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Enflasyon Belirsizliği ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye Örneği 
 

Naib Alakbarov1  Akın Gök2 

 

 
Özet 

Enflasyon belirsizliği ve enflasyon ilişkisi iktisat literatüründe önem kazanan konulardan 

biridir. Bu çalışmada 2003-2018 dönemi için aylık verileri kullanarak Türkiye’de enflasyon 

belirsizliğinin enflasyon üzerindeki etkisi incelenmektedir. Çalışmada otoregresif enflasyon 

modellerine ilişkin EGARCH modeli tahminlerinden elde edilen varyans serileri ile enflasyon 

belirsizliği elde edilmiştir. Enflasyon belirsizliği ile enflasyon serileri arasındaki ilişki VAR 

modeli ile tahmin edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre, Türkiye’de enflasyon belirsizliğinin 

enflasyon üzerinde pozitif ve yüksek etkisi görülmektedir. Ayrıca enflasyon belirsizliğinin, 

enflasyon belirsizliğini tetiklediği ve de yüksek enflasyona neden olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. Çalışma sonucuna göre, merkez bankasının veya ekonomi otoritesinin 

enflasyon belirsizliğini azaltacak politikalar geliştirmesinin enflasyon üzerinde olumlu etki 

yaratacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, enflasyon belirsizliği, EGARCH, VAR modelleri, Türkiye 

 

Inflation and Inflation Uncertainty Relationship: The Case Study 

of Turkey 
 

Abstract 

The relationship between inflation uncertainty and inflation is an important issue in the 

economic literature. In this study, using monthly data for the 2003-2018 period, the impact on 

inflation of inflation uncertainty in Turkey is examined. In this study, the uncertainty of 

inflation was obtained with the variance series obtained from the EGARCH model estimates. 

The relationship between inflation uncertainty and inflation series is estimated by VAR model. 

According to the results, the positive effect is seen on inflation and high inflation uncertainty 

in Turkey. Moreover, it is concluded that inflation uncertainty triggers inflation uncertainty and 

causes high inflation. According to the results of the study, the development of policies by the 

central bank or economic authority to reduce inflation uncertainty will have a positive effect on 

inflation. 

Keywords: Inflation, inflation uncertainty, EGARCH, VAR models, Turkey 

                                                           
1 Assist.Prof., Usak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, 

Uşak-Turkey, naib.alakbarov@usak.edu.tr.  
2 Usak University, Institute of Social Sciences, 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts        Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                 10-13th October 2019 
 

5 

 

Impact of Public Sector and Private Sector on Financial 

Development: Case of Central and Eastern European Countries 
 

Yilmaz Bayar1  Emre Sakar2 

 

 
Abstract 

The improvements in financial sector have been suggested as an important determinant of 

economic growth. For that reason, revealing the determinants of financial sector development 

has become crucial. In this regard, this study investigates the impact of both public sector and 

private sector on the development of financial sector during 1997-2017 period in 15 Central 

and Eastern European countries with panel cointegration and causality tests. The analyses 

revealed that both private sector and public sector had significant impacts on the financial sector 

development. 

Keywords: Public sector, private sector, financial sector development, panel data analysis 

JEL Classification: C23, G21, H6 

 

 

  

 

                                                 
 This study was derived from the ongoing Ph.D thesis entitled as “The Effect of Public Debt on Financial 

Development: Evidence from Central and Eastern European Countries” of Emre Sakar under the advisory of 

Assoc.Prof. Dr. Yilmaz Bayar. 
1 Assoc.Prof., Usak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, 

Usak-Turkey, yilmaz.bayar@usak.edu.tr 
2 PhD Candidate, Usak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public 

Finance, Usak-Turkey, emre.sakar@usak.edu.tr 
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Türkiye’nin AB Üyelik Sürecinde Gümrük Birliği ve Etkileri 
 

Şahin Çetinkaya1 

 
Özet 

Gümrük Birliği, taraf ülkelerin aralarındaki ticaretin her çeşit tarife ve eş değer vergiden muaf bir biçimde 

gerçekleşebildiği ve tarafların, birlik dışında kalan ülkelere yönelik olarak da ortak bir gümrük tarifesini 

benimsedikleri bir ekonomik entegrasyon modelidir. Serbest Ticaret Anlaşması, taraflar arasında ticareti kısıtlayan 

veya engelleyen gümrük vergileri ve tarife dışı engellerin kaldırılarak bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını 

sağlayan, ancak üçüncü ülkelere ortak bir tarife uygulama yükümlülüğünü içermeyen bir anlaşmadır.  

AB üyelik sürecinde uzun yıllardır mücadele eden Türkiye için gümrük birliği oldukça önemli bir adımdır. Üyelik 

için  ilk adım olarak değerlendirilen bir anlaşmadır. AB’nin üye olmayan bir ülke ile kurduğu işlevsel tek anlaşma 

örneğidir. 1995 yılında Gümrük Birliği kararı kabul edilmiş olup buna göre Türkiye, AB sanayi mallarına 

uygulanan gümrük vergilerini kaldırmıştır. Karar, 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmiştir. 

Gümrük Birliği kapsamında Türkiye, tarım ürünlerinin sanayi bileşenleri ile sanayi ürünlerinin büyük bir kısmı 

için Avrupa Birliği’nin Ortak Dış Tarifesini (ODT) kabul etmiştir. Buna ek olarak taraflar arasında yapılacak ticari 

işlemlere ilişkin tüm gümrük vergileri, nicel kısıtlamalar ve ücretler de kaldırılmıştır. Uygulamaya girmesiyle 

birlikte Gümrük Birliği, AB ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımın büyümesini desteklemiş, Türkiye’de 

üretkenlik kazancını teşvik etmiş, Türkiye’nin müktesebata uyumunu kolaylaştırmıştır. Bu durum Türkiye 

açısından değerlendirildiğinde AB ülkeleri ile dış ticaretin Türkiye’den mal alımı yönünde desteklenmesini 

sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dış ticaret, ihracat, gümrük birliği, ekonomik etkiler 

JEL Sınıflandırması:  F15 

 

Customs Union on Turkey's EU Membership Process and Effects 

Abstract 

The Customs Union is an economic integration model in which trade between the Contracting Parties can be 

exempted from all kinds of tariffs and equivalent taxes and the parties adopt a common customs tariff for the 

countries outside the Union. The Free Trade Agreement is an agreement between the parties to create a free trade 

zone by removing customs duties and non-tariff barriers that restrict or hinder trade but do not include the 

obligation to impose a common tariff on third countries. 

The Customs Union is an important step for Turkey, who is fighting for many years in the EU accession process. 

It is an agreement considered as the first step for membership. It is the only functional example of an agreement 

that the EU made with a non-member country. In 1995, the Customs Union decision was adopted, according to 

this Turkey abolished customs duties on EU industrial goods. The decision entered into force on 1 January 1996. 

Turkey under the Customs Union, accepted the European Union's Common External Tariff (CET) for the industrial 

component of agricultural products and a large part of industrial products. Besides, all customs duties, quantitative 

restrictions, and fees relating to business transactions between the parties had been removed. With the entry into 

force of the Customs Union, it was supported by the growth of trade and investment between the EU and Turkey, 

had also encouraged the productivity gains in Turkey, and Turkey facilitated the adaptation to the acquis. In this 

case, when assessed in terms of Turkey, the foreign trade with EU countries provided support towards the purchase 

of goods from Turkey. 

Keywords: Foreign trade, exporting, Customs Unions, economic effects 

JEL Classification: F15 

                                                           
1 Assist.Prof., Uşak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, 

sahin.cetinkaya@usak.edu.tr 
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Küresel Krizler ve Finansal Risk Merkezleri 
 

Şahin Çetinkaya1 

 

 
Özet 

Ekonomik krizlerin ortaya çıkışındaki en önemli nedenler, geçmişten devam eden sorunların 

çözümlenememesidir. Krizler çıktıkları anda hızla yayılırlar. Finansal sistemdeki tüm araçlar 

birbiri ile yakın ilişki içindedir. Para piyasaları, mal ve hizmet piyasaları, yatırım piyasaları, 

faktör piyasaları ve diğerleri. Hepsi birbirlerini etkilerler.  Bu piyasaların birinde meydana gelen 

olumsuzluk diğerlerini de hemen veya bir süre sonra etkilemektedir. Piyasalar arasındaki 

iletişim güçlü olursa, her piyasa tedbir alabilir ve ortaya çıkan olumsuzluğu giderir. Bu durum 

gelecekteki krizin nedenlerini ortadan kaldırır.  

2008 küresel krizinin nedenleri üzerine yapılan araştırmalarda görülmüştür ki, geçmiş yıllar da 

ortaya çıkan ancak çözülmeyen sorunlar ve alınmayan tedbirlerin krizi tetiklemiştir. Kriz 

nedenlerinden sayılan önlem alınamama sorununun çözümü için sistemik risk kavramı 

literatüre girmiştir. Makro göstergelerin değerlendirip sonuçlarının önceden tahmin edilerek 

olumsuzlukları önlemeye yönelik tüm finansal unsurlar tarafından önlem alınması 

hedeflenmektedir. Buna yönelik kurulan risk merkezleri ve çalışmaları oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik kriz, sistemik risk, gölge bankacılık, finansal piyasalar 

 

Global Crises and Financial Risk Centers 

Abstract 

The most important reasons for the emergence of economic crises are the inability to solve past 

problems. Crises spread rapidly as they emerge. All tools in the financial system are in a close 

relationship. Money markets, goods and services markets, investment markets, factor markets, 

and others. They all affect each other. The negativity that occurs in one of these markets affects 

others immediately or after a while. If the communication between the markets is strong, every 

market can take precautions and eliminate the negative. This eliminates the causes of the future 

crisis. 

Researches on the causes of the 2008 global crisis have shown that the problems that have arisen 

in past years but that have not been solved and the measures that have not been taken have 

triggered the crisis. The concept of systemic risk has been introduced into the literature to solve 

the problem of the inability to take measures which are considered as the causes of the crisis. It 

is aimed to take precautions by all financial elements to prevent negative effects, by evaluating 

the macro indicators and predicting the results in advance. The risk centers and activities 

established for this purpose are very important. 

Keywords: Economic crisis, systematic crisis, shadow banking, financial markets 
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Psikolojik Baskı Altında Yöneticiye Bağlılık Olgusunun Sosyal 

Değişim Teorisi Kapsamında İncelenmesi: Havacılık Sektöründe 

Vaka İncelemesi 
 

Bilge Timuçin Ekinci1 

 
Özet 

Bu araştırmada, daha önce çalışmış oldukları yönetici tarafından yurtdışında bir havacılık 

işletmesinde istihdam edilmek üzere oluşturduğu ekip ve yöneticinin,  yeni iş ortamında maruz 

kaldıkları psikolojik baskı ve bu baskı altında ekibin yöneticiye olan bağlılıkları sosyal değişim 

teorisi kapsamında incelenmiştir.  Çalışmanın amacı üst yönetimden kaynaklanan psikolojik 

baskı altındaki ekibin geçmişte çalışmış oldukları yöneticilerine olan bağlılıkları ve 

bağlılıklarının nedenlerinin sosyal değişim teorisi kapsamında incelenmesidir.  Veri toplama 

aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmış olup, araştırma sonucunda ekip çalışanlarının 

çoğunluğunun, söz konusu yöneticiye bağlılık düzeyinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Sosyal değişim teorisi, yöneticiye bağlılık, psikolojik taciz, havacılık 

sektörü 

JEL Sınıflandırması: J53, J71, J82 

 

Investigation of the Commitment to the Manager under 

Psychological Pressure within the Scope of Social Exchange 

Theory: A Case Study from the Aviation Sector 

 

Abstract 

In this study, a team that worked in an aviation sector abroad and the commitment of the team 

to the manager under the pressure were examined within the scope of social exchange theory. 

The aim of this study is to investigate the loyalties of the team under the psychological pressure 

arising from the senior management and the reasons of their loyalty to their team manager 

within the scope of social exchange theory. Interview method was used as a data collection tool, 

and as a result of the research, it was concluded that the majority of the team employees had a 

high level of loyalty to the manager. 

Keywords: Social exchange theory, commitment to manager, psychological harassment, 

aviation sector 

JEL Classification: J53, J71, J82 
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Türkiye’de Siyasal İstikrar Tartışmaları Bağlamında 

Cumhurbaşkanı-Başbakan İlişkileri (1980-2000) 
 

Selami Erdogan1  Ekrem Can2 

 
 

Özet 

Türkiye’de parlamenter hükümet sisteminde yaşanan en önemli problemlerden birisi de 

cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki çift meşruluk sorunudur. Cumhurbaşkanı ile başbakan 

arasında yaşanan bu krizler farklı siyasi görüşe mensup olmalarından ziyade aynı partiye 

mensup yöneticiler arasında da sorun teşkil etmiştir. Bu da parlamenter sistemin en önemli 

siyasi çıkmazlarından biri olarak görülmektedir. Turgut Özal ile Yıldırım Akbulut, Süleyman 

Demirel ile Tansu Çiller, Ahmet Necdet Sezer ile Bülent Ecevit vs. arasında bu siyasi krizler 

yaşanmıştır. Bu çalışmayla Türk Siyasetindeki siyasi çıkmazlar, ekonomik krizler, askeri 

darbeler ile koalisyon dönemlerindeki hükümet istikrarsızlıkları üzerine değerlendirme 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Parlamenter sistem, siyasal istikrar, istikrarsızlık, demokrasi, koalisyon, 

kuvvetler ayrılığı 

 

Political Stability in the Context of Discussion in Turkey Relations 

President-Prime Minister (1980-2000) 
 

Abstract 

One of the major problems experienced in the parliamentary government system in Turkey is 

also double legitimacy problem between the president and prime minister. These crises between 

the president and the prime minister have also been a problem among managers of the same 

party, rather than belonging to different political views. This is seen as one of the most 

important political dilemmas of the parliamentary system. Turgut Özal and Yıldırım Akbulut, 

Süleyman Demirel and Tansu Çiller, Ahmet Necdet Sezer and Bülent Ecevit. These political 

crises have taken place. With this study, the political impasse in Turkish politics, economic 

crises, military coups and government instability in coalition periods were evaluated.  

Keywords: Parliamentary system, political stability, unstability, democracy, coalition, 

separation of powers 
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Seçilmiş AB Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Üretimi ile Ekonomik Büyüme İlişkisi 
 

Younes Gholizadeh (Sorumlu Yazar)1 Müslüme Narin2 

 
Özet 

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gereksinim duyduğu enerji kaynakları konusunda net ithalatçı konumdadır. Bu 

nedenle enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesi için, AB'nin enerji politikaları içerisinde yenilenebilir enerji 

kaynaklarının artırılması önemli ölçüde yer almaktadır. Özellikle bir süredir AB'nin en büyük enerji tedarikçisi 

olan Rusya ile Ukrayna arasında doğalgaz temini konusunda yaşanan sorunlar, AB ülkelerini enerji arz 

güvenliğinin sağlanması konusunda, yenilenebilir enerji kaynakları üretimine yöneltmede etkin rol oynamıştır.  

Bu çalışmada, AB’nin yenilenebilir enerji kaynakları konusunda en büyük üretim payına sahip 12 ülkesinin 

yenilenebilir enerji kaynakları üretiminin ekonomik büyüme ile ilişkisi ekonometrik model kapsamında 

incelenmektedir. Bu ülkeler, üretim kapasitesine göre büyükten küçüğe doğru sırasıyla Almanya, İtalya, Fransa, 

İsveç, İspanya, İngiltere, Finlandiya, Avusturya, Polonya, Romanya, Hollanda ve Portekiz’den oluşmaktadır. 

Çalışmada adı geçen ülkelerin 2000-2017 dönemi verileri dikkate alınmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin araştırıldığı ekonometrik modelde (panel veri analizi); Cobb-Douglas 

üretim fonksiyonu kullanılmış, gayrisafi yurtiçi hasıla ile sermaye ve işgücü değişkenleri de denkleme dahil 

edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmada öncelikle en büyük paya sahip olan ülkelerin yenilenebilir enerji kaynakları 

üretim miktarları diğer enerji kaynakları üretimi ile kıyaslanarak, bu kaynakların enerji bağımlılığını düşürme 

konusunda önemi incelenecektir. Ardından seçilen ülkelerin yenilenebilir enerji kaynakları üretimi ile GSYH 

arasındaki ilişki Cobb-Douglas üretim fonksiyonu kapsamında ekonometrık modele dahil edilerek ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: AB ülkeleri, yenilenebilir enerji kaynakları, Cobb-Douglas üretim fonksiyonu, panel veri 

analizi 

JEL Sınıflandırması: O13, Q20, Q4, Q42, Q43 

The Relationship between Renewable Energy Production 

and Economic Growth in Selected EU Countries 
Abstract 

European Union (EU) countries are net importers of energy sources they need. Therefore, to ensure energy supply 

security, increasing production of renewable energy sources is a significant part of the EU countries energy 

policies. Particularly, problems between, the largest energy supplier of EU, Russia and Ukraine on procurement 

of natural gas for a while have played an efficient role in directing EU countries to renewable energy production 

about ensuring energy supply security. 

In this paper, the relation between production of renewable energy sources and economic growth is examined 

within the context of an econometric model in 12 countries that have the largest shares of renewable energy sources 

production in the EU. These countries consist of Germany, Italy, France, Sweden, Spain, United Kingdom, 

Finland, Austria, Poland, Romania, Netherlands, and Portugal respectively, according to the renewable energy 

production capacities. In this paper, 2000-2017 period data of mentioned countries are used. In econometric model 

(Panel Data Analysis) that the relationship between renewable energy sources and economic growth is investigated 

Cobb-Douglas production function is used, gross domestic product (GDP), capital and labor variables are also 

included in equation. In this direction, first, the importance of renewable sources about decreasing the energy 

dependence will be examined thereby comparing production amounts of renewable energy sources and production 

of the other energy sources in the countries that have the largest shares of renewables. Then, the relationship 

between production of renewable energy sources and GDP in selected countries will be addressed within the 

context of Cobb-Douglas production function in an econometric model. 

Keywords: EU countries, renewable energy sources, Cobb-Douglas production function, panel data analysis 

JEL Classification: O13, Q20, Q4, Q42, Q43 
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AR-GE Harcamaları ile İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 

AB Örneği 
 

Murat Gündüz1 

 

 
Özet 

İçsel büyüme teorilerinin Neo-klasik büyüme teorilerinden temel farkı teknoloji değişkeninin 

içsel değişken olarak alınmasıdır. Ar-Ge temelli modeller ekonomik büyüme literatüründe 90’lı 

yıllardan itibaren önem kazanmıştır. Çalışmada AB ülkeleri için 1996-2016 yıllarına ilişkin 

AR-GE harcamaları ile ihracat verileri kullanılarak panel nedensellik analizi yapılmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre çift yönlü nedensellik ilişkisi söz konusudur. Bu sonuç AR- GE 

harcamalarının ihracat artışına neden olduğu, ihracat artışıyla sağlanan ekonomik büyümenin 

de AR-GE yatırımlarına olumlu yansıdığını ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: AR-GE, İhracat, Panel Nedensellik 

JEL Sınıflandırması: O32, F14, O52 

 

The Causality Relationship between R&D Expenditures and 

Exports: The Case Study of the EU 

 

Abstract 

The main difference of the theories of endogen growth theories from Neo-classical growth 

theory is that the technology variable takes as the endogen variable. R&D based models have 

gained importance in the economic growth literature since the 90s. In the study, panel causality 

analysis was conducted for EU countries by using R&D expenditures and export data for the 

years 1996-2016. According to the results, there is a two-way causality relationship. This result 

reveals that R&D expenditures cause an increase in exports and that the economic growth 

provided by the increase in exports has a positive effect on R&D investments. 

Keywords: R&D, Export, Panel Causality 

JEL Classification: O32, F14, O52 
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Süreç Katkı Muhasebesi ve Üretim İşletmesinde Bir Uygulama 
 

Meral Gündüz1  Gülen Safi2 

 

 
Özet 

İşlemelerin, yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek ve kârlılıklarını artırabilmek 

için yaşanan değişimlere ayak uydurmaları gerekmektedir. Günümüzde teknolojinin hızla 

gelişmesi ile birlikte üretim sistemlerinde de değişiklikler meydana gelmiştir. Modern üretim 

yöntemlerine göre üretim yapan işletmeler için geleneksel muhasebe sistemleri yetersiz 

kalmıştır ve yeni sistemler geliştirilmiştir.  Bu sistemlerden birisi de süreç katkı muhasebesidir. 

Bu sistemin temelleri 1980 yılında Dr. Eliyahu Goldratt tarafından ortaya konulan Kısıtlar 

Teorisi’ne dayanmaktadır. Kısıtlar teorisine göre her işletme de en az bir kısıt vardır ve her 

işletmenin amacı kâr elde etmektedir. İşletmelerin temel amacına ulaşabilmeleri için sistemde 

meydana gelen kısıtları tespit edip ortadan kaldırmaları gerekmektedir. Süreç katkı muhasebesi 

kısıtların maliyetini dikkate alarak kısıtın önemini vurgulamaktadır.   

Bu çalışmanın amacı, süreç katkı muhasebesinin işletme kârına nasıl etki yapacağını ortaya 

koymaktır. Bu amaçla bir üretim işletmesinde tanımlayıcı ve keşifsel olay çalışması yapılmıştır. 

Tanımlayıcı olay çalışması çerçevesinde işletmenin üretim ve maliyet bilgileri ortaya 

konmuştur. Keşifsel olay çalışması ile de süreç katkı muhasebesi uygulaması yapılmış ve 

işletme kârlılığına etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; süreç zamanı ve ürünlerin 

fiyatı dikkate alınarak hesaplandığında geleneksel yönteme göre, X ve Z ürünlerinin birim 

başına kârlılığı artarken Y ürünün kârlılığı ise azalmıştır. Süreç zamanı ve kısıtların maliyeti 

yöntemine göre ise, geleneksel yönteme göre X ve Y ürünlerinin kârlılığı azalırken, Z ürünü 

kârdan zarara geçmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Maliyet sistemleri, süreç katkı muhasebesi, üretim yönetimi 

JEL Sınıflandırması: M41, M49, M11 

 

Throughput Accounting and an Application in Manufacturing 

Sector 
 
Abstract 

In order to survive in an intensely competitive environment and increase their profitability, 

businesses must keep up with the changes. Today, with the rapid development of technology, 

changes have occurred in production systems. Traditional accounting systems have been 

inadequate and new systems have been developed for enterprises producing according to 

modern production methods. One of these systems is Throughput Accounting. The basis of the 

this system is based on the Theory of Constraints put forward by Eliyahu Goldratt in 1980. 

According to the theory of constraints, each business has at least one constraint, and the purpose 

of each business is to make a profit. In order to achieve the basic purpose of the enterprises, 
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they must identify and eliminate the constraints that occur in the system. Throughput accounting 

emphasizes the importance of the constraint, taking into account the cost of the constraints.  

The aim of this study is to determine how throughput accounting will affect business profit. For 

this purpose, a descriptive and exploratory event study was conducted in a production 

enterprise. In the context of descriptive event study, production and cost information of the 

enterprise is presented. The throughput accounting application was made with the exploratory 

event study and its effect on the profitability of the enterprise was investigated. According to 

the results obtained; According to the traditional method, the profitability of X and Z products 

per unit increased while Y product profitability decreased when consider according to the 

process time and price of the products. According to the method of process time and cost of 

constraints, the profitability of X and Y products decreased compared to the traditional method, 

while the product Z moved from profit to loss. 

Keywords: Cost system, throughput accounting, production management 

JEL Classification: M41, M49, M11 

 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts          Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                            10-13th October 2019 
 

14 
 

An Empirical Study on the Factors Influencing Intra-Industry 

Trade in Chemical Industry 
 

Mehmet Hilmi Özkaya1 

 
 

Abstract  

In this study where is considering discrimination of horizantal intra-industry trade and vertical 

intra-industry trade, in period 1998-2018, exerting the developments related intra-industry trade 

in Turkey’s chemical 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, while per capita income and scale 

economies influence positively the level of intra-industry trade in chemical industry, foreign 

direct investment influence negatively. 
 

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

industry trade 
 

JEL Classification: F14, F23 
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Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Yoksullukla Mücadelede Tarım 

Sektörünün Rolü 
 

Özlem Sökmen Gürçam1 

 

 
Özet 

Tarım sektörü, dünyada yaşayan tüm insanların yaşamını sürdürebilmesi açısından önemli bir 

sektör konumundadır. Bu sebeple az gelişmiş, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler açısından 

tarım sektörü vazgeçilmez olmakta ve ülkeler tarım sektörü ile sadece yiyecek ihtiyacını 

karşılamakla kalmamakta aynı zamanda milli gelire ve istihdama katkı sağlayarak yoksullukla 

mücadele edilmesine de yardımcı olmaktadır. Ayrıca Türkiye’de gıda güvenliğinin sağlanması 

konusunda tarım sektörünün önemli bir rolü bulunmaktadır. Özellikle tarımsal yatırımların 

azalması ve bu duruma bağlı olarak tarım alanlarının daralması gıda güvenliği ile mücadelede 

olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Gıda güvenliğinde oluşan herhangi olumsuz bir durum, gıda 

arzının azalmasına da sebebiyet vermektedir. Tarım arazilerinin verimli bir şekilde 

kullanılmaması durumunda yoksulluk olgusu ortaya çıkmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde gıda güvenliğinin sağlanması ve yoksullukla mücadele gibi konular tarım sektörü 

açısından çok önemli olmaktadır. Türkiye’de tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının 

önlenmesi durumunda yoksulluk olgusu azalacaktır. Genel bir tanım olarak gıda güvenliği, aktif 

ve sağlıklı bir yaşam için her insanın her zaman yeterli miktarda yiyeceğe ulaşması olarak ifade 

edilebilir. Gıda güvenliği, Türkiye’de 27009 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Gıda 

Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi Ve Kontrolüne Dair Yönetmelik’te “gıdalarda olabilecek 

fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler 

bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk kavramının ise birçok tanımı olmakla birlikte en 

çok kullanılan tanımı, insanların açlıktan ölecek durumda olması ve barınacak bir yere sahip 

olmamasıdır.  Bu tanımdan yola çıkarak yoksulluk, insanların yaşamlarını devam ettirebilmek 

amacıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumu olarak tanımlanabilir.  

Genel hatlarıyla çalışma Türkiye’de gıda güvenliği ve yoksulluk konusunu tarım sektörü 

bağlamında inceleyecektir. Çalışmada gıda güvenliğinin ve yoksullukla mücadelede tarım 

sektörünün önemine vurgu yapılacak ve çalışma literatürel bir çalışma olup çalışmada ikincil 

veriler kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, yoksulluk, tarım sektörü 

 

The Role of Agricultural Sector in Food Security and Poverty 

Alleviation in Turkey 

 

Abstract 

The agricultural sector is an important sector in terms of sustaining the lives of all people living 

in the world. For this reason, the agriculture sector is indispensable for underdeveloped, 

developed or developing countries and not only meet the food needs of the agricultural sector, 

but also contribute to the fight against poverty by contributing to national income and 

employment. It also has an important role in ensuring the food security of the agricultural sector 
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in Turkey. Especially the decrease in agricultural investments and the contraction of agricultural 

lands due to this situation have negative consequences in the fight against food security. Any 

unfavorable situation in food safety causes a decrease in food supply. If agricultural land is not 

used efficiently, the phenomenon of poverty arises. In developing countries such as Turkey, 

ensuring food safety and issues such as the fight against poverty are very important for the 

agricultural sector. The incidence of poverty in the event of prevention of misuse of agricultural 

land in Turkey will be reduced. As a general definition, food safety can be defined as the fact 

that every person always has enough food for an active and healthy life. No. 27009 in Turkey 

Official Gazette published the Quality Control and Food Safety and Control Relating to the 

Regulation. Food safety is defined as bütün the whole of the measures taken to eliminate any 

physical, chemical, biological and all kinds of damages that may occur in foods ”. Although 

there are many definitions of poverty, the most commonly used definition is that people are 

dying of hunger and have no place to shelter. From this definition, poverty can be defined as 

the inability of people to meet their basic needs in order to survive. 

The study will examine Turkey in food security and poverty issues in the context of the 

agricultural sector. In the study emphasis will be placed on the importance of the agricultural 

sector in the fight against food security and poverty. Emphasis will be placed on the importance 

of the agricultural sector in the fight against food security and poverty and work 

is a literary study and secondary data will be used in this study. 

Keywords: Food security, poverty and agricultural aector 
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An Exploratory Survey of Foreign Direct Investment Motives, 

Barriers and Incentives during and after the Current Economic 

and Sovereign Debt Crisis in Greece 
 

Vasileios A. Vlachos  Panagiotis Mitrakos  Chrysanthi Tsimpida 

Antonis Tsitouras   Aristidis Bitzenis1 

 

 

 

 

Abstract  

A survey made by the use of a questionnaire for the collection of primary data on the activity 

of multinationals in Greece reveals the advantages of the Greek economy. The questionnaire is 

constructed with the purpose to extract valuable information regarding the characteristics of 

FDI during and after the late economic and sovereign debt crisis in Greece, and to retrieve 

valuable information regarding the Greek business environment in Greece. This study aims to 

identify determinants and barriers to FDI in Greece, the business conditions and the competitive 

advantages of doing business in Greece. The questionnaire is directed towards all the foreign 

companies invested in Greece: (a catalogue acquired from ICAP  Greece with 2500 companies 

with major or limited foreign capital or a  subsidiary of a foreign company that has been 

established in Greece)  plus a second catalogue from alternative database of companies that 

either have foreign participation in the share of capital, or have foreign activity, or even conduct 

exporting activities, or they represent in Greece a foreign brand name or either have cooperation 

with foreign multinationals and your company has been selected for this reason (another 5500 

companies leading to a total population of 8000 companies). The expected response rate was 

5% and we have reached more than half of our target. We have contacted several times with 

these 8000 companies via email, telephone, fax, etc. in order to succeed. Non-parametric 

methods are used for investigating the attractiveness of the Greek market and the decision to 

invest. The level of FDI attracted by the Greek economy has been well below the average EU 

levels in terms of GDP. The findings indicate how these levels may be drastically increased for 

achieving sustainable recovery levels and for the successful completion of the economic 

adjustment program to signify the starting point of Greece’s post-crisis era. 
 

Keywords: FDI, Greece, EU, sovereign debt crisis 
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Küreselleşme Süreci ve Temel Toplumsal Değerler 
 

Kemal Yavuz Ataman1 

 

 
Özet  

Küreselleşme yüksek teknolojinin gücüyle yeryüzünün her noktasına anlık ulaşan, çok yaygın ve etkin 

bir süreçtir. Bu süreçte insan, aile, toplum ve devlet yapısı köklü bir şekilde değişmektedir. Ekonomik, 

siyasi, sosyal ve kültürel bu değişimin yansımaları, etkileri çok kapsamlı ve hızlı görülmekte, binlerce 

yıllık değerler sarsılmaktadır. Bir taraftan bakınca küresel dinamikler günlük hayatın her anını 

geliştirmekte, insan ve topluma büyük yararlar sağlamaktadır. İnsanlığın birlikte ve bir arada yaşadığı 

geniş katılımlı, kapsamlı bir dünya vardır. Diğer taraftan bakınca ise, yaratılışın, insanlığın, toplumun 

temel değerleri olan akıl, inanç (din) , mal, can, nesil emniyeti, kutsiyeti ise ciddi bir şekilde tahribata 

uğramaktadır. Bu beş temel değer bütün ilahi, hatta kadim din, inanç ve hukuk sistemlerinde 

korunmuştur. Küreselleşme sürecinde, teknoloji, internet, sosyal medya ile bu değerler büyük bir baskı 

altındadır. Özendirme, daha sonra dayatma ve baskı ile birlikte değerlerin sömürüsünü, sosyo-kültürel 

esaret zincirlerine insanlığın zorlanmasını görmekteyiz. Egemen güçlerin siyasi, ekonomik, sosyal ve 

kültürel alandaki programları, kararları, uygulamaları insanın yaratılışına aykırı olup, hakka ve adalete 

aykırı bir düzene doğru gitmektedir. Sosyal hayatın korunmasında bu beş temel değere İslam dininde 

çok önem verilmiştir. İnsanlığın gelişmesi yeryüzünün ve insanın doğası gereğidir. Yükselen değerler 

kadar, korunması gereken değerlerin birlikte yaşanması gerekir. Küreselleşmenin faydaları yanında çok 

tehlikeli etkilerine karşı önlemler alınmalıdır. Bütün insanlığın bu beş esasın korunması ve gelişimi için 

müştereken hareket etmesi, tedbir alması, plan, program yapması, sorunlara çözümler üretmesi 

dünyanın, insanlığın, toplumun devamı için vazgeçilmez bir görev, sorumluluk ve durumdur.  

Anahtar Kelimeler: Akıl, inanç, can, mal, nesil, küreselleşme 

 

Globalization Process and Basic Social Values 
 
Abstract 

Globalization is a widespread and influential process that instantly reaches every point of the world with the power 

of high technology. In this process, the structure of human, family, society and state changes radically. The 

reflections and effects of this economic, political, social and cultural change are seen in a very comprehensive and 

rapid manner and the thousands of year old values are shaken. On the one hand, global dynamics improve every 

moment of daily life and provide with great benefits for the individual and society. There is a pluralist and 

comprehensive world where humanity lives together. On the other hand, the safety and sanctity of reason, faith 

(religion) , property, life and generation, which are the basic values of creation, humanity and society, are seriously 

damaged. These five core values are preserved in all divine, even ancient, religious, belief and legal systems. In 

the process of globalization, these values are under great pressure of technology, Internet and social media. We 

witness the exploitation of values along with encouragement, then imposition and coercion, and the compulsion 

of humanity to the chains of socio-cultural bondage. The political, economic, social and cultural programs, 

decisions and practices of the sovereign powers are contrary to the creation of human beings and go towards an 

order that is against equity and justice. These five basic values have been given great importance in the protection 

of social life in Islam. The development of mankind is by nature of the earth and of man. As much as the rising 

values, the values that need to be maintained must live together. In addition to the benefits of globalization, 

measures should be taken against its dangerous effects. It is an indispensable duty and responsibility for the 

continuation of the world, humanity and society that all humanity should act jointly, take measures, make plans 

and produce solutions to problems for the protection and development of these five principles.  

Keywords: Mind, faith, life, property, generation, globalization 
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1. Giriş  

Küreselleşme büyük bir akım, yaygın, etkin, anlık, güçlü etkileşim ile canlı bir süreç haline 

gelmiştir. Teknolojinin sağladığı imkanlarla ekonomik ve siyasi gücü arkasına alan 

küreselleşme, yeryüzünü kapsama alanına almıştır. Kişi, toplum ve devletleri bir nevi 

“abluka”ya alan, dijital sistemlerle dünyayı istediği yöne eviren, bağımlı hale getiren 

küreselleşme sistemi bir şekilde yeni sömürü düzeninin sürümüdür. Diğer yandan bu sürecin 

sağladığı büyük imkanlar da vardır. Bu süreçte insanlık birçok kolaylıklara kavuşmuştur. 

Malın, hizmetin, finansın, insanın hızı, dolaşımı, gelişmesi, yazılım, programlarının, dijital 

ağların kapsayıcı olarak ilerlemesiyle, iletişim teknolojilerinin sunduğu hizmetler insanlığı 

yeni, şeffaf ve tek düze bir dünyaya taşımıştır. Bu süreç içerisinde önce ekonomik alanda 

kendisini gösteren küreselleşmenin siyasette de etkili hale gelmesiyle sosyal ve kültürel hayat 

kuşatılmıştır. Toplumların temel değerleri küreselleşme ile değişime, sarsıntıya uğramaktadır. 

İnsan fıtratı, yaratılışı itibariyle şereflidir. Yaratıcı’nın başka canlılara vermediği akıl gibi 

kıymetli ve kutsal değerlerle insanoğlu bezenmiştir. Toplumlar bu değerlere sahip insanlarla 

kurulmuş, güçlü olmuş, bir arada yaşama ve gelişme mümkün hale gelmiştir. Küreselleşme can, 

mal, akıl, din, nesil gibi temel değerleri medya, sosyal medya içeriklerle, siyasi, ekonomik, 

sosyal ve kültürel alanlarda geliştirilen diğer araçlarla tahrip etmekte, bir nevi esaret düzenini 

yeryüzüne hakim kılmaktadır. Böylece insanlığın köklü, kadim düzenini, genlerini yaratılışa 

aykırı olarak değiştirmeye çalışmaktadır.  

Küreselleşme aidiyet ve adalet gibi değerler üzerinde egemenlik, baskı kurmuş olup, bu 

değerleri yıpratmaktadır. Sadakat, mahremiyet, vefa gibi ulvi ve ahlaki ilkeleri çiğnemektedir. 

Büyük ve güçlü ekonomik tekellerle yeryüzünün kaynaklarını, üretim merkezlerini, satış, 

dağıtım, pazarlama ağlarını genişleterek yeryüzünün her noktasını “marka” ürünlerle, güçlü ve 

rekabet edilmesi zor sanayi ve teknolojik yatırımlarla tekeline almaktadır. Kişilerin, 

toplumların, devletlerin “mal” değerleri sömürülmektedir. İnsanlık belirli merkezlere, ürünlere, 

işletmelere, programlara, yazılımlara, araçlara mahkum hale getirilmektedir. Bütün kadim 

inanç ve dinlerin temel değerleri olan aile düzeni gayrı ahlaki teşvik, propaganda ve reklamlarla 

gündemde tutulmaktadır. Kariyer kaygısı ile yalnız yaşama, evlenmeme, çocuk yapmama gibi 

tercihlerle aile çökmekte, nesiller ifsad edilmektedir. Din hayatını dışına bırakılmakta, özellikle 

İslam karşıtı büyük projelere destek verilmektedir. Halbuki küreselleşmenin sağladığı geniş 

imkan ve kolaylıklar, insanlığın birlikte daha mükemmel bir hayatı tanzim etmesine çok 

müsaittir. Dijital çağ insanlar için tanışma, bilişmelerine imkan ve fırsat vermektedir. Birlikte 

yaşam ve iş birliğiyle medeni bir dünyanın kurulması, yeryüzünün temel değerlerinin korunarak 

ihyası, ıslahı ve imarı mümkündür.  

2. Küreselleşme Tanımı ve Süreci 

Küreselleşme 1980 li yıllardan sonra dünyanın gündemine giren, bilim dünyasında daha çok 

sosyologların incelediği bir olgu, süreçtir. Öncelikle küreselleşme ekonomik alanda finans 

araçlarının, üretim, dağıtım, satış, pazarlama ağlarının yayılması malın, insanın dolaşımı olarak 

dikkat çekmiştir. Egemen güçler, çok uluslu şirketler dünyayı etkileyen ABD merkezli siyasi 

karar mercileri belirleyici olmuşlardır. Küreselleşme hem ekonomik hem de siyasi gelişmelerle 

devletleri, toplumları ve kişileri geniş çaplı etkilemiştir. İletişim teknolojisindeki gelişmelerin 

toplumsal hayata yansımasıyla sosyal ve kültürel sahalar derinden etkilenerek insanlık devrim 

niteliğinde bir değişimi yaşamaktadır.  

Küreselleşme hızlı gelişen bir süreçtir. Tanımı açısından bakıldığında literatürde ortak bir 

tanımı bulmak zordur. Küreselleşmenin başladığı zaman açısından da farklı görüşler vardı. 

Tanımda bir mutabakatın olmamasının sebebi 1980 li yıllardan bugüne kadar sürecin kapsam 

ve etkisinin genişlemesidir.  
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Sosyoloji, ekonomi, siyaset, kültür sahasında ilim insanları küreselleşme tanımı yapmışlardır 

Küreselleşme deyince ilk akla gelenlerden Prof. Dr. Anthony Giddens’a göre, “küreselleşme 

modernlik kavramıyla geniş çapta eşanlamlıdır. Çünkü yeni çağda ‘dünya çapında toplumsal 

ilişkilerin yoğunluğu’ daha önceki dönemlerde olduğundan daha fazladır. Küreselleşmeyi 

anlamak için modernliği etkileyen güçleri incelemek gerekmektedir (Held ve McGrew, 2008, 

s. 71-72). Giddens’a göre toplumsal etkinliğin küreselleşmesi, gerçek anlamda dünya çapında 

bağlantıların, küresel ulus-devlet sistemiyle veya uluslararası iş bölümüyle ilişkili bağlantıların 

gelişmesi sürecidir. Bununla birlikte, küreselleşme, en iyi şekilde, zaman-mekan bakımından 

yakınlaşmanın bir ifadesi olarak anlaşılmaktadır (Giddens, 2010, s. 37). David Held ve Anthony 

McGrew, küreselleşmeyi; “kıtalar arası veya bölgeler arası akışlar ve ağlar meydana getiren, 

toplumsal ilişkilerin örgütlenmesinde dönüşümü temsil eden bir süreç” olarak 

tanımlamaktadırlar (Held ve McGrew, 2008, s. 72). Prof. Dr. Roland Robertson’ın tanımı da 

önemlidir:O’na göre, “küreselin yerelleşmesi, yerelliklerin evrenselleşmesi ortaya çıkmıştır. 

Küresel ve yerel arasında süregelen karşılıklı farklılaşma ve aynılaşma birbirini mümkün 

kılmaktadır.” (Öngören, 2012, s. 449). Robertson, sosyo-kültürel süreçleri ön plana almaktadır. 

