according to the supply 

and demand conditions in the markets. It is a system which is not intervened publicly by its 

definitive approach. Economists describe the floating exchange rate system as follows: The 

name of the exchange rate regime in the markets (according to the supply and demand rules) 

is the relation of domestic money with foreign currencies. In this regime, the relationship 

between domestic money and foreign currencies is continuously re-determined throughout the 

day.  

The floating exchange rate regime has different modes of administration. Full float is the most 

extreme one. In the floating exchange rate regime, if the Central Bank or another institution 

does not interfere with the external value of money, it is called the full floating exchange rate 

regime. Logistics and supply chain applications are shown as the most important factors in the 

development of foreign trade. While foreign trade is effective in the development of logistics, 

the exchange rate is very effective in the development of foreign trade. 

Full floating exchange rate system was introduced after the 2001 crisis in Turkey. 

Nevertheless, although various interventions have been made from time to time, the exchange 

rates have been started to be determined according to the supply and demand balance in the 

free market. The increase has been observed in some periods in Turkey in exchange rates 

whereas it also decreased in some periods. These decreases and increases in exchange rates 
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are of great importance for countries. On the basis of this importance, many economic 

indicators such as inflation, gross domestic product (GDP), interest balance, economic 

growth, imports, exports, foreign trade deficit and current account deficit are affected by 

exchange rates. 

 

2. Literature Review 

The sudden decline in exchange rates and the upsurge causes uncertainty and unease over the 

economy and households. The surge in exchange rates increased the prices of imported 

intermediate goods used in production and increased the prices of commercial goods, thereby 

reducing the competitiveness of domestic producers in international markets and thus 

adversely affecting the foreign exchange business segments. Therefore, the sudden changes in 

the exchange rates create a deterioration of the economy and disrupt the economic indicators.  

In this context, countries try to provide stability in exchange rates by intervening in exchange 

rates from time to time by using various methods, mainly monetary policy instruments 

managed by central banks (Barışık and Demircioğlu, 2006). Many studies have been 

conducted to investigate the effects of exchange rates on the economies of countries. 

According to Rehman et. al (2014), the main determinants of exchange rates are inflation, oil 

prices and interest rates. Whereas Abdoh et. al (2016), states that there is a valid relationship 

between export and exchange rates. On the other hand, Akinci and Yilmaz (2016) informs 

that  

current account deficit, public debts and reserves affect exchange rates. 

 

3. Data and Method 

Logistics and supply chain applications are shown as the most important factors in the 

development of foreign trade. While foreign trade is effective in the development of logistics, 

the exchange rate is very effective in the development of foreign trade. 

The view that the uncertainty of the exchange rate will have a negative impact on foreign 

trade is based on the risk aversion behavior of firms. According to this view, the increase in 

the exchange rate variability increases the costs of the companies avoiding the risk and leads 

to less foreign trade. The reason for this is the acceptance of the current exchange rate when 

the trade agreement is made, but the payment is made after the goods are delivered. In this 

case, the unpredictability of the changes in exchange rates creates uncertainty about the profit 

to be achieved and reduces the benefits of international trade (Ethier, 1973; Hooper and 

Kohlhagen, 1978). 

It is a variable that can be quite risky as the balance point in the exchange rate is at the hands 

of the decision makers at the national level. This uncertainty in exchange rate systems may 

affect the supply chain management practices positively or negatively. For these reasons, 

there is a significant relationship between logistics and exchange rate. 

The advantages and disadvantages of floating exchange rate policies are as follows: 

-Advantages 

• Simplicity: Due to its sensitivity to supply and demand conditions, floating currencies adapt 

to market forces more quickly. 

• Continuous Adjustment: The exchange rate, which is determined by supply and demand 

freely in the market without any intervention, emerges more realistically. 

• Independent Domestic Policies: The countries implementing the floating exchange rate 

system have more policy choices in providing domestic balances than other countries. 

• Increased Effectiveness of Monetary Policy: In floating exchange rate system, monetary 

policies are more effective. 