Robertson’a göre” küreselleşme olgusu kendisini oluşturan toplumsal, kültürel ve ekonomik 

süreçlerden bağımsız değildir.” Küreselleşme toplumların siyasal yönetimi ve yönetim 

politikaları, ideolojisi ve kültürleri üzerinde uluslararası sermayenin ekonomi politikası, kültürü 

ve ideolojisinin egemenliğini kurması ve geliştirmesidir (Gezgin, 2005, s. 10). Küreselleşme, 

zaman ve mekanın daralması, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda dünyanın daha 

çok bütünleşmesi sürecidir. Prof. Dr. George Modelski’ye göre “Küreselleşme dünyanın büyük 

medeniyetleri arasındaki artan bağlantının tarihidir”. Modelski’ye göre “Küreselleşme, uluslar, 

medeniyetler ve siyasal topluluklar arasındaki genel dayanışmanın genişlemesinin ve 

derinleşmesinin tarihsel sürecini kapsayan bir kavramdır.” Modelski “Küreselleşmenin 

başlangıç döneminde, M. S. 1000 dolayları, dünya ölçeğindeki siyasal bir düzene en yakın 

oluşum İslam Dünyası’ydı, ” demektedir. (Held ve McGrew, 2008, s. 71). Küreselleşmeyi o 

dönem İslam Devletlerinden başlatmak gerektiğini ifade etmektedir. Biz bu tanımı 

benimsiyoruz. (Ataman, 2018, s. 127)  

Küreselleşme süreci çok uluslu şirketlerin kıtalararası işlem ve eylemleriyle ekonomik bir 

egemenlik kurması ve bu gücün giderek çok daha etkili hale gelmesiyle gündeme oturmuştur. 

Bu gücün devletler, siyasetler, kurum ve kuruluşlar üzerindeki etkisi kişi ve toplumları da 

doğrudan değişime zorlamıştır Bu değişim isteyerek ve istemeyerek devam etmektedir. Yaşamı 

kolaylaştıran ve niteliğini yükselten gelişmeler kişi ve toplumların beğeni, tercih ve kabulünü 

alırken, dağılan, sarsılan yıpranan temel değerler karşısında kişi ve toplumların şaşkınlığı, acz 

ve çaresizliği görülmektedir.  

Gegorge Modelksi’nin yukarıda ifade ettiğimiz tanımı ve küreselleşme sürecini yaşayan 

toplumlarda temel değerlerin güçlendiğini söyleyebiliriz. Çünkü sürecin sahibi olan inanç ve 

nüfuz ettiği toplumlarda kişi, aile ve çevrenin geliştiğini, güçlendiğini görmekteyiz. O dönemde 

küreselleşme süreci sömürü amaçlı değil, toplumları her yönüyle ihya, inşaa ve geliştirme 

amaçlı olmuştur. Daha sonra çıkar ve kazanç amaçlı, bireyci ve bencil gelişen küreselleşme 

süreçleri ise hırslı ve tek yanlı kazanımı dikkate aldıkları kendi toplumları da dahil olmak üzere 

“süreç” sömürüye dönüşmüştür. Bu süreçlerde sömürü, istismar sadece maddi ve ekonomik 

değil, akıl, can, mal, din, nesil gibi toplumsal temel değerlerin tamamına yönelik 

gerçekleşmiştir.  

Güncel küreselleşme süreci çok uluslu şirketlerden sonra Amerikanlaşmaya yönelik hale 

gelmiştir. Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel plan, program, karar ve uygulamalar bütün 

dünyaya ihraç edilmektedir, dayatılmaktadır. Bunlara karşı ise kişi, toplum ve devletlerin, 

kurum ve kuruluşların, inanç ve düşünce sahiplerinin, yapılarının ise iradesi, gücü, direnci 
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yetersiz kalmaktadır. Bu emperyal gücün kurum ve kuruluşları, araçları küresel düzeyde çok 

etkin ve güçlü hale gelmiştir.  

Küreselleşme sürecinde insanlığın kazanımları da vardır. İnsanlar birbirleriyle gerçek ve sanal 

ortamda tarihte ilke kez bilişme, tanıma, tanışma ve buluşma imkanlarına sürekli olarak sahip 

olmuşlardır. Ön yargılar kalkabilmektedir. Doğal ve şeffaf küresel zemine ulaşılmıştır. İnsanlar 

tarihte ilk defa kolay, çabuk şekilde her yer ve makama v sosyal medya araçlarıyla 

erişlebilmekte, kendilerini ifade edebilmektedirler. Dünyanın bir yerinde ürün ve hizmete 

internet yoluyla ulaşmak, satın almak, incelemek mümkündür. Ticaretin, alışverişin şekli 

değişmiştir. Dijitalleşmenin getirdiği büyük avantajlarla bilgiye erişme, ulaşma ve bilgiyi 

taşıma (transfer) konularında büyük bir devrim vardır. İnternet üzerinden neredeyse her konuya, 

her kuruma ulaşmak mümkündür. (Ataman, 2018, s.127)  

Küresel güçlerin egemen olduğu finans, bankacılık sistemleri, enerji, petrol, hammadde 

kaynakları, yüksek teknoloji ürünleri, yazılımlar, programlar, yiyecek –içecek sektörleri, 

zincirleri, marka bazlı sayısız ürünler dünyayı sarmıştır. İnsanlık sadece ekonomiyi değil, 

ticareti, sosyal ve kültürel yaşam tarzlarını etkileyen, değiştiren sayısız shop/dükkanların etkisi 

altındadır. Ülkelerin bağımsızlığı, insanların özgürlüğü bu bağlamda daralmıştır. Dünya 

bağımlılığa ve adeta köleliğe doğru evirilmiştir. Bütün bunların yanında, şu an itibariyle cep 

telefonu, teknolojisi içerikleriyle doğrudan insanın aklına, şuuruna, vicdanına düşüncesine, 

muhakemesine, cebine, diline, zevkine, keyfine, acısına, sevincine hitap eden ve onunla 

doğrudan temas sağlayan, algoritmalarıyla ölçen, takip eden bir sistemle iç içe kalınmıştır. Bu 

hizmetler neredeyse ve görünürde ücretsizdir. Bu devasa alt yapı liberal-kapitalizm, bir başka 

şekilde yeni sömürgecilik, vahşi kapitalizm tarafından elbette ücretsiz olamaz. Bedava teslim 

edilen bilgiler, yaşam tarzları, düşünceler, yaklaşımlar yeryüzünün ve insanlığın gelecek 

onlu/yüzlü yıllarının tanzimine, maalesef sömürüsüne, esaretine ve mahkumiyetine zemin 

hazırlamaktadır. Küreselleşme bilgi zengini yapmış, fakat kimlik değişimi, kimliğin yenden 

yapılanmasını da ortaya çıkarmıştır. (Hablemitoğlu, 2009, s. 439) Bu büyük bir sorundur, 

aileye, topluma, ülkeye ve insanlığa yöneliktir.  

Küreselleşme insanları, toplumları ve devletleri birbirine bağımlı hale getirmiştir. Ancak bu 

bağımlılık büyük çoğunlukla küresel egemen merkezleredir. Bu süreçte ve giderek başka büyük 

ülkeler, toplumlar, inanç, düşünce gurupları, muhtelif insanlar bağımsız kalabilmek için 

kendilerine yeni bir konum, davranış belirlemeye çalışmaktadırlar.  

Küreselleşme sürecinde yaşanan göçler, yukarıda sayılan ileri teknoloji, iletişim, haberleşme, 

ulaşım imkanları birlikte yaşamanın, bir arada var olmanın tarihte görülmemiş şekilde 

yaygınlaştığı çağımızda insan lığın gelişmesi, yeryüzünün imarı için çok verimli, faydalı 

yapılanmalar için fırsattır. Bu şekilde adil ve insaflı, barış, huzur içerisinde iyiliklerin hakim 

olduğu bir yaşam sağlanabilir.  

3. Temel Toplumsal Değerler 

İnsan her çağda ve her yerde aynı şekilde yaratılmıştır. Rengi, cinsi, ırkı farklı da olsa insan 

Yaratıcı’nın eseridir. İnsan için önce yaşamını sürdüreceği vücudu vardır. Yaşamın devamı 

“can” la mümkündür. Can’ın sağlıklı olması hem vücud, hem akıl sağlığıyla, beslenme, 

giyinme, korunmakla mümkündür. İnsan Arapça da ü-n-s kelimesinden gelir. Ünsiyet anlamını 

taşır. İnsanın en önemli diğerlerinden birisi de akla bağlı olarak özgürlüğüdür. İnsanın şerefi 

özgür olmasıyla bütünleşir. “Akıl” insan için en değerli varlıktır. (Emiroğlu, 1998, s. 70) 

İnsanın ünsiyeti akılla olur.  

İnsanın yaşamını sürdürmesi için beslenmeye, örtünmeye, barınmaya ihtiyacı vardır. Yaşamın 

sürmesi ancak bu şekilde mümkündür. Bu nedenle “mal” da asli varlıklarındandır. Yaşam 

kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek için insanoğlu çalışır, çabalar, üretir, satar, pazarlar, 
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kazancını yükseltir. Malı elde etmenin temeli ve zemini Yaratıcı’nın sunduğu dünyadır. 

İnsanlara verilmiştir. Toprak, su, diğer canlılar, hayvanlar, bitkiler, yer altı ve yerüstü 

zenginlikleri insana hasr edilmiştir. Mal’ın kaynağı yeryüzüdür, o da Yaratıcı’nın yarattığı 

hava, su, toprak, diğer canlılar ve yeraltı-üstü kaynaklardandır. İnsan ancak bunları kullanarak 

üretebilir, kazanabilir, faydalanabilir.  

İnsan canını, aklını, malını kullanır. Yaşamını diğer insanlarla sürdürmek zorunluluğu vardır. 

Çünkü insan ancak başkalarıyla iş birliği halinde yaşamın devamlılığını sağlayabilir. Yaşam 

başkalarıyla paylaşılarak, ortak hareket edilerek, birlikte sürdürülebilir Bu nedenle nesiller ve 

aile önem kazanmaktadır. Irz/namus nesillerin devamlılığı, sıhhati, dünyanın düzeni ve insanlık 

adına çok önemlidir.  

Yaratıcı, insanı düşünce / tefekkür zemininde yaratmıştır. Aklın işlevi de budur. Yukarıda 

sayılan değerler içerisinde insan düşünür, muhakeme eder, araştırır, “inanç” onun vazgeçilmez 

bir değeridir.  

Dünya aynı zamanda mücadele yeridir, kişinin nefsiyle, çevresiyle, ailesiyle, doğayla, yaşlanan 

haliyle, ömrüyle, yaptıkları, yapacakları ve yapamadıklarıyla imtihan yeridir. Bu düşünce / 

tefekkür içerisinde niçin, neden, nasıl, kim gibi sorularla “hikmet” i arar. Bu bağlamda soruları 

inancıyla çözer. İşte “inanç” ve “din” insanın vazgeçilmez bir değeridir. Yaratılış, fıtrat insanı 

Yaradan’ı aramaya programlamıştır. Ragıp El Isfahani’ye göre fıtrat, Allah’ın insana 

yerleştirdiği bilme yeteneği (marifetullah) ’dir. (Düzgün, 2016, s. 323) Neticede can, akıl, mal, 

nesil ve din Musevi, Hıristiyan ve İslam inancında, hatta kadim diğer dinler ve inançlarda da, 

nice büyük devletlerin hukukunda da temel değerlerdir.  

İslam dinin de bu beş temel değere Mekasidü Şeria denir. İlk defa İmam-ı Gazali’nin dile 

getirdiği bu beş temel esas, yaratılışla ilgili olarak insanın, toplumun korunmasında yarar olan 

hususlardır. (Boynukalın, 2003, s.423) Bu esaslar evrensel değerlerdir. Bunlara Zarurat-ı 

Hamse, denir. (Keleş, 2017, s. 7) İslam’a göre insana evren emanet edilmiştir, insan da Allah 

‘ın halifesidir. Yeryüzünde bir ahlak düzeni kurmakla yükümlüdür. İslam alimleri yüzyıllarca 

bu değerler üzerinde çalışmışlardır. İnsanlığın selameti, yeryüzünün düzeni ve salahı için bu 

kurallar önemlidir. Dünyanın ve insanın yaratılışı hikmete mebnidir. Yaratışın, hikmetin ve 

gayenin gereği olarak bu dünyayı kullanacak, yönetecek ve yürütecek olan insanın korunması 

gereken değerleri, yüklenmesi gereken işleri, sorumlulukları ve ödevleri vardır  

Temel toplumsal değerler bazı alimler ve düşünürler tarafından sayıca tartışılmış olmakla 

beraber tebliğde beş esas üzerinde duracağız. Adalet, erdem, ahlak, hukuk gibi temel değerleri 

de vardır. Ancak burada İslam alimlerinin özellikle belirlediği beş temel değer üzerinde 

durulacaktır.  

3.1. Can 

İnsanın hayatı, canıdır. Yaşam, can insandan ayrılınca sona erer. Bu bakımdan insan hayatı 

(can) kutsaldır. (Önder/Bulut, 2013, s.16) İnsan, şereflidir, canı kutsaldır. Yeryüzünün emaneti 

ve sorumluluğu verilmiş olan canın her türlü yanlıştan, tecavüzden korunması gerekir. Can 

dışarıdan ve içeriden korunmalıdır. İnsan kendisi de canını en sağlıklı, iyi şekilde korumalıdır, 

Can, başkalarının doğrudan ve dolaylı saldırılarından korunmalıdır. Sadece kasten yaralama / 

öldürme şeklinde olmayıp, zararlı maddelerin üretilmesi, çevreye verilen zararla, havanın, 

suyun, toprağın bozularak insan sağlığının tehlikeye girmesi, korunmanın olmadığını, kasten 

tecavüz olduğunu gösterir. Yöneticilerin insanın yaşam kalitesi ve standartlarını yerine 

getirmemeleri de koruma görevlerini ifa etmediklerini gösterir.  
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3.2 Akıl 

Akıl, bağlamak, tutmak, engellemek (Emiroğlu, 1998, s.69) gibi anlamlara gelmektedir. Felsefe 

ve mantıkta ise “varlığın hakikatini idrak eden, maddî olmayan, fakat maddeye tesir eden basit 

bir cevher, insanı her çeşit faaliyetinde doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ve güzeli çirkinden 

ayıran bir güç olarak akıl, ahlâkî, siyasî ve estetik değerleri belirlemede en önemli fonksiyonu 

haizdir. (Bolay, 1989, 238) İnsanı diğer canlılardan ayıran, temyiz gücü veren de akıldır. 

(Emiroğlu, 1998, s.69) İyi/kötü, doğru/yanlış, çirkin/güzel ayırımını akıl yapar. İnsanın rehberi 

akıldır. Aklın bilgi kaynakları ise daha önemlidir. Akıl insanı ve dünyayı iyiye de kötüye de 

götürebilmektedir. Allah insana akıl diye bir nimet vermiş, bu akıl nimetiyle çevresindeki 

varlıkları fark ediyor, inceliyor, aklını kullanıyor. Hem çevresini, dünyayı, fezayı tanıyor, hem 

görünen varlıkları daha iyi tanıyor, hem görünmeyen âlemlere ait bilgisini tefekkür yoluyla, 

aklını kullanarak geliştiriyor. Akıl en büyük zenginlik. Akıllı oldu mu insan bütün zenginlikleri 

kazanabiliyor. (Coşan, 1996) Akıl insanın en önemli varlığı olmakla birlikte, insanda tek başına 

akıl değil, akl-ı selim olması gerekir. Her akıl, ak-ı selim değildir. (Coşan, 1996) Akıl insanın 

özgürlüğünün de bekçisidir. Akıl aynı zamanda sorumluluk ve yükümlükleri üstlenir. Akıl dış 

tesirlere de açıktır. Hayal, vehim, şehvet aklı teslim alabilir. (Emiroğlu, 1998, s. 72) İnsan 

emaneti üstlenmiş, yeryüzünde Allah’ın halifesidir. Bu bilinç ve sorumlulukla kendisine 

yüklenen ödevler ancak selim bir akılla yerine getirilebilir.  

3.3. Din /İnanç 

Din her devirde vardır. İnsanın yaratılışı Yaratıcı’yı aramaya yöneliktir, meyyaldir İnsanların 

inancıyla ilgili de hürriyetlerinin korunması gerekir. (Görmez, 2017, s. 315) Yaratılışı ile 

itibariyle insan Yaratıcı’yı aramıştır. Nitekim ilahi dinlerde Peygamberler insanlara 

Yaratıcı’nın, Allah’ın mesajlarını getirmişlerdir. İnsanın inanç/din arayışı, yaşayışı konusunda 

özgürlük alanı maddi ve manevi varlığı büyük önem taşır. İslam’da dört şey önemlidir. Fıtrat, 

inanç, tearuf (tanışma, bilişme) , adalet. Bu bakımdan yeryüzünü paylaşan insanlık karşılıklı 

olarak inançlara baskı yapmayan, adil davranan, birbirleriyle tanışıp görüşen, konuşan ve fıtrata 

(yaradılışa) uygun yaşayan bir alem olmalıdır. (Görmez, 2017, s. 316)  

3.4. Nesil  

Dünya hayatının devamı, neslin korunması ile mümkündür. Neslin korunması doğal olarak 

insan nüfusunun belirli bir denge ile devam etmesidir. Ayrıca neslin korunması temel ilke ve 

kuralların da devam etmesidir. Nesiller sahih nesepli olmalıdır. Nesillerin hem zinadan uzak 

hem de nitelikli devam etmesidir. Zina, meşru olmayan cinsel ilişkidir. (Esen, 2013, s.440) 

Çağımızda ortaya çıkan eş cinsel ve diğer sapın eğilimler ilahi dinlerde daima yasaktır, bunlar 

da zindadır. Kadim dinlerin hepsinde zina yasaktır ve ağır cezaları vardır. Neslin korunması da 

aile hayatını önemlidir. (Bulut, 2015, s. 68) Nesillerin şahsiyet kazanması, ruhen ve bedenen 

korunması gerekir. Aile neslin en önemli merkezi ve unsurudur. Ailenin varlığı hem maddi hem 

de manevidir. Ünsiyet, muhabbet, insanlık, eğitim ailede başlar. Aidiyet, sadakat aile gelişir. 

Ödev ve sorumluluklar, çalışma, kazanma bilinci aile de verilir. Ailede ne kadar huzurlu ve 

mutlu olursa nesiller başarılı, nitelikli yetişir. Aile milletin temelidir. Aile toplum da onunla 

şekillenir, millet de öyledir. (Berki, 1982, s.2)  

3.5. Mal 

İnsanın yaşamını sürdürmesi için yeme, içme, giyim, barınma ve diğer araç, alet edevat gibi 

zaruri ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları çalışır, çabalar, kazanır, mülkiyet sahibi olur. İnsanlarla 

iş birliği yapar, bir arada ortak yaşamı sürdürür. Yeryüzü bütün insanlığa Yaratıcı tarafından 

tahsis edilmiştir. İnsanların çalışmaları, çabaları, ticari faaliyetler, savaşlar, göçle, fetihler, 

işgaller, istilalar gibi çeşitli şekillerde yer altı ve yerüstü varlıkları ile geliştirilen, üretilen, 

kurulan varlıklar değer haline gelmiştir. Bunların bir kısmı makul ve meşru, bir kısmı ise haksız 
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kazançtır. Kişi ve toplumların varlıkları, mallarının korunması gerekir. Mal ekonominin 

kapsamındadır. İnsanların kazançları helal ve meşru olursa toplum salah içindedir, aksi takdirse 

fesada uğrar. Mal/ varlık kaynağı/sermayesi itibariyle hakka uygun /helal olmakla birlikte, 

üretimi, sarfı da aynı ölçüleri havi olmalıdır. İşgalle, istila, zorbalık veya haksız rekabetle elde 

edilen mallar, topraklar enerji kaynakları, şirketler, finans oyunları yolu ile elde edilen 

kazançlar hakka uygun değildir. Helal ve meşru olmaz. İnsana, diğer canlılara, çevreye zarar 

veren ürünlerin imalatı, sevki, satışı da aynı kapsama girer. Bu durumda bir diğer kişi ya da 

toplumun malında/varlığında haksız eksilmeye sebep olunursa onların malları korunmamış 

olur. Koruma cismani olduğu kadar siyasi, hukuki ve kültürel olarak geçerlidir.  

4. Küreselleşmenin Temel Toplumsal Değerler Üzerinde Etkileri 

4.1. Can 

Küreselleşmenin yukarıda saydığımız değerler üzerinde büyük egemenliği, baskısı ve 

sömürüsü vardır. Küreselleşme düzeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda etkindir. 

Teknolojinin gücü ve desteğiyle her alanda kartopu gibi giderek artış gösteren bir üstünlük 

kurmaktadır.  

Temel toplumsal değerler yüzyıllar boyunca savaşlara, kavgalara, göçlere rağmen genel olarak 

korunmuştur. Bu değerlerin zayıflaması, sarsılması, zarar görmesi sapkınlık ve azgınlıkların 

yaşanması ise belirli dönemlerde ve yerlerde kısmi olmuştur, istisnaidir. Bugün küreselleşme 

araçlarının, finans, teknoloji ve iletişim gücünün hakimiyetiyle kişi toplum ve devletler 

üzerindeki yoğun, sürekli, kapsamlı ya da kısmi ve yerel etkileri genel ve küresel hale 

getirmiştir.  

Dünyanın bazı ülkelerinde, bazı şehirlerde veya bazı topluluklarda can güvenliği, emniyet 

vardır. Aynı durum ülke içerisinde başka şehir ve bölgelerde olmayabilmektedir. Devletlerin 

güçleri, güvenliği teminat alan hukuk sistemleri vardır. Bazı yerlerde terör, bazı yerlerde terör 

bahanesiyle fiili ve dolaylı işgaller vardır. Siyasi ve ekonomik saiklerle bazı coğrafyalarda 

kargaşa, kavga, iç savaş, dış müdahale söz konusudur.  

Sağlık ve çevre, beslenme ve barınma şartları yeterli olmadığında, çevreye zarar verildiğinde, 

toprak, hava, su bozulduğunda can emniyeti tedricen tehlike altına girer. Sağlığa zararlı sanayi 

ve tarım ürünleri teşvik edildiğinde, kazanç amaçlı üretimler piyasaya sürüldüğünde can 

emniyeti zarar görür. Hukuk sisteminin güçlü olmadığı yerlerde can güvenliği yine risk 

altındadır.  

Endüstrilerinde can emniyetini tehdit eden birçok yönleri vardır. İlaç, enerji, silah, turizm, tarım 

ve diğer endüstrilerinin yatırım, kar amaçlı olarak birçok faaliyeti bazen diğer ülkeye daha çok 

zarar verir ve insanlar zarar görüler.  

Gelişmiş ülkeler sağlam hukuk sistemleri ile can emniyetini sağlarken ulus ötesi şirketleri 

yoluyla dünyanın başka yerlerinde yaptıkları yatırım, üretim, satış, pazarlama, ticaret ve tarım 

faaliyetleriyle o bölgelerde insan ve toplum sağlığına, yaşam şartlarına ve can emniyetine 

büyük zararlar verebilmektedirler  

Bu sayılanları çoğaltmak mümkündür. Küreselleşme sürecinde gelişen teknoloji, cep telefonları 

ve internet yoluyla dünyanın hangi noktasında bu ihlallerin nasıl gerçekleştiğini de görmek 

elbette mümkündür. 

4.2. Akıl 

Küreselleşme sürecinden internet ve dijital ağlar, sosyal medya, cep teknolojisi sayesinde insan 

için geniş iletişim, haberleşme, bilgi edinme imkanı ve özgürlüğü vardır. İnsanoğlu tarihte ilke 

defa buna sahiptir. Birçok kişi, yer ve makama mesaj gönderme, ulaşma yolunu bulmaktadır. 
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Ancak aklın kaynakları olan bilgi, haber, deney ve gözleme, eleştiriye, muhakemeye dayanak 

teşkil edecek verilerin özgünlüğü ve doğruluğu konusunda güvenirlik sorunu olabilmektedir. 

İnsanoğlu ne kadar etki altındadır ne kadar serbest, özgür ve bağımsızdır? Vehim, hayal, gazap, 

şehvet, şüphe, korku gibi yanıltıcı duyguların tesirine iletişim araçları ile ne kadar açıktır veya 

ne kadar çok açıktır? Bu duygularla ile aklını kamil anlamda kullanabilmekte midir, özgür 

müdür, yoksa baskı, yönlendirme ve esaret altın da mıdır? Küresel egemen güçlerin dijital 

ağlarla sağladığı sayısız bilgi, kişi ve toplumları da bağımlı hale getirmiştir. Akıl tutkular ve 

bağımlılık altında kalınca kendi maharetini ortaya koyamamaktadır. Algı ve yönlendirme 

vardır. Küreselleşme aklın kaynaklarını kendi bilgi, yorum, algı, muhakeme yöntemleriyle 

biçimlendirmektedir. Yoğun içeriklerin TV, medya, sosyal medya ile akışıyla insanların iç 

dünyası, zihni, hayali, vicdanı, telakkileri, kabulleri, öncelikleri, tercihleri, yaşam tarzı kuşatma 

altında ve değişim içindedir. Öyle ki, aklını kullanacak insanın doğal çevresi, ailesi, arkadaşı, 

hocası, itibar edilen şahsiyetlerin de önemi ve değeri nezdinde zayıflamış, ihtiyacı azalmıştır. 

İnternet ve sosyal medya yoluyla alınan, işlenmiş ve işlenmemiş bilgiler öne geçmektedir. 

Dolayısıyla aklını kullanacak kişi kuşatma altındadır. Sosyal medya araçları insanların duygu 

ve düşüncelerini etkilemektedir. (Bozkurt, 2019)  

4.3. Din/ İnanç  

Batıda aydınlanma çağı, modernizm, post modernizm ve küreselleşme süreçleri din ve inancı 

etkisiz kılmayı başarmışlardır. İslam Dünyası aynı süreçte siyaseten alanları kaybetmiştir. 

Birçok yer işgal, sömürü, istila altındadır. İslam Devletleri yıkılmış, kültürel zemini ve 

dayanakları da zayıflamıştır. Çin komünizme geçmiş ve ateizmle yaşamış, Hindistan ise sayısız 

yerel dinle harmanlanmış, diğer ülkelerde de din dışı akımların egemenliği kök salmıştır. 

Kapitalizm, sosyalizm kişileri ve toplumları dinden uzaklaştırmıştır. Küreselleşme süreci hem 

inanç, hem de yaşam şekli ve uygulamaları ile çağın insanının ruh dünyasını başka mecralara 

taşımaktadır. İnternetle gelen sınırsız, sayısız içerik kişiyi Yaradan’a değil, nefsine, arzularına 

mahkum etmektedir. Tüketim, zevk, keyf ve haz (hedonist) la yüklü bir toplum oluşmaktadır. 

Bireyci ve bencil bir toplum inşa edilmektedir. Halbuki dinler diğerkamlığı önermektedir. 

(Özcan, 2018, s.286) Küreselleşme sürecinde kültürel yayınların büyük çoğunluğu dünyevi, 

seküler hayatı daima çekici kılan, parayı, makamı0, kariyeri, malı, mülkü çoğaltmayı özendiren 

içeriklere sahiptir. Halbuki din ve inanç değerleri maddi ve dünyevi varlıkları önemsemekle, 

çalışmayı, kazanmayı teşvik etmekle beraber bunların hak, adalet ve helal dairesinde olmasını, 

paylaşılmasını gerekli kılar. Ayrıca, fedakarlığı, cömertliği hayrı ve hasenatı teşvik eder. 

Ahireti hatırlatarak hırs ve ihtirasları dengeler. Hırs olmadan dünya hayatı yürümeyecektir. 

Ancak onu inanç, dini değerler bir ölçü, bir ahenk içerisinde tutacaktır. Din, inanç değerleri 

insanlara sorumluluk, ödev, aidiyet veren, emaneti hatırlatan kurallardan teşekkül eder. Oysa 

küreselleşme sürecinin insanlara telkin, tavsiye ettiği değerler bunlarla örtüşmemektedir. Din 

Allah’tan başkasına kulluğu, bağımlılığı reddeder. Ama, dünyevi/seküler anlayış kişileri 

tamamen dünyevi değerlere bağlamakta ve mahkum etmektedir. Bu da fesada, yeryüzünde 

kargaşaya sebep olmakta, gelecekte ciddi tehlikeler arz etmektedir.  

4.4. Nesil  

Küreselleşme evlilik ve aile kurumunu kökünden sarsmaktadır. Öncelikle evlilik tercihleri 

azalmakta, yalnız yaşama artmakta, boşanmalar çoğalmakta, çocuk oranı düşmekte, aile içi 

ilişkiler bozulmakta karı-koca, anne/baba çocuk birlikteleri muhabbetini yitirmektedir. Medya 

yayınları, sosyal medya içerikleri ayrılıkları, huzursuzlukları artırmaktadır. Yalnız yaşama / 

solo yaşam oranları çok yükselmiştir. Evlenme oranı düşük ülkelerin gelecek onlu yıllarda 

yaşlı nüfusları olacağı görülmektedir. Nitekim bugün bazı Avrupa ülkelerinde çocuk sahibi 

olmayan ailelerin vergi yükleri artırılmaktadır (Süleymanov, 2018, s. 2019) Yalnız yaşama, 

boşanma, ayrılık, geçimsizlik gibi ciddi sorunlar toplumun temeli ve ülkenin, sonra insanlığın 
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gelişmesi çok önemli olan ailenin sarsılması dağılması, yok olması büyük bir tehlikedir. 

Boşanma değil, yalnız yaşama oranları da artmaktadır. Son istatistiklere göre Türkiye’de her 6 

kişiden birisi yalnız yaşamaktadır. (Göka, 2019)  

Küreselleşme güçlerinin ürettiği program, yazılım, oyun, film, medya içerikleri insanları ve 

toplumları doğal süreçten çıkarmakta, yapıları bozmaktadır. Aile içi ilişkiler sarsılmaktadır. 

(Hablemitoğlu, 2009, s. 343) Anne-çocuk, karı-koca ilişkileri, davranışları değişmektedir. 

Sapkın, hazcı eğilimler, çocuk istismarları, eşcinsel evlilikler, pedofili, entest gibi tarihin her 

döneminde, her toplum ve dinde yasak olan haller meşru hale gelmiştir. Ailenin sarsılması, 

sapkın eğilimlerin çoğalması, teşvik edilmesi ahlak düzenini etkilemekte, toplumun temel 

dinamikleri zarar görmektedir.  

Allah insanları farklı ve çeşitli bir zenginlikle yaratmıştır. İslam alimlerine göre (Düzgün, 2016, 

s. 323) insanın fıtratı iyiliğe eğilimlidir. Küreselleşme sürecinde fıtrata aykırı, nesli bozan, 

ferde, aileye ve topluma aykırı eğilimler insanlığı felakete sürükleyecek akımlardır. Yalnız 

yaşama toplumların geleceği için ciddi bir sorun olmaktadır. (Bozkurt, 2019) Bütün bunların 

sonucunda küreselleşme süreci insanlığın geleceği ve temeli olan insanın, nesiller üzerinde 

büyük bir felakete yönelmesine sebep olmaktadır, zemin hazırlamaktadır.  

4.5. Mal 

Küreselleşme sürecinde yeryüzünü saran büyük şirketler egemendir. Enerjiden iletişime, 

yiyecek, içecek zincirlerinden giyim markalarına, turizm, taşımacılıktan, yüksek teknoloji 

şirketlerine, finans, bankacılıktan sigorta şirketlerine, uçak, otomobil şirketlerinden bilgisayar 

şirketlerine birçok sahada belirli markalar, guruplar tekel haline gelmiştir. Ticaret egemen 

güçlerin elindedir. Hammadde genellikle onlardadır. Borsaları onlar yönlendirmektedir. 

Uluslararası para dolardır. Reklam, tanıtım, geniş pazarlama ve dağıtım ağları çoğunlukla 

ellerindedir. Bu şirketler yeryüzünün her noktasında etkin ve güçlüdürler. Bu güç yerel 

hükümetler ve iş piyasalarında da ülkeleri, devletleri zayıf ve çaresiz bırakmaktadırlar. Birçok 

ürün ve hizmet sektöründe tekel durumunda olan bu şirketlerin toplum ve devletlerin varlıkları 

üzerinde güçlü tasarrufları ve müdahaleleri vardır. Bu büyük şirketlerin işlemleri ile devlet ve 

şahıs varlıkları değer kaybetmektedir.  

İnsanlar varlıklarını gerçek karşılığıyla koruyabiliyor mu? Paraları, yer altı ve yerüstü 

kaynakları tam anlamıyla tasarrufunda mı? Ürettiklerini uygun fiyatlarla satabiliyorlar mı? 

Makul maliyetlerle alabiliyorlar mı? Borç ve faiz sarmalında kaybederken kimler kazanıyor? 

Yüksek teknolojiyi elinde bulunduran güçlerin örneğin bir cep telefonu için aldıkları ücret 

makul müdür? İnsanların gelirleri, birikimleri ve varlıkları kendi dışında gelişen yapay 

şartlardan dolayı kayba uğramakta, böylece varlıklarına tecavüz edilmektedir.  

Küreselleşme düzeninde egemen unsurların aldığı mali kararlar, ekonomik tutumlar diğer 

insan, toplum ve devletlerin varlığını zayıflatmakta, sömürmektedir. Mal/varlık 

korunmamaktadır, her zaman garanti altında değildir. Belirli ücretle çalışan işçiler giderek 

emeğin karşılığını alamamaktadır. Bütün bunların sonucunda geliri azalan insanların yaşam 

şartları zarar görmektedir. Bir taraftan zenginler listesi ve rakamlar kabarırken, diğer taraftan 

okul, eğitim, beslenme, barınma, giyim gibi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyarlarca 

insanın sayıları artmaktadır. Küreselleşme mal üzerinden ciddi bir sömürü düzeni kurmaktadır. 

Ülkeler bazında da kapitalist bir yapılanma olduğu için zengin daha zengin, fakir ise daha fakir 

olmaktadır. Yaşadığımız çağda bir taraftan asli ihtiyaçlarını karşılayan, barınmasını sağlayan, 

malını ve sosyal güvenliği temin eden insanlar varken, diğer taraftan bu imkan ve güvenlikten 

yoksun insanlar vardır. Dünyanın en önemli petrol veya diğer rezervlerine sahip ülkelerde bu 

mal/varlık topluma ve insanlara tam yansımadığından adaletsiz bir hayat söz konusudur. Öyle 

ki milli geliri çok yüksek olan lider ülkelerde dahi milyonlarca evsiz insanlar vardır. Ülkenin 

milli varlığı / malı belirli kesimlere ve insanlara mal olmaktadır. Fırsat eşitliği, gelirin tabana 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts       Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                 10-13th October 2019 
 

28 

 

yayılması sağlanmamakta, sosyal adalet çiğnenmektedir. Toplumsal alanlarda mesela sağlık, 

eğitimde fırsat eşitsizliği had safhadır. Küreselleşmenin kapitalist, kolonyalist ilkeleri ve 

egemenliği yeryüzünün mal / varlığı üzerinde geleceği tehlikeye atan bir yoldadır. Böylece 

haklar çiğnenmekte, sadece insanlar değil varlığın kaynağı olan hava, su, toprak, çevrede haksız 

kazanç hırsıyla felakete uğratılmaktadır. Kuran-ı Kerim’de zikredilen aşağıdaki ayet bu 

manzarayı ve sebeplerini açıkça işaret etmektedir: “İnsanların bizzat kendilerinin kazandıkları 

(günahlar ve cehaletleri) [7] yüzünden, karada ve denizde fesat (maddî mânevî bozulmalar, afet 

ve felaketler) çıktı (çıkar da). Bu ise yaptıklarının bir kısmını (n cezasını Allah’ın dünyada) 

onlara tattırması içindir. Olur ki onlar, (bu sayede kötü hallerinden) dönerler. Kuran-ı Kerim, 

Rum Suresi /41 Ayet (Feyzü’l Furkan)” 

5. Temel Toplumsal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi ve Öneriler 

Temel toplumsal değerlerin korunması insanlığın her devrinde ve her şartta genellikle 

sağlanmıştır. Savaş, göç, işgal, istila, kavga, kargaşa, soykırım, katliam, etnik, dini ve mezhebi 

mücadeleler, açlık, yokluk, doğal felaketler, terör, salgın hastalık gibi durumlarda, asayiş ve 

güvenliğin temin edilemediği, ahlaki düzenin sarsıldığı, hukuki düzenin kurulmadığı, yıkıldığı 

hasar gördüğü hallerde bu değerlerin zarar gördüğü vakidir. Ancak buna rağmen can, mal, akıl, 

nesil, inanç (din) en çabuk ve hassas koruma altına alınan değerler olmuştur. Bunların dışında 

toplulukların, devletlerin, küçük, büyük idari merkezlerin velev ki göçebe dahi olsa bir düzenin 

sağlandığı ve yürüdüğü hallerde siyasi, dini, askeri ve başka otoritelerin egemenliğinde temel 

değerler korunmuştur. Daha ileri giderek bazı yer ve topluluklarda, devlet ve medeniyetlerde 

ise bu değerler oldukça ve kamilen gelişmiştir.  

Toplumsal beş temel değeri ve önemini kavrayanlar insan iradesi ve ilkelere egemen olursa, 

insanlık yüksek, dijital teknolojiyi kullanarak yeryüzünün ıslahı ve imarı yolunda ilerleyebilir. 

Dünya çok önemli aşamaları, devrimleri yaşayabilir. Sevgi, huzur, barışla insanoğlu küresel bir 

medeniyeti inşa edebilir.  

Fıtrat, adalet, inanç ve tearuf (tanışma, bilişme) insanın varlığı, yeryüzünün de salahı ve 

selameti için dikkate alınması gereken esaslardır. Bu esaslar dikkate alınarak, temel değerlerin 

korunması gerekir. Fıtrat, insanın yaratılış gereğidir, Adalet insanlığın vazgeçilmezidir. Hak, 

adalet, insaf, sevgi, merhamet, diğerkamlık küreselleşmelidir. Esasen bencillik değil, 

diğerkamlık bütün dinlerinde vardır. (Özcan, 2018, s.303) Doğruluk, adalet, iyilik yapmak, 

güzel söz söylemek, adam öldürmemek, kibirlenmemek, kul hakkı yememek, zina yapmamak 

gibi hususlar ilahi dinlerin hepsinde mevcuttur. (Bulut, 2015, s. 79) İslam’da birçok kural 

olmakla beraber toplumun ıslahı için istişare, sorumluluk, yardımlaşma, adalet, kardeşlik gibi 

hususlar çok önemlidir. (Berki, 1982, s. 47) Küreselleşme sürecinde korunması gereken ve 

yükselen küresel değerler olarak insanlığın gelişmesine katkı sağlayabilir. Şahsiyetin 

oluşmasında bu değerler, toplumsal ve ahlaki ilkeler çok önemli yer tutar. (Kara, 2012, s.2) 

Nefis, mizaç, kalp, karakter, fıtrat, (istidat, kabiliyet, yaratılış), aile ve sosyal çevre, heva, 

şeytani akıl, irade şahsiyetin oluşma ve gelişmesinde önemlidir, Kişinin iyi veya kötü 

gelişmesini belirleyen bu faktörlerdir. Küreselleşme sürecinde can, akıl, mal, nesil ve inancın 

korunması için insanın eğitilmesi, terbiye edilmesi gerekir. (Kara, 2012, s.3-5) İnsanlığın bu 

ilke ve değerlerle bezenmesi ile küresel toplumun inşası söz konusu olabilir. Farklı inanç 

sahiplerinin kutsal mekanlarına dokunmamak, kutsallarına hakaret etmeden küresel toplumda 

inanç/din olgusunun korunması insanın, toplumun ve insanlığın korunmasını sağlayacaktır. 

(Ermemiş, 2018, s.6) Küreselleşme sürecinde imkanlar çoktur. Teknolojinin sağladığı 

etkileşimle olumlu çalışmalar yapılabilir. Böylece insanlığın geleceği ile ilgili karamsarlık ve 

kötümserliği gidermek mümkündür. Öncelikle temel toplumsal değerlerin yüzyıllardır süren 

düzeni korunmalıdır. Bunun için insanlığın bir iş birliği içinde olması gerekir. Küreselleşmem 

süreci hukuki ve ahlaki bir düzen, zemine bu iş birliğiyle çekilmelidir.  
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İnsanlığın zenginliği olan sosyal ve kültürel yapıları tahrip eden yayınlar kurallara 

bağlanmalıdır. Özgürlük adına insanların hürriyetlerini, insan hakları diyerek haklarını 

sınırlayan, kısıtlayan küresel iş ve eylemler hangi yollarla olursa olsun engellenmelidir.  

Sosyal medya ve medya içeriklerini insanları ezen, esir alan, bağımlı kılan bir nitelikten, 

insanları geliştiren, saygı duyan, duygularını olumlu yönlendiren, maneviyatlarını, iç alemlerini 

huzura sevk eden bir hale dönüşmelidir. Dijital dünya saldırgan, kavgacı, çıkarcı, bireyci, 

bencil, yalnız, hayal üstü ve ötesi varlıklarla bezenmiş, korku üreten içerikleri ve bunlardan 

para kazanmayı terk edecek bir yapıya dönüşmelidir.  

Herkesin kaynağı, enerjisi, varlığı, parası kendinde kalmalı, bağımsızlığını korumalıdır. 

Sömürü ve acımasız doğrudan veya dolaylı işgal, istila, soykırım, göçler önlenmelidir.  

Bu toplumsal temel değerlerin korunması ve geliştirilmesi küreselleşmenin siyasi, ekonomik, 

sosyal ve kültürel işlevlerinin hak, adalet, insaf ölçeğinde ortak bir akıl ve iş birliği içerisinde 

hazırlanacak plan, programlarla düzenlenmesi, ortak küresel düşünmenin, aklın, zihniyetin 

yerleşmesi, içselleşmesi, benimsenmesi ile mümkündür.  

Bu programın vazgeçilmezleri şunlar olmalıdır:  

Siyasi olarak, ülkelerin bağımsızlığı, insanların hak ve hürriyeti korunmalı, tecavüz 

edilmemelidir.  