• Reduction of Need for Reserves: The most important feature of this system is to minimize 

the need for external resources and to minimize loyalty. 
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-Disadvantages 

• Flexibility Pessimism: The traditional approach is generally an approach that changes the 

domestic and foreign relative prices by changing the domestic and foreign relative prices, 

making the export supply, which can bring the export goods to foreign markets cheaper, and 

that the demand will be stimulated and the supply will expand. However, this phenomenon 

may not be valid for reasons arising from the structural situation of developing countries. 

• Irregular Foreign Exchange Market: The most important drawback of the floating exchange 

rate system is that it does not encourage foreign trade and investments. The decrease in 

foreign trade investments reduces the exchange rates below normal levels. 

• Careless Financial Policies: It is stated that fluctuating exchange rates put the economy in an 

inflation-prone structure. The reason for this is the lack of a sense of financial discipline. 

The relationship between logistics, supply chain and exchange rate can be summarized as 

follows: 

• The depreciation of domestic money will relatively reduce the prices of goods in the 

country. This situation will lead to an increase in exports and an increase in exports will lead 

to the development of transportation activities (Seyidoğlu, 2003). 

• As a result of the depreciation of the domestic currency, the profitability of the firms, whose 

costs are mostly in the domestic currency, and the returns in foreign currency, will increase. 

In this case, firms will mostly focus on exports and transport activities will be improved 

(Akkucuk, 2016). 

• The depreciation of domestic money will cause the state to continuously promote exports. 

Developments in customs legislation and port operations will also improve transport 

activities. 

• The appreciation of domestic money will reduce imports in price. This situation will cause 

the raw material needed for transportation activities to be cheaper (Gencer and Akkucuk, 

2016). 

• The appreciation of domestic money will make the transportation vehicle (truck, ship, plane) 

cheaper and will naturally increase its demand. In this case, it will contribute positively to 

transportation activities (Gencer, 2016). 

 

4. Empirical Analysis 

From the beginning of the implementation of exchange rate systems around the world, 

generally academic studies covering developing countries have increased. The general 

purpose of these studies is shown as the determination of the successes and failures of the 

researched country. At the same time, studies focus on the flexible exchange rate system 

determined by the market and do not include controlled fluctuations. However, when we look 

at the practice, it is observed that exchange rates are maintained and exchange rate 

fluctuations are applied. One of these studies was carried out to include Bolivia, the 

Dominican Republic, El Salvador, Jamaica, Paraguay, Uruguay and Venezuela, which have 

adopted unlimited fluctuation. At the end of the study on the success of the floating exchange 

rate system, it was determined that other countries except Dominican Republic and 

Venezuelan carried out a successful implementation, and consequently their performance in 

both inflation, macro-economic equilibrium and external balance increased (Quirck, 1994). 

This is the case in different applications carried out outside the practice of developing 

countries. Examples of such applications are Nigeria, South Africa, Uruguay, Zaire. Although 

these countries have started to implement the fluctuating dry system in order to achieve 

macro-economic stability, they have supported and maintained the decline in exchange rates 

to increase their external balance and international competitiveness (Quirk, 1994). However, 

Brazil, Paraguay and Peru have moved towards this policy with the rapid rise in inflation as a 

result of the rapid increases in inflation rates and they have also improved their inflation rates 
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in parallel with the stable course of exchange rates. As the correct implementation of this 

policy has created stability in exchange rates, Paraguay has caused a relative improvement in 

competitiveness with the improvement in real exchange rate in Peru and Brazil. However, this 

policy has led to an improvement in GDP figures including Brazil, Paraguay, Peru and South 

Africa, Uruguay and Zaire. 

 

5. Conclusion 

When the subject is discussed in terms of Turkey, it is observed that the high current account 

deficit of the biggest economic problem. The most important way to combat this problem is to 

increase exports. The most important implementation that should be done in order to increase 

exports is to strengthen the logistics networks and to improve the supply chain applications. 

In Turkey, the increase in the exchange rate has a positive impact on international shipping 

income with two effects. The first effect, the depreciation of the domestic currency under 

certain conditions, decreases the prices of the produced goods relatively, and this decrease 

increases the external demand. This means more international shipment. The other effect is 

that the depreciation of the domestic currency causes an increase in the revenues of the 

logistics companies. According to all these findings, it is concluded that the increase in 

exchange rate affects international transportation revenues positively (Liu and Nagurney, 

2010). 

The aim of this study is to examine and identify the effects of floating exchange rates on the 

success of logistics and supply chain operations. The floating exchange rate is a system which 

is not intervened publicly by its definitive approach. In this regime, the relationship between 

domestic money and foreign currencies is continuously re-determined throughout the day. 

The sudden decline in exchange rates and the upsurge causes uncertainty and unease over the 

economy and households. Logistics and supply chain applications are shown as the most 

important factors in the development of foreign trade. While foreign trade is effective in the 

development of logistics, the exchange rate is very effective in the development of foreign 

trade.  

The view that the uncertainty of the exchange rate will have a negative impact on foreign 

trade is based on the risk aversion behavior of firms. From the beginning of the 

implementation of exchange rate systems around the world, generally academic studies 

covering developing countries have increased. The general purpose of these studies is shown 

as the determination of the successes and failures of the researched country. At the same time, 

studies focus on the flexible exchange rate system determined by the market and do not 

include controlled fluctuations. However, when we look at the practice, it is observed that 

exchange rates are maintained and exchange rate fluctuations are applied. This study aims to 

show the advantages and disadvantages of floating exchange rates on supply chain operations 

of the firms. The further studies may study the numerical examples about these effects. 
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İşletmelerin Dupont Karlılık Analiziyle Performansının 

Belirlenmesi: Borsa İstanbul Gıda, İçki ve Tütün İmalat Sektörü 
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Özet  

İşletmelerin performanslarının bir göstergesi olan finansal tabloların amacı, ekonomik karar veren finansal tablo 

kullanıcılarının (yöneticiler, yatırımcılar, borç verenler, devlet vs.) yararlanmaları için işletmenin finansal durumu 

ve performansı hakkında gerçeğe dönük sağlıklı bilgi sağlamaktadır. Dolayısıyla finansal tablo aracılığıyla yapılan 

mali analizler, işletmelerin içinde bulunduğu sektördeki genel durum dikkate alınarak olumlu sonuçlara olanak 

sağladığı vurgulanmaktadır. Bu noktada, işletmenin finansal durumuyla ilgili kararlar verilmesinde ve performans 

ölçütlerinin belirlenmesinde mali analiz tekniklerinin önemi ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalışmada; mali analiz tekniklerinden birisi olan ve oran analizleri içerisinde bulunan Dupont Karlılık Analizi 

incelenmiştir. Çalışmada Gıda, İçki ve Tütün imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ele alınmış olup, 

işletmelerin Dupont finansal analiz tekniğiyle 2015-2017 yılları arasındaki finansal performanslarının analiz 

edilmesi ve sektörde bahsi geçen dönemler arasında en iyi konumda olan işletme ve en riskli durumda olan 

işletmenin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Gıda, içki ve tütün imalat sektörü, Kamu Aydınlatma Platformu, Dupont karlılık analizi 

 

JEL Sınıflandırması: M40, G30, G10 

 

Determination of Enterprises' Performance with using Dupont 

Profitability Analysis: A Case Stock Exchange Istanbul Food, 

Beverage and Tobacco Manufacturing Sector 

 
Abstract 

The financial statements that are indicative of the performance of the businesses provide true information about 

the financial status and performance of the entity for the benefit of users of the financial statements (managers, 

investors, lenders, government, etc.). Therefore, it is emphasized that the financial analyzes made through the 

financial statements allow for positive results considering the general situation in the releated sector in which the 

companies are located. At this point, the importance of financial analysis techniques arises when decisions about 

the financial status of the business are made and performance criteria are determined. In this study; Dupont 

Profitability Analysis which is one of the financial analysis techniques and included in the ratio analysis is 

examined. In the study, enterprises operating in the manufacturing sector were analyzed and it was aimed to 

analyze the financial performances of the enterprises between 2015-2017 with the Dupont financial analysis 

technique and to determine the best business and the most risky business in the sector. 