Ekonomik olarak, hiçbir güç, şirket, devlet, lobi bir diğer ülkenin değerlerini zayıflatacak, o 

ülke insanlarını yoksullaştıracak, sömürecek iş ve eylem yapamamalı, sömürüden uzak 

durmalıdır.  

Sosyal olarak, kişi ve toplumu zayıflatan, güçsüz hale getiren, olumsuz şekilde değiştiren her 

türlü strateji, programlar sona erdirilmelidir. Kültürel olarak, ülkelerin, insanların, toplumların 

din, inanç, milli ve manevi değerleri herhangi bir şekilde baskı altına alınmamalıdır. İnanç 

özgürlüğü muhafaza edilmelidir. Bu bağlamda insanın canı, sağlığı, beslenmesi, korunması, 

geliştirilmesi için doğrudan veya dolaylı küresel çalışmalar dünyanın her yeri ve insanı için 

geliştirilmelidir.  

İnsanın en değerli varlığı olan akıl, yanlış, çirkin ve kötü yönlendirmeler yerine insana, 

topluma, ülkeye, insanlığa ve yeryüzüne faydalı davranış, iş, projelere özendirilmelidir Aklın 

sömürüsü değil, dünyaya fayda sağlayacak fikirlere, buluşlara ve üretime sevk edilmesi 

sağlanmalıdır. Aklın ve iradenin unutulmaya yüz tutması, kişiyi benliğinden uzaklaştırarak, 

sadece fiziki alana hapseder, bundan kaçınılmalıdır (Düzgün, 2016, s. 335).  

İnsan, fıtratı gereğince imana eğilimlidir, Allah’a kullukla yükümlüdür, yeryüzünde O’nun 

halifesidir, emanetçidir. İnsanlara faydalı olmak en büyük hayırdır. İnsan yeryüzünü ifsad 

etmemekle sorumludur. Bunlar sorumluluk bilinci daha çok dinin, inancın korunması ile 

mümkündür. Dinin gerektirdiği olgunluk, mesela diğerkamlık bencilik ve bireycilikten de 

insanı uzak tutacaktır. Uhrevi düşünce ve iman ise insanları daha yükümlü, sorumlu 

davranmaya itecek, hayır üzerine yarışmaya sevk edecektir. Dinin korunması en önemli 

değerdir. İslam alimleri bunu çok önemli saymışlardır. Ancak küresel olarak yeryüzünde farklı 

dinlerin olduğu gerçeği karşısında her dinin ve inancın başkasına zarar vermeyecek şekilde 

korunması önem kazanmaktadır. İslam’a göre “Dinde zorlama yoktur.” Din insanın özgür 

iradesi ile inancını belirlemeyi sağlar, Din ve vicdan hürriyeti insan haklarının en önemlisidir. 

(Ermemiş, 2018, s.2) Bu nedenle müslümanların diğer din mensuplarına göre küreselleşme 

sürecinde insanlığa açılımları referansları itibariyle daha kapsamlı, nitelikli ve kolay araçları 

temin edebilir.  

Mal, insanın asli ihtiyaçları ve hayatını sürmesi için elzem olmakla birlikte mal ve mülkiyetin 

dokunulmazlığı esastır. Küreselleşme sürecinde sömürü düzeni karşılığı olmayan araçlarla 
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insanların gerçek varlıklarını zayıflatmakta, eritmektedir. Sanal finansman düzeni, küresel mali 

şirketler, özellikle internetin yaygınlaşması ile yürütülen programlar sanal güçlere 

kazandırmakta, gerçek parası olanın varlığı el değiştirmektedir. Bu sadece nakit varlığı için 

değil, taşınmaz varlıkları için de geçerlidir. Ayrıca küresel çapta üretim süreçleri ve 

mekanizmaları birçok ülke ve dolayısıyla insanın sanayi yatırımın, ticari birikimini ve 

kabiliyetini de haksız rekabetle ortadan kaldırmaktadır. Bu alanda bir düzen kurulması 

kaçınılmazdır. Hak ve adalet ekseninde malın korunması insanlığın güvende olmasını 

sağlayacaktır. Sanayide, tarımda, teknolojide, ticarette, finansmanda küresel toplum ve küresel 

vatandaşlık olarak dünya ele alınmalı, varlıklar korunmalıdır. Varlığın dokunulmazlığı 

kutsaldır, çünkü el emeğidir. El emeği değil de, kurnazlık ve güçle elde edilen varlıklar meşru 

ve helal olmaz. Allah, dünyayı helal ve haram ekseninde yaratmıştır. Haksız kazanç zehirdir. 

Bu durumda yeryüzündeki düzen ve nesiller zarar görecektir, görmektedir. Bu nedenle alın teri, 

el emeği gerçek para ve finansman düzeni sağlanmalıdır. Kişilerin, toplumun ve devletlerin bu 

güvence içerisinde olması “bereket”in de kaynağıdır. Zira özellikle küreselleşme düzeninde el 

emeği, alın teri göz nuru ile kazanılmayan, işgalle, istila ile el konulan varlıkların güçlü 

devletlere de faydası olmadığı ibretle görülmektedir.  

Nesiller, insanlığın geleceğidir. Neslin temeli ailedir. Ailenin varlığı, kutsiyeti ise kadın ve 

erkeğin bir arada yaşaması, çocuklarıyla mutlu bir hayatın gerçekleşmesi, zinadan, haramdan 

uzak, eşlerin birbirlerine sadık ve vefalı olmalarıdır. Bunun dışındaki eğilimler sapkınlıktır, 

aileyi toplumu ve insanlığı ateşe atmaktadır.  

Adalet denge ve huzur verir, gelecek nesilleri de teminat altına alır. Bu açıdan İslam Medeniyeti 

ve İslam Devletlerinin tarihi, gerçek, zengin, doğru, tatminkar ve takdirkar örneklerle doludur. 

Bugün için de yeryüzünün her noktasında bulunan, her türlü kariyer ve sıfata sahip, muhtelif 

sosyal katmanlarda, bulundukları toplumlarda insani ve medeni ilişkilere sahip müslümanların 

küreselleşme sürecine olumlu, faydalı, verimli katkı sağlamaları mümkündür. 

Müslümanlarında düşünce ve yaşam biçimlerinde kendi kaynaklarına riayetleri gerekir. 

Muamelelerin inandıkları değerlere uygun olması icap eder.  

Yeryüzünde güven oluşturacak bir iş birliği düzeni ve zemini gerekir. Küresel ölçekte yaşanan 

güvensizliğin aşılması gerekir (Görmez, 2017, s.3). Samimi, iyiniyetli insanların iyilik üzerinde 

buluşmalarını sağlayacak birlikteliklerinin dalga dalga yayılması mümkündür. İnsanlar küresel 

krizleri ahlaki çöküşten, yozlaşma, bozulmadan, genç kuşakların düştüğü bataklıklardan, 

sömürü, soykırım katliam, şiddet, saldırganlıkların giderek artmasından dolayı geleceklerinden 

endişe duymaktadırlar. Küresel sermaye çevrelerinin aşırı kazanç hırsları, yoksulluğun artması, 

büyük şehirlerde işsiz, eğitimsiz gençlerin yükselen sayıları dünyayı tedirgin etmektedir. 

Küreselleşme güven bunalımını getirmiştir. (Görmez, 2017, s.3) Liderlerden başlamak üzere 

güvenilirlik vasfının hakim olması gerekir. Arapça’da iman, emanet, emniyet aynı kökten 

gelmektedir. (Keleş, 2017, s.7) Güven kişilerin iç ve dış dünyası ile ilgilidir. İnsanların canı, 

malı, aklı, nesli ve inancı tehlikede olduğu zaman güven hasıl olmamaktadır. Bu yüzden “iman” 

inanmak, inanç her şeyin başıdır. İnançlı insanlarla sağlanan emniyet, güvenle insanlık ve 

yeryüzü emaneti korunacak, geliştirilecek, esenlik, iç huzuru içerisinde iyi küresel düzen 

kurulacaktır. Bu inanç ve düşünce insanların, toplumların, devletlerin, kurum ve kuruluşların, 

şirketlerin beynine, kalbine yerleşince arzulanan düzen, ortak akıl, insaf çerçevesinde doğal bir 

süreçte kurulmuş olacaktır.  

6. Sonuç 

Küreselleşme sürecinin iki yönü var. İnsanlığa büyük kolaylıklar, hizmetler sunan, ilerlemeyi, 

gelişmeyi sağlayan, insanlığı her yönüyle ve haliyle birbirine bağlayan, bilgiyi, haberleşmeyi, 

anlık hale ve her yere ulaştıran, insanlar ve toplumlararası tanışmayı, bilişmeyi çabuklaştıran, 
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şeffaf, etkin, sağlam bir teknoloji vardır. Tüm açılan ve sağlanan bu imkanlar nedeniyle yönü 

olumlu, verimli, faydalı, sevindirici ve rahatlatıcıdır. Bu küreselleşmenin iyi, güzel yönüdür.  

Küreselleşmenin diğer yönü, ise insanlara çok şey verirken pek çok şeyi alan, istediklerini 

düşündürmeye, tercih etmeye çalışan, zorlayan, baskılayan, başka hal ve seçeneklere neredeyse 

imkan tanımayarak güçlü bir algı operasyonuna maruz bırakan, aklı durduran, canı tehdit eden, 

nesillerin devamlılığını kesen, ahlaki ve tabii mecradan çıkaran, malı göreceli garantiye alarak, 

orta ve uzun vadede sömüren, zayıflatan, din ve inanç dünyasını kapatarak, bu alana kendi ilke 

ve kurallarını, yaşam anlayışını, tarzlarını yerleştirmeye çalışarak fıtrata savaş açan ise 

küreselleşmeni vahim tarafıdır. Bu da küreselleşmenin olumsuz, kötü, yanlış, çirkin yüzüdür. 

Oysa belirli çıkar guruplarına, topluluklara, şirketlere, ekole değil de insanlığına tamamına 

hitap eden, hak ve adalet ekseninde üretilen, geliştiren kural, plan, program, içerik ve 

uygulamalar çok faydalı olacak, geleceği de olumlu anlamda teminat altına alacaktır. 

Küreselleşme sürecinde etkin olan egemen unsurlar maalesef ne yeryüzünü ne insanlığı ne 

geçmişi ve ne de geleceği insanlığın değil de, bir azınlığın çıkar ve hırslarına bağlamışlardır. 

Hürriyet, insan hakları ve adalet göreceli, çifte standartları havidir. Bir taraftan hürriyet ve 

haklar korunurken diğer taraftan hak ve hürriyetlerin ciddi şekilde sınırlandığı, kısıtlandığı, 

çiğnendiği, umursanmadığı açıkça ortadadır. İnsanlar özgürleştirelim derken 

köleleştirilmektedir.  

Temel insani ve toplumsal değerlerin korunması zaruri ve mecburidir. Küreselleşmenin 

dünyayı getirdiği durum açısından bakınca bu değerlerin yıpranması, zayıflaması ve kaybının 

ağır sonuçlar doğurduğu ve doğuracağı aşikardır. Hak, adalet, erdem, sevgi, merhamet, istişare, 

iş birliği, dayanışma, yardımlaşma, diğerkamlık, müsamaha üzerinde can, mal, akıl, nesil ve 

inancım korunması daha önceki yüzyıllarda olduğu gibi yine sürekli hayat tarzı hale 

getirilmelidir. Yeryüzünü canlı ve cansız varlıkları koruyan müşterek bir sistemin, hatta 

medeniyetin kurulması başarılmalıdır, mümkündür. Küreselleşmenin sağladığı olumlu iletişim 

ve etkileşim imkanları, araçları, insanlar ve toplumlararası kaygılar bu zemini hazırlamıştır. 

fırsat vermektedir. Bu fırsatın değerlendirilmesi ise insanlığın yükümlüğü ve sorumluluğudur.  
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Abstract 

The savings are accepted as an important source of investment which feeds the long run economic growth. In this 

regard, this study investigates the reciprocal interaction between financial development and domestic savings in 

European Union transition economies during the period of 1995-2017 through causality analysis. The causality 

analysis revealed that the causality between domestic savings and financial sector development changed depending 

on the proxy of financial sector development. 

Keywords: Financial development, domestic savings, panel causality analysis 

JEL Classification: C23, E21, 016 

 

1. Introduction 
 

Saving rate is an important factor from the perspective of exogenous and endogenous growth 

theories, because the investment level depends on the savings. Therefore, the countries try to 

raise the domestic savings by institutional and economic measures. In this context, the 

institutional, economic, and social determinants of domestic savings are very important to 

implement the right saving enhancing policies.   

The financial sectors have expanded significantly together with accelerating globalization and 

liberalization processes. In this study, we analyze the mutual interaction between financial 

sector development and domestic savings in the sample of EU (European Union) transition 

economies experienced an institutional and economic transformation during the past three 

decades. In this regard, the next section summarizes the literature about financial development 

and savings and Section 3 describes data and econometric method. Section 4 conducts 

econometric analyses and Section 5 concludes the study. 

2. Literature Review 

An extensive empirical studies have been conducted on the determinants of the private and/or 

domestic savings in the relevant literature. The studies also have investigated the impact of 

financial sector development on the savings as a possible determinant and revealed that 

financial sector development generally affects the domestic savings positively as seen in Table 

1.  

Table 1: Literature summary 

Study Study sample and period Findings 

Edward (1996) 36 countries, 

1970-1992 

Financial development (proxied by M1 and M2) 

had positive effect on private savings rate 

Dayal-Gulati and Thimann 

(1997) 

14 Southeast Asia and 

Latin America countries,  

1975-1995 

Financial development (proxied by M2 as a 

percent of GDP) had a positive effect on private 

saving 

                                                           
1 Assoc.Prof., Usak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, 

Usak-Turkey, yilmaz.bayar@usak.edu.tr 
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Finance, Usak-Turkey, emre.sakar@usak.edu.tr 
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Study Study sample and period Findings 

Loayza et al. (2000) 150 countries, 1965-1994 M2/GNP had an insignificant relationship with 

private saving rate, while private domestic credit 

had a negative impact on private saving rate 

Kelly and Mavrotas (2001) 1972-1997 Financial development had a positive impact on 

private savings. 

Kelly and Mavrotas (2003) Sri Lanka, 1970-1997 Financial sector development had a positive 

effect of on private savings. 

Kelly and Mavrotas (2008) 17 African countries, 1972-

1994 

Financial sector development (proxied by private 

credit) had positive impact on private savings. 

Touny (2008) Egypt, 1975 – 2006 financial development (proxied by M2/GNP 

ratio) had a positive impact on domestic savings. 

Park and Shin (2009) 137 countries, 1965-2004 Financial development (proxied by M2 as a 

percent of GDP) had positive impact on saving 

rate. 

Horioka and Yin (2010) OECD countries Financial development (proxied by ratio of 

private credit by deposit money banks and other 

financial institutions to GDP) had negative 

impact on household saving rate. 

Wang et al. (2012) 31 OECD countries and 12 

East Asian countries,  

1960-2008 

Total saving rate rose initially with financial 

development (proxied by domestic credit to 

private sector and M2), but then decreased with 

further financial development. 

Sahoo and Dash (2013) South Asian countries, 

1975-2010   

Financial sector development (proxied by 

financial development index M2Y, bank credit to 

domestic sector and access to banking) had 

positive effect on the savings rate. 

Sharma and Kumar (2013) India, 1950-2011 Financial development had a positive effect on 

savings. 

Shahbaz et al. (2013) Pakistan There was causal relationship between financial 

development and domestic savings. 
 

3. Data and Econometric Methodology 

In the study, we explored the causal interaction between financial sector development and 

domestic savings over the period of 1995-2017 by causality analysis. The financial sector 

development was represented by financial development index of IMF (2019) (see Sahay et al. 

(2015) for detailed information about the index) and private credit by deposit money banks and 

other financial institutions as a percent of GDP. On the other side domestic savings were 

proxied by gross domestic savings as a percent of GDP. All the series were annual and provided 

from the database of IMF (2019) and World Bank (2019a & 2019b). The study period was 

determined as 1995-2017 regarding the data availability. 

Table 2: Dataset description 

Variables Description Source 

SAVINGS Gross domestic savings (% of GDP) World Bank (2019a) 

FINDEV Financial development index IMF (2019) 

PCREDIT Private credit by deposit money banks and other 

financial institutions to GDP (%) 

World Bank (2019b) 

 

The econometric analyses were implemented by statistical packages of EViews 10 and Stata 

14.0 software. The causal interaction between domestic savings and financial sector 

development in EU transition economies was analyzed with Dumitrescu and Hurlin (2012) 

causality test considering the presence of cross-sectional dependence and heterogeneity in the 

dataset. 
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4. Empirical Analysis 

In the econometric analysis, first cross-sectional dependence was investigated by Breusch and 

Pagan’s (1980) LM test, Pesaran’s (2004) LM CD test, and the adj. LM adj. test of Pesaran et 

al. (2008) and the test results are shown in Table 3 and reveal the presence of a cross-sectional 

dependence among the series. So use of a second-generation unit root gives more reliable results 

for the analysis of the series’ stationarity. 

 

Table 3: Cross-sectional dependence tests’ results 

Model-1 

Test Test statistic Prob. 

LM 188.2 0.0000 

LM adj* 32.86 0.0000 

LM CD* 7.809 0.0000 

Model-2 

LM 189.7 0.0000 

LM adj* 32.83 0.0000 

LM CD* 9.217 0.0000 

*two-sided test 
 

The presence of a unit root in the series was examined with Pesaran (2007) CIPS unit root test 

considering the cross-sectional dependence and the test results are displayed in Table 4. The 

results revealed that FINDEC was I(0) and SAVINGS was I(1) in the first model and SAVINGS 

and PCREDIT were stationary at level. 

 

Table 4: Unit root test’s results 

Model-1 

 Constant Constant+Trend 

Variables Zt-bar p-value Zt-bar p-value 

SAVINGS -1.088 0.138 0.596 0.725 

d(SAVINGS) -5.860 0.000 -4.652 0.000 

FINDEV -1.993 0.023 -2.312 0.010 

d(FINDEV) -8.724 0.000 -8.422 0.000 

Model-2 

 Constant Constant+Trend 

Variables Zt-bar p-value Zt-bar p-value 

SAVINGS -1.737 0.041 0.153 0.061 

d(SAVINGS) -2.806 0.003 -1.571 0.058 

PCREDIT -1.481 0.069 1.184 0.082 

d(PCREDIT) -1.402 0.081 -1.398 0.081 

Note: Optimal lag length was selected as 1 in the first model and as 2 in the second model 

considering Schwarz information criterion and Hannan-Quinn information criterion. 
 

The causal relationship between the financial sector development and domestic savings was 

tested with Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test and the findings were presented in 

Table 5. The findings revealed that there was no significant causality between financial 

development and domestic savings when financial development was proxied by financial 

development index of IMF (2019). On the other side, a two-way causality between financial 

development and domestic savings was revealed when financial sector development was 

represented by private credit by deposit money banks and other financial institutions. 
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Table 5: Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test 

Model-1 

 Null Hypothesis: W-Stat. Zbar-Stat. Prob.  

 FINDEV ↛ DSAVINGS  1.19515  0.13272 0.8944 

 DSAVINGS↛FINDEV  1.11537 -0.01823 0.9855 

Model-2 

 Null Hypothesis: W-Stat. Zbar-Stat. Prob.  

 PCREDIT ↛ SAVINGS  4.00381  2.15900 0.0308 

 SAVINGS↛PCREDIT  5.56162  4.11658 4.E-05 

 

5. Conclusion 

The savings are important for the financing of the investments and in turn long run economic 

growth. In this regard, specification of the factors affecting the domestic investments is very 

important to design and implement the right policies. In this study, the causal interplay between 

financial sector development proxied by financial development index of IMF (2019) and private 

credit by deposit money banks and other financial institutions and domestic savings was 

analyzed by Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test. The empirical findings revealed that 

there no causal interaction between financial development index and domestic savings. But a 

mutual interaction between private credit provided by financial sector and domestic savings 

was revealed. So financial sector development affects the savings, in turn savings affects the 

development of financial sector. 
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Özet 

1970’li yıllarda yaşanan petrol krizleri sonrasında Dünya’da hakim olan iktisadi görüş değişime uğramıştır. Bu 

tarihten sonra serbest piyasa ekonomisi, serbestleşme politikaları ile ağırlık kazanmaya başlamıştır. Bu politikalar 

ile birlikte Dünya’da bu tarih sonrasında özelleştirme uygulamaları hız kazanmıştır. Türkiye’de de bu politikaların 

24 Ocak 1980 kararları ile etkili olduğu ve 1980 sonrasında özelleştirmelerin artış gösterdiği ifade edilebilir. 

Ülkelerin geçici gelir kalemi olan özelleştirmeler ekonomide çeşitli etkiler meydana getirebilmektedir. Bu 

çalışmada, 1986-2017 döneminde Türkiye’de özelleştirme gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik 

ilişki Toda-Yamamato (1995) nedensellik testi yöntemiyle araştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, özelleştirme 

gelirlerinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Özelleştirme, ekonomik büyüme, Toda-Yamamato nedensellik testi 

JEL Sınıflandırması: L33, O40, C22 

 

The Causality Relationship between Privatization and Economic 

Growth: The Case of Turkey 
 

Abstract 

Following the oil crises in the 1970s, the prevailing economic doctrine in the world has changed. After this date, 

free market economy started to gain weight with liberalization policies. With these policies, privatization practices 

gained momentum in the world after this date. In Turkey, this policy is effective as of January 24 1980 decisions 

and after 1980, privatizations increased. Privatizations, which are the temporary income items of the countries, 

can have various effects on the economy. In this study, the causality relationship between privatization revenues 

and economic growth in Turkey during 1986-2017 period was investigated by Toda-Yamatamo (1995) causality 

test method. As a result of the study, one-way causality relationship from privatization revenues to economic 

growth was determined. 

Keywords: Privatization, economic growth, Toda-Yamamato causality test 

JEL Classification: L33, O40, C22 

 

1. Giriş 
 

Dünya’da petrol şoklarının 1970’li yıllarda ortaya çıkmasıyla birlikte, ekonomide enflasyon ve 

durgunluk durumlarının bir arada görülmesi olarak bilinen stagflasyon olgusu meydana 

gelmiştir. Ekonomide Bu döneme kadar olan devlet müdahalesi politikası tartışmaya açılmış ve 

ekonomide devletin faaliyetleri yerine serbest piyasa ekonomisi savunulmaya başlanmıştır. 
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Ekonomide bu dönemlerde etkili olan bu görüşler neticesinde 1970’li yıllar sonrasında liberal 

politikalar ağırlık kazanmış ve buna bağlı olarak serbestleşme politikaları artmıştır. Türkiye’de 

de tüm bu gelişmelere paralel olarak 24 Ocak 1980 kararları neticesinde serbest piyasa 

ekonomisine geçişin ilk adımı gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra serbestleşme politikaları 

çerçevesinde özelleştirme uygulamaları 1980 yılı sonrasında artış göstermiş ve günümüze kadar 

birçok özelleştirme uygulaması yapılmıştır. Özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelirler 

ülkelerin geçici gelir kalemi olmaktadır. Bunun yanında uygulanan politikalara ve özelleştirme 

hacimlerine bağlı olarak yüksek miktarlarda gelirler elde edilebilmektedir. Bu nedenle 

özelleştirme gelirleri hem bu yönüyle hem de özelleştirilen işletme, kuruluş vb. faaliyetleri ile 

(üretim daha etkin yapılması gibi) ekonomide çeşitli etkiler meydana getirebilmektedir. 

Özelleştirme süreci, devlet müdahalesine sahip ülkelerin, bireylere ve özel sektöre kamu ve 

devlet mülkiyetinin bir kısmını tahsis ettiği pazar mekanizmasına kademeli olarak erişmesine 

yönelik bir yaklaşımdır. Genel olarak, özel sektörün etkinlik için daha fazla motivasyona sahip 

olduğuna inanılmaktadır. Çünkü faydayı en üst düzeye çıkarmak ister ve böyle bir durumda, 

toplumun sınırlı kaynakları en iyi ve verimli bir şekilde tahsis edilir (Rahbar vd., 2012: 61). 

Özelleştirme, özelleştirilen firmaların karlılığını, üretkenliğini ve yatırımını artırabilir ve bu da 

özel işletmelerin mülkiyet, teşvikler ve ekonomiye girmesinden kaynaklanan değişikliklerin bir 

sonucu olarak daha hızlı büyümeye yol açabilir (Koyuncu, 2016: 51). 

Varlıkların ve işlevlerin kamu sektöründen özel sektöre yeniden konumlandırılmasının bir 

yöntemi olan özelleştirme, büyüme arayışında ciddi rol oynayabilecek bir faktör gibi 

görünmektedir (Filipoviç, 2005: 1). Özelleştirme işlemi sonrasında özel sektör tarafından 

işletilen firmaların faaliyetlerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirmeleri sonucunda, ülkenin 

milli geliri ile ekonomik anlamda büyümesine doğrudan katkı sağlayabilir. Diğer yandan 

dolaylı olarak da bütçe pozisyonu ya da mali davranışlar üzerinde çeşitli etkiler meydana 

getirebilir (Bolatoğlu ve Erden, 2015: 41). 

Bu çalışmada Türkiye’de 1986-2017 yılları arasında Türkiye’de özelleştirme gelirleri ile 

ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi Toda-Yamamato (1995) nedensellik testi ile 

araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle özelleştirme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye 

yönelik olarak yapılan çalışmaların literatür taramasına yer verilmiştir. Daha sonra ampirik 

analize ilişkin testler tablolar halinde verilmiş ve yorumlanmıştır. Son olarak genel bir 

değerlendirme yapılarak çalışma sonlandırılmıştır.  

2. Literatür Taraması 

Literatürde özelleştirme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye yönelik olarak çeşitli 

çalışmalar bulunmaktadır (Bkz. Aziz ve Westcott (1997), Filipoviç (2005), Rahbar vd. (2012), 

Udoka ve Anyingang (2012), Mehmood ve Faridi (2013), Koyuncu (2016), Shukurov vd. 

(2016), Yalçınkaya ve Yazgan (2017)). Yapılan çalışmaların sonucunda özelleştirmenin 

ekonomik büyümeye etkisinin pozitif olduğunu (Bkz. Koyuncu (2016)), veya bu ilişkinin 

önemli olduğunu belirlemişlerdir (Bkz. Aziz ve Westcott (1997), Udoka ve Anyingang (2012), 

Shukurov vd. (2016)). Diğer yandan değişkenler arasındaki ilişkinin ülkelere göre değişiklik 

gösterdiği (Bkz. Rahbar vd. (2012)), değişkenler arasında önemli ve negatif bir ilişki olduğunu 

(Bkz. Bkz. Filipoviç (2005)) veya bu ilişkinin anlamsız ve negatif olduğunu tespit eden çalışma 

da mevcuttur (Yalçınkaya ve Yazgan (2017)). Özelleştirme ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiye yönelik olarak yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir; 

Aziz ve Westcott (1997), regresyon analizini kullanarak 1985-1995 yılları arasında Washington 

Konsensusu sonucunda ağırlık kazanan özelleştirme politikaları ile büyüme arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Yapmış oldukları çalışma sonucunda, belirtilen dönemdeki özelleştirme 

politikalarının büyüme sonuçlarını açıklamakta önemli ve güçlü bir etkisinin olduğunu tespit 

etmişlerdir. Benzer bir çalışmada Filipoviç (2005), regresyon analizi yöntemini kullanarak 92 
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gelişmekte olan ülkede özelleştirme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Yapmış olduğu çalışmada, özelleştirme ile ekonomik büyüme arasında negatif yönlü ancak 

önemli bir ilişkinin varlığını tespit etmiştir. Başka bir çalışmada Rahbar vd. (2012), panel veri 

analizi yöntemini kullanarak 2000-2008 döneminde gelişmekte olan ülkelerde özelleştirme ve 

ekonomik büyüme ilişkisini araştırmışlardır. Yapmış oldukları çalışma sonucunda, MENA 

bölgesinde, Latin Amerika ile Karayipler bölgesinde ve Sahra altı Afrika'da özelleştirmenin 

ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etkisi olmadığını tespit etmişlerdir. Ancak Batı Asya ve 

Pasifik bölgeleri, Orta Asya ve Batı Avrupa ile Güney Asya'nın ekonomik büyümesi üzerinde 

özelleştirmenin önemli ve olumlu etkileri olduğunu belirlemişlerdir. 

Udoka ve Anyingang (2012), Nijerya’da 1979-2007 döneminde özelleştirmenin ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisini en küçük kare çoklu regresyon yöntemini kullanarak 

araştırmışlardır. Yapmış oldukları çalışma sonucunda, özel ve kamu sektörü harcamalarının 

kombinasyonunun GSYH'yi önemli ölçüde etkilediğini gösterdiğini belirlemişlerdir. Ayrıca, 

GSYİH ile kamu sektörü sermaye harcaması arasında güçlü ve pozitif bir ilişki olduğunu tespit 

etmişlerdir. Benzer bir çalışmada Mehmood ve Faridi (2013),  zaman serisi analizi yöntemini 

kullanarak Pakistan’da 1992-2008 döneminde özelleştirmenin ekonomik büyüme ile diğer 

makroekonomik göstergeler üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda, 

ekonomik büyüme oranında zaman içinde tutarlı bir kademeli yükseliş olduğunu belirlemişler 

ancak özelleştirme sürüklenmelerinin istikrarsız kaldığını tespit etmişlerdir. Diğer bir 

çalışmada Shukurov vd. (2016), zaman serisi analizi yöntemini kullanarak 1991-2014 

döneminde Özbekistan’da özelleştirme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Yapmış oldukları çalışma sonucunda, özel sektöre ve sermaye piyasası 

gelişimine özgü diğer bazı kurumsal bileşenler ve küçük ölçekli özelleştirmenin Özbekistan'da 

ekonomik büyümenin önemli belirleyicileri olduğunu belirlemişlerdir. 

Koyuncu (2016), panel veri analizi yöntemini kullanarak 21 geçiş ekonomisinde 1990-2008 

yılları arasında özelleştirme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yapmış 

olduğu çalışmada, özelleştirme ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişkinin varlığı 

sonucuna ulaşmıştır. Başka bir çalışmada Yalçınkaya ve Yazgan (2017),  1986-2016 

döneminde yeni nesil zaman serisi yöntemini kullanarak özelleştirme gelirleri ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Yapmış oldukları çalışma sonucunda özelleştirme 

gelirlerinin ekonomik büyüme üzerinde anlamsız ve negatif yönlü etkiye sahip olduğunu 

belirlemişlerdir. 

3. Veri ve Ekonometrik Yöntem 

Bu çalışmada Toda-Yamamato (1995) nedensellik testi yönteminden yararlanılarak Türkiye’de 

1986-2017 yılları arasında özelleştirme gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 

araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan özelleştirme gelirleri verisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden, ekonomik büyüme verisini temsilen yıllık 

GSYH büyüme oranı Dünya Bankası veri tabanından alınmıştır. Çalışma sonuçlarının daha 

güvenilir çıkması amacıyla verilerin logaritması alınmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler 

ve tanımlamaları Tablo 1’de verilmiştir; 

Tablo 1: Değişkenler ve Tanımlamaları 

Değişken Kısaltması Kaynak 

Özelleştirme Gelirleri ($) OZL TCMB EVDS (2019) 

Ekonomik Büyüme ($) BUY World Bank (2019) 
 

Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılmasında zaman serisi analizi yönteminden 

faydalanılmıştır. Çalışmada özelleştirme gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik 

ilişkisi incelenmiştir. Öncelikle serilerin durağanlık tespitinde Zivot-Andrews (1992) birim kök 
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testi kullanılmış ardından değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Toda-Yamamato (1995) 

nedensellik testiyle belirlenmeye çalışılmıştır. Modelin denklemi aşağıda verilmiştir;  
 

 Model: BUY2it=  αit + β1OZLit+ + uit 
 

4. Ampirik Analiz 

Bu bölümde Zivot-Andrews (1992) birim kök testi ile Toda-Yamamato (1995) nedensellik testi 

yer almaktadır.  

4.1. Zivot-Andrews (1992) Birim Kök Testi 

Çalışmada kullanılan değişkenlerin durağanlıkları Zivot-Andrews (1992) birim kök testi ile 

incelenmiştir. Test sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Tablodaki sonuçlar incelendiğinde 

özelleştirme gelirleri ile ekonomik büyümenin seviyesinde durağan oldukları, bir başka ifadeyle 

I(0) oldukları belirlenmiştir.  

Tablo 1: Zivot-Andrews (1992) Birim Kök Testi 

 

Değişkenler 

Sabit Sabit + Trend 

Test 

istatistiği 

Gecikme 

uzunluğu 

Kırılma 

Tarihi 

Test 

istatistiği 

Gecikme 

uzunluğu 

Kırılma 

Tarihi 

OZL -4.671** 4 2004 -6.950*** 3 2006 

BUY  -4.688** 4 2009 -8.693*** 1 2010 

Kritik 

Değerler 

-4.94 (%1), -4.44 (%5) -5.34(%1), -4.85 (%5) 

 

Zivot-Andrews birim kök testinde yapısal kırılma tarihlerine bakılacak olursa, özelleştirme 

gelirlerinde meydana gelen 2004 yılının sebebi, Türkiye’de bu dönemlerde uygulanan 

politikalara bağlı olarak artan özelleştirme uygulamaları gösterilebilir. 2006 yılının sebebi ise 

bir önceki yıla göre özelleştirme gelirlerinin düşmesi söylenebilir. Ekonomik büyümede 2009 

yılındaki kırılmanın sebebi, küresel krize bağlı olarak negatif büyüme oranı olduğu söylenebilir. 

2010 yılındaki kırılma ise, ekonomide verilen teşvikler ve krize yönelik politikalar neticesinde 

ekonomik büyümenin güçlü bir şekilde pozitife dönmesi gösterilebilir.  
 

4.2. Toda ve Yamamato (1995) Nedensellik Testi 
 

Çalışmada değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Toda-Yamamato (1995) tarafından 

geliştirilen nedensellik testi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Test sonuçları Tablo 3’te 

verilmiştir. Tabloya bakıldığında, özelleştirme gelirlerinde ekonomik büyümeye doğru tek 

yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ekonomik büyümeden özelleştirme gelirlerine doğru 

herhangi bir nedensellik ilişkisinin varlığına ulaşılamamıştır. 
 

Tablo 3: Toda-Yamamato (1995) Nedensellik Testi 

Sıfır Hipotezi Chi-sq P değeri 

OZL, BUY’nin nedeni değildir. 7.175262 0.0277 

BUY, OZL’ın nedeni değildir. 1.598835 0.4496 

 

Test sonuçları değerlendirildiğinde, özelleştirme politikalarına bağlı olarak 1980 sonrasında 

özelleştirme uygulamaları ağırlık kazanmıştır. Çalışmanın örneklem dönemini oluşturan 1986-

2017 yılları arasında Türkiye’de özelleştirme gelirleri 70 milyar dolara yaklaşmıştır (TCMB 

EVDS, 2019). Bu sebepten yola çıkarak özelleştirme gelirlerindeki değişimin ekonomik 

büyüme üzerinde bir değişim meydana getirebileceği ifade edilebilir. Diğer yandan ekonomik 

büyümeden özelleştirme gelirlerine doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilememesinin nedeni 
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olarak, ekonomik büyüme sağlandıkça geçici gelir kalemi olan özelleştirme gelirlerinin bütçe 

içerisindeki payının azalması gösterilebilir. 

 

5. Sonuç 

Ekonomide liberalleşme sürecinde serbest piyasa ekonomileri ağırlık kazanmaya başlamış ve 

devlet işletmeciliği yerini özel sektöre bırakmaya başlamıştır. 1970’li yıllar sonrasında 

Dünya’da hakim olan devlet müdahalesi görüşü yerini liberal politikalara bırakmıştır. 

Türkiye’de de 1980 sonrasında liberal politikalar ekonomide önem kazanmış ve buna bağlı 

olarak özelleştirme uygulamaları günümüze kadar devam etmiştir. Özelleştirme ile devlet 

belirli bir gelir elde etmekte ve bu gelir ekonomide çeşitli etkiler meydana getirebilmektedir. 

Bu çalışmada 1986-2017 yılları arasında Türkiye’de özelleştirme gelirleri ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkisi Toda-Yamamato (1995) nedensellik testi yöntemiyle araştırılmıştır. 

Yapılan çalışma sonucunda, özelleştirme gelirlerinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bunun sebebi olarak liberal ekonomi politikalarına bağlı 

olarak artan özelleştirme uygulamaları gösterilebilir. Genel olarak, özelleştirmeden elde edilen 

gelir ekonomide belirli bir etkiye neden olsa da, geçici bir gelir kalemi olması nedeniyle 

özelleştirilen firmanın verimliliğinin artmasına önem verilmesinin ülkenin ekonomik anlamda 

büyümesine katkı sunacağı önerilebilir.  
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Özet 

2016 yılında, hızlı gelişen teknolojinin olumsuz etkilerini azaltabilecek bir sistem olarak Avrupa Birliği tarafından 

öne atılan Robot Vergisi, INL2015-2103 taslak raporunun yayınlanması ile araştırmacılardan, şirketlerden ve 

kanun koyuculardan büyük ilgi toplamıştır. Literatürde öne sürülen uygulama yöntemleri incelendiğinde Robot 

Vergisinin Kurumlar Vergisine yansıtılmasının öne çıktığı görülmektedir. Ancak, bu verginin uygulanışı hakkında 

bir uzlaşma eksikliğinin mevcut olduğu savunulmaktadır. Uygulandığı takdirde paydaşlara geniş ölçüde fayda 

sağlayacağı bu sistem, kurumsal sorumluluğun kapsamını büyük ölçüde değiştirmektedir. Dolayısıyla, bu 

çalışmanın amacı Kurumlar Vergisi yöntemi kapsamında sunulan argümanları analiz etmek ve teknolojik dönüşüm 

ile beraber işletmelerin yeni sorumluluklarını vurgulamaktır. Son olarak, bu çalışmada Robot Vergisinin aktif bir 

şekilde uygulaması için geliştirilmesi gereken eksiklikleri vurgulanacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Robot vergisi, şirket performansı, finansal ve sosyal performans, kurumlar vergisi 
 

JEL Sınıflandırması: M41, M48, K2 

 

The Implementation of Robot Tax in the Form of a Corporate 

Tax and Businesses Increasing Financial and Social Responsibility 
 
Abstract 

Aiming to reduce the negative effects of rapidly developing technology, the European Union published a 2016 

draft report INL2015-2103 for Robot Tax. Robot Tax has drawn considerable interest from policymakers, 

governments, firms and  researchers, alike. One area of Robot Tax assessment that has been extensively discussed 

under the literature is Corporate Tax. However, a review of the current Robot Tax literature reveals that there is 

currently a lack of consensus regarding its implementation. Promising to benefit stakeholders extensively if 

implemented, Robot Tax in the form of Corporate Tax drastically changes the scope of organizational 

responsibility. Thus, the purpose of this study is to analyze the arguments presented under the Corporate Tax 

method and highlight new responsibilities for businesses. Finally, the study will provide a comments for its 

application under countries.    

Keywords: Robot tax, business performance, financial and social performance, corporate tax 

JEL Classification: M41, M48, K2 

 

 

 

1. Giriş 

31 Mayıs 2016'da Avrupa Birliği (AB) tarafından yayınlanan ve "Akıllı Robotları" tanımlayan 

INL2015-2103 no'lu taslak rapor, araştırmacıların, şirketlerin ve kanun koyucuların ilgisini 

toplamayı başarmıştır. Endüstri 4.0, Big Data vb. gibi teknolojik gelişmelerin şirketler arası 

uygulanışının yaygınlaşması ve farklı pozisyonlarda görev alan çalışanların işsiz kalma endişesi 
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(Porter, 2019; Abbott ve Bogenschneide, 2018) AB'yi bir robot yasası geliştirmesi amacıyla 

motive etmiştir (MT, 2018).  

Yayınlanan taslak raporun amacı, şirketlerin yeni sorumluluk ve yükümlüklerini belirlemek, 

robot faaliyetleri için etik bir çerçeve oluşturmaktır. Ayrıca, akıllı makineleri kullanan 

şirketlerin dönüşüm sürecinde yaptıkları tasarrufların, robotların ve yapay zekanın 

kullanımından elde edilen kazançların düzenleme ile açıklanması zorunlu tutulacaktır. Ancak, 

yayınlanan taslak raporun AB tarafında kabul almada sorun yaşadığı ve AB üye ülkeleri 

tarafından benimsenmediği görülmektedir. Oysa otomasyonun şirketlere, çalışanlara ve 

müşterilerine getirdiği zorlukların ülkeler tarafından değerlendirilmesi, oluşabilecek 

problemlere hızlı bir şekilde (Pham vd., 2018) potansiyel çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

önemlilik arz etmektedir. Aksi taktirde, "otomasyonun acımasız hızı" (Rottman, 2017) 

ekonomide gerilemeye neden olacaktır. Bu nedenle, teknolojik dönüşüm ile beraber şirketlerin 

yeni sorumluluklarının oluşturulması ve mevcut uygulamalardaki eksikliklerin vurgulanması 

gerekmektedir.  

Literatürde öne sürülen uygulama yöntemleri incelendiğinde Kurumlar Vergisinin, Robot 

Vergisi değerlendirmeleri içerisinde öne çıktığı görülmektedir. Robot Vergisinin Kurumlar 

Vergisine yansıtılması ile paydaşlara geniş ölçüde fayda sağlayacağı savunulan sistem, 

teknoloji ile değişen sorumlulukların şirketler tarafından anlaşılması için bir çerçeve çizecektir.  