 

Keywords: Food, beverage and tobacco manufacturing sector, Public Disclosure Platform, Dupont profitability 

analysis. 

 

JEL Classification: M40, G30, G10 
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1. Giriş  

Finansal analiz; işletmelerin geçmiş yıllarla finansal durumunun karşılaştırılması, işletmelerin 

sektördeki konumunun ve performanlarının belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.  Finansal 

analizle mevcut durumu belirlenen işletmeler, diğer bir basamak olan finansal planlama 

aşamasına geçmektedir. Mevcut durum sonrası geleceğe yönelik, işletmelerin misyonu ve 

vizyonu doğrultusunda yapılan finansal planlamalar sayesinde işletmenin yol haritası 

çizilebilmektedir.  Bu çalışmada finansal performans belirlenmesi amacıyla bir finansal analiz 

türü olan, Dupont analiz yöntemi kullanılmıştır. Dupont analiz yöntemini esas alan literatürdeki 

bazı çalışmalar incelenmiştir.  

Karaman vd. (2014) Ankara’da gerçekleştirilen Ulusal Aile Birliği Sempozyumunda, bir 

tarımsal kooperatifin, 2013 yılı mali tablolarına ait verilerini Dupont modelinde kullanarak, 

finansal durumunu incelemişlerdir. Araştırma sonucunda ilgili tarımsal kooperatifin aktif 

sermaye getiri oranını 0,23 düzeyinde, öz sermaye getiri oranını 0,33 düzeyinde hesaplanmış 

ve bu değerler araştırmacılar tarafından yorumlanmıştır.  

Chang vd. (2014) sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik Dupont 

Analizini modifiye ederek gerçekleştirmişlerdir. 1984-2010 periyodlarını kapsayan 1420 

işletme araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, finansal tablolardaki 

muhasebe verileri temelli uyarıların sağlık hizmetleri işletmelerinin geleceği için önemli 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Koşan ve Karadeniz (2013) Türk İmalat Sektöründeki küçük, orta ve büyük işletmelerin 2009-

2010-2011 yıllarına ait finansal performanslarını Dupont Analiziyle incelemişlerdir. DuPont 

Analizi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançolarından faydalanmışlardır. 

Analiz sonucunda büyük işletmelerin başarılı bir finansal performansı olduğunu, orta 

büyüklükteki işletmelerin ise küçük işletmelere göre finansal performanslarının başarılı olduğu 

ve küçük işletmelerin aktiflerini verimsiz kullandıkları belirtilmiştir.  

Sheela ve Karthikeyan (2012) Hindistan ilaç sanayiindeki; Cipla, Dr. Reddy’sLaboratories, 

Ranbaxy isimli üç ilaç işletmesinin 2003-2012 dönemlerine ait verilerini kullanarak finansal 

performanslarını ölçmek için Dupont Analizini uygulamışlardır. Araştırma sonucunda finansal 

performansı en yüksek değerden en düşük değere doğru işletmelerin sıralaması; Cipla, Dr. 

Reddy’s Laboratories, RanbaxyPharmaceutical olarak açıklanmıştır. 

Baştürk (2004), Dupont Kontrol Sistemini Türkiye’deki sigorta sektörüne uygulayarak sigorta 

işletmelerinin performans ölçümünü gerçekleştirmiştir. 1997-2001 yılları aralığında hayat 

sigortası ve hayat sigortası dışında, ilgili yıllarda aktif olarak faaliyet gösteren bir işletmelerin 

finansal performansları Dupont Kontrol Sistemi ile belirlenmiştir.  Araştırma sonucu olarak; 

hayat sigortası sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net kar marjının yüksekken, varlık 

karlılığı açısından ise hayat sigortası dışında faaliyet gösteren sigorta işletmelerine göre düşük 

olduğu tespit edilmiştir. 

Melvin vd. (2004) bir çiftlik işletmesinin fiyat, üretim, karlılık, yatırım kararları, finansal 

performansının belirlenmesi amacıyla e-öğrenme yazılım aracı geliştirmişlerdir.  Bu yazılım 

aracını geliştirip test etmek için, bilgisayar destekli uygulama ile ilgili çiftlik işletmesi için 

DuPont karlılık analizi modeli kullanılmıştır.  

 

2. Dupont Analizi  

Bir rasyo analizi olan DuPont analizi, Pierre DuPont 1920 yılında General Motor işletmesinde 

bir yönetim muhasebesi tekniği olarak kullanmasından sonra popüler olmuştur (Curtis vd. 2015, 

1211). DuPont analizinin de yer aldığı çeşitli finansal ve diğer performans ölçüm sistemleri 

literatürde bulunmaktadır. Bu performans ölçüm sistemleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Performans Ölçüm Sistemleri 
Yöntem Yöntemi Ortaya Koyan  

Yatırımın Geri Dönüş Oranı (Return on Investment – ROI) Du’Pont, 1920’ler 

Sink ve Tuttle Modeli Sink ve Tuttle, 1989 

Marka Değerleme (BrandValuation)  

Müşteri Değer Analizi (Customer Value Analysis)  

Paydaş Değer Analizi (Shareholder Value Analysis – SVA) Rappaport, 1997 

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (Activity BasedCosting) Jhonson ve Kaplan, 1987 

Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added – EVA) SternSteward&Co 

Performans Piramidi  (PerformancePyramid)  Judson,1990; Lynch ve Cross, 1991 

Performans Prizması  (PerformancePrism) Kennerly ve Neely, 2000 

Kurumsal Karne (BalancedScorecard) Kaplan ve Norton, 1992 

Mükemmellik Modeli (EFQM) Avrupa Kalite Derneği, 1992 

Performans Ölçüm Matrisi  (Performance Measurement 

Matrix)   

Keeganv.d., 1989 

Performans Ölçüm Anketi  (Performance Measurement 

Questionnaire) 

Dixonv.d., 1990 

Dünya Çapında Üretim İçin Performans Ölçümü 

(PerformanceMeasurementfor World Class Manufacturing) 

Maskell, 1991 

Dinamik Performans Yönetim Sistemi 

(DynamicPerformance Management Systems) 

Bititci, 2000 

Bütünleştirilmiş Performans Yönetim Sistemi 

(IntegratedPerformance Management System) 

Bititci, 1994 

Medori ve Steple Yapısı Medori ve Steple, 2000 

 Kaynak: Yüreğir ve Nakıboğlu (2007; 550)  

İşletmelerde finansal planlama ve finansal planların kontrol faaliyetleri için finansal tablolar 

analizi yapılmaktadır. Finansal tablolar analizi, bir işletmenin; likidite durumunu, 

faaliyetlerinin verimliliğini, finansal yapısını, karlılık durumu hakkında bilgi vermektedir. 

Birden fazla finansal oranın bir araya getirilerek karlılık durumunu ölçen analizlerden bir tanesi 

de Dupont analizidir. Dupont analizi, bir işletmenin belirli dönemine ait finansal tablolarından 

elde edilen verilerin anlamlı ilişkiler ortaya koyacak şekilde, oranların hesaplanması sonucunda 

bu oranların öz kaynak karlılığına etkisini gösteren kontrol şemasıdır (Sayılgan, 2013; 167-

205).  Karlılık durumunu oranlar yardımıyla yansıtan durum Şekil 1’de gösterilmiştir (Büker 

vd., 2007; 113): 

Dupont analizi, varlık devir hızı (AssetTurnover-ATO) ve satışlar aracılığıyla ölçülen net kar 

marjını (Profit Margin- PM) birleştirip, bu oranlar arasındaki etkileşimin işletme karlılığına 

etkisini belirlemektedir (Soliman, 2004; 7).  Varlık devir hızı ile net kar marjının çarpımı 

sonucunda varlıkların karlılık düzeyi hesaplanmaktadır. Varlık karlılığı ve karlılığı etkileyen 

bir başka etmen olan özsermaye karlılığı hesaplanma formülleri şu şekildedir (Akgüç, 2013; 