Bu çalışma, yöntem üzerine; argümanları analiz edilecek, işletmelerin yeni sorumluluklarını ve 

eksiklikleri vurgulanacaktır. Robot Vergisi üzerine tartışma ortamı yaratarak ayrıca, çalışma 

2016 yılından bu yana hızlı bir şekilde gelişen literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Makalenin yapısı şu şekildedir; ikinci bölüm Robot Vergisi uygulamasının inceleyecek, üçüncü 

bölüm ise mevcut eksiklikleri eleştirel bir şekilde ele alarak uygulama değerlendirilecektir. 

 2. Literatür Taraması 

Son dönemlerde şirketleri etkisi altına alan teknolojik dönüşüm ile şirket kararlılığında ciddi 

oranlarda artışlar gözlenmiştir. Elde edilen kazancın büyük bir kısmı artan üretim 

performansından kaynaklandığı gibi (Nakamura, 2019), şirketlerin yeni makineler sayesinde 

yapmış olduğu tasarrufları da (üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı ve iş gücü 

maliyetlerindeki azalış) kapsamaktadır (Adegbola, 2019).  

Ancak şirket çalışanlarının mevcut görevlerinin robotlar tarafından devralınmasının sadece 

şirket kazancı açısından değil, aynı zamanda bu teknolojik dönüşüm sürecinin toplum 

üzerindeki sosyal ekonomik etkisinin de dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Aksi taktirde otomasyona tek yönlü bir yaklaşımın, uzun vadede ekonomide gerilemeye neden 

olması muhtemeldir.  

Robotların yaratacağı potansiyel sorunların minimize edilmesi için ortaya sunulan robot vergisi, 

otomasyon sonucunda şirketlerin artan kazancının vergilendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. 

Bu sayede otomasyonu hızı azaltılıp, topluma değişikliklere uyum sağlamaları için zaman 

kazandırılacaktır. Kurumlar vergisinden elde edilen fonlar sayesinde; işsiz kalmış çalışanlara 

özel eğitim programlarının düzenlenmesi ve çalışanlara teknik uzmanlık kazandırılması, 

bireylerin yeni iş bulmakta yardımcı olunması amaçlanmaktadır. 

Robot Vergisinin Kurumlar Vergisine yansıtılması (Atkinson, 2019) yöntemi literatür altında 

incelendiğinde, değinilmesi gereken çeşitli hususlar gündeme gelmektedir; Robot Vergisine 

tabi tutulacak şirket büyüklüğü, robot tanımı çerçevesinde vergiye tabi tutulacak makina ve 

yapay zeka programlarının kapsamı, ülkeler arası farklılaşan uygulamaların şirket faaliyetlerini 

yurt dışına taşınmasına neden olması, şirketlerin robot vergi uygulamasını reddetmeleri ve lobi 

çalışmaları, yeni uygulama yasalaşmadan önce şirketlerin toplu işten çıkarma eylemleri öne 

çıkan hususlardır.  
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Walker (2019) robot vergisini destekleyici ve karşı olan argümanları incelediği çalışmasında, 

yeni teknoloji sonucunda milyonlarca insanın işlerini kaybetmesi ile ne olacağını sorgulamış, 

şirketlerin çalışan sayısını sabit tutma yönünde bir sorumluluğu olduğunu savunmuştur. Devlet 

gelirinin (Verbraak, 2019) büyük bir kısmını oluşturan sosyal güvenlik, sağlık harcamaları ve 

işsizlik sigortası gibi maaş kesintilerinin otomasyon sürecinde azalması ile Devlet bütçesine 

olumsuz etkilemesi öngörülmektedir. Bu nedenle Oberson (2019) hızlı bir şekilde robot 

vergisinin kurgulanması ve uluslararası alanda uygulanır kılınması gerektiğini 

desteklemektedir. Guimarães ve Gil (2019) ayrıca her şirketin bu vergiye tabi olmaması 

gerektiğini belirtmiştir (Örneğin, otomatik stoklama makinelerinin veya küçük mağazalardaki 

otomat (Walker, 2019)).  

Araştırıldığında KOBİ'lerin dönüşüm süreci gerisinde kalacağı muhtemeldir. Bunun en büyük 

nedeni yapay zeka, full otomatik robot ve sofistike uygulamaların maliyetlerinin yüksek 

olmasıdır. Ek olarak, küçük çaplı şirketlerin BİST kote şirketlerin yatırım yapmak ve fon 

bulmakta da zorlandıkları görülmektedir. Dolayısı ile, şirket faaliyetleri ve kapasitesi nedeniyle 

uygulayacakları programların veya kullanacakları robotların büyük şirketler kadar sofistike 

olması beklenmemektedir. Bu durumda şirket kazancının ve büyüklüğünün ayrıt edici bir etmek 

olarak kararlaştırılması önem arz etmektedir.  

Süreç içerisinde dikkate alınması gereken diğer faktörler; ulusal vergi uygulamalarındaki 

uyuşmazlık, yasal boşluklar ve vergi kaçırmak isteyen şirketlerin faaliyetlerini başka ülkelere 

taşımasıdır. DeutscheBank (2018), kavramın, devletler arası çatışma ve gerilim yaratma 

potansiyelinin olduğunu, Kovacev (2019) ise teknolojide inovasyonu engelleyeceği savunulan 

vergiyi uygulayan/uygulamayan ülkeler arasında rekabet avantajı oluşacağını belirtmiştir. 

Lessem ve Bradley (2018) zengin ekonomilerin Robot Vergisi gelişimini engelleyebilmek 

amacı ile kanun koyucuları etkileme ve karar süreçlerini yönlendirme faaliyetinde 

bulunduğunu; ve Steven Hawking robot tarafından üretilen servetin paylaşılması ve robot 

sahibinin kazancının azalması durumunda lobicilik faaliyetlerinin olağan olacağını ve çoğu 

insanın fakirleşeceğini belirtmiştir (Lemon, 2017).  

Son olarak, Abbott ve Bogenschneide (2018), yeni robot verigisi uygulamaları yasalaşmadan 

önce şirketlerin toplu işten çıkarma eyleminde bulunabileceği yönünde uyarıda bulunmuştur. 

Uygulama geçtikten sonra dikkatli bir şekilde takip edilecek olan çalışan sayısında ciddi bir 

düşüş yaşandığı taktirde vergiye tabi tutulabilecek olan şirketlerin, erken davranarak 

çalışanlarını topluca işten çıkarabilirler. Bu sayede yeni eşit değerlere takılmayan şirketler, 

faaliyetlerinde düşük bir kurumsal veriye tabi tutulacaktır. 

3. Uygulama Çerçevesi ve Sonuç 

Bilgi ekonomisi çağında olduğumuz gerçeği altında toplumdaki her unsurun bunun 

nimetlerinden yararlanması ve gerektiğinde de sorumluluklarını yerine getirmesi önemlidir. 

Öyle ki bizler gelecek nesillere en azından bizlere bırakılan kadar fırsat bırakma sorumluluğuna 

sahibiz. Bu sorumluluk toplumdaki en alt bireyden en üst kuruma kadar herkese düşmektedir.  

Şirketler inovasyonun kazanımları ile kendilerini endüstride çok daha farklı boyutlara 

ulaştırmaktadır. Geçmiş endüstri dönemlerinde şirket büyüklükleri ile çalışan sayıları arasında 

doğru orantı kabul görmekteyken; günümüzde bu durum sorgulanır hale gelmiştir. Artık 

şirketler çalışan personel sayısı yerine yapay zeka temelli makinelere yatırım yapmakta ve bu 

alanda ciddi ar-ge harcamaları gerçekleştirmektedir. Elbette her şirket karını maksimize etme 

ve rekabet gücünü artırma hedefindedir ve piyasa ekonomisi açısından da son derece makul bir 

prensiptir. Bununla birlikte bir toplumda her daim birincil öncelik toplumdaki bireylerin hem 

bugününü hem de geleceğini güvence altına almaktır ve bu da şirketlerin politikaları ile çelişir 

görünmektedir. İşte bu noktada devletler dengeleme rolleri gereği olarak robot vergisi alarak 

şirketler ile toplumdaki bireyler arası bağlantı kopukluğunu gidermeyi hedeflemektedir.  
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Teknolojik gelişmelerin şirketlere kazanımları ele alındığında; şirket harcamalarında artan 

tasarruf, artan kar, işgücü maliyetlerinde azalış ve rekabet gücündeki artışlar ön plana 

çıkmaktadır. Buna karşın topluma yüklenebilecek maliyetler ise artan işsizlik, gelecek kaygısı, 

gelir dağılımının toplum aleyhine bozulması ve sosyal patlama ihtimallerinin yükselmesidir. 

Ayrıca robotların yoğun şekilde üretim sürecini devralmaları devlet gelirlerinde de ciddi 

azalmalara neden olabilecektir. Öte yandan piyasanın oligopolleşmesi ve hatta monopolleşmesi 

de piyasa ekonomisinin geleceğini tartışılır kılabilecektir. Çünkü ar-ge harcamalarına yoğun 

kaynak aktaran şirketler yeni teknolojide ön plana çıkarak rekabet gücünü artırmakta; buna 

karşın oyunun dışında kalan diğer firmaların sahneden çekilme olasılığı da yükselmektedir. İşte 

bu tür ihtimallerin azaltılabilmesi için kurumlar üzerine robot vergisi getirilmesinin önemi 

üzerinde durulabilir.  

Robot vergisine karşı şirketlerin yoğun bir direnci olduğu aşikardır. Ancak teknolojiye 

toplumun uyumu açısından otomasyon hızının yavaşlatılması ve böylece toplumsal 

adaptasyonun sağlanması açısından robot vergisi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Elbette tek bir 

ülkede bu tür bir verginin getirilmesi o ülkedeki yatırımların diğer ülkelere ve özellikle de vergi 

cennetlerine kaymasına neden olabilecektir. Bu yüzden günümüzdeki vergisel çabalar ilave 

vergi şeklinde değil, aksine yatırımlara yönelik vergi indirimlerinde azalma şeklinde ele 

alınmaktadır. Örneğin Güney Kore’de robot vergisi yasasında ön plana çıkan unsur vergi 

indirimlerinde azalma üzerinedir. Global çapta bir robot vergisi yürürlüğe girmediği taktirde 

münferit ülke uygulamalarının da bunun çok ötesine gitmeyeceği gerçektir. Sonuç olarak 

yaşanan hızlı dönüşümün kontrol altına alınması için önerilen robot vergisinin global çapta 

olmadığı taktirde ülkelerin rekabet gücündeki azalmalara karşı koyamayarak robot vergi 

uygulamalarını iptal etme ihtimallerinin olduğu da dikkate alınmalıdır. 

 

 

Kaynakça 

Abbott, R., ve Bogenschneider, B. (2018). Should robots pay taxes: Tax policy in the age of 

automation. Harv. L. & Pol'y Rev., 12, 145. 

Adegbola, Y. U., Fisher, P. R., ve Hodges, A. W. (2019). Economic evaluation of transplant 

robots for plant cuttings. Scientia horticulturae, 246, 237-243. 

Atkinson, R. D. (2019). The Case Against Taxing 

Robots.  https://itif.org/publications/2019/04/08/case-against-taxing-robots Son Erişim 

Tarihi 24.07.2019. 

Deutsche Bank, (2018). How AI and Robotics are Changin 

https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-

/Digital_economics%3A_How_AI_and_robotics_are_changin.PDF Son Erişim Tarihi 

24.07.2019. 

Guimarães, L., ve Gil, P. (2019). Explaining the labor share: automation vs labor market 

institutions. https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/92062.html Son Erişim Tarihi 

24.07.2019. 

Kovacev, R. (2019). The Challenges of Administering A Robot Tax. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d55a305f-989b-400e-9b32-547f6a95fbb0 

Son Erişim Tarihi 24.07.2019. 

Lemon, O. (2017). It Is Time for a Tax on Robots. https://www.redpepper.org.uk/is-it-time-for-

a-tax-on-robots/ Son Erişim Tarihi 24.07.2019 . 

Lessem, R., ve Bradley, T. (2018). Evolving Work: Employing Self and Community. USA: 

Routledge. 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts          Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                            10-13th October 2019 
 

48 
 

Marketing Türkiye, (2018). Dünya robot vergisini tartışıyor: Robotların vergisini kim 

ödeyecek? https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/dunya-robot-vergisini-

tartisiyor-robotlarin-vergisini-kim-odeyecek/ Son Erişim Tarihi 24.07.2019. 

Nakamura, K. (2019). Development of Efficient Production System. In Plant Factory Using 

Artificial Light. Work in Progress. 

Oberson, X. (2019). Taxing Robots. UK: Edward Elgar Publishing. 

Pham, Q. C., Madhavan, R., Righetti, L., Smart, W., ve Chatila, R. (2018). The Impact of 

Robotics and Automation on Working Conditions and Employment [Ethical, Legal, and 

Societal Issues]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 25(2), 126-128. 

Porter, E. (2019). Don’t Fight the Robots, Tax Them. New York Times. 

https://www.nytimes.com/2019/02/23/sunday-review/tax-artificial-intelligence.html Son 

Erişim Tarihi 24.07.2019. 

Rottman, D. (2017). The Relentless Pace of Automation. 

https://www.technologyreview.com/s/603465/the-relentless-pace-of-automation/ Son 

Erişim Tarihi 24.07.2019. 

Verbraak, F. M. (2019). Universal Basic Income Reforms and Household Composition: A 

Behavioural Microsimulation Analysis https://essay.utwente.nl/77141/ Son Erişim Tarihi 

24.07.2019. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts       Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                 10-13th October 2019 
 

49 

 

Borçlanmanın Mutluluk Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş OECD 

Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi 
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Özet 

Borçlanma, iç ve dış kaynaklardan alınan değerler şeklinde ifade edilebilir. Borçlanma, verimli bir şekilde 

kullanıldığında ekonomide olumlu etkilere neden olabilmekte, tersi durumda ise ekonomi üzerinde olumsuz etkiler 

meydana getirebilmektedir. Diğer yandan sürdürülemez bir borç yapısı gelecek nesiller üzerinde yük 

oluşturabilmekte ve tepkilere neden olabilmektedir. Bu nedenle borçlanmanın çok sıcak bir kaynak olarak 

görülmediği ifade edilebilir. Bu çalışmada, panel veri analizi kullanılarak 12 OECD ülkesinde 2007-2017 

döneminde genel hükümet borçlanmasının mutluluk üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, 

borçlanmanın mutluluk üzerinde negatif bir etki meydana getirdiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Borçlanma, mutluluk, panel veri analizi 

JEL Sınıflandırması: : H6, H63, C23 

 

The Effect of Debt on Happiness: Panel Data Analysis on Selected 

OECD Countries 

 
Abstract 

Debt can be expressed as values obtained from domestic and foreign sources. Debt, when used efficiently, can 

have positive effects on the economy and vice versa. On the other hand, an unsustainable debt structure can create 

a burden on future generations and cause reactions. Therefore, it can be stated that debt is not seen as a very hot 

resource. In this study, the effect of general government debt on happiness in 2007-2017 period in 12 OECD 

countries was examined by using panel data analysis. As a result of the study, it was found that debt has a negative 

effect on happiness.  

Keywords: Debt, happiness, panel data analysis 

JEL Classification: H6, H63, C23 

 

1. Giriş 

Borç, ülke gelirlerinin giderleri karşılamadığı dönemlerde başvurulan finansman yöntemidir. 

Borçlar, iç ve dış kaynaklardan alınabilmektedir. Kamunun yanı sıra özel sektörde 

borçlanabilmekte ve bazı kısım borçlar devlet garantörlüğü kapsamına girmektedir. Borçlanma 

sonrası borç alınan tutar verimli şekilde değerlendirildiğinde, ekonomi üzerinde olumlu etkiler 

meydana gelebilir. Borçlanma sonucunda, alınan kaynak verimli şekillerde kullanılamazsa, 

borçlar sürdürülmez hale gelebilir ve ekonomide istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Diğer 

yandan borcun borçla sürdürülmesine yönelik bir borç politikası da ekonomik anlamda olumsuz 

etkiler doğurmakta ve diğer makro–ekonomik değişkenlere de etki edebilmektedir. Borçlanılan 

tutarın faiz oran yüksekliği, kura bağlı borçlanmada kura bağlı olarak maliyet yükselmesi 
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borçlanmanın diğer sakıncaları olarak söylenebilir. Borçlanmanın ekonomide meydana 

getirdiği böyle durumlarda, borçlanma tepkiyle karşılanabilmektedir. 

Devlet borcunun rolü, özel borç sözleşmelerinin ne kadar iyi uygulandığına bağlıdır. Hem vergi 

hem de borç yükümlülüklerini mükemmel bir şekilde yerine getirilirse, borç alabilme kabiliyeti 

sadece borçlarını geri ödeme kabiliyetleri ile sınırlıdır ve optimal anlamda ise bir devlet borcu 

belirsizdir (Bhandari vd., 2017). Ekonomik büyüme oranının kamu borcunun GSYH'ye oranı 

üzerinde doğrusal bir olumsuz etkiye sahip olması muhtemel olmakla birlikte, yüksek kamu 

borcu seviyelerinin de büyüme için zararlı olacağı ifade edilebilir. (Checherita ve Rother, 2010: 

5). 

Bu çalışmada, 12 OECD ülkesinde 2007-2017 döneminde borçlanma ile mutluluk arasındaki 

ilişki panel veri analizi yönteminden yararlanılarak araştırılmıştır. İlk önce, borçlanma ve 

mutluluk arasındaki ilişkiye yönelik olarak yapılan çalışmaların literatür özeti verilmiştir. Daha 

sonra veri ve yöntem kısmında, çalışmada kullanılan veriler ve metot açıklanmıştır. Ampirik 

analiz kısmında ise, test sonuçları tablo olarak verilmiş ve yorumlanmıştır. Ardından genel bir 

değerlendirme ile çalışma neticelendirilmiştir. 

2. Literatür Taraması 

Borçlanma ile mutluluk arasındaki ilişkiye yönelik olarak literatürde kısıtlı sayıda çalışma 

bulunmaktadır (Bkz. Zhang ve Kemp (2009), Dumludağ vd. (2017), Liu vd. (2019)). Yapılan 

çalışmaların sonucunda, genel olarak borcun mutluluk üzerinde negatif/azaltıcı bir etkiye sahip 

olduğuna ulaşılmıştır (Bkz. Dumludağ vd. (2017), Liu vd. (2019)). Borçlanma ile mutluluk ve 

ilgili çalışmalar aşağıda özetlenmiştir; 

Zhang ve Kemp (2009), Canterbury Üniversitesi'nde kayıtlı olan öğrenciler tarafından 355 kişi 

ile anket yapılarak (328 tam anket sonucu), öğrenci borcu, motivasyon, mutluluk ve akademik 

başarı arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Yapmış oldukları çalışma sonucunda, yüksek borç 

seviyelerinin kişisel mutluluk veya akademik düzeylerle ilgili olduğuna dair herhangi bir 

sonuca ulaşamamışlardır. Başka bir çalışmada, Simmons (2013), borç ve ruhsal sağlık 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların literatür taramasına yer vermiştir. Borçların bireylerin 

sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili literatürü incelerken kullanılan veritabanları arasında; 

EBSCO Host, PsychInfo, OneSearch, Academic Search Premier ve JSTOR yer almıştır. 

Ulaşmış olduğu sonuçta, bazı borçların birkaç grup üzerinde olumlu zihinsel sağlık etkilerine 

sahip olmasına rağmen, bu etkilerin kısa sürdüğünü ve uzun borçların daha fazla tutulduğu, 

maddi stres ile fiziksel ve duygusal zararın ortaya çıktığını tespit etmiştir. Ayrıca, Hastalık 

Kontrol Merkezleri, Federal Reserve ve ABD Nüfus Sayımı Bürosu'ndan elde edilen ulusal 

istatistiklere göre; ulusal depresyon ve endişe istatistikleri ile tüketici borç istatistikleri arasında 

pozitif bir ilişki olduğunu ifade etmiştir.  

Dumludağ vd. (2017), TÜİK tarafından Düzey-2 sınıflandırmasına göre 3008 kişiye anket 

yöntemini kullanarak gelir, harcama ile tasarruf ve finansal varlık sahipliğiyle mutluluk 

ilişkisini incelemişlerdir. Yapmış oldukları çalışmada elde edilen sonuçlardan bir tanesinde, 

borçlanmanın mutluluğu olumsuz etkilediğini belirlemişlerdir. Diğer bir çalışmada Tay vd. 

(2017), borcun öznel refahı etkilediği mekanizmaları açıklayan bir model geliştirmişlerdir. 

Çalışmada öğrenci kredilerinin öznel refah üzerindeki etkilerini incelemek üzere, Amerika 

Birleşik Devletleri'nde İnternet erişimi olan üniversite mezunu büyük ölçekli temsili bir 

örneklem (N = 2781) kullanmışlardır. Ulaşmış oldukları sonuçta, Deneklerin çoğunluğu (% 90) 

ve 20 çalışmadan, borç ve öznel refah arasında en az önemli olumsuz etki olduğunu 

bulmuşlardır.  Başka bir çalışmada, Liu vd. (2019), logit modelinden yararlanarak ve Çin 

Hanehalkı Finans Araştırması Verisi’ni (China Household Finance Survey Data) kullanarak 

2011 örneğinden (7360 örnek) hanehalkı borcunun mutluluğa etkisini araştırmışlardır. Yapılan 
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çalışmanın bir bulgusu olarak, toplam hanehalkı borcunun ailenin mutluluğunu önemli ölçüde 

azaltacağı sonucuna ulaşmışlardır. 

3. Veri ve Yöntem 

Çalışmada 2007-2017 yılları arasında seçilmiş OECD ülkelerinde (12 ülke4) genel hükümet 

borçlanmasının mutluluk üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada kullanılan mutluluk 

endeksi5 bağımlı değişken, genel hükümet borçlanması bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. 

Çalışmada kullanılan mutluluk endeksi Ourworldindata (2019)’dan, genel hükümet borçlanma 

verisi OECD (2019) kaynağından alınmıştır. Çalışmada 12 ülkenin ve 2007-2017 döneminin 

seçilmesinin nedeni, verilerin 12 ülkede 2007-2017 döneminde sürekli olmasından dolayıdır. 

Tablo 1’de çalışmada kullanılan değişken ve tanımlamaları verilmiştir; 

Tablo 1: Çalışmada Yer Alan Değişkenler ile Tanımlamalar 

Değişken Kısaltması Kaynak 

Mutluluk Endeksi   (Endeks 0-10 Arası Değer) MTL Ourworldindata (2019) 

Genel Hükümet Borçlanma (% GSYH) GHBRC OECD (2019) 
 

Çalışmada genel hükümet borçlanması ile mutluluk arasındaki ilişki panel veri analizi 

yönteminden yararlanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle serilerin durağanlık 

tespiti amacıyla Im, Pesaran ve Shin (2003) ve Maddala ve Wu (1999) birim kök testleri 

kullanılmıştır. Daha sonra Kao (1999) eşbütünleşme testi yapılmış ve ardından Pedroni (2000) 

tarafından geliştirilen panel FMOLS testi kullanılmıştır. Çalışmada oluşturulan model aşağıda 

verilmiştir; 
 

Model: MTL2it=  αit + β1GHBRCit+ + uit 
 

4. Ampirik Analiz 
 

Bu bölümde birim kök testleri, Kao (1999) eşbütünleşme testi ve panel FMOLS testi yer 

almaktadır. 
 

4.1. Birim Kök Testleri 
 

Çalışmada kullanılan değişkenlerin durağanlığının tespit edilmesi amacıyla Im, Pesaran ve Shin 

(2003) ve Maddala ve Wu (1999) birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada sabit ve 

trend model kullanılmıştır. Birim kök testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 

incelendiğinde değişkenlerin seviyesinde durağan olmadıkları belirlenmiş ve birinci farkları 

alınınca durağan hale geldikleri tespit edilmiştir. 
 

Tablo 2: Birim Kök Testinin Sonuçları 

 

Kullanılan 

Değişkenler 

Sabit ve Trend 

Im, Pesaran & Shin Maddala & Wu 

Seviyesi Birinci Farkı Seviyesi Birinci Farkı 
t istatis. Olasılık t istatis. Olasılık t istatis. Olasılık t istatis. Olasılık 

MTL  0.46309  0.6784 -3.05***  0.0011  28.1352  0.2544   72.8***  0.0000 

GHBRC 1.05645 0.8546 -2.6***   0.0038 18.8014  0.7625 58.68***  0.0001 

Not: ***,**,* sırasıyla %1, %5, %10 seviyesinde anlamlılığı ifade eder. Hatalar arasında bulunan otokorelasyon 

sorununun giderilmesi için Schwartz bilgi kriteri gecikme uzunluğu seçilmiştir. Sabit ve trend model 

uygulanmıştır. 

                                                           
4 12 ülke ABD, Almanya, Danimarka, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Litvanya, Meksika, Şili’den 

oluşmaktadır. 
5 Endeks; 0’a yaklaştığı zaman mutluluk azalmakta, 10’a yaklaştığında ise mutluluk artmaktadır. 
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4.2. Kao (1999) Eşbütünleşme Testi 

Çalışmada kullanılan değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunup bulunmadığı Kao 

(1999) eşbütünleşme testi ile sınanmıştır. Test sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Yapılan test 

sonucunda, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Diğer bir 

ifadeyle genel hükümet borçlanması ile mutluluğun uzun dönemde birlikte hareket ettikleri 

tespit edilmiştir. 

Tablo 3:  Kao Eşbütünleşme Testi 

Model: MTL2it=  αit + β1GHBRCit+ + uit 

 t-istatistik Olasılık 

ADF -2.075809** 0.0190 

Not:  *** %1,  ** %5, * %10 düzeyinde anlamlılığı gösterir. Barlett Kernel metodu seçilmiş, Bandwith genişliği 

ise Newey-West yöntemiyle bulunmuştur. 

 

4.3. Panel FMOLS Testi 

Çalışmada değişkenler arasındaki katsayı ve yön ilişkisinin tespiti Pedroni (2000) tarafından 

geliştirilen panel FMOLS testi ile incelenmiştir. Test sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Tablodaki 

sonuçlar incelendiğinde genel hükümet borçlanmasının mutluluk üzerinde negatif bir etki 

meydana getirdiği tespit edilmiştir. 

Tablo 4: Panel FMOLS Testinin Sonuçları 

Model: MTL2it=  αit + β1GHBRCit+ + uit 

Değişken 
 

Katsayı t istatistik Olasılık 

GHBRC -0.005104*** -2.624430 0.0099 
Not: ***,**,* sırasıyla %1, %5, %10 seviyesinde anlamlılığı ifade eder. 

Test sonuçları değerlendirildiğinde; genel hükümet borçlanmasının mutluluk üzerinde negatif 

etki meydana getirmesinin nedeni olarak, borçlanma sonucunda alınan kaynağın verimli bir 

şekilde değerlendirilmemesi sonucunda ekonomi üzerinde olumsuz etkiler meydana 

getirebilmesi gösterilebilir. Diğer yandan günümüzde yaşanan küreselleşme olgusuna bağlı 

olarak kur etkisi yabancı para cinsinden borçların maliyetini arttırabilmekte ve borçlanma 

faizlerinin yüksek olması durumunda da ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler meydana 

getirebilmektedir. 

5. Sonuç 

Borçlanma, giderlerin gelirlerden fazla olduğu durumlarda başvurulabilen finansman 

kaynağıdır. Devlet ile birlikte özel sektörde borç alabilmekte ve artan küreselleşme olgusuna 

bağlı olarak özel sektörün borcu devlet borcunu geçebilmektedir. Borçlanma sonrasında alınan 

kaynağın iyi bir şekilde değerlendirilip değerlendirilmemesine bağlı olarak çeşitli ekonomik 

etkilere neden olabilmektedir. Ekonomik etkilerin olumsuz olduğu durumlarda da tepkilere 

neden olmakta ve sosyal sonuçlar da oluşturabilmektedir. 

Bu çalışmada, 12 OECD ülkesinde 2007-2017 dönemi kullanılarak borçlanma ile mutluluk 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada panel veri analizi kullanılmıştır. Yapılan çalışma 

sonucunda, borçlanmanın mutluluk üzerinde negatif bir etki meydana getirdiği belirlenmiştir. 

Bunun sebebi olarak, borçlanma kaynağı verimli şekilde değerlendirilemediğinde sürdürülemez 

bir borca neden olabilmektedir. Bu durum sonucunda ekonomide olumsuz etkiler meydana 

gelebilmesi nedeniyle tepkilere neden olabilmesi bunun sebebi olarak gösterilebilir. Sonuç 
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olarak, tutarlı bir borçlanma politikasının izlenmesinin mutluluk üzerinde olumlu etkilere neden 

olabileceği ifade edilebilir. 
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Abstract 

Sovereign wealth funds for more than half a century exist in many countries around the world. One of the 

problematic issues is the organization of the functioning of the fund and the development of its effective investment 

strategy. This article is devoted to the comparison of the basic parameters of the National Welfare Fund and the 

Pension Fund of Norway - Global. The both funds have the similar organization: the profits from the oil industry 

are invested in the fund, which are then invested in international assets. The research presents the detailed analysis 

of the yield and investment strategies of these funds.    
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1. Introduction 

The processes of globalization and liberalization created favourable conditions for the 

investments and global business. The largest sovereign wealth fund in the world and a large 

institutional investor the Pension Fund of Norway Global was created a quarter of a century 

ago, quickly increased, and eventually reached an incredible size. It owns about 1.3 percent of 

all shares in the world and also invests in bonds and real estate. The NWF of Russia is part of 

the country's budget. It is an integral part of a complete system of timely pension payments to 

citizens of the country. The National Welfare Fund provides an increase in pensions to future 

retirees, formed from personal savings. In addition, one of the main goals of the National 

Welfare Fund is to replenish the budget of the Pension Fund in the event of a sudden deficit. 

NWF invests in a range of the authorized financial assets. The investment strategy is an 

important question for the both funds and both of them search for the more efficient one. The 

research presents the detailed comparative analysis of the main characteristics yield and 

investment strategies of these funds.    

2. Literature Review 

The term “sovereign wealth fund” was first used in 2005 by Andrew Rozanov in the article 

'Who holds the wealth of nations?' at the Central Banking journal. In the original version, the 

term was used to describe the shift from traditional reserve management to sovereign wealth 

management, and only then it was widely used to denote the purchasing power of the world 

bureaucracy. 

As showed Jeanne Amar in her paper “Sovereign Wealth Funds: major actors in the global 

economy”, 2016, most of the literature has studied the determinants of SWFs’ investments. 

(Dyck and Morse, 2011) analysis suggests a double purpose of SWFs’ investments: profit 

maximization and development of the country. Then, SWFs portfolios are composed of foreign 

and domestic assets. Some authors (Fernandes, 2014; Karolyi and Liao, 2010; Avendano, 2012) 

have shown that SWFs tend to invest in large companies with high growth options. On country 

level determinants of SWFs investments, (Chaoccharia and Laeven, 2009) have shown that 

there is a “familiarity bias” in SWFs’ investment decisions. They are more likely to invest in 

countries with which they share the same cultural (language, religion) and institutional patterns. 

                                                 
1 Researcher, Assist.Prof., Plekhanov Russian University of Economics, marinadanilina@ya.ru 
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(Knill, Lee and Mauck, 2012) have also shown the importance of political bilateral relationships 

in the investment decision of SWFs. Finally, (Karolyi and Liao, 2010) show that 

macroeconomic factors (economic development, financial risk,…) influence the number of 

investments made by SWFs. 

2.1 Review of the main characteristics of SWF 

Sovereign wealth funds (SWFs) are large institutional investors which can invest all over the 

globe. As shows Prabhod Mudlapur in his publication (Mudhapur, 2017), for most countries, 

which have SWFs, the size of their SWF is appreciable to the size of their annual GDP, and in 

some case, a multiple of the same (see table 1). 

Table 1: Comparizon of the size of SWFs to their GDPs 
 

SWF-holding 

states 
GDP(bil USD) 

GDP Growth 

Rate % (2015-

16) 

SWF size 

(bil USD) 

SWF-size to 

GDP as % 

Norway 376 1.6 885 226 

China 391 6.9 2038 17 

UAE 375 3.8 1262 336 

Saudi Arabia 673 3.5 736 109 

Kuwait 110 1.8 592 538 

Singapore 296 2 530 179 

Qatar 156 3.6 335 214 

South Korea 1466 2.6 108 7.3 

Australia 1256 2.2 92 7.3 

Russia 1276 -3.7 123 9.6 
Source: [1]. 

 

Ten years ago SWFs of the Middle East and of the Northern Africa (MENA) werelarge 

investors, buying shares of companies and immobility. Over the past 20 years, as notes A. 

Amico in her publication (Amico, 2017), high revenues from the sale of hydrocarbons have 

allowed Middle Eastern sovereign wealth funds to multiply and grow. Some Middle Eastern 

SOFs are pure financial investors. Since many of them belong to state-owned enterprises, before 

becoming financial investors their portfolios tend to be diverse, and often include real estate 

and equity stakes of private companies. These assets also include large investments in advanced 

economies - a reality that has surprised financiers in Europe and the United States (Amico, 

2017). 

 As notes A. Amico, in order to dispel fears about the possible political implications of 

investment, the International Monetary Fund convened 26 SIFs - more than 30% of them from 

the Middle East countries - to develop the "Principles of Santiago". The goal was to promote 

transparent and rational management of the SSC, in addition, the IMF wanted to make sure that 

they adequately take into account the investment risks, and also help to maintain global 

financial stability (Amico, 2017). But since 2008 the situation has changed significantly. During 

the global financial crisis, investment in fixed assets began to occur much less frequently, and 

efforts to ensure the transparency of sovereign funds and their accountability gave way to 

competition for their capital. Being far from the printing press, the SFB became recipients of 

financial resources aimed at stimulating investment in Europe. 

At the same time, the Middle East SFF faced new constraints due to austerity of budgetary 

funds caused by falling prices for hydrocarbons. Governments largely abandoned the effort to 
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divide sovereign funds into several "pockets" that would reflect various investment objectives 

(Amico, 2017). 

As the largest public investors, the SFB should assume more responsibility for its investments. 

In fact, the only way for the SFB to protect wealth for future generations - the purpose for which 

they were created - is to really participate in corporate governance (Amico, 2017). 

3. Data and Method 

In order to analyse the data the author has chosen the method of comparative analysis. 

Comparative analysis is a method of comparing two or more objects of research (phenomena, 

objects, ideas, results, etc.). As the result of such an analysis, the advantages and disadvantages 

of the compared objects with the purpose of classification are revealed. Comparison is one of 

the simplest ways in which a person learns the world around him. The whole point of the 

comparative method is to identify the advantages and disadvantages of the objects which are 

compared. The objects of study should be homogeneous, that is, they must belong to the same 

genus, category. After the comparison objects are selected (there can be two or more), the type 

of comparison is selected. In the research the author compares the main caracteristics of the 

Pension Fund-Global and the National Welfare Fund (NWF) of the Russian Federation. 

3.1 Data 

The volume of the fund. Starting from February 1, 2018, Russia has only one sovereign National 

Welfare Fund (NWF) of the Russian Federation. The reserve fund of the Russian Federation 

officially ceased to exist, and the balances (6.71 billion euros, 7.62 billion dollars and 1.10 

billion pounds sterling) were sold by the Bank of Russia for 1 trillion. rubles and credited to the 

federal budget. Over the year, the volume of the National Welfare Fund in ruble terms increased 

by 7.5% and as of January 1, 2019 amounted to 4 trillion. 36 billion rubles.  

Since 1998 the volume of the Pension Fund-Global has increased from 172 billion to 8478 

billion Norwegian kroner (Figure 1). The largest growth was due to equity investments (from 

NOK 70 to 5732 billion). As a large portfolio investor, the fund chose a strategy for obtaining 

the highest return. The Fund adheres to the policy of investing in highly liquid assets in order 

to be able to use savings to support the economy during the recession. At the end of 2018 the 

fund has amounted to 8256 billion Norwegian crowns. 

 

 
 Graph 1: Dynamics of changes in the Pension Fund-Global 
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Essence / purpose and objectives of the fund. Both funds have similar goals of creation and 

purpose. Initially, the Reserve Fund and the National Wealth Fund had different tasks: the first 

was used to cover the budget deficit, and the second was to prevent the Pension Fund deficit. 

Now the combined NWF will solve both of these tasks at once, although it will be filled as 

before - at the expense of super-profits from oil exports and the revenues received from 

managing the assets of the fund. 

Established in 1990, the Norwegian-Global Pension Fund was originally conceived as a kind 

of shock absorber with sharp jumps in oil prices. The Norwegian Pension Fund - Global 

assumed savings for posterity, on that black day, when oil still runs out. 

Investment strategy. The NWF follows a conservative policy of investing its funds. The 

dynamics of the yield of the NWF, expressed in the basket of allowed foreign currencies, since 

2009 it did not exceed 3% per year (graph 1). In 2017 the yield expressed in the basket of 

allowed foreign currencies was -0.10% per annum. This is due to the negative dynamics of 

foreign government bond quotes, which make up indices for calculating interest on accounts in 

euros and to a lesser extent in pounds sterling, together with low coupon rates on these bonds. 

This is also due to the reorientation of investors to more risky markets, but also more profitable 

than sovereign bonds in euros and pounds sterling, instruments (including stocks) against the 

backdrop of a booming global economy. 

In the period from December 2017 to May 2018, the investments of NWF funds in foreign 

assets caused losses in the amount of 340 million dollars (approximately 20 billion rubles). This 

may be due to Russia's withdrawal from US treasury bonds (their yield is about 3% per year) 

and the transfer of this money to other, less profitable instruments with lower returns. 

Economically, this is inexpedient, but is a reflection of the current geopolitical situation and is 

justified by the desire to insure against the consequences of possible anti-Russian sanctions as 

part of the trend for dedollarization. In 2018, the total return on the placement of funds of the 

National Welfare Fund on accounts in foreign currency at the Bank of Russia was as follows: 

the yield expressed in the basket of allowed foreign currencies is 0.63% per annum (1.26% per 

annum since the foundation of the fund); yield, expressed in rubles - 18.33% per annum 

(16.25% per annum since the foundation of the fund). 

Yield dynamics of the world's largest sovereign fund of the Pension Fund -Global (Norway) 

since 1998. fluctuated in the range from about -24 to 26% per year (which is associated with 

the fund's investments in stocks, for which both the yield and the risk level are greater), but on 

the whole exceeded the yield of the NWF. Even the return on investments of the Pension Fund-

Global in fixed income instruments (bonds) as a whole was higher than the return on investment 

of the NWF of the Russian Federation expressed in the basket of allowed foreign currencies. In 

2017 the yield of the Norwegian fund is 13.7% (figure 2). In 2018, the fund received its first 

net loss in seven years. For the year, he lost 485 billion Norwegian krones ($ 57 billion), or 

6.1%. From the inception of the fund in 1998 to 2017, the average annual profit was 5.9%, and 

after accounting for management costs and inflation - 4%.  
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Graph 2: Dynamics of yield of the Pension Fund-Global and the National Wealth Fund 

 

The filling of the Norwegian Fund and the National Wealth Fund occurs on the basis of the 

budget rule, the latest edition of which in Russia assumes that all oil and gas revenues from oil 

sales at a price above the budgeted $ 40 per barrel will go to the National Wealth Fund. Under 

the budget rule, the Ministry of Finance sends additional oil and gas revenues to the NWF when 

the market price of oil exceeds the cut-off price in the budget. In 2018, the cut-off price was $ 

40 per barrel. Every year the cut-off price in the budget is increased by 2%. In 2019, revenues 

received from the price of Urals oil over $ 41.6 per barrel are considered additional; in the 

budget law of 2019, such revenues will amount to 3.369 trillion rubles. The forecast for 2020 

is 2.777 trillion rubles ($ 42.4 per barrel), by 2021 - 2.632 trillion rubles (43.3 dollars per barrel). 

In Norway, all oil money goes to the fund in general. At the same time, no more than three 

percent of the total fund size can be used for budget expenses. 

It turns out that oil and gas revenues regularly replenish the fund in any case, and at the same 

time it consumes mainly only investment income, but not the main fund volume. 

There are differences in the management of these funds. The approach to the management of 

the NWF is very conservative and is aimed at saving resources, while the Norwegian fund is 

focused on income. The only class of financial assets in which the funds of Russian sovereign 

funds can be invested (their liquid part, not aimed at financing infrastructure projects), is 

sovereign bonds of a very limited number of countries with high credit ratings (not lower than 

AA-). The Norwegian fund, on the other hand, is not afraid to invest in riskier assets on a large 

scale, that is, in the same stocks - in its portfolio, in particular, there are papers of Google, 

Apple, Alibaba Group, Mitsubishi.     Using this strategy, the Norwegian sovereign fund, of 

course, could not avoid negative results. In particular, in 2008 its yield was -23.31%, in 2018 - 

(-6.12%), however, for a long period of time until 2018. it fluctuated around 6.79%, which is 

significantly higher than the NWF: over the entire period of its existence, the NWF showed an 

average yield of about 1.32% per annum. 

The Pension Fund of Norway Global also invests in debt securities - the fund’s benchmark for 

investment in bonds is the Bloomberg Barclays Global-Aggregate Bond Index, which includes 

investment-grade assets. After S & P has returned Russia's investment rating, the Norwegian 

fund can increase its investments in Russian instruments. 

The issue of ineffective management of the National Welfare Fund is a matter of constant 

concern. In early 2017, the Accounts Chamber has already reported about the inefficient use of 
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funds of the National Wealth Fund - then the experts of the supervisory authority noted 

"systemic flaws and problems in the implementation of infrastructure projects." 

The Ministry of Finance does not disclose the total return for 2017 on the NWF, but it cannot 

be significant, because most of the funds simply lie in the accounts either in currency or in 

rubles, and the banks - holders of NWF deposits themselves invest in certain infrastructure 

projects. In addition, the National Welfare Fund owns packages of preferred shares of VTB, 

RSHB and Gazprombank - the fund acquired these packages in 2014. In addition, the Ministry 

of Finance has not yet fixed the loss on Ukraine’s already irrecoverable debt of three billion 

dollars. In general, the investments of the funds of the National Welfare Fund are not systematic 

and are definitely not aimed at a serious increment of the fund itself. 