84-86):  

𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘 𝐾𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
Satışlar

Varlık Toplamı
 𝑥 

Net Kar

Satışlar
 

 

Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒 𝐾𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘 𝐾𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤

1 − (Yabancı kaynaklar/Varlık Toplamı)
 

Aydın vd. (2010) DuPont analiz yönteminde özsermaye karlılığı hesaplanmasını aşağıdaki gibi 

formülüze etmişlerdir: 

 
𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟

Net Satışlar
 𝑥 

Net Satışlar

Aktif Toplamı
 𝑋 

Aktif Toplamı

Özsermaye Toplamı
 



6
th S

C
F

 In
tern

atio
n
a
l C

o
n

fere
n
ce o

n
 “E

co
n
o

m
ic an

d
 S

o
cial  

A
n
taly

a/T
u
rk

e
y

 

Im
p

acts o
f G

lo
b

alizatio
n
 an

d
 L

ib
eralizatio

n
”
 

 
1

1
th-1

3
th O

cto
b

er 2
0

1
8
 

 

3
9

6 
 

V
arlık 

K
arlılığı 

V
arlık / 

Ö
zserm

aye 

Ö
zserm

a
y
e 

K
arlılığ

ı 

N
e

t K
ar 

O
ran

ı 

V
arlık

 

D
ev

ir H
ızı 

N
et K

ar 

S
atışlar 

Satışlar 

S
atışlar 

T
o
p

lam
 

V
arlık

lar 

 

Satılan
 

M
alın

 
M

aliyeti 

F
aaliy

et 

G
id

erleri 
D

iğ
. 

F
aaliy

et 

G
id

erleri 

F
aiz 

G
id

erleri 

O
lağ

an
ü

stü
 

G
id

. V
e 

Z
ararlar 

V
erg

i 

  

N
ak

it 
M

en
k
u

l 

K
ıy

m
etler 

A
lacak

lar 

v
e 

S
en

etler 

S
to

k
lar 

P
eşin

 Ö
d

en
m

iş 

V
arlık

lar 

D
u
ran

 

V
arlık

lar  

M
ad

d
i O

lm
a
y
a
n
 

V
arlık

lar 

Ç
arp

an
 

B
ö

lü
 

B
ö

lü 

E
k
si 

Ç
arp

an 

D
ö

n
en

 V
arlıklar 

A
rtı 

K
a
y
n
ak

: B
ü

k
er v

d
. (2

0
0

7
; 1

1
3
). 

Şekil 1
: D

u
p

o
n

t K
o

n
tro

l 
Sistem

i 



6th SCF International Conference on “Economic and Social  Antalya/Turkey 

Impacts of Globalization and Liberalization”  11th-13th October 2018 

 

397 
 

3. Veri ve Yöntem 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da ve Kamu Aydınlatma Platmfom’da (KAP) Gıda, İçki ve Tütün imalat sektöründe 

faaliyet gösteren işletmelerin 2015-2016 ve 2017 yıllarına ait finansal verileri baz alınmıştır. Buna göre alt sektör 

olarak Gıda, İçki ve Tütün alanında faaliyet gösteren 27 işletme analiz edilmiştir. İlgili imalat sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerin bilanço ve gelir tablolarından net satışları, net karı, aktif ve özsermaye toplamı ele alınarak, 

aktif devir hızı, net kar marjı, aktif karlılığı, özsermeye karlılığı ve özsermaye çarpanı 2015-2016-2017 yılları 

hesaplanmıştır. Daha sonrasında   Dupont analizi tekniğiyle Aktif Karlılığı (ROA) ile Özsermaye Karlılığı (ROE) 

yorumlanmaya çalışılmıştır. Gıda, İçki ve Tütün imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin Dupont analiz 

sonuçları Tablo 2’ de gösterilmiştir. 

Gıda, İçki ve Tütün alanında faaliyet gösteren işletmelerin 2015 yılına ait Dupont analizi incelendiğinde ROE 

değerinin en düşük olduğu işletme -3,59’luk oranla Kerevitaş Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. olduğu 

görülmüştür. ROE oluşturan değerler incelendiğinde ROA -0,13 ve Özsermaye çarpanı değerinde ise 27,84 

olduğu tespit edilmiştir. Aktif devir hızı 0,58 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumun nedeni olarak, ROA değerinin 

-0,13 olması, ROS -0,22 değerinden daha yüksek olmasıdır. Kerevitaş Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret 

A.Ş.’nin % -0,22 olarak gerçekleşen ROS değeri ise her 100TL’lik satışın 22 TL’sinin net zarar olarak işletmede 

kaldığı görülmüştür. Gelir tablosu incelendiğinde satışların maliyeti, faaliyet giderleri ve diğer giderlerin yüksek 

olması ROS değerinin -0,22 olmasının nedeni olarak gösterilebilir. Kerevitaş Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. bilanço kalemleri incelendiğinde özsermaye çarpanı 27,84 olarak gerçekleştiği için 2015 yılında bu 

işletmenin finansal riskleri dengelediği söylenebilir. Gıda, İçki ve Tütün alanında faaliyet gösteren işletmelerin 

2015 yılında ROE değerinin en yüksek olduğu Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Türk Tuborg Bira ve Malt 

Sanayi A.Ş.’nin 0,31 oranla aynı değere sahip olduğu görülmektedir. ROA’yı oluşturan değerlerden ROA ve 

Özsermaye değerinin Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 0,14 ve 2,24 değer aldığı görülürken, Türk Tuborg 

Bira ve Malt Sanayi A.Ş.’nin 0,17 ve 1,78 değerindedir. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş % 0,23 olarak 

gerçekleşen ROS değerin de her 100 TL’lik satışın 23TL’sinin net kar olarak işletmede kaldığın görülmektedir.  

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş. de ise ROS değerinin 0,21 olarak gerçekleştiği gürülmüştür. Yani her 100 

TL’lik satışın 21 TL’sinin net kar olarak işletmede kaldığı görülmüştür.  

2016 yılı analiz yapıldığında en düşük ROE değerine -0,33’lük değerle Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

işletmesinin olduğu görülmüştür. ROE oluşturan değerler incelendiğinde   ROA -0,10 ve Özsermaye çarpanınında 

3,22 olduğu tespit edilmiştir. Aktif devir hızı ise 0,80 olarak gerçekleşmiştir. Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 

ROS değeri -0,13 olarak gerçekleşmiş olup, her 100 TL’lik satışın 13 TL’lik kısmının işletmede net zarar olarak 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bilanço kalemleri olarak analiz edildiğinde özsermaye çarpanının 3,22 olarak 

bulunmuş olup, işletme finansal açıdan risklere karşı savunmasız olarak ifade edilebilir.  

Çalışmanın ele alındığı son yıl olan 2017 yılı için yapıldığında en düşük ROE değerine sahip olan işletmenin -

0,92’lik oranla Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.dir. ROE’yı oluşturan kalemler olarak ROA değerinin -0,14, 

özsermaye çarpanının 6,39 larak gerçekleşmiştir. Aktif devir hızının 1,00 çıkmasının nedeni olarak ROA 

değerinin ROS değerine (-0,15) yakın olması gösterilebilir.ROS değerinin -0,15 çıkmasının nedeni olarak satışları 

maliyeti, faaliyet giderleri ve diğer giderlerin yüksek çıkması söylebilir. 2017 yılında ROE değerinin -0,92 bir 

oranla yüksek çıkmasının nedeni olarak 2016 yılına gore ROA değerinin ve özsermaye çarpanının yüksek çıkması 

ileri sürülebilir. 
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4. Sonuç 