In the first half of the year, the NWF brought the federal budget only 27.8 billion rubles, which 

is less than half the target figure for the year. In Russia, there is no mechanism for monitoring 

the fund’s investments in infrastructure projects. The volume of the National Welfare Fund is 

almost 4.5 trillion rubles, of which most are in liquid form - in the accounts of the Federal 

Treasury at the Central Bank, and about 1 trillion rubles constitute the investment part, about 

500 billion rubles are on deposits in VEB, and about 1 trillion rubles - invested in non-returnable 

projects, for example, the Olympic construction of Sochi. The disadvantages of the National 

Welfare Fund include insufficient transparency, no control over investments. 

4. Analysis 

As shows the comparative analysis of the functioning of the both funds, the National Welfare 

Fund of Russia and the Pension Fund of Norway - Global were created with similar goals, but 

their volumes and profitability differ significantly. For the detailed analysis we consider the 

main characteristics of the funds presented in table 2. 

Table 2: Comparative characteristics of the National Welfare Fund of Russia and the Pension 

Fund of Norway – Global 

Characteristics National Welfare Fund of 

Russia 

Pension Fund of Norway – Global 
 

 

The essence / 

purpose of the 

fund 

The National Welfare Fund is part of 

the federal budget. The fund is 

intended to be part of a sustainable 

long-term pension insurance 

mechanism for citizens of the 

Russian Federation. 

Pension benefits. The fund is intended to 

form state savings to finance future expenses 

of the National Insurance System. No 

political decision was made as to when the 

fund could be used to cover future retirement 

expenses, and the likelihood of large 

withdrawals from the fund was limited. This 

makes it a really long-term fund. 

 

Goals 

The objectives of the National 

Wealth Fund are to ensure the co-

financing of voluntary pension 

savings of citizens of the Russian 

Federation and to ensure balance 

(deficit coverage) of the budget of 

the Pension Fund of the Russian 

Federation. 

The main goal of the fund management is to 

obtain the highest possible level of real 

profitability in the long term, taking into 

account the moderate level of risk. The 

purpose of the oil fund is to ensure 

responsible and long-term management of 

revenues from Norwegian oil and gas 

resources in the North Sea, so that this wealth 

benefits both the current and future 

generations. 

The role of “oil 

money” in the 

economy 

natural rent - the basis of the budget natural rent - the basis of the budget 
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Characteristics National Welfare Fund of 

Russia 

Pension Fund of Norway – Global 
 

Filling rules are based on budget rule 

1) all oil and gas revenues from the 

sale of oil at a price exceeding the 

budgeted $ 40 per barrel 

2) income from fund management 

are based on budget rule 

All oil money goes to the fund. Budget 

expenditures can use no more than 3% of the 

total fund size. 

 

Management 

objectives 

The objectives of managing the 

funds of the National Wealth Fund 

are to ensure the safety of the Fund’s 

assets and a stable level of income 

from its placement in the long term. 

The management of the Fund’s 

assets for the indicated purposes 

allows for the possibility of 

obtaining negative financial results 

in the short term. 

1) strive to achieve the highest possible 

return in the currency basket of the 

investment portfolio 

(2) The Fund shall not invest in companies 

excluded from the list 

(3) The Bank integrates its management 

efforts, the long-term return on investment 

depends on sustainable development in 

economic, environmental and social terms, 

as well as on the market situation. 

Governing body Ministry of Finance 

Central Bank of the Russian 

Federation (separate powers) 

Bank of Norway 

(Norges Bank Investment Management 

manages the fund on behalf of the Ministry 

of Finance) 

Methods and 

features of 

investing 

Investment is executed in the 

following ways (both individually 

and simultaneously): 1) by 

purchasing foreign currency funds 

from the Fund and placing it on 

accounts to record funds of the 

National Wealth Fund in foreign 

currency (US dollars, euros, pounds 

sterling) at the Central Bank of the 

Russian Federation. For the use of 

funds in these accounts, the Central 

Bank of the Russian Federation 

pays interest established by the 

bank account agreement; 2) by 

placing the Fund’s assets in foreign 

currency and financial assets 

denominated in Russian rubles and 

authorized foreign currencies 

(hereinafter referred to as 

authorized financial assets). 

Investment is executed in the following 

ways: 

- investments in shares (66.3%) of 

investments, bonds - (30.7%), real estate - 

(3%). 

- exclusion of companies with high carbon 

emissions, defense, telecommunications 

sectors and weapons manufacturers 

Investment 

Strategy 

Conservative Growth strategy and maximum income 
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Characteristics National Welfare Fund of 

Russia 

Pension Fund of Norway – Global 
 

Investment tools Authorized financial assets 

determined by the Budget Code of 

the Russian Federation: 

- foreign debt 

- debt obligations of foreign 

government agencies and central 

banks 

- debt obligations of international 

financial organizations, including 

securities issued 

- deposits and bank balances in 

banks and credit institutions 

- deposits in the state corporation 

Bank for Development and Foreign 

Economic Affairs 

(Vnesheconombank) 

- deposits and bank balances with 

the Central Bank of the Russian 

Federation 

- debt obligations of legal entities 

- shares of legal entities and shares 

(participation shares) of investment 

funds 

- stocks 

- debt securities (bonds) 

- property 

Equity investments are distributed among 

9,000 companies to capture global value 

creation and diversify risks as best as 

possible. Up to 70 percent of the fund can be 

invested in stocks. 

In 2017, the fund changed the regulatory 

structure of investments, increasing the 

proportion of shares from 62% to 70%. At 

the end of 2018, shares accounted for 66.3% 

of investments, bonds - 30.7%, real estate - 

3%. 

 

 

Investment 

directions 

sovereign bonds of a very limited 

number of countries with a high 

credit rating (not lower than AA-) 

investments by region and industry 

according to the approved list, which is 

adjusted every year 

 

Yield 

0,64 (2016) 

-0,1 (201.) 

-0,63 (2018) 

Yield on foreign currency accounts 

expressed in a basket of allowed 

foreign currencies% 

6,92 (2016) 

13,7% (2017)   

-6,12 (2018) 

 

5. Conclusion 

To conclude, the analysis of the main parameters of the National Welfare Fund of Russia and 

the Pension Fund of Norway - Global showed that an active investment strategy of the Pension 

Fund of Norway - Global is more risky: the fund can receive both high returns (13.66% in 2017) 

and incur large losses (-23.31 % in 2008, -6.12% in 2018). The conservative investment strategy 

of the NWF, based on the principles of liquidity and security, does not bring such a high yield, 

but does not tolerate large losses. 
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Abstract 

Monitoring serves as an information basis for ensuring the functioning and development of the socio-economic 

system. In the modern world, monitoring and stable and long-term socio-economic development are of particular 

importance. This article discusses such concepts as economic security and ensuring counteraction to its threats, 

threshold values of indicators of economic security and various approaches to their formation, innovative activity 

as one of the mechanisms for ensuring the development of the Russian economy. 
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1. Introduction 

In modern conditions, which are constantly changing, the problems associated with monitoring 

and long-term socio-economic development are very acute. The formation of an innovative 

economy is associated with economic security. Its provision is a condition for the successful 

development of the economy as a whole. For a more complete understanding of this 

phenomenon, it is necessary to understand the definition of an innovative economy and the 

conditions under which it successfully operates. Under it, a certain type of economy is 

determined, the basis of which is informational achievements and knowledge. Here, the main 

source of growth is the production of knowledge, the development of IT - technologies, the 

accumulation of human capital. In this type of economy, there are several foundations, bases. 

This is due to the uncertainty of the key concept of this type of economy - innovation. 

2. Analysis of the development of national security system 

2.1. Analysis of the main characteristics 

The ability for independent existence of innovations is formed due to the concentration of 

finances. They are the result of innovative activities, which are caused by organizational, 

financial, technological, production and marketing processes, as a result of which ideas turn 

into technologically innovative goods and services.  

It is the innovations resulting from innovation activity that should become the most important 

driving element of the current economic structure or the main base of national security of the 

state. It can be concluded that when the state calls for the formation of an innovative economy 

(in the form of politicians and officials) they try not only to increase the application of the latest 

achievements in science, but also to increase the number of investments in these achievements. 

It also involves preventing capital outflows from the country. 

In accordance with this, it is possible to determine the main goal of economic security and the 

mechanism for ensuring it - is to strengthen the national system and its opposition to any 

emerging threats. Any mechanism for ensuring economic security is expressed in the desire of 

the authorities of the state and the region to achieve a state of stability and stability of various 
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economic aspects: the economy as a whole, economic growth and the establishment of 

indicators and threshold indicators on the basis of the formed system, as well as to receive 

special benefits and advantages in various fields - economic, political and legal, social, 

demographic (Vorontsov S.A., Ponedelkov A.V., 2016). 

Economic security is understood as the state of the national economy that contributes to 

obtaining the optimal level of protection against any factors and threats by increasing the 

competitiveness of manufactured products through the productive and integrated use of various 

types of resources, as well as a system of government measures and measures. Since economic 

security has a huge number of manifestations, it should be noted that the functioning of the 

national security mechanism in relation to Russia is influenced by a large number of factors, 

the main of which are economic growth (Vorontsov S.A., Ponedelkov A.V., 2016). 

At present, the formation and use of an innovative economy for the Russian Federation is an 

opportunity to export high technology products. This, in consequence, will improve both the 

quality of goods and services produced while reducing the costs of their creation, and the release 

of fundamentally new types of goods, which will create new markets. This development of the 

innovative economy in the country is interconnected with the country's competitiveness in the 

world market, i.e. and with its safety. 

2.2. Necessity and role of the monitoring 

The functioning of any socio-economic system is possible only if there are certain mechanisms 

that ensure the maintenance of its stable level and gradual development. Among the totality of 

factors ensuring the interaction of subsystems and elements of such systems, the leading role 

belongs to monitoring, which plays a crucial role in solving the problems of interaction between 

internal and external structures, norms, institutions, patterns of behavior and the like. 

Monitoring serves as an information basis for ensuring the functioning and development of the 

socio-economic system. The mechanism of such a system detects and solves social and 

economic problems and consists of two interacting parts - the executive mechanism and the 

mechanism of functioning and development of the socio-economic system. In this case, the 

leading role belongs to the second mechanism, since it ensures the viability and sustainable 

development of the system (Vorontsov S.A., Ponedelkov A.V., 2016).. 

Monitoring as a method of assessing the financial and economic activities of an enterprise 

determines the direction of its development today and is based not only on methods of expert 

assessments, but should also include a set of methods, techniques, tools that allow you to see 

the dynamics of economic processes, evaluate its factors, determine the level of their influence 

on the specifics of the development of the enterprise as a whole in the conditions of modern 

Russian economic relations. Currently, there are various classifications of methods and 

techniques of economic analysis. All classifications are based on different characteristics. One 

of the most informative is the description of procedures. Following this logic, all analytical 

methods can be divided into informal (logical) and formalized (mathematical) (Vorontsov S.A., 

Ponedelkov A.V., 2016). 

3. Monitoring of the national economic security 

3.1. Analysis of the main approaches 

The most suitable approach for monitoring and diagnosing economic security is to use a method 

called indicative analysis. The threshold values of indicators are those significant indicators that 

share the diverse classes of states related to economic security. For example, a normal condition 

and a condition characterized by an increased number of safety hazards. 
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So, in his work V.K. Senchagov pays attention to the fact that threshold values are the most 

important tool for forecasting, system analysis and indicative planning in the socio-economic 

sphere. Thanks to this tool, any object, in our case, the economy, will be considered as the 

correspondence of development trends, both in internal and external cooperation with the 

economies of other countries, to the domestic interests of the country (Vorontsov S.A., Shteinbukh 

A.G., 2015). 

Safety theory is important in practice if it contains the theory of limit values of an object. For 

this period of time there is no single approach to the formation of threshold values of indicators 

of economic security. 

Various scientists and research teams focus on different views - from introducing a single 

threshold value for the indicator (in this case there will be only two classes of states according 

to the indicator: normal and a state that is characterized by a high level of safety hazards) to 

many threshold systems in which three or more threshold levels are entered for each indicator 

(the number of various security states by the indicator is equal to the number of thresholds) 

(Vorontsov S.A., Shteinbukh A.G., 2015). 

The most common of the approaches is the first: entering for each indicator only one threshold 

value (critical level), which separates the two probable classes of state. Let us analyze the 

formation of threshold values within the framework of such an approach for the most important 

indicators of economic security, which is usually applied to the conditions of the Russian 

Federation. 

In most cases, the assessment of thresholds is based on expert assessments, which are made by 

foreign and domestic scientists in the research process based on some global trends and 

indicators. A.V. Kalina and I.P. Savelieva in her article says that “there are several cases when, 

in conjunction with expert estimates, special mathematical methods can be used that allow us 

to obtain threshold values under conditions of increased uncertainty of the initial information, 

as well as due to inconsistencies in the estimates of experts on any phenomenon or process 

(Vorontsov S.A., Ponedelkov A.V., 2016). 

Different approaches can be used to determine threshold values. In particular, the most common 

is the method of analogy-comparison of indicators of Russia with the indicators of foreign 

countries. In addition, expert analysis methods, standards and generally accepted standards and 

requirements that are approved are very widely used. In some cases, when the determination of 

threshold values can be difficult, a special mathematical apparatus is used, which is based on 

the use of methods of the theory of pattern recognition. 

 Thus, it is necessary to pay attention to the fact that in the modern Russian Federation the 

threshold value of an indicative indicator of the ratio of per capita income to the subsistence 

minimum must certainly be taken at the level of five to six times. Moreover, as the approach to 

determining the subsistence level in the Russian Federation approaches the approaches of more 

developed countries, this value will gradually decrease to three to three and a half times. In 

addition, it must be borne in mind that according to the indicative indicator that we are 

considering, there are problems with its reflection in the statistics and their correspondence to 

real values. 

Also, it is important to mention that redistributive flows that have a significant impact are not 

taken into account. Currently, unregistered, informal employment for the provision of services 

by one part of the population (usually low-income people) to the other part (high-income 

people) is most prevalent. 
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4. Analysis results 

For many indicators, both industrial, financial, and socio-demographic requirements of 

economic security are not fulfilled and the level of dangers is very high. A significant task 

related to the implementation of the economic security of the Russian Federation is the analysis 

at the regional level. Firstly, this is due to the high level of unevenness and differences in socio-

economic development between different regions of Russia. 

Consequently, the threshold values for different indicators of economic security will be 

different for different regions, and will also differ from the values for the Federation as a whole. 

If this is not taken into account, then the recommendations and conclusions on the state of 

economic security and its regulation that have been received may be erroneous and 

inconclusive. 

The basis for determining the threshold values of indicators of economic security for the regions 

are methods and approaches that are similar to state ones. The basis of the territorial division 

into regions of threshold levels of indicative indicators of economic security by region of the 

Russian Federation lies in the division of the country's socio-economic space according to a 

number of fundamental classification features (Zhilkina Yu. V., 2010). 

The following signs are distinguished, which are most characteristic for various indicative 

indicators: 

     The first sign is climatic conditions, since the harsher the climate, the more stringent the 

conditions that apply to indicative indicators of economic security, for example, from the point 

of view of investing in the economy of the territories and updating fixed assets.   

     The second characteristic includes the degree of development of territories. 

     Thirdly, special attention is paid to the structure of the industrial sector in the territory.  

     Fourth, there is such a sign as the presence in full of its own resources and minerals in the 

territory. So, according to this criterion, territories are divided by type of minerals, for example, 

metal ores, mineral resources and other types of minerals and the degree to which these 

territories are provided with different types.  

     The fifth and sixth signs are the strength of transport communications of the territory with 

other territories and the development of scientific schools, and their potential in the territory.  

     Seventh, an important sign is the development of such a system of education as higher 

education.  

      Eighth, the degree of development and orientation of the structure of the industrial sector in 

the territory.  

      Ninth, the potential of the territory facing export. 

      Tenth, the geographical location of the territory, which is a characteristic feature, since 

when dividing territories into equivalent groups, their proximity to borders, the development of 

transport, as well as the infrastructure for export-import operations are considered.  

      The eleventh characteristic is characterized by the degree of population of the territory. On 

this basis, for zoning of the subjects of the Russian Federation, an indicator is used that 

determines the population density.  

       The twelfth sign is the potential in the manufacturing sector and the availability of finance 

for the territory, which is estimated by the GRP per capita indicator in the territory. 

        The thirteenth final sign is the composition of the population by age. 
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5. Conclusion 

The transformation of economic provisions in the modern Russian Federation contributes to the 

impact on the national security of the state. Economic security is the guarantor of state 

independence, which determines the possibility of policy independence in the economic field 

and creates conditions for the sustainability of the world economy. 
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Özet 

Vergi, kamu hizmetlerinin finansmanı amacıyla devletin egemenlik gücüne dayanarak koyduğu 

mali yükümlülüklerin en önemlisidir. Kamu hizmetlerinin devamlı bir şekilde yürütülmesi 

açısından devletin sürekli vergi gelirlerine ihtiyacı vardır. Beyan usulüne dayanan 

vergilendirme sistemlerinde vergi denetimi kaçınılmazdır. Vergi denetiminin her türlü 

teknolojiden yararlanarak bu teknolojiyi iyi kullanan, mevzuata hakim kişilerce yapılması kayıt 

dışılığın azaltılmasında en etkili yoldur. Vergi denetimi türlerinden biri olan yaygın yoğun vergi 

denetimi, kayıt dışı çalışan işyerlerini kayıt altına alarak vergi kayıp ve kaçağını önlemede 

kamu maliyesine olumlu katkıda bulunurken, aynı zamanda sosyal güvencesi olmayan 

çalışanların tespit edilerek kayıt dışı istihdamla mücadelede katkı sağlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Vergi denetimi, elektronik yoklama, yaygın yoğun vergi denetimi 
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1.Giriş 

Vergi denetimi, devletin vergi toplama usulünün beyan esasına dayandırdığı sistemin getirdiği 

bir zorunluluktur. Vergi denetimi, sadece mükellefleri denetlemekle kalmayıp, vergi idaresinin 

kendi işleyişiyle ilgili sorunları da tespit etmekte, belirlenen sorunlar vergi politikalarının ve 

vergi kanunlarının oluşumunda karar alıcılara ışık tutmaktadır. Ülkemizde vergi mevzuatında 

vergi denetimi VUK’nda “Yoklama ve İnceleme” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu başlık 

altında; yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplama olmak üzere dört denetim türü 

düzenlenmiştir. Yaygın ve yoğun vergi denetimi ve elektronik yoklama ise uygulamada vergi 

idareleri tarafından kullanılan ve yoklama yapmaya yetkili olan kişilere verilen ek yetkiler 

biçimindeki düzenlemelerde karşımıza çıkmaktadır (Somuncu, 2014: 134). 

Bu çalışmanın amacı, Türk vergi sisteminde vergi denetim faaliyetleri içinde son yıllarda 

ağırlıklı olarak kullanılmaya başlanmış olan elektronik yoklama ve yaygın yoğun vergi 

denetimini hukuki dayanakları çerçevesinde incelemek ve bu kapsamda yapılmış denetim 

faaliyetleri sonuçları üzerinden etkinliklerini ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Çalışmada sırasıyla, 

Türkiye’de vergi denetimi ve türleri teorik olarak incelenmiş, devamında elektronik yoklama, 

türleri incelenerek elektronik yoklama uygulama sonuçları değerlendirilmiştir. Son olarak ise, 

Türkiye’de Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi ve 2007-2018 dönemi denetim uygulama 

sonuçları göz önünde bulundurularak incelenmiştir. 

2. Vergi Denetimi ve Türleri 

Vergi denetimi, mükelleflerin vergi kanunlarından doğan ödevlerini zamanında yerine getirip 

getirmediklerinin, vergi borçlarını zamanında ve gerçek tutarlar üzerinden ödeyip 

ödemediklerinin vergi idaresince farklı teknik ve yöntemler kullanarak araştırılması, tespit 

edilmesi faaliyetlerinin bütünü olarak tanımlanmaktadır (Tekin ve Çelikkaya; 2014: 47). Türk 

vergi hukukunda vergi denetim türleri, yoklama, yaygın yoğun vergi denetimi, vergi incelemesi 

ve aramalı vergi incelemesinden oluşmaktadır. 

Şekil 1: Vergi Denetim Piramidi 

 
Vergi denetim piramidine göre yoklama ve yaygın ve yoğun vergi denetimi Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından yürütülürken, vergi incelemesi ile aramalı vergi incelemesi Vergi 

Denetim Kurulu tarafından yerine getirilmektedir. Piramide göre yoklama müessesesi denetim 

faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır (Yurteri, 2012: 255). Uygulamada yoklama başlığı adı 

altında yapılan yaygın yoğun vergi denetimi, vergi denetim piramidinde yoklama başlığı 

altından çıkarılmış, yoklamadan ayrı daha kapsamlı ve nitelikli, güçlü bir vergi incelemesine 

imkan verecek doneleri oluşturacak şekilde denetim piramidinde yerini almıştır.  

2.1.Yoklama 

Mükelleflerle ilgili işe başlama, işyeri adres değişikliği, şube açılışı, işi bırakma, gibi maddi 

olayları bir bildirimle vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Yoklama, vergi idaresinin 

mükellefiyete bu değişiklikleri yerinde tespit etme olayıdır (Tosuner ve Arıkan, 2011: 165). 

VUK’nun 127. maddesinde yoklamanın amacı, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi 

Aramalı Vergi İncelemesi

Vergi İncelemesi

Yaygın Yoğun Vergi Denetimi

Yoklama
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olayları, kayıtları ve konuları araştırmak ve tespit etmek olarak belirtilmiştir. Yoklamaya yetkili 

olanlar VUK’ un 128. maddesinde sayılmıştır. Bu kişiler; vergi dairesi müdürleri, yoklama 

memurları, yetkili makamlar tarafından yoklama işiyle görevlendirilenler, vergi incelemesine 

yetkili olanlar ve gelir uzmanlarıdır. 

2.2.Yaygın Yoğun Vergi Denetimi 

Yaygın yoğun vergi denetimleri yoklama müessesesinin başlığı altında yapılmaktadır (Yurteri, 

2012: 255-270). Yaygın yoğun vergi denetimleri; vergi suçu veya vergi ziyaı oluşturabilecek 

uygulamaların zamanında belirlenmesine dayanan maddi bir denetim türüdür. Bu tür 

denetimler; vergilendirmeyle alakalı olayların anında incelenmesi, belge düzeninin yasalara 

uygun biçimde işlemesi, vergide kayıt dışılığın önüne geçilmesi, mükellefleri vergi denetiminin 

işlevleri arasında olan eğitici işlevine uygun şekilde eğitmek ve bilgilendirmek amaçlarıyla 

yapılmaktadır. Yaygın yoğun vergi denetimi,  nakit ve kredi kartı satışlarının durumunu tespit 

için işletmenin ay başından itibaren veya son beş günün “Z” raporlarının incelenmesi, son 

düzenlediği fatura, gider pusulası, yazar kasa fişi, sevk irsaliyesi vb. belgelerin incelenmesi, 

yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (YNÖKC) bilgilerinin alınması, günlük hasılat tespiti, nakil 

vasıtalarının durdurularak taşıma irsaliyesi, yolcu listesi vb. belgelerin kontrolünü yapmak, 

ticari aracının olup olmadığı, ticaret yaptıkları mükellef bilgileri gibi uygulamaları içeren bir 

denetim uygulamasıdır.  

2.3.Vergi İncelemesi 

Yoklama ve yaygın yoğun vergi denetimine göre geniş kapsamlı olan ve nitelik gerektiren 

denetim türü vergi incelemesidir (Aydın ve Çaşkurlu, 2013: 319). Vergi incelemesi, 

mükelleften tahsil edilen verginin ticari vesikalara dayanarak doğru olup olmadığının tespit 

edilmesi ve eksik tahsil edildiği ispatlanan verginin ilave tarhiyatla ödenmesini sağlayan vergi 

denetim türüne verilen addır  (HUK, 2015: 45). Vergi incelemesi kapsamı itibariyle tam 

inceleme, kısa inceleme ve sınırlı inceleme olarak sınıflandırılmıştır. Tam İnceleme: 

İncelenecek mükelleflerin bütün vergisel kayıtlarının matrah unsurlarını hepsini kapsayacak 

şekilde incelenmesidir (Batun, 2010: 116-120). Sınırlı İnceleme: Vergi incelemelerin de 

matrah unsurlarının yalnızca belli bir kısmına ilişkin yapılan ve tam inceleme dışında kalan 

vergi incelemelerini kapsar (HUK, 2015: 46). 

2.4.Aramalı Vergi İncelemesi 

Arama, esas itibariyle vergi hukuku açısından başlı başına bir denetim müessesesi olmayıp, 

vergi incelemesine delil oluşturmak üzere belirli şartlar dahilinde başvurulan bir denetim 

türüdür (Şenyüz vd., 2013: 146). Aramanın yapılabilmesi için, alınan bir ihbar sonucu veya 

yapılan bir inceleme neticesinde mükellefin vergi kaçırdığına dair emarelere dayanıyor olması, 

inceleme elamanı tarafından talep edilmesi, gerekçesini yazı ile Sulh Hakiminden istemesi ve  

Sulh Hakiminin onay vermesi şarttır  (Yerci, 2009: 38-48).  

3. Türk Vergi Hukukunda Elektronik Yoklama  

E-yoklama, vergi mükelleflerine ilişkin mükellefiyetle ilgili konuları, kayıtları ve maddi 

olayları araştırmak ve tespit etmek için gerçekleştirilen yoklama işlemlerinin elektronik 

ortamda yapılması, yoklama sonuçlarının elektronik ortamda kaydedilmesi ve mükellefe 

elektronik ortamda bildirilmesini içeren faaliyetlerin tümünü kapsayan bir süreçtir (Aykın, 

2017: 1). Elektronik yoklama sistemi (EYS), yoklama işlemlerine ilişkin süreçlerin mobil 

cihazlar (tablet vb.) aracılığıyla elektronik ortamda yürütülmesini, yoklama faaliyetlerinde 

ulaşılan delil içerikli verilerin (resim, koordinat vb.) dijital ortamlarda erişimini, bu kayıtların 

ilgilisine ve GİB Bilgi İşlem Merkezine elektronik ortamda aktarılmasına olanak sağlayan bir 

sistemdir. EYS ile, yoklama talebi, talebin ilgili memura bildirimi, e-yoklama fişi oluşturma, 

yoklama faaliyetinin kayıt altına alınması, onaylanması ve ilgilisine iletilmesi işlemleri 
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elektronik ortamda gerçekleşmektedir (Aykın, 2017: 2-3). Ülkemizde şu an itibariyle 39 adet 

yoklama ve yoklama yoluyla gerçekleştirilen yaygın yoğun vergi denetim türü mevcuttur 

(GİB,2018). Önem düzeylerine göre seçtiğimiz dört adet yoklama türünü aşağıda açıklayacağız.  

3.1. İşe Başlama Yoklaması 

VUK’nun ikinci kitabı mükellefin ödevleri başlığını taşımaktadır. Mükellefin ilk ödevi kayıt 

yaptırmaktır. Defter tutmak, belge düzenlemek, beyanname vermek, ödeme yapmak mükellefin 

diğer önemli ödevleridir. Vergisel anlamda kayıt yaptırmak demek bir mükellefin işe başlamayı 

vergi dairesine bildirmesi demektir. Özellikle “İşe Başlama” sürecinin mükellefler tarafından 

doğru ve eksiksiz bir şekilde iyi anlaşılması, vatandaşların mali hayatının vergilendirmeyle 

ilgili diğer hususların sağlıklı bir şekilde yürümesi açısından önemli bir başlangıç noktasıdır. 

VUK md.153’e göre; vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı, serbest meslek erbabı, kurumlar 

vergisi mükellefleri, kollektif ve adi şirket ortakları ve komandit şirketlerin komandite ortakları 

işe başlama tarihinden itibaren on gün içinden durumu yazılı olarak vergi dairesine bildirmek 

zorundadırlar. İşe başlama evrakları ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesine başvuran gerçek 

bir kişinin işlemleri yapılacak olan yoklama sonucuna göre gerçekleşmektedir.  

Ülkemizde işe başlama yoklamaları, sahte fatura ticareti yapmak amacıyla mükellefiyet tesisi 

talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında hukuken geçerli ve yeterli tespitler 

yapabilmek, mükellefin faaliyet konusunu belirleme ve faaliyete uygun kod verme ve diğer 

yoklama türlerine göre nicelik olarak en çok yoklaması gerçekleştirilen yoklama türü olması 

açısından önem ifade etmektedir. 2016 yılında toplam 2.216.635 adet yoklama 

gerçekleştirilmiştir. Bu yılda gerçekleştirilen ilk defa işe başlama yoklamasının sayısı 

518.781’dir. 2017 yılında 2.119.769 adet yoklama gerçekleştirilmiş bu yoklamaların içinde ilk 

defa işe başlama yoklamasının sayısı 450.613’dür. 2018 yılında ise toplam yoklama  sayısı 

2.118.528’dir. 2018 yılında ilk defa işe başlama yoklamasının sayısı 431.184’dür. 

Tablo 1: 2016-2018 Dönemi İlk Defa İşe Başlama Yoklama Sayıları ile Toplam Yoklama Sayıları 

Yıllar İlk Defa İşe Başlama Yoklaması (Adet) Toplam Yoklama Sayısı (Adet) 

2016 518.781 2.216.635 

2017 450.613 2.119.769 

2018 431.184 2.118.528 

TOPLAM 1.400.578 6.454.932 

Kaynak: GİB 2016, 2017, 2018 Faaliyet Raporlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Grafik 1: 2016 - 2018 Dönemi İlk Defa İşe Başlama Yoklamasının Toplam Yoklama Sayısı İçindeki Oranı 

 
Kaynak: GİB 2016, 2017, 2018 Faaliyet Raporlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. 

İşe başlama yoklamalarını önemli kılan bir diğer husus, ekonomik faaliyetlerin seyri ve 

ekonominin genel gidişatı hakkında değerlendirme yapmamızda yardımcı olur. Şöyle ki, işe 

başlama yoklamaları ilk defa mükellefiyet tesisinde bulunmak isteyen mükellef nezdinde 

gerçekleştirilen yoklama türüdür. Ekonominin genel durumu hakkında geleceğe karşı güven 
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duyan ve girişimci olmak isteyen vatandaşlar vergi dairelerine işe başlama dilekçesi ile vergi 

kaydını yaptırırlar. Ekonomide güven duygusu ekonomik aktörlerin tüketim, yatırım kararlarını 

önemli ölçüde etkiler (Türkoğlu, 2014: 39). Sonuçta ekonomiye duyulan güvenin neticesi işe 

başlama yoklamalarında da kendini gösterir. Aşağıdaki grafik 2016-2018 dönemi için genel 

ekonomik durum beklentisi endeksindeki seyri göstermektedir. Ekonomik güven endeksi, 

ekonomik birimlerin beklenti ve tercihlerini gösteren bileşik bir endekstir. Genel ekonomik 

durum beklentisi, ekonomik güven endeksinin alt endeksidir. Genel ekonomik durum 

beklentisinin 100’den büyük değer taşıması ekonomiye olan güvenin arttığını (ortalama üstü 

güven), 100’den küçük olması ekonomiye olan güvenin azaldığını (ortala altı güven) ifade eder 

(TÜİK, 2019). 

Grafik 2: 2016-2018 Dönemi  Genel Ekonomik Güven Endeksi 

 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu verilerden yararlanılarak oluşturulmuştur.  

İlk defa işe başlama yoklamasının toplam yoklama sayısı içindeki oranının azaldığı yıllarda 

genel ekonomik durum beklentisi endeksinin de azaldığı gözlemlenmiştir. Bu durum 

vatandaşların ekonominin geneli hakkındaki beklentilerinin olumsuz olduğu zamanlarda 

girişimci olmaktan ve iş yapmaktan çekindikleri izlenimini vermektedir.  Bu olumsuz beklenti 

ilk defa işe başlama yoklamalarının sayısındaki düşüşle kendini göstermiştir. 2018 yılında ilk 

defa işe başlama yoklama sayısı 2017 yılına göre yaklaşık olarak %4, 2016 yılına göre ise 

yaklaşık olarak %17 oranında azalma kaydetmiştir. Aynı dönemde genel ekonomik durum 

beklentisi endeksinin de azaldığı gözlemlenmiştir. 

3.2. Re’sen Terk Yoklaması 

VUK’nun ikinci kitabı mükellefin ödevleri başlığını taşımaktadır. Mükellefin ilk ödevi kayıt 

yaptırmakla birlikte başkaca ödevleri de vardır. Bu ödevlerden birisi de VUK’nun160. 

maddesinde açıklandığı üzere işi bırakmanın bildirilmesidir. İşe başlamayı bildirmeye mecbur 

olanlar aynı şekilde işi bırakmayı da vergi dairesine bildirmek zorundadır. Re’sen terk 

yoklaması işi bırakma keyfiyetini vergi dairesine bildirmeyenler ile mükellefiyet kaydının 

devam edilmesine gerek görülmeyenler hakkında işyeri adresinde ve yerleşim yeri adresinde 

yapılan yoklamadır. Buna göre Re’sen terk yoklamaları faal olmayan mükellefler hakkında 

çıkarılan yoklamalardır. Faal olmayan mükellefin tanımını 2016/2 uygulama iç genelgesi 

yapmıştır. Faal olmayan mükellef; işi bırakma keyfiyetini vergi dairesine bildirmeyenler ile 

bilinen veya başka bir adreste bulunamayan mükelleftir. Bu açıklamalara göre yoklamaya 

yetkililer re’sen terk yoklamasında mükellefin gayri faal olup olmadıklarının tespitini 

yapmalıdır. Re’sen terk yoklaması bir mükellefin mali hayatına devam edip etmediğinin karar 

verilmesi açısından önemlidir. Aşağıdaki tablo 2016-2018 dönemi re’sen terk yoklama sayısı 

ile toplam yoklama sayısını göstermektedir. 

Tablo 2: 2016-2018 Dönemi Re’sen Terk Yoklama Sayısı İle Toplam Yoklama Sayısı 

Yıllar Resen Terk Yoklaması* Toplam Yoklama Sayısı (Adet) 

2016 253,312 2.216.635 

2017 161,260 2.119.769 
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Yıllar Resen Terk Yoklaması* Toplam Yoklama Sayısı (Adet) 

2018 173,897 2.118.528 

TOPLAM 588.469 6.454.932 

*İşyeri nezdinde yapılan resen terk yoklama sayısı ile şirket yetkilisi nezdinde/mükellef ikametgahında yapılan resen terk 

yoklama sayısı toplamından oluşmaktadır. 

Kaynak: GİB 2016, 2017, 2018 Faaliyet Raporlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. 

3.3. KDV İade Yoklaması 

Türk Katma Değer Vergisi sisteminde benimsenen genel ilke, indirilecek KDV'nin, hesaplanan 

KDV'den büyük olması durumunda aradaki farkın iade edilmemesidir. Nitekim KDV 

Kanunu’nun 29’uncu maddesinde “bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer 

vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi 

toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade 

edilmez.” ibaresi yer almaktadır. Ancak bazı mal ve hizmetlerine bedellerine ilişkin 

indirilmeyen katma değer vergisi mükellefin borçlarına mahsuben ödenir. Mahsup edilemeyen 

vergi nakden iade edilebilir (KDV Kanunu md. 29). KDV iadeleri arasında en büyük pay KDV 

Kanunu madde 11/1-a kapsamındaki mal ihracına dayalı KDV iadeleridir (GİB, KDV İadesi 

Risk Analiz Projesi). KDV iade yoklaması haksız yere vergi iadesinin önüne geçmek üzere 

ilgililer nezdinde yapılan yoklama türüdür. Aşağıdaki tablo 2016-2018 dönemi KDV iade 

yoklama sayısı ile toplam yoklama sayısını göstermektedir. 

Tablo 3: 2016-2018 Dönemi KDV İade Yoklama Sayısı İle Toplam Yoklama Sayısı 

Yıllar KDV İade Yoklaması* Toplam Yoklama Sayısı (Adet) 

2016 5,855 2.216.635 

2017 12,334 2.119.769 

2018 17,803 2.118.528 

TOPLAM 35.992 6.454.932 

*KDV İade (İmalatçı) Yoklaması, KDV İade (İmalatçı Olmayan) Yoklaması, KDV İade (İmalatçıların İhraç Kaydıyla Mal 

Teslimi) Yoklaması toplamından oluşmaktadır. 

Kaynak: GİB 2016, 2017, 2018 Faaliyet Raporlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. 

3.4. Özel Esas Yoklaması 

Özel esaslar uygulaması 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV 

Genel Uygulama Tebliği’ne dayanmaktadır. Söz konusu tebliğde özel esas uygulamasının 

amacı açıklanmıştır. Buna göre, iadesi gereken KDV tutarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı 

tespitinin yapılarak haksız yere vergi iadesinin önüne geçmek amaçlanmıştır. İndirimli orana 

tabi işlemler KDV kanununa göre iade hakkı doğuran işlemdir. Mükellefler sahte belge 

kullanarak indirim hakkını haksız yere elde edip Hazine’yi zarara uğratabilirler. Özel esaslar 

yoklaması da haksız yere ödenebilecek iadelerin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen e-

yoklama türüdür. Bu kapsamda tutulan özel esaslar yoklamasında yoklamaya yetkililerin 

mükellefin alış ve satış faturalarının tespitine e-yoklama fişinde yer vermesi gerekir.  Aşağıdaki 

tablo 2016-2018 dönemi özel esas yoklama sayısı ile toplam yoklama sayısını göstermektedir. 

Tablo 4: 2016-2018 Dönemi Özel Esas Yoklama Sayısı İle Toplam Yoklama Sayısı 

Yıllar Özel Esas Yoklaması Toplam Yoklama Sayısı (Adet) 

2016 --------Veri Yok ------- 2.216.635 

2017 10,532 2.119.769 

2018 15,997 2.118.528 

TOPLAM 26.529 6.454.932 

Kaynak: GİB 2016, 2017, 2018 Faaliyet Raporlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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4. Türk Vergi Hukukunda Yaygın Yoğun Vergi Denetimi 

Yaygın Yoğun Vergi Denetiminin hukuki dayanakları VUK 127. md, 23653 sayılı kanun, 

32394sayılı kanun, 1685no’lu VUK Genel Tebliğidir. Yaygın yoğun vergi denetiminin yasal 

gerekçeleri ise 30656 sayılı KDV Kanunu, 31007 sayılı kanun, 1938 sayılı GV Kanunu ve 2139 

sayılı VUK’dur. Yaygın yoğun vergi denetiminin yapılma amacı, vergilendirme olaylarında 

sağlıklı bir belge düzeninin yerleşmesi, vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi ve mükelleflerin 

vergisel konularda yapabilecekleri hataların önceden tespitinin yapılmasıdır (Tekin ve 

Çelikkaya, 2014: 132). Yaygın yoğun vergi denetimi VUK’nda yer alan yoklama faaliyeti 

çerçevesinde yürütülmektedir. GİB’in uygulamada gerçekleştirdiği yaygın ve yoğun vergi 

denetim türleri şunlardır (GİB, 2018: 108): İşyeri hasılat denetimi, işyeri belge düzeni denetimi, 

nakil araç belge düzeni denetimi, bandrollü ürün denetimi, kayıt dışı faaliyet denetimi, 

gayrımenkul sermaye iradı (mülk sahibi nezdinde) denetimi, ayrımenkul sermaye iradı (kiracı 

nezdinde), akaryakıt istasyonu denetimi, günübirlik konut kiralama denetimi ve stok kontrol 

denetimidir. Bu denetim türlerinden uygulamada ön plana çıkan dört tanesi aşağıda 

açıklanmıştır. 

4.1. Belge Düzeni Uygunluk Denetimi 

Mükellefin önemli ödevlerinden bir tanesi de belge düzenlemektir. Belge düzenlemedeki amaç 

vergilendirme ile ilgili olayların delillendirilmesi, beyanın doğruluğunun ispatlanması ve 

idarenin denetim yetkisini belgeler üzerinden gerçekleştirmesidir (Erdal, 2014: 22). “Vergi 

Kanunlarının uygulanması ve ispat” başlığını taşıyan VUK 3. maddesinde ifadesini bulduğu 

üzere “vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her 

türlü delille ispatlanabilir” hükmü, işletmelerde belge düzeninin vergi hukuku açısından ne 

kadar önemli olduğunun göstergesidir. Çünkü vergi hukukunda kabul edilen delil serbestisi 

ilkesi gereği işletmelerde kullanılan belgeler vergi incelemelerinde ve mahkemelerde ispat 

vesikası olarak kullanılabilir. VUK’nun 227. maddesi “ispat edici vesikalar” başlığını taşımakta 

ve bu maddede belge düzeniyle ilgili kurallara yer verilmiştir (Erdal, 2014: 22). Aşağıdaki 

tabloda, son beş yıl itibariyle başlayan e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayıları ve 

düzenlenen e-fatura sayısı ve tutarlarına yıllar itibariyle yer verilmiştir. 

Tablo 5: Son Beş Yıl İtibariyle E-fatura Uygulamasına Başlayan Kayıtlı Kullanıcı Sayıları ve Düzenlenen E-

fatura Sayısı  

YIL 
e-Fatura Uygulamasından Yararlanan 

Mükellef Sayısı(Adet) 

Düzenlenen e-Fatura 

Sayısı (Adet) 
Fatura Tutarı (TL) 

2014 19.375 72.463.951 1.127.236.091.091 

2015 46.800 113.713.039 1.180.957.808.191 

2016 61.013 163.456.644 1.974.549.748.742* 

2017 72.036 177.485.032 2.637.574.673.267 

2018 88.837 220.286.825 3.651.595.777.463 
*2016 yılında düzenlenen e-fatura sayısı, uygulamanın gelişiminin sağlıklı izlenebilmesi açısından faturalar üzerinde yapılan 

analizler neticesinde güncellenmiştir. 

Kaynak: GİB 2018 Faaliyet Raporundan yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Ticari hayatta en çok kullanılan belgelerden bir diğeri ödeme kaydedici cihazlardan (ÖKC) 

alınan yazar kasa fişleridir. 3100 sayılı Kanun10 ile “satışı yapılan malları aynen veya 

                                                 
331/12/1980 tarihli ve 17207 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
411/12/1985 tarihli ve 18955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
531/12/1985 tarihli ve 18975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
602/11/1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
715/12/1984 tarihli ve 18606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
806/01/1961 tarihli ve 10700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
910/01/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
10 15/12/1984 tarihli ve 18606 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
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işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren 

birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak 

mecburiyetindedirler”. Mükellefler mal ve hizmet satışlarında her zaman fatura düzenlemek 

mecburiyetinde değillerdir.  Ödeme Kaydedici cihazlar vasıtasıyla verilen satış fişleri de fatura 

yerine geçen belgeler arasında yer alır.  Ödeme kaydedici cihazların gelişen teknolojik koşullara 

uygun hale getirilmesi amacıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihaz projesi başlatılmıştır. Buna 

göre yeni ve eski nesil ÖKC’lerden gerçekleştirilen aylık satışlara ilişkin elektronik veriler 

01/01/2019 tarihinden itibaren GİB’in veri ambarına iletilmektedir  (GİB, 2018). 

4.2. Akaryakıt İstasyon Denetimi 

Toplam vergi gelirlerimizin %13’ü akaryakıt ve akaryakıt benzeri ürünlerden toplanan 

gelirlerden oluşmaktadır (GİB, 2017b). Bu bağlamda akaryakıt istasyon denetimi sektördeki 

haksız rekabetin önlenmesi ve vergi gelirlerinin sağlıklı bir şekilde tahsil ve takibi açısından 

hayati öneme sahiptir (GİB, 2016d). İçinde bir çok detayı barındıran akaryakıt istasyon denetim 

türü  klasik yoklamanın dışında uzmanlık gerektirecek bir denetim türüdür. Akaryakıt istasyon 

denetimi akaryakıt istasyonu pompalara bağlanan ödeme kaydedici cihazların denetimi 

şeklinde gerçekleştirilmektedir. 3100 sayılı kanunun 58 Seri No’lu ÖKC Genel Tebliği ile 

akaryakıt istasyonu işletmecilerine pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma ve 

kullanma mecburiyeti getirilmiştir. Söz konusu tebliğe göre yapılan akaryakıt satışlarının 

belgelendirilmesi satış sonucu ödeme kaydedici cihazlardan otomatik çıkan fişler aracılığıyla 

gerçekleştirilecektir (GİB, 2016d).  

Ayrıca 42611 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ uyarınca, akaryakıt istasyonlarında da Pompa Yeni 

Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz uygulamasına geçilmiştir. Aşağıdaki tabloda 2016-2018 dönemi 

akaryakıt istasyon denetimi ile denetim sonucu kesilen ceza tutarları gösterilmektedir. 

Tablo 6: 2016-2018 Dönemi Akaryakıt İstasyonlarında Gerçekleştirilen Akaryakıt Pompalarına Bağlı ÖKC’lere 

Yönelik Olarak Yapılan Denetimler 

Yıllar Akaryakıt İstasyonları Denetim Sayısı Kesilen Ceza Tutarı (TL) 

2016 39.680 3.506.181 

2017 28.463 4.244.987 

2018 23.405 2.720.629 

TOPLAM 91.548 10.470.797 

Kaynak:GİB 2016, 2017, 2018 Faaliyet Raporlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. 

4.3. Yol Denetimi 

Yol denetimlerinin amacı, üretim merkezlerinde üretilip dağılımı yapılan her türlü ticari, sınai 

ve zirai mallar ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında belge düzeninin yerleştirilmesine katkı 

sağlamaktır (GİB, 2016e).Yol denetimi sırasında, irsaliyeli fatura, sevk irsaliyesi, giriş ve yolcu 

taşıma biletleri, taşıma irsaliyesi, ambar tesellüm fişi gibi belgelerin denetimi yapılır. Yol 

denetimi diğer yaygın yoğun vergi denetim türlerine göre daha çok güvenlik önlemi alınması 

gerektiren bir yaygın yoğun vergi denetim türüdür. Bu nedenle yol denetimleri sırasında polis 

bulundurulması veya yol denetimlerinin şehir giriş çıkışlarındaki polis noktalarında yapılması 

esastır.  

4.4. Kısa Süreli (Günübirlik) Konut Kiralama, Apart Kiralama ve Ev Pansiyonculuğu 

Faaliyetlerine Yönelik Yapılan Denetimler 

Apart, pansiyon ve günübirlik kiralama faaliyeti gerçekleştirilen gayrimenkullerle ilgili 

denetim faaliyetleri kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmenin yanı sıra genel güvenlik, genel 

sağlık, yasadışı fillerin engellenmesi ve suçluların takibi açısından önem ifade etmektedir (GİB, 

2018: 109). Bu kapsamda GİB’in 2017-2018 yıllarında bu sektöre yönelik gerçekleştirdiği 

                                                 
11 15/06/2013 tarihli ve 28678sayılı   Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
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denetim faaliyetleri sonuçlarının yeni mükellef tesis edilmesi açısından önemli olduğu 

aşağıdaki tabloda görülecektir. 

Tablo 7: 2017-2018 Günübirlik Konut Kiralama Denetim Sonuçları 

Yıllar Denetlenen Mükellef Sayısı Yeni Mükellefiyet Tesisi Kesilen Ceza Tutarı (TL) 

2017 10.503 2.265 12.367.844 

2018 6.018 1.110 5.384.041 

TOPLAM 16.521 3.375 17.751.885 

Kaynak: GİB 2016, 2017, 2018 Faaliyet Raporlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. 

5. Türkiye’de Yaygın Ve Yoğun Vergi Denetimi Sonuçlarının Genel Değerlendirmesi 

Yoklama müessesesi muhasebede ki bilanço kavramına benzer. Şöyle ki bilanço; işletmenin 

belirli bir dönemdeki mali durumunu sahip olduğu aktifleri ile bu aktiflerin kaynağını gösteren 

mali tablodur (Erdoğan vd., 2012:10). Yani yoklama, yoklama günü itibariyle bilanço da 

olduğu gibi işletmenin resminin çekilmesidir. Yaygın ve yoğun vergi denetimi ise belirli 

dönemler arası çıkarılan bilançoların karşılaştırılmasına benzer. Örneğin, nakit ve kredi kartı 

satışlarının durumunu tespit için işletmenin ay başından itibaren veya son beş günün “Z” 

raporlarının incelenmesi, son düzenlediği fatura, gider pusulası, yazar kasa fişi, sevk irsaliyesi 

vb. belgelerin incelenmesi, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin alınması, günlük 

hasılat tespiti, nakil vasıtalarının durdurularak taşıma irsaliyesi, yolcu listesi vb. belgelerin 

kontrolünü yapmak, ticari aracının olup olmadığı, ticaret yaptıkları mükellef bilgileri gibi 

uygulamalar yaygın yoğun vergi denetiminin yoklamadan ayıran özelliklerdir. 

Yoklama yılın her günü yapılan bir denetim faaliyeti iken, yaygın ve yoğun vergi denetimi ise 

yılın belirli dönemlerinde denetim planları kapsamında yapılır. Yoklama genelde sektör ayrımı 

yapılmadan uygulanırken, yaygın ve yoğun vergi denetimi sektör bazında yapılabilir. Örneğin, 

sahteciliğin, kaçakçılığın ve kayıt dışının yoğun olduğu emlak, içki, akaryakıt vb. faaliyet 

alanları yaygın ve yoğun vergi denetiminin yoğunlaştığı sektörlerdir. Yoklama ile yaygın yoğun 

vergi denetiminin ortak yönü ise, her iki vergi denetim türünün de Gelir İdaresi Başkanlığında 

çalışan gelir uzmanı ve yardımcıları tarafından yürütülmesidir. Yoklama ve yaygın yoğun vergi 

denetimlerindeki tespitlerin hukuki hüküm ifade etmesi nedeniyle herhangi bir tereddüte 

meydan vermeyecek şekilde yapılması esastır. Bu nedenle e-yoklama fişlerinin hukuken geçerli 

ve yeterli tespit içerecek şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir. Söz konusu e-yoklama 

fişlerine dayanılarak vergi dairesince yapılacak işlemlerin sağlıklı ve sağlam sonuçlar 

doğurabilmesi e-yoklama fişleri ile yapılan tespitlere bağlıdır (GİB, 2016e). 

Uygulamada yoklama başlığı adı altında yapılan yaygın ve yoğun vergi denetimi, vergi denetim 

piramidine göre, yoklama başlığı altından çıkarılmış yoklamadan ayrı ve daha kapsamlı bir 

vergi denetim türü olarak yerini bulmuştur. Bunun nedeni, yaygın ve yoğun vergi denetimi 

başlığı altından yürütülen denetimlerin gerçekten uzmanlık, nitelik gerektiren işlerden biri 

olmasıdır. Örneğin, toplam vergi gelirlerimizin yaklaşık %13’ünü oluşturan akaryakıt ve 

akaryakıt benzeri ürünlerin denetimi; ticarette haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kamu 

gelirlerinin sağlıklı bir şekilde toplanması açısından öneme sahiptir (GİB, 2017b). 

Kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğinin ölçülmesi açısından Türkiye geneli 2007-2018 dönemi 

yaygın yoğun vergi denetim çalışmaları esnasında mükellefiyeti yeni tesis ettirilen mükellef 

sayısı ile 2007-2018 dönemi tespit edilen kayıt dışı işçi sayıları bilgisine sırasıyla tablo 8’ de  

yer verilmiştir.  
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Tablo 8: Türkiye Geneli 2007-2018 Dönemi Yaygın ve Yoğun Vergi Denetim Çalışmaları Esnasında 

Mükellefiyeti Yeni Tesis Ettirilen Mükellef Sayısı 

Yıllar 

Denetlenen 

Mükellef 

Sayısı(A) 

Mükellefiyeti Yeni 

Tesis Ettirilen Mükellef 

Sayısı (B) 

Yeni Tesis Ettirilen Mükellef 

Sayısının Denetlenen Mükellef 

Sayısına Oranı 

B/A 

Tespit Edilen Kayıt Dışı İşçi 

Sayıları 

2007 4.513.740 51.686 0.011 12.458 

2008 4.313.620 39.629 0.009 11.064 

2009 3.811.489 39.681 0.010 4.933 

2010 3.753.669 37.965 0.010 4.391 

2011 3.462.338 28.060 0.008 6.046 

2012 4.428.127 45.068 0.010 7.905 

2013 2.829.606 25.367 0.008 4.743 

2014 2.321.716 18.464 0.007 2.199 

2015 837.550 12.497 0.014 1.867 

2016 376.600 16.266 0.045 1.212 

2017 210.691 28.071 0.136 1.909 

2018 205.684 29.516 0.144 1.638 

Kaynak:GİB İlgili Yıllar Faaliyet Raporlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Türkiye’de yaygın ve yoğun vergi denetimine ilişkin yürütülen denetim faaliyetlerinde 2007-

2012 döneminde denetim sayısında artış olduğu, denetim faaliyetlerinin niteliğinin 

farklılaşmaya başladığı, özellikle alkollü ürünlerde bandrol, kayıt dışı istihdam ve akaryakıt 

denetimi gibi alanlarda denetim faaliyetlerinin arttığı görülmektedir (Somuncu, 2014: 166). 

2012-2018 döneminde ise yaygın ve yoğun vergi denetimi faaliyetlerinde denetlenen mükellef 

sayısı azalmasına rağmen, bu dönemde 2007-2012 dönemine göre denetimler sonucunda yeni 

tesis ettirilen mükellef sayısı nisbeten daha yüksektir. Bu durum son dönemde bu alandaki 

denetim faaliyetlerinin etkinliğinin daha yüksek olduğunun göstergesidir. 

6.Sonuç ve Genel Değerlendirme 

Dünya Bankası tarafından Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan Yatırım Ortamı Değerlendirme 

Raporunda Türkiye’de yatırımın önündeki en büyük beş engel sayılmış ve kayıt dışı ekonomi 

%14,7 oranla dördüncü sırada yer almıştır12 (World Bank, 2010). İş ve yatırım ortamının 

iyileştirilmesi için Türkiye’nin kayıt dışı ekonomi ile kararlılıkla mücadele etmesi gerekir. Gelir 

İdaresi Başkanlığı kayıt dışı ekonomi ile mücadele edecek kurumların başında gelmektedir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 yılında Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) çerçevesinde “Kayıt 

Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı”nı hazırlamıştır. Özellikle Başkanlığın 

yürüttüğü yoklama ve yaygın yoğun vergi denetim faaliyetleri kayıt dışılığın azaltılmasında 

önemli bir öneme sahiptir.  Yaygın ve yoğun vergi denetimi kayıt dışılığın azaltılmasındaki 

etkisinin yanı sıra Türkiye'nin makroekonomik gösterge performanslarının iyileşmesine, 

verimliliği artırarak yatırımın önündeki engellerin ortadan kalkmasına, kaliteli kamu 

gelirlerinin elde edilmesine katkı sağlayacaktır (GİB, 2015). 

Özellikle kamu hizmetlerinin finansmanında istikrarın sağlanarak kamu gelirlerinin kalitesinin 

artırılmasında yaygın yoğun vergi denetiminin önemi büyüktür. Bu bağlamda yaygın ve yoğun 

vergi denetimi yoklama başlığı altından çıkarılmalı ve yoklamadan ayrı ve daha kapsamlı  bir 

vergi denetim türü olarak mevzuattaki  yerini almalıdır. Vergi dairelerince gerçekleştirilen e-

yoklamalar risk analiz odaklı yapılmalıdır. Ayrıca vergi dairelerinin vergi incelemesi dışındaki 

vergi denetimi türlerindeki etkinlikleri artırılmalıdır.  

                                                 
12 Türkiye'de Yatırım Engelleyen İlk Beş Faktör: 1) Finansmana Erişim %25,9 2) Veri Oranları %18,2 

3) Siyasi Dengesizlik %17,5 4) Kayıtdışı Ekonomi %14,7 5) Yetersiz İş Gücü Eğitimi %9,1 
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Küreselleşme ve Savunma Harcamaları: Türkiye Örneği 
 

İlhan Ege1 Öznur Özel2 

 

 
Özet 

Küreselleşme, ülkelerin siyasi, ekonomik, iletişim ve sosyo-kültürel açılardan birbirlerine yakınlaşması ve ulusal 

sınırları tanımadan dünya çapında ilerlemesidir. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin de küreselleşmenin 

sağladığı yararlardan en üst düzeyde faydalanırken aynı zamanda sebep olduğu zararları da algılayarak, bu süreçte 

ülke ekonomisinde ve siyasetinde oluşabilecek aksaklıkları en az seviyeye çekebileceği stratejiler geliştirmesi 

gerekmektedir. Savunma harcamaları, devletler aracılığıyla üretilmesi mümkün olan ve tam kamusal mal olma 

özelliğini taşıyan hizmetlerdir. Türkiye’de savunma harcamalarının ekonomik düzeye olumlu etkisi, ihracat ve 

ithalatın birbirini karşılar hale gelmesi ile de doğru orantılıdır. Türkiye küreselleşme sürecinde, savunma ve ulusal 

güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için silah teknolojilerine büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu yüzden savunma 

harcamaları Türkiye’deki güvenlik gereksinimini karşılamak için vazgeçilmesi mümkün olmayan kamu 

harcamalarının koludur. Bu çalışmada, 2008-2018 döneminde Türkiye’de küreselleşme yolunda yaptığı savunma 

harcamalarının üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, savunma harcamaları, milli güvenlik, Türkiye 

JEL Sınıflandırması: F0, H5, L1 

 

Globalization and Defense Expenditures: Case of Turkey 

 

Abstract  

Globalization is the convergence of countries in terms of political, economic, communication and socio-cultural 

aspects and the progress of the world without recognizing national borders. Developing Turkey also that as a 

country that benefited the most senior of the benefits of globalization but also by detecting the damage caused in 

this process interruptions that may occur in the country's economy and politics should develop strategies that could 

attract the minimum level. Defense spending are services that are possible to be produced through states and that 

are full public goods. The positive effect of the economic level of defense spending in Turkey, with exports and 

imports is also directly proportional to meet each other becomes. Turkey in the globalization process, is to make 

massive investments in the arms and defense technologies to meet national security needs. That's why defense 

spending to meet the essential safety requirements in Turkey is not able to handle their public spending. This study 

was conducted during 2008-2018 on an assessment of his defense expenditure towards globalization in Turkey. 

Keywords: Globalization, defense spending, national security, Turkey 

JEL Classification: F0, H5, L1 

 

1.Giriş 

Küreselleşme, ülkelerde yaşanan gelişmeler arasında yer alan siyasi, kültürel, ekonomik, sosyal 

ve teknolojik ilişkileri açıklamak için kullanılan kavramdır. Küreselleşmeyi tek bir tanıma 

sığdırmak mümkün olmadığı için küreselleşme kavramına dair birçok farklı tanıma 

rastlanmaktadır. Savunma harcamaları ise, ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla devletler 

aracılığıyla milli gelirden sağlanan harcamalardır. Ülkeyi savunma amacıyla gerekli olan 
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araçların üretimi ve geliştirilmesi ile sivil ve askeri personele yapılan harcamalar savunma 

harcamalarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada, küreselleşme sürecinde Türkiye’de meydana gelen gelir dağılımındaki 

değişikliklerin savunma harcamaları üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Çalışmamızda savunma 

harcamaları hakkında bilgi veren Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları 

Enstitüsü(SIPRI)’nın raporlarından yararlanılacaktır. Çalışmada öncelikle küreselleşme 

sürecindeki Türkiye’deki ekonomik gelişmelere kısaca yer verilmiştir. Sonrasında Türkiye’de 

savunma harcamalarının ekonomiye etkileri ele alınmıştır. 

2. Küreselleşme Sürecinde Türkiye’deki Ekonomik Gelişmeler 

Günümüzde küreselleşme; ekonomiden siyasete, kültürden iletişime kadar yaşamımızın her 

alanını kapsayan bir süreçtir. Küreselleşmeye dair birçok tanıma rastlanmakta, tanımların ortak 

özelliği ise “ortak bir tanım üzerine anlaşmaya varamamalarıdır”. Küreselleşme, ülkelerin 

sadece ekonomik yönden karşılıklı bağımlılıklarını ifade etmeyip, günümüzde mekanın ve 

zamanın değişmesiyle bu kavramın içeriği de değişmektedir (Zengingönül, 2007: 5). 

Küreselleşme, ülkelerin sosyal, ekonomik, siyasi ilişkilerin gelişmesi ve yaygınlaşması, farklı 

toplumsal inanç beklentilerin, kültürlerin daha iyi tanınması, ülkeler arasındaki ilişkilerin 

artması  gibi olguları kapsayan bir kavramdır (Özdemir vd., 2011: 543). 

Küreselleşme bazıları tarafından uluslararası ticaret ve yatırım gibi küresel etki sahibi 

etmenlerin uzun yıllardan beri baş aktör olduğu konusunda ısrarcı olsa da küreselleşme ile ilgili 

akademik yayınların ancak 2. Dünya Savaşı sonrası soğuk savaş yılların da daha çok 

yaygınlaştığı görülmektedir. İki asırlık bir geçmişi bulunan uluslararası sistemin dünyanın 

büyük güçleri tarafından çökertilmesinin 50 yıl içinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Bu 

beklenmedik çöküş dünya sisteminin nasıl şekilleneceği konusunda çok sayıda görüşün ortaya 

çıkmasını beraberinde getirmektedir (Guay, 2007: 2). 

Türkiye üzerindeki küreselleşme sürecinin etkileri arasında Dünya’daki ülkelere kıyasla 

Türkiye’nin küreselleşmeden daha çok etkilendiği bilinmektedir. Bunun sebebi, Türkiye’nin 

jeopolitik konumuna yani Kuzey ile Güney’in, Batı ile Doğu’nun birleştiği bir yerde ve 

Avrasya’nın merkezinde bulunmasıdır. Diğer bir sebebi ise, Türkiye coğrafyasında yaşayan 

insan topluluklarının özellikleridir. Türkiye, köklü bir tarihe dayanması ve jeopolitik konumu 

sebebi ile medeniyetler ve kültürler arası iletişime köprü oluşturan bir ülkedir. Aslında 

ekonomiden siyasete, kültürden iletişime kadar yaşamımızın her alanını kapsayan bir süreç 

olarak tanımlanan küreselleşmenin, bu özelliğe sahip ülkemizi büyük oranda etkilemesi 

kaçınılmazdır (Bayar, 2008: 32). 

Türkiye’de küreselleşme sürecinde öncelikle ekonomide yer alan kurumsal yapıda değişiklikler 

meydana gelmiştir (Aytekin, 2018: 20). Buna bağlı olarak sermaye hareketlenmiş ve üretim 

yöntemleri ve teknolojisi değişmiştir. Kitle üretiminden müşteriye dayalı üretime geçilerek, 

pazarlama ve dağıtım sistemlerinde de değişime gidilmiştir. Küreselleşme sürecinde 

işletmelerin yönetim anlayışı ve yapısında bazı değişimler meydana gelmiştir (Güzelcik, 1999: 

27). 

Küresel terörizme karşı alınan önlemler arasında, küreselleşme sürecinde meydana gelen 

iletişim teknolojilerinin büyük katkısı bulunmaktadır. Bugün toplumun güvenliği için iletişim 

teknolojileri faaliyetleri arasında bilgisayar sistemlerinden ve internet aygıtlarından 

yararlanmaktadır (Bayar, 2008: 29). 

Günümüzdeki küreselleşme, ticaret sektöründeki liberalleşme akımları ekonomilerin ihracata 

dayalı büyüme stratejisi geliştirmesine sebep olmuştur. Bu süreç 1980 yılından itibaren 

Türkiye’nin hem ithalatının hem de ihracatının artmasını sağlamıştır (Dikkaya vd., 2018: 190-
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403). Küreselleşme sürecinin en olumsuz yanı finansal krizlerin sıklık ve yaygınlık 

kazanmasıydı. Finansal akımların dalga şeklinde küresel boyut kazanmasıyla birlikte 

1980’lerin sonu ve 1990’lı yıllarda art arda finansal krizler yaşanmaya başlandı (Delice ve Ege, 

2015: 22).   

2008 yılında küresel ekonomik kriz,  finansal piyasaların sahip olduğu fonları etkin bir şekilde 

piyasaya yönlendirememesi gibi finansal problemlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. 2008 

yılından itibaren küresel ekonomik kriz, gelişmekte olan Türkiye de ekonomik alanda etkisini 

göstermiştir. Bu etkiler, Türkiye ekonomisinin daralması, küresel dış ticaret değerlerinin 

azalması, insanların işsiz kalması ve büyüme oranlarının gerilemesi gibi olumsuzları meydana 

getirmektedir (Ege ve Yaman, 2017: 163-180).  Son yaşanan bu ekonomik krizden alınacak 

derslerden birisi, tek bir egemen küresel para etrafında uluslararası parasal mimari oluşturmanın 

tehlikeli olduğudur (Delice ve Ege, 2015: 23).  

2001 yılında meydana gelen ekonomik bunalımdan sonra alınan önlemler ve ekonomi de 

kararlılık politikaları ile Türkiye ekonomisi 2002-2007 arasındaki tarihlerde hemen hemen %7 

boyutunda büyümüştür. 2008 yılında etkisi gösteren küresel ekonomik bunalımın sebep 

oluşuyla çok sayıda ekonomisi ilerlemiş birçok devlette ekonomik daralma oluşurken Türkiye 

ithalat ve ihracat yüzdesindeki yükselme ile beraber 2009 senesinin son aylarından 2012 

senesinin son aylarına değin büyümeyi devam ettirmiştir. OECD’nin ortaya attığı görüşlere 

göre Türkiye 2011-2017 yılları arasında yıllık yaklaşık %67 ekonomik büyüme ile OECD 

ülkeleri en hızlı gelişen devlet olacaktır. Kişi başına GSYH payı 2002 senesinde 3,492 iken bu 

pay 2011 senesinde 10,469 dolar bandına yükselmiştir  (Karagöl, 2013: 13).  

3. Türkiye’de Savunma Harcamalarının İncelenmesi  

Türkiye’nin ekonomik savunma politikasını dört evreye bölünerek incelenmesi olanaklıdır. 

Birinci dönem Cumhuriyet yıllarını kapsar ve Devletçilik ilkesinin hissedildiği, savunma 

sanayisinin alt yapısının oluşmasına yönelik çalışmaların olduğu bir dönemdir. İkinci dönem, 

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne Türkiye’nin üye olması ile bu dönemde savunma 

harcamalarındaki gelişmelerin aksaması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının müttefik 

devletler tarafından karşılandığı görülmektedir. Üçüncü dönem, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 

ardından silah ambargosu ile başlayan aynı zamanda dışa bağımlılığın sorgulandığı dönemdir. 

Son olarak ise, Türk Savunma Sanayii Politikası ve Strateji Esasları Dokümanı’nın yürürlüğe 

girmesiyle dördüncü dönem başlayıp günümüze kadar devam etmiştir. Savunma alanında dışa 

bağımlılığın azaldığı ve yurtiçi geliştirme modelinin ön plana çıktığı görülmektedir (Özgen, 

2016: 193). 

Savunma harcaması kavramını tek bir tanıma sığdırmak mümkün değildir. Bu kavramın neyi 

ifade ettiği sorusunun cevabı hem uluslararası politikalarda hem de akademik analizlerde açık 

bir şekilde ifade edilmemiştir. Bunun değişik sebepleri arasında farklı ülkelerdeki silahlı 

kuvvetler farklı kurumları aksedebilirler ve rollerinin farklı olması örnek gösterilebilir (Giray, 

2004: 84). 

Savunma harcamaları, ülkelerin refahlarını arttırmak için milli gelirlerinden, ülkenin birlik ve 

beraberliğine karşı yapılan saldırılara ayrılan bir paydır. Savunma harcamaları ilk yıllardan 

günümüze kadar ulusal varlığın ve egemenliğin sürekliliğini sağlamak için yapılan 

harcamalardır (Maliye Bakanlığı, 1993: 11). 

Savunma harcamalarında elverişli bir savunma hizmeti için olması gereken kaynakların 

belirlenmesi gerekmektedir. İlk olarak savunmanın yeterli olması için ne kadar kaynak 

ayrıldığının bilinmesi gerekir. Daha sonra savunma hizmetlerine ayrılan kaynakların 

ekonomiye maliyetinin hesaplanması gerekir. Son olarak ise bu kaynakların düşük maliyetle 

etkinliğinin sağlanması gerekmektedir (Bulutoğlu, 2003: 238). 
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Günümüzde savunma harcamaları amaçlarına göre farklı özellikler göstermektedir. Savunma 

harcamalarının üretimden çok tüketime gittiği, gerek personel giderlerine gerekse malzeme 

alımına ayrılacak harcamaların tutarının büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Buna rağmen teknik 

gelişmelere ve bilimsel araştırmalara ayrılan askeri amaçlarla yapılan araştırmalar sonunda 

ortaya çıkan yeni buluşlar kısa zamanda toplumla vazgeçilmez ve doğal bir bütün haline gelerek 

yeni sanayi alanlarının ve istihdam alanlarının oluşmasına ve milli gelir düzeyinin artmasını 

sağlamaktadır. Bunun kanıtı olarak ise, ulaştırma ve elektronik alanlarındaki buluşların 

birçoğunun askeri sebeplerden doğması ve günlük yaşantımızda yer almasıdır (Edizdoğan, 

2004: 102).Az gelişmiş ülkeler, savaş ve güvenlik hazırlıkları nedeniyle milli kaynaklarının 

büyük bir bölümünü askeri amaçlar için kullanmaktadır (Kalenderoğlu, 2006: 51). 

Son dönemlerde savunma sanayine önem verilmesi doğru bir hamledir. Bunun iki tür 

yararından birincisi, ülke sanayisinin ürettiği birtakım ürünleri kullanarak veya üretimdeki ülke 

sanayisine gelir sağlayarak desteklemektir. İkincisi ise, ülkeye kaynak sağlamak için savunma 

sanayisinin üretiminin bir bölümünü dış ülkelere ihraç etmesidir (Mutluer vd., 2007: 208-209). 

Savunma harcamaları ile toplumun güven içinde yaşam sürmeleri arasındaki ilişki küresel kamu 

malı niteliği ile bağdaşmaktadır. Kamu malı, toplumun kişisel mal ve hizmetlerini karşılayan, 

adalet ve savunma hizmetlerini sağlayan, toplumsal nitelikteki ihtiyaçları karşılayan mal ve 

hizmetlerdir. Toplumun ortak ihtiyaçları bireyler tarafından tahsil edilemez, bu yüzden kamu 

malları devlet bünyesinde tahsil edilmektedir. Buna örnek olarak, sağlık ve eğitim hizmetleri, 

ulaştırma, sosyal güvenlik gösterilebilmektedir. Bu yüzden güvenlik ve küresel barışın 

sağlanabilmesi için ortaya çıkabilecek sorunlar çözüm yolu bulmaktadır. Günümüzde tam 

kamusal mal ve hizmetlerinin tüketiminde rekabet olmaması, savunma harcamaları tarafından 

ülkenin terör saldırılarına karşı alınmış olan önlemler toplumun tümü, yani savunma 

harcamalarının finansmanına katkı sağlayanlar ve sağlamayanlar aynı düzeyde bu hizmetten 

faydalanmış olur (Topçu, 2010: 85). 

Toplumda yaşayan insanların savunma harcamalarının finansmanına katkı sağlamasa bile bu 

hizmetten faydalanması, bazı insanların bu hizmete katkı sağlamamalarına yani bedavacılık 

sorununu ortaya çıkarmaktadır. Kısaca, savunma harcamaları bireylere özel yapılan harcama 

değil, ülkenin tamamına yönelik yapılan harcamalardır (Durgun ve Timur, 2017: 129). 

Savaştan sonra ilk olarak imar faaliyetlerinin finansmanı problemi göz önüne alınarak, ülkelerin 

sahip olduğu jeopolitik konuma göre alacakları savunma önlemleri, kamu harcamalarını arttıran 

nedenlerden biridir. Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak güvenlik ve silahlanma 

alanında büyük çaplı gelişmeler ortaya çıkmaktadır. “barış içerisinde yaşamak istiyorsan savaşa 

hazır ol” prensibi sonucunda birçok ülke bütçelerinin büyük bir kısmını savunma harcamalarına 

ayırmaktadır. Başta savaş tehlikesinde olan ülkeler savunma olanaklarını arttırmak için 

bütçelerinin yarısına yakın bir bölümünü gözden çıkarmaktan sakınmazlar. Buna bağlı olarak 

günümüzde savaş ve benzeri nedenler için yapılan harcamalar kamu harcamalarının gerçek artış 

sebepleri arasında önemli bir yere sahiptir (Pehlivan, 2011: 70). 

Türkiye’nin gerek jeopolitik konumu gerekse komşu ülkelerden ülkemize yönelik terör 

faaliyetleri sebebiyle askeri harcamalar önemli bir yere sahiptir. Savaş harcamalarındaki 

yükselme yalnızca yukarıdaki faktörlerden oluşmamaktadır. Savaştan sonraki savaş tazminatı, 

onarım, sakat kalanlara ve şehit ailelerine yapılan sürekli yardımlar, savaş sürecinde ortaya 

çıkan borçların faiz ve taksitleri de savaş harcamaları içine dâhil edilmesi gereken 

harcamalardır (Nadaroğlu, 2000: 150).  
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Tablo 1:Türkiye’ye Göre Askeri Harcamalar 2008-2018 

Yıllar GSYH Yüzdesi (%) Askeri Harcamalar (Dolar) 

2008 2,2 12 482 

2009 2,5 13 357 

2010 2,3 13 087 

2011 2,1 13 214 

2012 2,1 13 504 

2013 2,0 13 838 

2014 1,9 13 917 

2015 1,8 14 355 

2016 2,1 16 630 

2017 2,1 17 824 

2018 2,5 22088 

Kaynak: SIPRI Military Expenditure  Database 

Tablo 1’deki verilere göre Türkiye’de GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla)’ya göre askeri 

harcamalarda 2009 yılından 2016 yılına kadar düşüş yaşanmaktadır. Son 10 yıl içinde 

Türkiye’deki askeri harcamaların GSYH yüzdesinde sürekli bir dalgalanma söz konusudur. 

Türkiye’nin askeri harcamaları 2008 yılında 12 482 dolar iken 2018 yılında ise 22 008’e 

yükseldiği görülmektedir. Türkiye’de savunma harcamalarına ayrılan bütçe giderek artış 

göstermiştir.  

Tablo 2:Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Toplam Ciro Tablosu 2012-2017 

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Toplam Ciro Tablosu 2012-2017 (Milyon $) 

Yıllar Toplam Ciro % Değişim (2012’e göre) % Değişim (Yıllık) 

2012 $4.800   

2013 $5.076 5,75% 5,75% 

2014 $5.101 6,27% 0,49% 

2015 $4.908 2,25% -3,78% 

2016 $5.968 24,33% 21,60% 

2017 $6.693 39,44% 12,14% 
Kaynak: SIPRI Databases National Reports on Arms Exports 

Tablo 2’de yer alan verilere bakıldığında sektörün toplam satış tutarının 2016’ya göre 12,14% 

artmış olup Yurt Dışı Satış Gelirlerindeki gerileme dikkate alındığında (ihracattaki küçük artış) 

iç pazarda büyümenin yaşandığını göstermektedir. 2012-2017 dönemi Bileşik Yıllık Büyüme 

Hızı (Compound Annual Growth Rate-CAGR) 6.87% olarak hesaplanmıştır. 2012-2017 

dönemi CAGR, dünya savunma harcamaları gelişmesi ile karşılaştırıldığında iyi bir sonuç 

olarak görülmektedir. 

4.Sonuç 

Savunma harcamaları, bölünemez ve dışlanamaz bir kamusal mal olarak savunma hizmetini 

sağlamak için yapılan harcamalardır. Türkiye’de küreselleşme sürecinde savunma endüstrisine 

yönelik yaptığı harcama girişimleri ve üreticilerin küresel ağın bir parçası durumundaolması ile 
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üreticilere devlet desteğinin olmaması savunma sanayisi için güç şartların oluşmasına neden 

olmaktadır. Türkiye’de 2008 yılında yaşanan küresel kriz nedeniyle, ülkenin bütçesinden 

savunma harcamalarına ayrılan kısımda bir daralma olduğu görülmektedir. Türkiye’de 

GSYH’ya göre askeri harcamalarda 2009 yılından 2016 yılına kadar düşüş yaşanmaktadır. Kriz 

sonrası Türkiye’de savunma harcamaları, devletin savunma ihtiyaçlarına yapılacak yatırımların 

payının düşmesine ve devletin borçlanmasına sebep olmaktadır.  

GSYH’ya göre Türkiye’nin askeri harcamalarında son 10 yıl içinde sürekli dalgalanma olduğu 

görülmektedir. 2018 yılında ise Türkiye’de GSYH’ya göre askeri harcamalarda bir artış 

gözlenmektedir. Böylelikle Türkiye’de savunma harcamalarına ayrılan bütçenin 2018 yılında 

arttığı sonucuna ulaşılabilmektedir. Bu durumda Türkiye kendi savunma sanayisini 

güçlendirerek, ülke savunmasında siyasi ve ekonomik açıdan uzun vadeli yatırım ve ilerlemeler 

elde edebilecektir. Bu ilerlemeler neticesinde de Türkiye savunma sanayi önemli gelişmeler 

göstermiş. Yerli ve milli savunma sanayi ile bir çok ihtiyacı olan ürünü üretir hatta ihraç eder 

hale gelmiştir. Sonuç olarak Türkiye ekonomisi daha bağımsız ve Türkiye bölgesinde küresel 

bir güç olmuştur.  
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Abstract 

In terms of economic and social development of both countries and provinces, industry is a key sector. However, 

the expected contribution of industry to the economy of the country and the province depends on reducing the 

concentration in exports. In other words, product diversification in the export of industrial products should be 

ensured. In this perspective, in this study covering the years 2008-2018, it is aimed to analyze the intensification 

of industrial sector exports of Uşak province. In the analyses, Hirchman - Herfindahl Index, Concentration Index 

and Entropy Index were calculated. The results show that the province's export diversification in the sector is 

inadequate despite the relative improvement. 

Keywords: Foreign trade, Lafay index, Michaely index, Turkey, South Korea 

JEL Classification: F10, F14, L60, O14 

 

 

1. Introduction 

After the 2008 global crisis, some macro-economic data of developed countries were degraded 

and their global competitiveness decreased. However, developing countries, especially 

countries such as China, Russia, India, Brazil and South Korea, have gradually increased their 

share in the world markets. In this context, it was inevitable that countries would go to product 

diversification in their exports in order to increase their global competitiveness. In today's 

competitive environment, the basic condition for both a developed and developing country to 

be least affected by the global crises is that a foreign trade structure that will make its 

competitive power high is provided. However, diversification of foreign trade will also lead to 

increased foreign competitiveness of countries.  

Like countries, cities are in competition with each other. Therefore, cities also need to diversify 

in the products they export in order to increase their national and global competitiveness. In 

other words, cities need to reduce their product concentration in their exports. In this 

perspective, product concentrations in exports of industrial sector of Uşak province were 

analyzed in this publication.  

2. Methodology 

Export diversification can be defined as the change in the mixture of the country's existing 

export products or the composition of the exporting countries (Samen, 2010). In short, export 

diversification is the spread of country exports to many sectors and countries. 

The main objective of export diversification is to expand the portfolio on a product and market 

basis and reduce risk (Danielle Goldfarb, 2006). With increasing product and market 

diversification in exports, the risks that may arise in economic activities and foreign exchange 

revenues and the reduction of political instability in the country can be ensured (Wilhelms, 

1967). However, economic development as a result of export diversification will increase 

employment in the country with multiplier effect and will improve the economic potential of 
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the country. This, in turn, will lead to the country's economy becoming more resilient to external 

shocks (Marc Bacchetta, 2007).   

Differences in the degree of product diversification (concentration) in countries' foreign trade 

may occur due to several reasons. These factors are as follows (Kösekahyaoğlu, 2007): 

• Degree of economic development, diversification in production will occur as the economies 

of the country develop, which will manifest as export diversification.  

• Degree of industrialization, as the level of industrialization increases in a country, as the share 

of Agriculture in the national income decreases, product diversification increases. 

• The geographic location of the country, the closer a country is geographically to the World 

Trade Centers, the more diversification of its exports is expected. 

• The greater the economic size of a country, the more diverse the products produced and 

exported depending on climate and human resources. 

The most commonly used measure of the concentration of exported goods is Herfindahl-

Hirchmann Index (HHI) which expresses the degree of concentration of a country's exports 

(Tegene, 1990). 

Hirschman-Herfindahl Index (HHI) is used to measure the product concentration in the export 

of the country. Xk is the export value of product k. X is the total export value of all products of 

the country. Hirchman-Herfindahl Export Concentration Index (HHI) is shown as follows: 

HHI = 

2

1
















n

k

k

X

X
 

The index value is between 0 and 1 (Erkan, 2019). As the index value approaches 1, the 

concentration increases and the competitiveness of the country's exports decreases.  

A summary of the three categories and thresholds used in this paper follows (Canada, 2018): 

• Diversified (unconcentrated) exports or markets: HHI < 0.15 

• Moderately concentrated Exports or markets : 0.15 ≤ HHI < 0.25 

• Highly concentrated exports or markets : HHI ≥ 0.25 

An alternative measure that has been used is the Concentration Index CR(x). The CR(x)  

measures the export share of only the largest export categories (Zaidi Sattar, 2012). It is 

calculated as follows: 

CR(x) = si . 100 ; i = 1, 2, ..., n 

This ratio gives equal emphasis to the x largest export categories but neglects the remaining 

categories in the export market. If the ratio value is close to unity, this means that the x 

categories included in the ratio make up the entire export bill and hence concentration is high. 

The rise in the CR(x) score indicates an increase in the concentration of the country's exports. 

In this case, competitiveness in export sectors is reduced. This in turn negatively affects national 

income. 

The Entropy Index (EI) traditionally used in sciences, communication, business, finances, and 

economics represent the diversity or spread of a distribution, and indicates extreme 

specialization or concentration in one commodity (Samen, 2010). In foreign trade, the EI 

indicates the spread of a country in which it trades. The EI is shown as follows (Erkan, 2019): 

EI =


k

i

iP
1

x ln(1/ iP ) 
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The interpretation of the EI is the complete opposite of the CR(x) and HHI. The rise in the EI 

score indicates that the products that the country (city) exports are better spread to foreign 

markets. In short, high index scores mean increased export competitiveness. 

3. Export Concentration Analysis of Industrial Sector in Uşak Province 

In this study conducted for the period 2008-2018, it is aimed to analyze the export concentration 

of Uşak province, which is a relatively small city of Turkey but has strong industry. The 

Hirchman-Herfindahl Index, Concentration Index and Entropy Index were used in the analyses. 

The aim of the study of different concentration indices is to ensure the harmony and accuracy 

between concentration calculations and scores.  