Finansal analiz, finansal tablolarının mali oranlar ve göstergeler kullanılarak işletmelerin 

geleceği hakkında bir takım çıkarımlarda bulunulmasını sağlamaktadır. Birden fazla finansal 

oran kullanılarak işetmelerin karlılığını ölçen analizlerden birisi ise dupont analizidir.  Finansal 

sistemin önemli bir boyutu olan Dupont analizi (DuPont Analysis), bir işletmenin en ciddi 

finansal performans ölçülerinden biri olan ROE’si (sermayeden getiriler) hesaplamasında en iyi 

bilinen metotlardan birisidir Bu bağlamda işletmelerin finansal performansı bütünsel ve 

bölümsel olarak detaylı bir şekilde incelenebilmektedir. Dolayısıyla bu analizin, işletmelerde 

alınacak bir takım kararların etkili bir şekilde belirlenmesinde ve denetlenmesinde önemli bir 

görevi vardır. Bu noktada işletme yönetiminde izlenmesi gereken finansal göstergelerin en 

temelinde dupont analizi sonuçları gelmektedir.  

Bu çalışmada; Gıda, İçki ve Tütün alanında faaliyet gösteren 27 işletmenin finansal 

performanslarını Dupont analiziyle inceleyerek, finansal performansları açısından farklılık olup 

olmadığını belirlenmeye çalışılmıştır. Bu noktada KAP ve Borsa İstanbul’dan alınan bilanço ve 

gelir tablolarıyla 2015-2016-2017 yılları arasındaki temel konsolide finansal tablolara ile 

Dupont Analizi yapılmaya çalışılmıştır.  

Analiz sonucunda Gıda İçki ve Tütün sektöründe satış karlılığını   gösteren Net Kar Marjı 

(ROS) değerinin 2015-2016 yılında   genelde düşük, 2017 yılında ise çalışmada ele alınan diğer 

yıllara gore biraz yükseldiği görülmüştür.  Aktif karlılığı açısından ise genelde 2015 yılında 

eksi değerlerde olan işletmelerin, 2016 ve 2017 yılında oraların daha yükselişe geçtiği 

görülmüştür.  Bu durum işletmelerin aktiflerini (varlıklarını) 2016 ve 2017 yıllarında daha 

verimli kullandıklarının göstergesi olarak ifade edilebilir. 

İşletmelerin özsermaye karlılıklarını arttırabilmeleri için daha fazla finansal kaldıraçdan 

yararlanmaları gerekmektedir. Elbetteki finansal kaldıraç oranının yüksek olması geri ödeme 

risk düzeyinin doğru tahmin edilmesi işletmelerin ROS değerleri açısından son derece 

önemlidir. Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ithalat ve ihracat alanında da faaliyet 

göstermeleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ROS değerinin daha da düşük çıkmasının 

nedeni olarak gösterilebilir.   

Günümüzde bazı işletmeler yabancı kaynak kullanımını yüksek düzeyde tutarak özkaynak 

kullanımını düşük düzeyde   tutup, özsermeye karlılığını artırmak yolunu tercih etmektedirler. 

Ancak bu durum işletmeler için geri ödemede risk oluşturacağından ve faiz ve anapara 

ödemesinde sıkıntıya düşmelerine neden olacağından yabancı kaynak kullanımından doğan 

borcu bir başka borçlanma ile kapatmaya tercih etmelerine neden olmaktadır. Bu durum 

yabancı kaynak kullanımıyla doğan borç yükünü daha da artmasına neden olmaktadırlar.  

 Bu noktada işletmelerin büyüklükleri ne olursa olsun, katlanılan maliyet ve giderlerin 

yükseliği, işletmelerdeki üretim kalitesinin   düşmesine neden olabilmektedir.  İşletmelerde 

hammmadde maliyeti, satış maliyeti, yönetim maliyeti ve üretim maliyeti önemli bir maliyet 

unsurudur.  Bunun yanısıra döviz kurlarındaki dalgalanmalarda işletmeleri beklenmedik 

risklerle karşı karşıya bırakabilmektedir.  Bunun için riskten korunma politikalarının işletme 

yönetimi açısından önceden belirlenmesi önemlidir. 
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