In order to carry out the necessary export concentration analyses, the export data of the 

industrial sector of Uşak province was obtained from the Web address of Turkish Exporters’ 

Assembly  (TİM, 2019). In this perspective, exported industrial products are selected as follows:  

Iron and steel, cement, glass, ceramics and soil products, ferrous and non-ferrous metals, leather 

and leather products other industrial products, electronic and electrical service, carpet, clothing 

and apparel cereals, pulses, oil seeds and products, air-conditioning industry, chemicals and 

chemical products, dry fruits and products, mining products, machinery and parts, fruit and 

vegetable products, furniture, paper and forest products, jewelry, automotive, defense and 

aerospace, seafood and animal products, ornamental plants, textile and raw materials. 

When the Chart 1 is examined, the CR (x) and the HHI scores appear to decrease overall. In 

particular, the share of the most exported product (CR(1)) in the total decreased from 37.3% to 

27.9%. The course of the CR(2) and CR(4) scores for years is similar. However, it is not 

possible to comment positively on the CR(8) and CR(12) scores. Because, according to the 

mentioned indicators, a significant decrease in the concentration of exports has not occurred.  

Chart 1: The CR(x) and HHI Analyses 

 
   Source: It was arranged by me using the https://www.tim.org.tr data. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CR(1) 37.3 34.5 39.7 47.4 38.1 29.7 27.2 28.0 25.8 27.5 27.9

CR(2) 68.8 67.2 65.6 70.7 62.7 58.6 51.7 50.3 49.5 50.6 50.5

CR(4) 92.5 88.8 86.7 85.9 82.3 84.4 80.4 77.6 80.5 77.2 75.5

CR(8) 98.1 97.0 96.2 95.3 94.2 97.1 97.1 96.4 97.7 97.2 97.6

CR(12) 99.5 99.1 99.0 99.3 98.5 99.6 99.6 99.3 99.3 99.5 99.5

HHI 0.28 0.26 0.26 0.30 0.23 0.23 0.19 0.18 0.19 0.18 0.18
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The course of the HHI scores by year also parallels the CR(1), CR(2) and CR(4). The HHI score 

was 0.28 in 2008 and 0.18 in 2018. In other words, while the degree of condensation was high 

in 2008, it dropped to moderate in 2018. This situation is an indication that the concentration 

of exports in the industrial sector of Uşak has decreased. In other words, the diversification of 

industrial exports in Uşak province has increased. 

Chart 2: The EI Analysis 

 
Source: It was arranged by me using the https://www.tim.org.tr data. 

EI scores are paralleled by both the CR(x) and the HHI. Because the EI scores have been 

increasing in general over the years. This situation is indicative of the spread of industrial 

exports in Uşak province to the world in greater diversity. In other words, the export risk of the 

industrial sector of Uşak is gradually decreasing in the context of the product type. As a result, 

the competitive power of the province is also positively affected by this situation. 

4. Conclusion 

In this study, the course of product concentrations in exports of industrial sector of Uşak 

province was analyzed according to years. In this context, concentration indices were used in 

the study covering the period 2008-2018. It is also aimed to be able to comment on the regional 

and global competition level of the industrial sector of the province by calculating the 

concentration indices. 

The scores for the concentration indices used in the study (the Hirchman-Herfindahl index, 

Concentration Index and Entropy Index) indicate that overall the export concentration of the 

industrial sector of Uşak province has decreased. Because both the HHI and the CR values tend 

to decrease over the years. In addition, the EI values tend to increase.   

The decrease in export concentration will undoubtedly positively affect the competitiveness of 

the provinces both on a regional and national and global basis. Considering the importance of 

the share of the industrial sector in employment and in the general economy, it is an important 

and positive development that the sectoral export intensities of the province of Uşak tend to 

decrease. However, despite all the positive signs, in absolute terms the intensification in the 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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industrial exports of Uşak province is still not to a low degree. Therefore, the product export 

portfolio in the province's industry needs to be renewed and increased. However, projects and 

regional incentives provided by development agencies and other public/private institutions 

should also be given in this perspective.  
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Abstract 

The aim of this study is to analyze the specialization and competition structure of Turkey and South Korea on the 

basis of technology hardware. In the study analyzing the years 2000-2018, “the Contribution to Trade Balance 

Index, Michaely Index and Lafay Index” were used to conduct specialization and competition analysis of the two 

countries. All analyses were carried out within the framework of the International Standard Industrial 

Classification. According to the analysis results, Turkey mainly specialized in foreign trade of low-and medium-

low-technology industries and achieved competitiveness. South Korea, on the other hand, mainly specializes in 

the foreign trade of high and medium high-tech industries and achieved competitiveness. 

Keywords: Specialization, Lafay Index, Michaely Index, Turkey, South Korea 

JEL Classification: F00, F13, F19, O30 

 

 

1. Introduction 

In today's world, the most important concept affecting the global development ranking of 

countries is undoubtedly “competitiveness”. While the macro-economic variables such as 

inflation, unemployment, interest rate, tax rate, economic growth rate are important, they are 

not effective enough to enable countries to compete at the global level in today's world. 

However, it is not a condition to achieve competitive power in global markets today to export 

more products. In this perspective, factor density of the exported product is the key concept in 

the context of achieving competitiveness.  

According to recent analyses and projections on the socio-economic development of countries, 

countries that increase the added value of their exported products are increasing their share in 

global markets. In fact, China, South Korea, India etc. countries have changed their production 

and export factor equipment in the direction of R & D, resulting in a change in the top rankings 

in terms of exports and national income. As a result, this has led to a decline in the global status 

of developed countries. 

In this study, competitiveness in the foreign trade of Turkey and South Korea is compared on 

the basis of factor density. In this context, Michaely Index, Lafay Index and Contribution to 

Trade Balance Index were used to analyze the levels of foreign trade specialization 

(competitiveness) of the two countries. 

2. Methodology 

In this study, comparative analysis of the foreign trade of Turkey and South Korea on the basis 

of technology hardware was aimed. In this context, the competitiveness analysis was conducted 

in the perspective of specialization and competitiveness of the exported product groups. The 

level of foreign trade specialization of Turkey and South Korea in the 2000 and 2018 period 

was analyzed on the basis of technology hardware of exported products. In the analysis, the 

Michaely Index, Lafay Index and Contribution to Trade Balance Index which measures 

competitiveness in the foreign trade were calculated and interpreted. The International Standart 
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Industrial Classification (ISIC) Rev.3 was used as the product classification in the analyses. All 

data were obtained from the World Integrated Trade Solution-The World Bank (World 

Integrated Trade Solution (WITS), 2019).  

According to ISIC Rev.3  technology hardware classification, goods are classified into the four 

groups (OECD , 2011). ISIC Rev. 3 Technology Hardware Definition is shown in the Table 1.   

Table 1. ISIC Rev. 3 Technology Hardware Definition 

International Standard Industrial Classification (ISIC Rev.3) 
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Aircraft and spacecraft 

Pharmaceuticals 

Office, accounting and computing machinery 

Radio, TV and communications equipment 

Medical, precision and optical instruments 

M
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es

  

Electrical machinery and apparatus, n.e.c. 

Motor vehicles, trailers and semi-trailers 

Chemicals excluding pharmaceuticals 

Railroad equipment and transport equipment, n.e.c. 

Machinery and equipment, n.e.c. 
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Building and repairing of ships and boats 

Rubber and plastics products 

Coke, refined petroleum products and nuclear fuel 

Other non-metallic mineral products 

Basic metals and fabricated metal products 

L
o

w
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h
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o

lo
g

y 
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d
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Manufacturing, n.e.c.; Recycling 

Wood, pulp, paper, paper products, printing and publishing 

Food products, beverages and tobacco 

Textiles, textile products, leather and footwear 

 

 

 Source: OECD, Directorate for Science, Technology and Industry,                                                                                                                              

Economic Analysis and Statistics Division, 2011. 

High-technology industries have the highest added value (R & D level) among these product 

groups. If a country has a comparative advantage in the production and export of these product 

groups, its competitiveness in the world markets is high. In this case, the gains of the said 

country from foreign trade increase and the terms of foreign trade develop in a positive way. 

Although not as high-tech industries, R & D and innovation are important in medium-high-tech 

industries. It is obvious that the developed countries have a competitive advantage in the 

production and export of these two product groups. This means that undeveloped countries are 

dependent on exports in these product groups. 

However, undeveloped countries specialize in the export of low-tech industrial products. This 

means that the earnings of these countries from foreign trade are relatively low. In other words, 

the competitiveness of undeveloped countries in global markets is also low. 
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The Lafay index (LI) is a predictable index focused on imports and exports on the basis of 

National countries or other countries of a product or group of products produced by one or more 

countries (Faustino, 1991). The LI is used to measure the importance and position of a product 

in the foreign trade structure of one country or more countries (Zaghini, 2003). The LI is in the 

range of -50 and +50 (Desai, 2012). The LI examines the impact of inflation in addition to 

market factors in determining competitiveness and the country's import and export structure 

(Ainur & Diana, 2015). 

The LI can measure the place of a product or group of products in foreign trade, the contribution 

of each product or group of products in the balance of foreign trade, and the comparative 

advantage or disadvantage between countries (Marconi & Rolli, 2007). The LI is formulated as 

follows (Lafay, 1994): 

 

LI =  [
𝑋−𝑀

𝑋+𝑀
− 

∑ 𝑋−𝑀

∑ 𝑋+𝑀
] 

𝑋+𝑀

∑ 𝑋+𝑀
 

If the index value is positive, the country specializes in the foreign trade of the product group 

in question. Negative index values indicate that the country does not specialize in the said 

product group and does not have a competitive advantage. 

The Michaely index (MI) shows whether a country is an expert in a product group (Jovovic & 

Jovovic, 2018). The MI is formulated as follows: 

 

MIj
k = j

kX / 
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The MI is valued between -1 and +1. If the index value is 0 < MI < 1, it is sufficient for the 

country to specialize in that product group  (Sujova, Hlavackova, & Marcinekova, 2015). If the 

result of the MI is equal to zero, the product or product groups show an exact similarity (Azgün, 

2017, s. 52). 

The Contribution to Trade Balance Index (CTB) is used to measure the trade progress of one 

country with other countries. The index tries to measure the share of a particular product or 

group of products in the total trade, showing the real ratio of the country's trade balance (Europe, 

2002). The CTB is formulated as follows (Europe, 2002, s. 142): 
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If the index value is greater than zero, the country has a competitive edge. If the index value is 

less than zero, the country has no competitive advantage (Sujova, Hlavackova, & Marcinekova, 

2015). 
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3. Comparative Specialization and Competition Analysis According to the Technology 

Hardware of Turkey and South Korea 

The Lafay index analysis scores calculated for Turkey's in 2000-2018 period according to ISIC 

Rev.3 Technology Density Classification are shown in Table 1. 

Table 1. The Lafay Index Analysis Scores of Turkey 

  
2000-2009 2010-2018 min max 

2000-2018 

Average 

Low Technology 9,64 8,51 5,66 14,11 9,11 

Medium-Low 

Technology -4,98 -1,80 -8,92 0,97 -3,47 

High Technology -5,53 -6,32 -7,89 -4,70 -5,90 

Medium-High 

Technology 0,86 -0,38 -3,74 3,13 0,27 

Source: It is calculated by the authors using the data obtained from https://wits.worldbank.org/ 

When Table 1 is examined, according to the 2000-2018 total averages, it is seen that Turkey 

mainly specializes in the export of products in the low-tech group and has comparative 

competitive advantage. However, Turkey has achieved specialization in medium-high-tech 

industrial exports, albeit at a low level. Turkey does not specialize in the export of high-tech 

industries. 

Table 2. The Lafay Index Analysis Scores of South Korea 

  
2000-2009 2010-2018 min max 

2000-2018 

Average 

Low Technology 1,33 1,17 -1,73 2,27 1,26 

Medium-Low Technology 1,15 0,09 -2,16 3,72 0,65 

High Technology -2,03 -0,37 -3,71 1,24 -1,25 

Medium-High Technology -0,45 -0,89 -2,49 2,26 -0,66 

Source: It is calculated by the authors using the data obtained from https://wits.worldbank.org/ 

South Korea has a competitive advantage in both low-and low-medium-technology industrial 

exports (Table 2). However, there has been a relative improvement in the country's 

competitiveness in high-tech industrial exports in recent years. 

The Michaely index analysis scores are similar to Lafay index scores. Because the Michaely 

index results show that Turkey specializes in low-tech and medium-high-tech products. 
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Table 3. The Michaely Index Analysis Scores of Turkey 

  
2000-2009 2010-2018 min max 

2000-2018 

Average 

Low Technology 0,14 0,14 0,10 0,20 0,14 

Medium-Low Technology -0,07 -0,01 -0,15 0,07 -0,04 

High Technology -0,08 -0,09 -0,12 -0,07 -0,09 

Medium-High Technology 0,02 0,01 -0,04 0,06 0,01 

 Source: It is calculated by the authors using the data obtained from https://wits.worldbank.org/ 

According to the Michaely index analysis results, South Korea has achieved a competitive 

advantage in medium-low-tech, medium-high-tech and high-tech industrial exports. South 

Korea's competitiveness in exports, especially of high value-added product groups, has 

increased in recent years. 

Table 4. The Michaely Index Analysis Scores of South Korea 

  
2000-2009 2010-2018 min max 

2000-2018 

Average 

Low Technology 0,01 -0,01 -0,03 0,05 0,00 

Medium-Low Technology 0,01 0,12 -0,02 0,20 0,06 

High Technology 0,29 0,55 0,00 0,77 0,41 

Medium-High 

Technology 0,23 0,70 -0,05 1,00 0,45 

 Source: It is calculated by the authors using the data obtained from https://wits.worldbank.org/ 

The Contribution to Trade Balance Index results also overlap with the other two index results. 

According to the results of this index, Turkey is also specialized in low-tech and medium-high-

tech industrial exports. 

Table 5. The Contribution to Trade Balance Index Analysis Scores of Turkey 

  
2000-2009 2010-2018 min max 

2000-2018 

Average 

Low Technology 0,07 0,07 0,05 0,09 0,07 

Medium-Low 

Technology -0,03 -0,01 -0,07 0,04 -0,02 

High Technology -0,04 -0,04 -0,06 -0,03 -0,04 

Medium-High 

Technology 0,01 0,00 -0,02 0,03 0,01 

  Source: It is calculated by the authors using the data obtained from https://wits.worldbank.org/ 
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The Contribution to Trade Balance Index of South Korea shows that the country has 

specialization in the export of all products. However, the level of specialization and 

competitiveness in high-tech industrial exports has increased significantly, especially in recent 

years. 

Table 6. The Contribution to Trade Balance Index Analysis Scores of South Korea 

  
2000-2009 2010-2018 min max 

2000-2018 

Average 

Low Technology 6,84 -6,63 -12,79 23,99 0,46 

Medium-Low Technology 9,39 26,17 -11,13 43,69 17,34 

High Technology 24,85 14,90 -16,15 41,51 20,14 

Medium-High Technology 0,64 31,27 -25,21 47,74 15,15 

  Source: It is calculated by the authors using the data obtained from https://wits.worldbank.org/ 

4. Conclusion 

In this study, the level of specialization and competition in exports of Turkey and South Korea 

was analyzed on the basis of technology intensity. The scores obtained in the study using 

different competitiveness indices provide important information about the competitiveness of 

the two countries on a global scale. In this perspective, all indices calculated for measuring 

competitiveness and level of specialization show that Turkey has achieved specialization in 

low-tech and medium-high-tech industrial exports. Although Index analyses of South Korea's 

level of specialization and competitiveness differ, it appears that the country has significantly 

increased its competitiveness in recent years, especially in exports of high-tech products. 

Analysis of the level of specialization and competition indicates the need for Turkey to change 

its basket of exports in favor of high-tech products. In other words, Turkey should increase the 

level of added value in its production and exports. South Korea must continue its transformation 

in favor of high-tech products at an increasing pace.  In this case, however, neither country will 

be the losing side in the global competitive battle. 
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Abstract 

In this study, which covers the years 2000-2018, the foreign trade analysis of Turkey and South Korea, which are 

in the category of developing countries, is aimed to be done on the basis of factor intensity. In this perspective, 

“the Index Measuring Contribution to Trade Balance, Michaely Index and Lafayette Index” were used in order to 

analyze the foreign trade of the two countries mentioned. All analyses were conducted within the framework of 

the Standard International Trade Classification. According to the scores obtained as a result of the analyses, Turkey 

had competitive advantage in foreign trade of low value added labor and capital intensive product groups. South 

Korea, on the other hand, had competitive advantage in the foreign trade of high value added product groups, 

which are mainly capital intensive and hard to imitate R&D-based products. 

Keywords: Foreign trade, Lafay index, Michaely index, Turkey, South Korea 

JEL Classification: F00, F13, F19, O30 

 

 

1. Introduction 

In today's world, the most important concept affecting the global development ranking of 

countries is undoubtedly “competitiveness”. While the macro-economic variables such as 

inflation, unemployment, interest rate, tax rate, economic growth rate are important, they are 

not effective enough to enable countries to compete at the global level in today's world. 

However, it is not a condition to achieve competitive power in global markets today to export 

more products. In this perspective, factor density of the exported product is the key concept in 

the context of achieving competitiveness.  

According to recent analyses and projections on the socio-economic development of countries, 

countries that increase the added value of their exported products are increasing their share in 

global markets. In fact, China, South Korea, India etc. countries have changed their production 

and export factor equipment in the direction of R & D, resulting in a change in the top rankings 

in terms of exports and national income. As a result, this has led to a decline in the global status 

of developed countries. 

In this study, competitiveness in the foreign trade of Turkey and South Korea is compared on 

the basis of factor density. In this context, Michaely Index, Lafay Index and Contribution to 

Trade Balance Index were used to analyze the levels of foreign trade specialization 

(competitiveness) of the two countries. 

2. Macro Economic Indicators Related to Turkey and South Korea 

When the GDP of Turkey and South Korea is examined (Chart 1), it is seen that the data of the 

two countries have diverged, especially in recent years (World Bank, 2019). Turkey's GDP 

steadily increased until 2013, following a decline in 2001. Despite this, GDP growth has lost 

momentum after 2013. South Korea, on the other hand, has managed to increase its GDP by 

nearly three times. 
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Chart 1. GDP of Turkey and South Korea ($billion) 

 

                    Source: It was arranged by us using the www.worldbank.org   data. 

The country with higher GDP in Chart 1 is South Korea. When graph 1 is examined, it is seen 

that both countries were affected by the 2008 crisis, while it is understood that South Korea has 

shown a better recovery performance after the crisis. Moreover, Turkey's downward movement, 

which began in 2013, is not seen in South Korea. 

Chart 2. Turkey and South Korea's GDP Growth Rate (%)

 

                    Source: It was arranged by us using the www.worldbank.org   data. 

When the GDP growth rates of Turkey and South Korea are examined in Chart 2 (South Korea 

is the country with lower growth rates and volatility), it is seen that the financial crisis that 

erupted in Turkey's banking sector in 2001 had a negative effect on the growth rate. When 

Turkey's growth rates are examined, it is evident that volatility is quite high. In South Korea, 

however, there is a steady growth rate in general. The impact of the 2008 global crisis was 

evident in South Korea, as were other countries. 
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When Chart 2 is examined, a significant decrease in the economic growth rate of both countries 

is observed in 2001. However, it is clear in the chart that Turkey's economic growth is more 

susceptible to crises. 

Chart 3. Current Account Deficit/Surplus Ratio of Turkey and South Korea (%GDP) 

 

                            Source: It was arranged by us using the www.worldbank.org data. 

Chart 3 shows the ratio of Turkey and South Korea's current account to GDP. In the chart, the 

country with a steady current surplus is South Korea. It is noteworthy that South Korea's current 

account is positive despite the crises. However, the ratio of Turkey's current account deficit to 

GDP rose to its highest level (about 10 percent) in 2011. 

3. Methodology 

In this study, comparative analysis of the foreign trade of Turkey and South Korea on the basis 

of factor density was aimed. In this context, the foreign trade analysis was conducted in the 

perspective of specialization and competitiveness. The level of foreign trade specialization of 

both countries between 2000 and 2018 was analyzed on the basis of factor density of exported 

products. In the analysis, the Michaely Index, Lafay Index and Contribution to Trade Balance 

Index were calculated and interpreted. The Standard International Trade Classification (SITC) 

was used as the product classification in the analyses. All data were obtained from the World 

Integrated Trade Solution-The World Bank (World Integrated Trade Solution (WITS), 2019). 

According to SITC technology classification, goods are classified into the following five groups 

(Hufbauer & Chilas, 1974):   

•Raw material-intensive goods → SITC: 0, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 4, 56 

•Labour-intensive goods → SITC: 26, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 81, 82, 83, 84, 85, 89 

•Capital-intensive goods → SITC: 1, 35, 53, 55, 62, 67, 68, 78 

•Easy to imitate science-based goods → SITC: 51, 52, 54, 58, 59, 75, 76 

•Hard to imitate science-based goods → SITC: 57, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 87 

The Lafay Index (LI) measures the importance and position of a product in the foreign trade 

structure of one country or more countries (Zaghini, 2003). The LI has values in the range of -

50 and +50 (Desai, 2012). If the index result is greater than zero (LI > 0), the country covered 

specializes in the foreign trade of the product and has a competitive advantage. If the index 
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result is less than zero (LI < 0), the country does not specialize in the foreign trade of the product 

in question and does not have a competitive advantage (Reyes, 2014). The Lafay Index (LI) is 

formulated as follows (Lafay, 1994): 

 

LI =  [
𝑋−𝑀

𝑋+𝑀
− 

∑ 𝑋−𝑀

∑ 𝑋+𝑀
]  

𝑋+𝑀

∑ 𝑋+𝑀
 

The Michaely index (MI) is used to analyze sectors in the economy that have comparative 

advantage in certain products or groups of products. The MI has been developed to show the 

similarity ratio of import and export goods in a country's economy (Azgün, 2017). The MI is 

formulated as follows (Michaely, 1962): 

 

MIj
k = (Xj

k  / ∑Xj
k) - ( Mj

k  / ∑Mj
k ) 

MI takes values between -1 and +1. Positive values indicate that the country has achieved 

specialization in the foreign trade of the product in question. Negative values indicate that the 

country does not specialize in the foreign trade of that product group (Kokko, Matha, & 

Gustavsson, 2007). Contribution to Trade Balance Index (CTB) is used to measure the trade 

progress of one country with other countries. The index tries to measure the share of a particular 

product or group of products in the total trade, showing the real ratio of the country's trade 

balance (Europe, 2002). The CTB is formulated as follows (Europe, 2002, s. 142). 
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In the formula, j represents the country, k represents the product or group of products, t 

represents the time, x represents the export, m  represents the import. Each product or group of 

products contributes separately to the total trade balance. If the index value is greater than zero, 

the country has a competitive advantage. If the index result is less than zero, it can be said that 

the country has a competitive disadvantage. 

4. Foreign Trade Specialization Analysis Based on Factor density of Turkey and South 

Korea 

According to the analysis results of the Lafay index, Turkey has gained expertise in foreign 

trade of labor and capital intensive products. Turkey has no specialisation (competitiveness) in 

the foreign trade of raw material intensive, easily imitated research based and difficult imitated 

research based products (LI < 0). 

Turkey's low LI scores in high value-added R & D based product groups (easy to imitate 

science-based and hard to imitate science-based) indicate the country's comparative 

disadvantage in these products. 
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Table 1: The Lafay Index Analysis Scores of Turkey 

 2000-2009 2010-2018 min max 

2000-2018 

average 

Labour-intensive 12,35 9,86 8,48 15,71 11,17 

Raw materia-intensive 

-4,40 -2,30 -5,59 -0,75 -3,40 

Easy to imitate science-based  -3,99 -4,02 -5,22 -3,10 -4,00 

Capital-intensive 2,56 2,53 -0,96 4,39 2,54 

Hard to imitate science-based -6,53 -6,07 -8,73 -4,92 -6,31 

Source: It is calculated by the authors using the data obtained from https://wits.worldbank.org/ 

According to the LI results, South Korea specializes in the foreign trade of labor-intensive, 

capital-intensive and high value-added R & D-based product groups. In particular, it is 

remarkable that the LI scores in the foreign trade of the product group, which are difficult to 

emulate, have increased steadily. 

Table 2: Analysis Scores of South Korea's Lafay Index 

  2000-2009  2010-2018 min max 

2000-2018 

average 

Labour-intensive 3,50 1,20 0,90 6,26 2,41 

Raw materia-intensive 

-11,96 -11,93 -13,85 -9,11 -11,94 

Easy to imitate science-based  3,68 0,42 -0,68 5,46 2,13 

Capital-intensive 3,53 4,31 2,18 5,27 3,90 

Hard to imitate science-based 1,25 6,00 -1,47 6,81 3,50 

Source: It is calculated by the authors using the data obtained from https://wits.worldbank.org/ 

In the foreign trade of raw material intensive products, the index value of South Korea is very 

low and does not have specialization.  

Table 3: The Michaely Index Analysis Scores of Turkey 

  2000-2009 2010-2018 min max 

2000-2018 

average 

Labour-intensive 

0,22 0,18 0,15 0,30 0,20 

Raw materia-intensive -0,09 -0,05 -0,12 -0,03 -0,07 

Easy to imitate science-based  

-0,08 -0,08 -0,12 -0,06 -0,08 

Capital-intensive 

0,04 0,04 -0,03 0,11 0,04 

Hard to imitate science-

based 

-0,13 -0,12 -0,18 -0,08 -0,13 

 Source: It is calculated by the authors using the data obtained from https://wits.worldbank.org/ 

The MI scores also parallelize the Lafay index scores. Turkey only specializes in the foreign 

trade of labor-intensive and capital-intensive product groups and has a competitive advantage. 
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Table 4: South Korea's Michaely Index Analysis Scores 

  2000-2009  2010-2018  min max 

2000-2018 

average 

Labour-intensive 
0,06 0,01 -0,01 0,11 0,03 

Raw materia-intensive -0,36 -0,36 -0,43 -0,29 -0,36 

Easy to imitate science-based  
0,06 -0,02 -0,05 0,09 0,02 

Capital-intensive 
0,05 0,08 0,02 0,10 0,06 

Hard to imitate science-

based 
-0,04 0,09 -0,11 0,15 0,02 

 Source: It is calculated by the authors using the data obtained from https://wits.worldbank.org/ 

The MI results also show that South Korea specializes in foreign trade of all other product 

groups, except raw material intensive. 

Table 5: The CTB index analysis scores of Turkey 

  2000-2009  2010-2018  min max 

2000-2018 

average 

Labour-intensive 107,98 87,49 75,25 140,03 98,27 

Raw materia-intensive 

-45,66 -21,88 -59,71 -14,74 -34,40 

Easy to imitate science-

based  -39,64 -37,10 -54,22 -28,57 -38,44 

Capital-intensive 18,04 21,48 -15,98 59,24 19,67 

Hard to imitate science-

based -65,90 -56,52 -89,93 -34,46 -61,46 

  Source: It is calculated by the authors using the data obtained from https://wits.worldbank.org/ 

The CTB index results also show that Turkey specializes in labor and capital intensive products. 

In addition, the CTB scores in labor-intensive products are quite high. 

Table 6: The CTB index analysis scores of Turkey of South Korea 

  2000-2009  2010-2018  min max 

2000-2018 

average 

Labour-intensive 27,56 3,33 -2,88 55,92 16,08 

Raw materia-intensive 

-178,25 -180,57 -212,68 -142,13 -179,35 

Easy to imitate science-

based  27,58 -7,79 -23,04 45,05 10,83 

Capital-intensive 25,81 38,67 8,87 50,01 31,90 

Hard to imitate science-

based -18,42 45,40 -55,86 73,44 11,81 

  Source: It is calculated by the authors using the data obtained from https://wits.worldbank.org/ 

According to the CTB index results, South Korea has failed to gain expertise in foreign trade 

of raw material intensive products. The low CTB scores indicate that the country is a significant 

net importer of these product groups. However, South Korea specializes in all other product 

lines. In addition, the rise of the CTB scores in the foreign trade of R & D-based products in 
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South Korea in recent years is an important and positive development for the country's economy 

and development. 

4. Conclusion 

The focus of this study, in which the foreign trade of Turkey and South Korea is analyzed, is 

the factor density of the products being traded. If the exported product is mainly equipped with 

advanced technology, the income from the export of that product should also be high. However, 

these high-priced exports also have a positive impact on the country's foreign trade rates. As a 

result, the country's global competitiveness is increasing. 

According to the results of the analysis on indices for measuring the level of foreign trade 

specialization in the study, Turkey was not able to specialize in the export of products that 

require high R & D and innovation. However, the level of specialization in R & D-based 

products has not followed a positive trend over the years. Turkey mainly specializes in low 

value added, labor intensive products. However, Turkey has a stable level of specialization in 

foreign trade of capital intensive products.  

Specialization index results in the study reveal that there is diversification in the product groups 

that South Korea specializes in. Because the country is specialized in both R & D based and 

labor intensive product groups with high added value and low added value. However, it is 

noteworthy that the country's specialization in particularly difficult-to-mimic product groups 

has increased to significant levels in recent years. 

When the levels of specialization of the two countries are compared on the basis of factor 

density, it is evident that Turkey is relatively far behind. In other words, Turkey's income from 

foreign trade is relatively low. In this context, Turkey needs to update its production, 

industrialization and foreign trade policy in favor of products with high added value. In this 

case, however, both the balance of foreign payments and the terms of foreign trade will change 

in a positive way. 
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İstinaf Yargılamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
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Özet 

Anayasa vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini korumaya yönelik hukuki kurum ve organları düzenlemektedir. 

Anayasa’nın 36.maddesinde hak arama özgürlüğüne ilişkin ‘herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak 

suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir’ 

ibaresi yer almaktadır. Bu açıdan hak arama özgürlüğü Anayasa’nın tanıdığı temel bir haktır. Mahkeme 

kararlarının denetimi, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının bir unsurudur. Anayasa’nın 90. 

maddesiyle iç hukukun bir parçası haline gelen ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşme 

niteliğinden dolayı kanunlar karşısında öncelikli konumda olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de vatandaşların 

hak ve hürriyetlerinin koruyucusudur. Hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının bir sonucu olarak istinafı 

da içerisine alan üç dereceli bir yargı sistemimiz mevcuttur. Bu çalışmada istinaf yargılaması Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi açısından değerlendirilmiştir.  

 Anahtar Kelimeler: Adil Yargılanma Hakkı, Hak Arama Özgürlüğü, İstinaf, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

 

Evaluation of Appeal Proceedings in Terms of the European 

Convention on Human Rights 
 

Abstract 

The Constitution regulates legal institutions and bodies to protect the fundamental rights and freedoms of citizens. 

Article 36 of the Constitution states that ‘everyone has the right to claim and defend himself as a plaintiff or 

defendant in front of the judicial authorities by making use of legitimate means and means and to a fair trial. In 

this respect, the freedom to seek rights is a fundamental right recognized by the Constitution. Supervision of court 

decisions is an element of the right to freedom of claim and the right to a fair trial. The European Convention on 

Human Rights, which has become a part of domestic law with Article 90 of the Constitution and which has priority 

over the laws due to the nature of the international convention on fundamental rights and freedoms, is also the 

protector of the rights and freedoms of citizens. We have a three-level judicial system that includes appeal as a 

result of the right to freedom of expression and the right to a fair trial. In this study, the appeal proceedings were 

evaluated in terms of the European Convention on Human Rights. 

Keywords: Right to a Fair Trial, Freedom to Seek Rights, Appeal, European Convention on Human Rights 

 

 

1. Giriş 

Hukuk devleti, yetkilerini hukuk kuralları ile sınırlandırmış, devlet tarafından kişilerin hak ve 

özgürlüklerine yapılacak müdahalelerin sınırı hukuk kuralları ile çizilmiş bir devlet modelidir. 

Hukuk devletlerinde, devlet tarafından bireyin mülkiyet hakkına yapılan bir müdahale 

niteliğinde olan vergilendirme işlemlerinin sınırını kanunlar başta olmak üzere hukuk kuralları 

belirlemektedir. Hukuk devleti ilkesi, bir ülkedeki hukuk düzenine, özellikle temel hak ve 

özgürlüklere insanların, idarenin ve yargının da uymasını gerektiren bir ilkedir. Hukuk devleti 

olmanın ilk koşulu temel hakların güvence altına alınmasıdır. Bu amaçla Anayasa, 
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vatandaşların temel hak ve hürriyetinin yanında bu hak ve hürriyetleri korumaya hizmet edecek 

kurum ve organları da düzenlemektedir. Bu kapsamda, Anayasa’nın 75. ve 160. maddeleri 

arasında Cumhuriyet’in temel organlarından biri olarak “Yargı” ya yer verilmiş; bu bölümde 

hâkim ve savcılara ilişkin teminatlar, mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkilerine ilişkin 

esaslar ve üst mahkemeler düzenlenmiştir. Anayasalarda teminat altına alınmış olan temel 

haklara yargı organlarınca da uyulması gerekmektedir. İnsan haklarının korunmasında 

öngördüğü denetim mekanizması ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi oldukça etkili bir 

konumdadır. Nitekim insan hakları bağlamında en önemli belge olarak kabul gören ve 1950 

yılında Roma’ da imzalanıp 1953 yılında yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

(AİHS)’ nin her bir maddesi, başlı başına bir ilke getirmekte ve bu ilkeler kişi ve Sözleşme’ ye 

taraf devletler için garanti oluşturmaktadır (Demirkol, 33). Sözleşme öngördüğü denetim 

mekanizması ile vatandaşa, hakkını ihlal eden devlete karşı İnsan Hakları Mahkemesine 

başvuru olanağı vermektedir.  

Vergilendirme ilişkisinin bir tarafında birey diğer tarafında ise devlet bulunduğundan taraflar 

arasında eşitlik söz konusu değildir. Bu durum, tarafların çıkarları arasında çatışma ortaya 

çıkarmaktadır. Çatışmanın varlığı, mükellef haklarının ve insan haklarının önemini ortaya 

koymaktadır. Bir uluslararası sözleşme olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, insan hakları 

konusunda asgari ölçütleri belirlemektedir. Bu çalışmada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 

yapısı, etkisi, iç hukukumuzdaki yeri ve istinaf yargılaması açısından incelenecektir.  

2. AİHS’nin Yapısı 

Sözleşme’nin girişinde taraf devletler, insan haklarına ilişkin bakış açılarını ortaya koymuş ve 

AİHS’in dayandığı temelleri açıklamışlardır. Buna göre; Avrupa Konseyi üyesi devletler, 

Avrupa Konseyi’nin amacını “üyeleri arasında daha güçlü bir birliğe ulaşmak” olarak 

belirlemiş ve insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve daha ileri düzeyde 

gerçekleştirilmesini, bu amaca ulaşma yollarından biri olarak ifade etmişlerdir(Özdek, 2004: 

28–29). 

AİHS, uluslararası bir antlaşma niteliğindedir. Bu niteliği gereği, Sözleşme’ ye taraf olan 

devletler bakımından uluslararası hukuka göre bağlayıcı sonuçlar doğurur ve taraflara 

Sözleşme’ deki hak ve özgürlükleri kendi yargı yetkileri içinde koruma ödevini yükler. 

Sözleşme’nin 1. maddesi, tarafları kendi yargı yetkileri içindeki herkes için Sözleşme’nin 

getirdiği hak ve özgürlükleri güvenceye almakla yükümlü kılmıştır. Sözleşme’ yi onaylayan 

devletler, iki yönlü bir yükümlülük altına girmektedirler. Birincisi, iç hukuklarını Sözleşme ile 

uyumlu hale getirmektir. İkincisi ise Sözleşme’ de yer alan hak ve özgürlüklerin ihlaline karşı 

önlem almaktır. Sözleşme’nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı bireyin hak ve 

yükümlülükleri ile suçlanması halinde adil ve açık bir yargılanma hakkının olduğunu teminat 

altına almaktadır. AİHS’ in 13. maddesi de, ‘bu Sözleşme’ de tanınmış olan hak ve özgürlükleri 

ihlal edilen herkes, söz konusu ihlal resmi bir hizmetin ifası için davranan kişiler tarafından 

gerçekleştirilmiş olsa dahi, ulusal bir merci önünde etkili bir yola başvurma hakkına sahiptir’ 

ibaresi ile başvuru hakkı güvence altına alınmıştır. (Özdek, 2004: 29).  

Sözleşme ile taraflara yüklenilen taahhütlere uyulmasını sağlamak amacıyla bir Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Mahkeme devamlı görev yapar. Yargıçlar dokuz yıllık bir 

süre için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkün değildir. Yargıçların görev süreleri 70 yaşına 

ulaştıklarında sona erer(AİHS md.19/23).  

AİHS, insan haklarını devletlerin içişleri alanından çıkarıp, uluslararası alana taşınmasını 

sağlamıştır. Devletlerin, insan hakları ihlalleri nedeniyle uluslararası alanda 

yargılanabilmelerini mümkün kılmakta ve insan hakları alanında uluslararası yargısal bir düzen 

kurmaktadır. (Özdek, 2004: 28)   
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3. AİHM’ne Bireysel Başvuru Hakkı 

Sözleşmeyle birlikte bireyler uluslararası hukukta da hak sahibi olmuştur. Sözleşme, bireye 

haklarını çiğneyen devlete karşı AİHM’e başvurabilme yolunu açmıştır. Bireysel başvuru 

hakkı, Sözleşme ile getirilen denetim sisteminin en önemli parçasıdır. (Gölcüklü ve 

Gözübüyük, 2005: 13–14). İç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve kesin karardan itibaren 

altı aylık süre içinde Mahkeme’ye başvurulabilir. AİHS’in sağladığı güvence ikincildir. 

Sözleşme’nin benimsediği düzende, insan haklarının iç hukukça korunması asıldır. Uluslararası 

koruma ikincil niteliktedir. (Gölcüklü ve Gözübüyük, 2005: 15) Bu nedenle, bireylerin 

Sözleşme’de öngörülen hak ve özgürlüklerden faydalanabilmesi için ulusal iç hukuk yollarının 

tüketilmesi gerekmektedir. Olağan kanun yollarının tüketilmesinin ardından “Herkes, 

Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi (AİHS) kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği 

iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. İç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından 

AİHM’e başvurulabilmektedir(Gümüş,2013).  

AİHM’nin verdiği kararlar iç hukukta yapılan bir işlem veya eylemin veya verilen bir mahkeme 

kararının Sözleşme’nin bir veya birden fazla hükmünün ihlal edilip edilmediğinin tespitinden 

ibarettir. AİHM’nin taraf devletlerin AİHS’ne aykırı işlemini ortadan kaldırmak, değiştirmek 

ve iptal etme yetkisi yoktur. Taraf devletler mahkeme kararının gereğini iç hukuklarında ne 

şekilde yerine getirecekleri hususunda serbesttirler. AİHM kararları kesin ve bağlayıcıdır. 

(Erdem ve Korkmaz,2003:182-184).  

4. AİHS’nin Taraf Devletlerin İç Hukukundaki Yeri 

Devletler hukukunda bir uluslararası sözleşmenin, sözleşmeye taraf olan devletin iç 

hukukundaki yeri konusunda iki farklı teori vardır. Bunlardan biri düalist (ikici) teori, diğeri ise 

monist (tekçi) teoridir. Düalist teoriye göre, uluslararası hukuk ve iç hukuk birbirinden farklı 

ve tamamen bağımsızdır, iki ayrı hukuk düzenidir. İç hukuk özellikle ulusal düzeyde yer alan 

kamusal ve bireysel ilişkileri düzenlerken, uluslararası hukuk büyük ölçüde devletlerarası 

ilişkileri düzenler. Her iki hukuk düzeni birbirinden tamamen bağımsız olduğu için, kuralların 

birbiriyle çatışması da söz konusu değildir. Bir hukuk düzenindeki kuralın diğerindeki geçerli 

olabilmesi için, açıkça yollamada bulunulması ya da aktarma yapılması gerekmektedir. AİHS’e 

taraf devletlerden Danimarka, İzlanda, Malta, Norveç ve İngiltere’de ikili düzen anlayışı 

egemendir (Gölcüklü ve Gözübüyük, 2005: 19). Monist (tekçi) teoriye göre ise hukuk bir 

bütündür. Uluslararası hukuk ile iç hukuk bu bütünün yalnızca birer parçasını oluşturmaktadır. 

Monist teoriye göre, sözleşmenin anayasal formata uygun olarak yapılıp yürürlüğe girmesi 

yeterlidir. Böylece sözleşme iç hukukun herhangi bir işlemiyle iç hukuka dâhil edilmesi 

zorunluluğu bulunmaksızın iç hukuk kurallarından biri gibi uygulama alanı bulmaya başlar. 

AİHS’e taraf devletlerden Avusturya, Almanya, Türkiye, Belçika, Hollanda, Portekiz, İspanya, 

Fransa, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya tekçi sistemi benimsemiştir. (Anayurt, 2004: 72).  

Türkiye’de 1982 Anayasası’nın milletlerarası antlaşmalara ilişkin 90. Maddesinde usulüne 

uygun yürürlüğe girmiş uluslararası antlaşmalar kanun hükmündedir ve bunlar hakkında 

Anayasa’ya aykırılık iddiasında Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz, aynı maddenin son 

fıkrasına 2004 yılında eklenen cümleye göre: “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler 

içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda antlaşma hükümleri esas alınır.” Böylece 

AİHS, 2004 yılından itibaren Türkiye’de yasa üstü seviyesine çıkmıştır ve iç hukukumuzun 

doğrudan bir parçasıdır (Kocabaş, 2009: 21).  
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5. İstinaf Kanun Yolunun Hak Arama Özgürlüğü ve AİHS İle İlişkisi  

Anayasa’nın 36.maddesinde hak arama özgürlüğüne ilişkin ‘herkes, meşrû vasıta ve yollardan 

faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile 

adil yargılanma hakkına sahiptir’ ibaresi yer almaktadır(Anayasa md. 36). Bu maddeyle hak 

arama hakkının ilk şartının yargı mercilerine davacı ve davalı olarak başvurabilme hakkı, 

kişinin yargı mercileri önünde iddia, savunma, adil ve hakkaniyete uygun yargılanma hakkına 

sahip olduğu bunun için gerekli yargı organlarının uygun şekilde düzenleneceği dile 

getirilmiştir. Mahkeme kararlarının denetimi ise hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma 

hakkının bir unsurudur(Akad ve Dinçkol, 1998: 156-157’den aktaran Taner, 2018: 195).  

Devletin istinaf yargılamasını da içeren üçlü bir yargı sistemi kurmasıyla hak arama özgürlüğü, 

adil yargılanma hakkı ve bunların temelinde hukuk devleti olma ilkesinin eksiksiz bir şekilde 

gerçekleştirilmesi hususunda önemli bir teminat olacağı kuşkusuzdur(Akkaya,2009: 47). 

Temel haklar ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşme niteliğinde olmasından dolayı 

kanunlar karşısında öncelikli bir konumda olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yargısal 

haklar açısından en önemli hükümleri; 6. Maddede düzenlenen ‘adil yargılanma hakkı’ ile 13. 

Maddede düzenlenen ‘etkili bir hukuki yola başvurma hakkı’dır (Yaltı,2002: 86). Sözleşmenin 

6. Maddesinde adil yargılanma unsurları sayılmış olup bu sözleşmeden kaynaklanan bir kanun 

yolu hakkının varlığı hususuna değinilmemiştir. Sözleşmenin 13. Maddesinde etkili bir başvuru 

imkânından bahsedilmekte ancak bunun için kanun yolunun bulunma zorunluluğundan 

bahsedilmemiştir. Bu nedenle sözleşmeye taraf devletlerin mahkeme önünde gerçekleşen 

yargılamalarda adil yargılama hakkının gereklerini yerine getirmeleri gerektiği ancak kanun 

yolunun bir hak olarak düzenlenmesinin zorunlu olmadığı ve taraf devletlerinin dereceli bir 

yargılama örgütü oluşturmakla görevli olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Adil yargılanma 

hakkı ve etkin başvuru imkânını yorumlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında 

da dereceli yargılama modeli ve üst mahkeme kurulmasının zorunlu olmadığı belirtilmekte; 

ancak bir yargı sisteminde istinaf ve temyiz yolları kabul edilmişse bunların adil yargılanmanın 

gereklerine uygun olarak işletilmesi gereğine vurgu yapılmaktadır. Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi bakımından değerlendirildiğinde, idari yargıda ve vergi yargısında istinaf 

mahkemelerinin, hatta kanun yollarının bir hak olarak düzenlenmesinin zorunlu olmadığı 

görülürAkkaya, 2009: 48-49; Akil, 2010: 236; Yıldırım, 2010: 13-23.). 

Aşağıdaki tablolarda İstinaf incelemesi sonucundaki kararlara karşı Anayasa Mahkemesi 

(AYM’)ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’ne yapılan başvurular ve tespit edilen 

ihlal sayıları incelenecektir. 

 

Tablo 1. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) Yapılan Başvurular Neticesinde Tespit Edilen BİM 

Vergi Dava Daireleri İhlal Kararları 

Yıllar Vergi Dava Daireleri Toplam Başvuru 

Sayısı 

İhlal Tespit Edilen 

Dosya Sayısı 

 

 

 

2016 

Ankara VDD 0 0 

Erzurum VDD 0 0 

Gaziantep VDD 0 0 

İstanbul VDD 0 0 

İzmir VDD 0 0 

Konya VDD 0 0 

Samsun VDD 0 0 

Toplam  0 0 

 Ankara VDD 0 0 
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2017 

Erzurum VDD 0 0 

Gaziantep VDD 0 0 

İstanbul VDD 0 0 

İzmir VDD 0 0 

Konya VDD 0 0 

Samsun VDD 5 0 

Toplam  5 0 

 

 

 

2018 

Ankara VDD 602 0 

Erzurum VDD 3 3 

Gaziantep VDD 6 0 

İstanbul VDD 0 0 

İzmir VDD 7 0 

Konya VDD 0 0 

Samsun VDD 27 0 

Toplam  645 3 

Kaynak: Bölge İdare Mahkemeleri Faaliyet Raporlarından yararlanılarak düzenlenmiştir 

 

Tablo incelendiğinde görülmektedir ki, bölge idare mahkemesi kararlarına karşılık 2016 yılında 

Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmadığı görülmekle birlikte 2017 yılında 5 tane başvuru 

olmasına rağmen herhangi bir ihlal tespit edilmediği görülmektedir. 2018 yılında toplam 645 

başvuru olduğu ve 3 tane ihlal tespit edildiği görülmektedir. Anayasa Mahkemesi’ne 

başvurunun en fazla 2018 yılında Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararlarına karşı yapıldığı 

görülmekte ve tespit edilen ihlal kararlarının Erzurum BİM kararlarına ait olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Yapılan Başvurular Neticesinde Tespit 

Edilen BİM Vergi Dava Daireleri İhlal Kararları 

Yıllar Vergi Dava Daireleri Toplam Başvuru 

Sayısı 

İhlal Tespit Edilen 

Dosya Sayısı 

 

 

 

2016 

Ankara VDD 0 0 

Erzurum VDD 0 0 

Gaziantep VDD 0 0 

İstanbul VDD 0 0 

İzmir VDD 0 0 

Konya VDD 0 0 

Samsun VDD 0 0 

Toplam  0 0 

 

 

 

2017 

Ankara VDD 0 0 

Erzurum VDD 0 0 

Gaziantep VDD 0 0 

İstanbul VDD 0 0 

İzmir VDD 0 0 

Konya VDD 0 0 

Samsun VDD 0 0 

Toplam  0 0 

 

 

Ankara VDD 0 0 

Erzurum VDD 0 0 
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2018 

Gaziantep VDD 0 0 

İstanbul VDD 0 0 

İzmir VDD 0 0 

Konya VDD 0 0 

Samsun VDD 0 0 

Toplam  0 0 

Kaynak: Bölge İdare Mahkemeleri Faaliyet Raporlarından yararlanılarak düzenlenmiştir 

 

Tablo incelendiğinde görülmektedir ki, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Avrupa İnsan Hakları 

mahkemesine başvuru yapılmadığı görülmektedir.  

 

6. Sonuç 

İnsan hakları, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası alanda özel bir önem 

kazanmıştır. İnsan haklarının ulusal, uluslararası hatta uluslar üstü alanlarda önem kazanması 

1953 yılında yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile olmuştur. Türkiye 1949 

yılında Avrupa Konseyine üye olmuş, 1954'de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni 

onaylamıştır. 1987 yılında Türk vatandaşlarına, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna bireysel 

başvuru hakkı tanınmış, 1990 yılında ise Avrupa İnsan Hakları Divanının zorunlu yargı yetkisi 

kabul edilmiştir. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Türk vergi sistemi 

içerisinde önemli bir hukuksal kaynak haline gelmiştir. 

İnsan haklarının korunması ve vergileme ilişkisi pozitif ve negatif olarak iki yönlüdür. Pozitif 

açıdan yaklaştığımızda kamu gelirlerinin artırılması insan haklarının gerçekleştirilmesi için 

gerekli olan kamusal mal ve hizmetlerin finanse edilmesi için gereklidir vergileme hem 

mülkiyet hakkına bir müdahale niteliği taşımaktadır hem de vergi denetimi yöntemleri arasında 

insan haklarına müdahale niteliği taşıyan araçlar mevcuttur. Başka bir deyişle, vergi toplanması 

ve denetimi insan hakları standartlarını yakalamada büyük öneme sahiptir; ancak, kullanılacak 

yöntemlerin insan haklarını ihlâl etmemesi gereklidir.  

Sözleşmenin maddelerinde yer alan adil yargılanma hakkı ve etkili başvuru imkânını 

yorumlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında dereceli yargılama modeli ve üst 

mahkeme kurulmasının zorunlu olmadığı; ancak bir yargı sisteminde istinaf ve temyiz yolları 

kabul edilmişse bunların adil yargılanmanın gereklerine uygun olarak yürütülmesi gereği 

belirtilmektedir. Yani idari yargıda ve vergi yargısında istinaf mahkemelerinin 

düzenlenmesinin zorunlu olmadığı görülmektedir.  

 

Kaynakça 

Akkaya, T. (2009) Medeni Usul Hukukunda İstinaf, Ankara : Yetkin Yayınları. 

Anayurt, Ö. (2004). Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Ankara: Seçkin 

Yayıncılık. 

Kocabaş, S. (2009). Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Taraf 

Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. 

Özdek, Y.(2004). Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, TODAİE Yayınları, Ankara. 

Yaltı, B. S. (2002). “İnsan Haklarının Vergi Hukuku Pratiği: Adil Yargılanma Hakkının Vergi 

Davalarında Uygulanabilirliği”, Vergi Dünyası Dergisi, Ekim 2002 

Yıldırım, K. (2000). Hukuk Devletinin Gereği: İstinaf, İstanbul: Nesil Matbaacılık. 

http://danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf 

http://konyabim.adalet.gov.tr/  

http://samsunbim.adalet.gov.tr/   



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts        Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                 10-13th October 2019 
 

113 

 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2005-58-139 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2018-136-1774 

http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm 

http://www.ankarabim.adalet.gov.tr/   

http://www.erzurumbim.adalet.gov.tr/   

http://www.gaziantepbim.adalet.gov.tr/   

http://www.istanbulbim.adalet.gov.tr/  

http://www.izmirbim.adalet.gov.tr/   

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/13834 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/667732 

 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts       Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                 10-13th October 2019 
 

114 

 

William Thompson’un Kapitalist Sistem Eleştirisi 
 

Hasan İslatince1 

 

 
Özet 

Sanayi devrimi ile birlikte, kapitalist sanayileşmenin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar karşısında işçiler genellikle 

birlikler ve sendikalar kurmaya çalıştılar. Bu birliklerin bazıları başarı elde etmiş olsa da sanayileşme, emekçilerin 

geleneksel yaşamlarının tamamen yıkılmasıyla sonuçlanmıştı. Orta sınıftan insancıl bir kapitalist olan Robert 

Owen, işçilerin yaşadığı bu zorluklar ve güç koşullardan ancak kurulacak gönüllü “kooperatifler” yoluyla 

kurtulabileceklerine inanıyordu. Kooperatifler, kendi kendini yöneten, üretim araçlarının özel mülkiyetinin 

olmadığı ve kâr arayışlarının ortadan kaldırıldığı, sınai ve tarımsal topluluklar olacaktı. Owen’ın kooperatif 

hareketi ve bunun arkasındaki düşünceler, kendinin dışında birçok düşünürü de etkilemişti. Bunlardan bir tanesi 

de William Thompson idi.  

Bu çalışmada Thompson’un serbest rekabete dayalı kapitalist sistem yerine nasıl bir sistem önerdiği 

tartışılmaktadır.  Thompson, Bentham'ın faydacı ilkesini, kapitalist düzen hakkındaki eleştirel analizinin ana yapı 

taşlarından biri olarak benimsemişti ve Bentham’ınkinden çok daha radikal reformlar önermişti. Thompson’a göre, 

kapitalizm;  bir sömürü, istikrarsızlık ve gelir dağılımında aşırı adaletsizliklerin yaşandığı bir sistemdi. Ayrıca özel 

mülkiyete dayalı rekabetçi kapitalist sistem içinde emekçilerin emek güçlerini özgürce sattıkları iddialarını 

reddeden Thompson, işçilerin üretim için gerekli olan üretim araçlarına sahip olmadıkları sürece özgür 

olamayacaklarını iddia ediyordu. Thompson'a göre, karın kaynağı, "hammadde üzerinde harcanan emeğin, ona 

kattığı değerde" aranmalıdır Thompson, böylece, daha sonra Marks'ın geliştireceği artı değer teorisini 

formülleştirmiş oluyordu 

Sonuç olarak, Thompson’ın görüşüne göre, politik ekonominin en üst amacı olan emeğin güvenliği ile gelirlerin 

eşitliği arasındaki uyum ancak Owen tarafından önerilen gerçek bir kooperatif toplumunun uygulanmasıyla 

sağlanabilirdi ve bunun öncülüğünü de işçi sendikalarınca yapılması gerektiğini düşünüyordu 

Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, faydacılık, kooperatif 

JEL Sınıflandırması: B1, B14, B24 

 

William Thompson's Critique of the Capitalist System 

 

Abstract 

In the face of the negative consequences of capitalist industrialization with the industrial revolution, workers often 

sought to establish unions and trade unions. Although some of these associations were successful, industrialization 

resulted in the complete destruction of the traditional lives of the working people. Robert Owen, a humanist 

capitalist from the middle class, believed that workers could only get rid of these difficulties and difficult 

conditions through voluntary “cooperatives. The cooperatives would be self-governing, industrial and agricultural 

communities, where the means of production had no private ownership and the pursuit of profit was abolished. 

Owen’s cooperative movement and the ideas behind it influenced many thinkers as well. One of them was William 

Thompson. 

This paper discusses how Thompson proposes a system instead of a free competition capitalist system. Thompson 

adopted Bentham's utilitarian principle as one of the main pillars of his critical analysis of the capitalist order and 

proposed far more radical reforms than Bentham's. According to Thompson, capitalism; it was a system of 

exploitation, instability and extreme injustices in income distribution. He also denied the claim that workers in the 

competitive capitalist system based on private property freely sold their labor power, claiming that workers cannot 

be free unless they have the means of production necessary for production. According to Thompson, the source of 
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the profit should be sought "at the value that the labor spent on raw material adds to it", thus formulating the theory 

of surplus value which Marx would later develop. 

As a result, in Thompson's view, the harmony between the security of labor, the highest objective of the political 

economy and the equality of incomes, could only be achieved by the implementation of a real cooperative society 

proposed by Owen, and she believed that this should be pioneered by trade unions. 

Keywords: Capitalism, utilitarianism, cooperative 

JEL Classification: B1, B14, B24 

 

1. Giriş 

Sanayi devrimi ile birlikte, kapitalist sanayileşmenin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar 

karşısında işçiler genellikle birlikler ve sendikalar kurmaya çalıştılar. Bu birliklerin bazıları 

başarı elde etmiş olsa da sanayileşme, emekçilerin geleneksel yaşamlarının tamamen 

yıkılmasıyla sonuçlanmıştı. Orta sınıftan insancıl bir kapitalist olan Robert Owen, işçilerin 

yaşadığı bu zorluklar ve güç koşullardan ancak kurulacak gönüllü “kooperatifler” yoluyla 

kurtulabileceklerine inanıyordu. Kooperatifler, kendi kendini yöneten, üretim araçlarının özel 

mülkiyetinin olmadığı ve kâr arayışlarının ortadan kaldırıldığı, sınai ve tarımsal topluluklar 

olacaktı. Owen’ın kooperatif hareketi ve bunun arkasındaki düşünceler, kendinin dışında birçok 

düşünürü de etkilemişti. Bunlardan bir tanesi de William Thompson idi. Dolayısıyla Bu 

çalışmada William Thompson’un serbest rekabete dayalı kapitalist sistem yerine, önerdiği 

«EŞİTLİKÇİ PİYASA SOSYALİZMİ» nin gerçekleşme koşullarının nelere bağlı olduğu ve 

yeni düzenin nasıl olacağı hakkındaki düşünceleri açıklanacaktır. 

2. Kapitalist Sisteme Yönelik Eleştirilerin Şiddetlenmesi 

1830’ları izleyen dönemde, İngiltere’de sanayi burjuvazisi, seçim sistemindeki değişikliklerin 

yardımıyla, Parlamento’daki etkisini, dolayısıyla toprak sahipleri karşısında siyasal gücünü 

artırmıştır. Öte yandan gelişen sanayi kapitalizmi, işçi sınıfını, sayıca nüfusun en kalabalık 

sınıfı haline getirmiştir. İşçi sınıfı, giderek artan yoksulluk ve vahşi kapitalizm olarak 

adlandırılan çalışma koşullarına karşı sendikalaşma ve ücretlerin artırılması talepleriyle 

mücadeleye girişmiştir. Bu ortamda, bir dizi sosyalist iktisatçı, Ricardo’nun formüle ettiği emek 

değer teorisinden ve faydacı teorinin eşitlikçi bir yorumundan yola çıkarak, mevcut düzene 

karşı eleştiriler getirmişlerdir. Ricardocu Sosyalistler denilen bu düşünürlerin en önde gelenleri, 

William Thompson, John Gray, John Francis Bary ve Thomas Hodgskin’dir. 

2.1. Ricardocu Sosyalistler 

Owen’ın reform önerileri, “Ricardocu Sosyalistler” tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. 

Ricardocu Sosyalistler’in düşüncelerinde temel ilke, Klasik İktisadın değer teorisi olmuş, ancak 

bu teoriden, klasiklerden farklı sonuçlara ulaşmışlardır. Değerin emek teorisinden “emeğin 

sömürülmesi teorisi” ile “artık değer teorisi”ni elde etmişlerdir. Bu iki yeni teoriye dayanarak 

ta, mevcut ücret sisteminin, işçiyi emeğinin karşılığı olan üründen yoksun bıraktığını öne 

sürmüşlerdir. Onlara göre emeğe ürettiğinin verilmesi hem adalet yönünden ve hem de 

ekonominin güven içinde işlemesi yönünden önemliydi. Böyle bir amaca ulaşmak için 

önerdikleri çareler de kooperatifler, sendikalar ve para reformu idi 

2.2. William Thompson  

William THOMPSON İngiliz iktisatçı İrlandalı büyük bir toprak sahibiydi düşünce 

bakımından, Jeremy Bentham'ın faydacılığı ile Robert Owen’ın ütopik sosyalist 

düşüncelerinden ve David Ricardo'nun politik iktisadının etkisinde kaldı, Owen ve Fourier ile 

birlikte kooperatifçi sosyalistlerden biri olarak anılan William Thompson’un 1824de 

yayınladığı temel kitabı “İnsan Mutluluğuna en Uygun Gelir Dağılımının İlkeleri Üzerine Bir 
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İnceleme” (an İnquiry into the Principles of the Distribution of Wealth Most Counducive to 

Happiness), daha sonra Marksizmin ana kaynaklarından biri olmuştur. Thompson, Bentham'ın 

faydacı ilkesini, kapitalist düzen hakkındaki eleştirel analizinin ana yapı taşlarından biri olarak 

benimsemişti ve Bentham’ınkinden çok daha radikal reformlar önermişti. Thompson’a göre, 

kapitalizm;  bir sömürü, istikrarsızlık ve gelir dağılımında aşırı adaletsizliklerin yaşandığı bir 

sistemdi. Ayrıca özel mülkiyete dayalı rekabetçi kapitalist sistem içinde emekçilerin emek 

güçlerini özgürce sattıkları iddialarını reddeden Thompson, işçilerin üretim için gerekli olan 

üretim araçlarına sahip olmadıkları sürece özgür olamayacaklarını iddia ediyordu. Thompson'a 

göre, karın kaynağı, "hammadde üzerinde harcanan emeğin, ona kattığı değerde" aranmalıdır 

Thompson, böylece, daha sonra Marks'ın geliştireceği artı değer teorisini formülleştirmiş 

oluyordu 

3. Eşitlikçi Piyasa Sosyalizmi 

Biraz önce vurgulandığı gibi, William Thompson, İrlandalı bir toprak ağası olmasına rağmen 

toprak sahiplerini “aylak sınıflardan biri” olarak nitelemiş ve emek tarafından üretilen üründen 

rant ve faiz olarak bir kısmının alınmasının haksızlık olduğunu öne sürmüştür. 

Thompson, mübadele değerinin tümünün emek tarafından yaratıldığını ve dolayısıyla bütün 

üretimin işçiye ait olması gerektiğini savunmuştur. Ona göre, mevcut toplumsal kurumlar işçiye 

sadece geçinebileceği kadar bir gelir vermekte ve geri kalan üretim ise toprak sahibi ile 

kapitaliste girmektedir. Mevcut sosyal düzende kapitalist sınıf, en az geçim ücreti ile üretimin 

kıymeti arasındaki farkın kendi üstün bilgi ve becerisinin hakkı olduğunu iddia etmekte ve sahip 

olduğu üstün “politik güç” nedeniyle de bu farkı ele geçirebilmektedir. 

Thompson kapitalizmin kaçınılmaz olarak bir sömürü, istikrarsızlık, acı ve gelir dağılımında 

aşırı dengesizlikler yaratan bir sistem olduğunu savunmaktaydı. Faydacı felsefeden hareket 

eden kapitalist sistem savunucuları, serbest piyasa işleyişinin kapitalistler ve işçiler dahil olmak 

üzere herkesin çıkarlarına hizmet ettiğini iddia etmekteydiler. Halbuki Thompson, kapitalizm 

altında emekçilerin emek güçlerini (yani çalışma kapasitelerini) özgürce satmakta oldukları 

şeklindeki iddiayı reddettiği için, kapitalizmin bu tutucu faydacı savunmasına karşı 

çıkmaktaydı. Thompson, işçilerin, üretim yapmak için gerekli alet ve materyallere sahip 

olmadıkları zaman, özgür olmadıklarını iddia etmekteydi. Emek gücünün satılması özgürce 

değil zorla yapılan bir müdahaleydi. Açlık korkusu, Şiddet araçları ile öldürme korkusu kadar 

zorlayıcıydı. 

3.1. Eşitlikçi Piyasa Sosyalizmi Sonuçları 

Thompson, adil, rekabetçi bir mübadele toplumunda “Bütün emek ürünlerinin, bunları 

üretenlerin teminatında olması gerekir” şeklinde bir sonuca vardı. Bu sonuç aynı zamanda 

sermaye sahibinin, yalnızca “daha aktif bir şekilde çalıştırılan üretken emekçiler ile aynı 

rahatlık içinde” yaşayabilmesi anlamına geliyordu. Thompson’un vardığı sonuca göre; bu 

kuralın (Bütün emek ürünlerinin, bunları üretenlerin teminatında olması gerekir) uygulamaya 

geçirilecek olması durumunda bütün işçilerin, bir nesil içinde, ister tek, ister grup olarak, kendi 

sermayelerine sahip olmaları ve emeklerinin bütün meyvelerini ellerinde tutmaları mümkün 

olacaktı 

3.2. Herkese Uyum İçinde Fayda Sağlanabilmesinin Zorunlu Koşulları 

Özgürce yapılan mübadelenin, mübadeleye giren herkese uyum içinde fayda sağlaması için 

Thompson, çok sıkı iki koşulun zorunlu olduğunu düşünmekteydi.  

1- İşçilerin, baskı altında değil de özgürce üretim yapabilmeleri için, “üretim için kendi sermaye 

ve materyallerine sahip olmaları zorunluydu” Tek başına hiçbir işçi bir başka işçiden ciddi 
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biçimde daha fazla sermaye kullanmadığı için böyle bir toplumda zenginliğin dağılımı 

kapitalizminkinden daha eşit olacaktı. 

2- Herkese uyum içinde fayda sağlanmasının ikinci zorunlu koşulu ise, “eğer rekabet evrensel 

düzeyde faydalı olacaksa, serbest rekabet üzerindeki bütün kısıtlamaların kaldırılmasıdır” 

Yani, üretimi kısıtlayan, herhangi bir piyasada tekelci üstünlükleri tesis eden veya koruyan, 

üretime vergi koyan veya sübvansiyon sağlayan ve miras yoluyla servet edinmeye izin veren 

bütün yasaların ortadan kaldırılması gereklidir. 

4. Sonuç 

Politik ekonominin en üst amacı olan emeğin güvenliği ile gelirlerin eşitliği arasındaki uyum 

ancak Owen tarafından önerilen gerçek bir kooperatif toplumunun uygulanmasıyla sağlanabilir. 

Thompson’un tarif etmekte olduğu sistem, yirminci yüzyıldaki eşitlikçi piyasa sosyalizmine 

ilişkin birçok teorik modele veya entelektüel bakışa çok benzemekteydi. Thompson, mevcut 

düzenin yeniden kurulması gerektiğini öne sürmüş, ancak bu yeni düzenin nasıl olacağı 

konusunu düşünmemiştir. Bu önemli eksikliğe rağmen, daha sonraları Rodbertus ve Marks 

tarafından öne sürülecek fikirlerin, özellikle “artık değer” (surplus value) kavramının öncüsü 

olarak Thompson gösterilir. 
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Türk Mevduat Bankaları Hizmet Ürünlerinin Kullanımında 

Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatini Etkileyen Unsurların 

Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Eskişehir İli Örneği 
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Özet 

Mali sistem içinde aracılık faaliyetlerini en etkin şekilde gerçekleştiren bankalar açısından giderek önem kazanan 

ve rekabetin büyük olduğu alanlardan biri de hizmet sektörüdür. Bankaların hedefleri karlılık ve verimliliklerini 

maksimum düzeye en az maliyetle çıkarabilmektir. Bu hedefleri doğrultusunda bankalar doğru müşteri 

memnuniyeti politikaları izleyerek, var olan müşterilerini ellerinde tutarken olası müşterileri de kazanmalıdırlar. 

Günümüzde bankacılık sektörü müşterilerine yenilikçi çözümler ışığında üretilen hizmetleri sunmayı 

benimsemiştir. Hizmet politikalarında ürünlerini maksimum müşteri memnuniyeti ile en iyi kalitede sunmaları 

önemlidir. Bankaların müşterileri farklı istek ve ihtiyaçlarla hizmet talep ederler. Bankalar bu doğrultuda 

bankacılık hizmet ürünlerinin kendilerine maliyetinden ziyade müşterilerinin kendilerini önemli hissetmelerini ve 

müşteri sadakati göstermelerini kapsayan değerleme sistemlerini benimserler. Müşterilerin memnuniyetlerinin 

ölçüsü mevduat bankalarının rekabetçi zorlu piyasalarda paylarını artırmalarına olarak sağlayacak önemli 

unsurlardan biridir. Bankalar bu açıdan hizmetlerinin kalitesi, çeşitliliği, ne kadar kazançlı olduğu, teknolojik 

yenilikler gibi birçok konuda gereken titizliği göstererek müşterilerinin bu hizmetlerden maksimum düzeyde 

yararlanmalarını ve işlemlerini tekrarlayarak sadakatlerini sağlamaya çalışırlar. Bu çalışma ile mevduat 

bankalarının finansal hizmetlerinden müşterilerinin memnuniyetleri ve bankaya olan sadakatlerini belirleyen 

unsurların belirlenmesine yönelik bir anket formu hazırlanmış Eskişehir ilindeki mevduat bankalarının bazı 

şubelerinden izin alınarak yüksek lisans öğrencileri aracılığıyla banka müşterilerine yüz yüze anket soruları 

okunmuş ve alınan cevaplar kaydedilmiştir. Ankete katılım bazı müşterilerin bilgi vermek istememesi, vakitlerinin 

olmadığını belirtmeleri, isteksizlik gibi nedenlerden dolayı çok yüksek sayıda olmamıştır. Ancak verilerin analiz 

edilmesine yetecek sayıda sonuca ulaşılmıştır. Anket uygulanırken müşterilerin demografik özellikleri göz önünde 

bulundurulmuş ve memnuniyet düzeyleri ve bankalarına sadakatlerini etkileyen unsurların belirlenmesine ilişkin 

sorular sorulmuştur. Sonuçlar SPSS (Statistical Packet for Social Science) istatistik programı ile analiz edilmiştir. 

Banka müşterilerinin işlemlerinin en kısa sürede halledilmesi ve en az süre beklemeleri, kullandıkları kredi 

kartlarından ücret alınmaması, internet ve mobil bankacılığı ücretlerinin artırılmaması ve bankanın müşterileri için 

özel ve önemli günlerde onları hatırlaması gibi unsurların memnuniyetleri ve bankaya olan sadakatlerini korumada 

önemli olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mevduat bankaları, bankacılık hizmetleri, müşteri, müşteri memnuniyeti 

JEL Sınıflandırması: G21, G29 

 

A Research on the Determination of Factors Affecting Customer 

Satisfaction and Loyalty in the Use of Turkish Deposit Banks 

Service Products: The Case of Eskişehir Province 
Abstract 

In the financial system, the service sector is one of the areas where competition is great and which is becoming 

more and more important for banks that perform their brokerage activities in the most effective manner. The goals 

of the banks are to maximize their profitability and productivity at minimum cost. In line with these objectives, 

banks should follow the correct customer satisfaction policies and gain potential customers while retaining their 

existing customers. Nowadays, the banking sector has adopted to provide services to its customers in light of 

innovative solutions. In service policies, it is important that they offer their products with the best quality with 

maximum customer satisfaction. The customers of the banks demand services with different requests and needs. 

In this respect, banks adopt valuation systems that include the fact that their customers feel important and show 

customer loyalty rather than the cost of banking service products. The measure of customer satisfaction is one of 

the important factors that will enable deposit banks to increase their share in competitive challenging markets. In 
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this respect, banks try to ensure maximum loyalty of their customers by repeating their transactions and ensuring 

their loyalty by showing due diligence on many subjects such as quality of services, diversity, how profitable they 

are and technological innovations. In this study, a questionnaire was prepared to determine the factors determining 

the satisfaction and loyalty of the customers from the financial services of deposit banks and the loyalty to the 

bank was read and face-to-face questionnaire questions were read to the Bank's customers through the permission 

of some branches of deposit banks in Eskişehir and the answers received were recorded. Participation in the survey 

has not been very high due to reasons such as unwillingness to provide information, stating that they do not have 

time, and reluctance. However, sufficient results were obtained to analyze the data. Demographic characteristics 

of the customers were taken into consideration while conducting the survey and questions were asked about 

determining the level of satisfaction and factors affecting their loyalty to the banks. The results were analyzed by 

SPSS (Statistical Packet for Social Science). It has been determined that the elements such as taking care of the 

transactions of the bank customers in the shortest time and waiting for the minimum time, not receiving fees from 

the credit cards they use, not increasing the internet and mobile banking fees, and remembering them on special 

and important days for the customers are important in maintaining their satisfaction and loyalty to the bank. 

Keywords: Deposit banks, banking services, customer, customer satisfaction 

JEL Classification: G21, G29  

 

1. Giriş 

Gelişmiş ülkeler açısından bakıldığında finansal hizmetlere erişim ve kullanımı %100’e 

yakındır. Bireysel ya da kurumsal kişilerin hemen hemen hepsi bankalardaki hesapları 

vasıtasıyla işlemlerini gerçekleştirir.  Gelişmiş ülkelerin bu başarılarının nedeni ülkede yaşayan 

herkesin mesafe kavramı olmaksızın bankacılık hizmetleriyle tanıştıracak ve sisteme dâhil 

olmalarını sağlayacak teknik, teknoloji ve güncel finansal hizmetleri geliştirmek için gereken 

çabayı göstermeleridir. Finansal hizmetler güncel hayatın içine o kadar fazla dâhil olmuştur ki 

normal yaşam faaliyetlerini karşılamak için bile sosyal güvenlik, gıda, okul vb. gibi konularda 

dahi kullanmak olmazsa olmaz hale gelmiştir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için bunu 

söylemek oldukça zordur. Çünkü genellikle ülkenin pek çok bölgesinde toplumun büyük 

çoğunluğunun bu hizmetlere ilişkin bilgisi ya hiç yok ya da çok sınırlı olduğu söylenebilir. Bu 

şekilde sistem dışındaki potansiyel kişilerin finansal hizmetlerle tanışması ve kullanması kayıt 

dışı ya da atıl tasarrufların sisteme kazandırılması açısından büyük önem arz etmektedir. 

Sisteme dâhil olan bu tasarruflar sermaye birikimine katkı sağlayacak, ekonomik büyümeyi 

destekleyecek ve hatta istihdamın artırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu şekilde bankacılık 

sektörüne dâhil olacak kesimin yasal kabul edilmeyen kurum, kişiler yani alternatif mali 

aracılardan da uzak kalması sağlanmış olacaktır. Ayrıca yasal bir sisteme dâhil oldukları için 

yasanın korumasına da dâhil olacaklar ve daha az maliyetlerle daha fazla kazanç elde 

edeceklerdir. Bankalar kar odaklı kuruluşlar olduğundan mümkün olan en yüksek müşteri 

sayısına ulaşmak birincil hedefleridir. Bundan dolayı günümüzdeki yoğun rekabet ortamında 

avantajlarını koruyabilmek için en yüksek müşteri memnuniyeti ve sadakati ile çalışmaları 

gerekmektedir. Bankacılık sektörü Türk mali piyasası içinde en yoğun aracılık faaliyetini 

gerçekleştiren hizmet odaklı mali kuruluşlardır. Bankalar en yeni teknolojilerle ve en yeni 

finansal hizmet çeşitliliği ile var olan müşterilerini korumalı ve potansiyel müşterilerine de 

ulaşabilmelidirler. Bunun için müşterileri ile iyi ve yakın ilişkiler kurmalı ve neden kendi 

bünyelerinde kalmaları gerektiğini iyi anlatmaları ve tam olarak onları finansal hizmetleri 

hakkında bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bunun için müşterilerine kendileri ile işlem 

yapmaları halinde rakiplerinden ne kadar daha fazla kazanç sağlayabileceklerini göstermeleri 

de çok önemlidir. Bankalar kendilerini avantajlı konuma geçirecek ve müşterileri ile 

aralarındaki bağı koparamayacak hale getirmek için müşterilerine çok çeşitli finansal hizmeti 

sunarak farklılık yaratmaya çalışırlar. Belki de sırf bu yüzden bankalar müşterileri ile bire bir 

ilişki kurmayı sağlayan yöntemleri benimsemektedir. Bu bağlamda bankalar, bankacılık hizmet 

ürünlerinin kendilerine maliyetinden ziyade müşterilerinin kendilerini önemli hissetmeleri ve 

memnun kalarak müşteri sadakati göstermelerini kapsayan değerleme sistemlerini 
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benimsemelidirler. Bu çalışma ile mevduat bankalarının finansal hizmetlerinden müşterilerinin 

memnuniyetleri ve bankaya olan sadakatlerini etkileyen unsurları ortaya koyabilmek amacıyla 

bir anket formu hazırlanmış ve Eskişehir ilindeki mevduat bankalarının bazı şubelerinden 

alınan izin öğrenciler aracılığıyla banka müşterilerine yüz yüze anket soruları okunmuş ve 

alınan cevaplar kaydedilmiştir. Ankete katılım bazı müşterilerin bilgi vermek istememesi, 

vakitlerinin olmadığını belirtmeleri, isteksizlik gibi nedenlerden dolayı çok yüksek sayıda 

olmamıştır. Ancak verilerin analiz edilmesine yetecek sayıda 375 adet anket sonucuna 

ulaşılmıştır. Anket uygulanırken müşterilerin demografik özellikleri göz önünde 

bulundurulmuş ve bireysel olarak hangi bankacılık hizmetlerinden haberdar oldukları, kullanıp 

kullanmadıkları ve memnuniyet düzeylerine yönelik bilgiler toplanmıştır. Müşterilerin 

memnuniyet seviyeleri ile sadakatlerine ilişkinin unsurlar istatistiksel olarak ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Sonuçlar SPSS (Statistical Packet for Social Science) istatistik programı ile analiz 

edilmiştir. Finansal hizmetlerden yararlanırken bankalarından memnun müşterilerin 

işlemlerinin en kısa sürede halledilmesi ve en az süre beklemeleri, kullandıkları kredi 

kartlarından ücret alınmaması, internet ve mobil bankacılığı ücretlerinin artırılmaması ve 

bankanın özel ve önemli günlerinde onları hatırlaması gibi unsurlardan dolayı bankaları ile 

çalışmaya devam etme konusunda kararlı oldukları sonucuna varılmıştır.  

Müşteri Sadakati 

İhtiyacınız olan ve bir kez satın almış olduğunuz ürün ya da hizmet için duyduğunuz 

memnuniyet ve tatmin duygusu belirlediğiniz ölçünüzün üstünde ise aynı işletmenin sunduğu 

bu ürün ve hizmetlerden tekrar yararlanmak isteği müşteri sadakatidir. İşletmeye sürdürülebilir 

bir bağlılık duygusu oluşur. Sadık müşteriler, başka işletmelerin farklı çeşit ve cazip tekliflerine 

rağmen tercih ettikleri ürün ve hizmeti tutarlı bir şekilde gelecekte de aynı işletmeden alma 

azmine sahiptir. Yani sadık müşteriler, ilk tercihlerini memnuniyet ve tatmin duygularının 

ölçüsüne göre kendilerine sunulan cazip pazarlama taktikleri, alternatif seçenekleri göz ardı 

ederek aynı hizmeti aynı işletmeden tekrar tekrar alma davranışı sergiler. Bu durum aynı 

sektörde hizmet veren rakip işletmeleri aynı hizmet ya da ürünü daha düşük maliyetlerle sunma, 

hizmet ve ürüne ilişkin bilgilendirme konusunda istekli davranmaya yönlendirecektir. 

Müşteri Sadakatinin Boyutları 

 Müşteri sadakatine ilişkin üç önemli başlıktan söz edilebilir. Bunlardan ilki sadakatin 

davranışsal boyutu, ikincisi sadakatin tutumsal boyutu ve son olarak sadakatin bilişsel 

boyutudur. Aşağıda kısaca bu başlıklara değinilmiştir. 

Davranışsal Sadakat 

Davranışsal sadakat boyutunu müşterinin her zaman aynı hizmeti almayı tercih etmesi ya da 

aynı markayı satın almayı istemesi davranışını ifade etmektedir. Davranışsal sadakat boyutunda 

dikkat edilmesi gereken nokta satın alma isteği duyulan hizmet ya da ürünün devamlı olarak 

alınması eylemi söz konusudur. Bu şekilde fiili olarak tekrar edilen davranış satın almaya 

yönelik pozitif bir durumun ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Davranışsal sadakat yaklaşımı 

müşterinin sadakatini sadece aralıksız olarak satın alma ile açıklar. Bu yaklaşımdaki sorun 

satışın tekrarlanması daima markaya olan bağlılığın bir sonucu olmamasıdır. Örneğin bir banka 

müşterinin devamlı aynı bankayla işlemlerini gerçekleştirmesi yalnızca bankayla arasındaki 

psikolojik bağlılık olarak açıklanamaz. Çünkü sektörde bu hizmetleri alabileceği alternatif bir 

banka olmayabilir. Bu durum tercihten çok zorunluluk olarak açıklanabilir. Bankanın sunduğu 

hizmetleri satın almak her zaman müşterinin taahhüdü olarak algılanmamalıdır. 
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Tutumsal Sadakat 

Tutumsal sadakat boyutu, müşterinin duyduğu memnuniyet ve tatmin olması halinde ürün ve 

hizmete yönelik geliştirdiği duygusal tutumlar olarak ifade edilebilir. İşletmenin performansı 

ile müşterinin algısı arasında mutlak bir bağlantı söz konusudur. Bu bağın ölçüsü doğrudan 

tutumsal sadat boyutu ile ilişkilidir. Yukarıdaki örneğimizi devam ettirirsek tutumsak sadakatte 

banka müşterisinin bankaya duygusal açıdan bağlı olduğu ve sadakatinin derecesinin yüksek 

olması durumu söz konusudur. Yani müşterilerin aynı ürün ve hizmetler için duygusal 

taahhütleri söz konusudur. Bu durumda sekterdeki rakip bankaların hizmetlerini tercih etmezler 

ve bankalarını rakiplerine karşı savunurlar. Bu durum bankalarının yönetim kadrosunun da 

sadık müşterilerinin hangi nedenlerle bankanın hizmet ve ürünlerini tercih ettiklerini 

anlamalarına yardımcı olur. Bu boyutta hizmetin fiilen tekrar alınması gibi bir durum olmasa 

da müşterinin olası müşterilere bankayı övmesi, hizmetleri hakkında olumlu konuşması, 

bankayı onlara tavsiye etmesi bankaya müşterilerin hizmet satın almak için yönlenmesi 

açısından önemlidir. Bankanın tutumsal sadakate sahip müşterilerinin bu olumlu davranışları 

bankaları için etkili ve bedava reklamdır. 

Bilişsel Sadakat 

Bilişsel sadakat boyutu; daha önce yaşanan tecrübeler ışığında edinilen bilginin baz alınması 

ve marka inancına dayanması olarak açıklanabilir. Bu sadakat hem tutumsal hem de davranışsal 

sadakati içerir. Bu sadakat için aslında müşterinin başka bir rakip bankanın hizmetlerinden 

yararlanma imkanı olmasına rağmen yine de aynı bankanın aynı ürün ve hizmetlerini satın 

almaya devam etmesi ve diğer olası müşterilere de bunu tavsiye etmesi ile açıklanabilir. Bu 

sadakate sahip olan bir müşterinin sahip olması gereken bazı şartlar vardır. İlk olarak hizmeti 

satın alması tesadüfi değildir. Bilinçli olarak yapar. Bu davranışını belli bir zaman aralığında 

gerçekleştirir. Bu hizmeti satın alırken birden fazla banka alternatifi olmasına rağmen birini 

seçer. Hizmeti satın almadan önce belli bir değerlendirme sürecinden geçirir.  

Müşteri Sadakati Düzeyleri 

Tablo.1. de örüldüğü gibi müşterilerin sadakat düzeyleri farklılık göstermektedir. Müşterinin 

aynı hizmeti satın alma derecesi ve sadakati birlikte değerlendirildiğinde sadakatinin düzeyi 

banka örneğinden hareketle bankanın müşterisini daha iyi bir şekilde analiz etmesine, istek ve 

tercihlerini ve beklentilerini belirleyerek yeni stratejiler geliştirmelerine yardımcı olacaktır. 

Tablo 1: Müşteri Sadakat Düzeyleri 

 

Dick A. S. ve Basu K. (1994) “Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework” 

https://www.academia.edu/5464947 

Eğer banka müşterisi tutumsal sadakate sahip değilse ürün ve hizmetleri satın almayacaktır.  

Bankanın yeni bir hizmetini piyasada tanıtırken yetersiz kalması tutum oranının düşük 

olmasının nedenlerinden biri olabilir. Müşterisini kazanmak için banka yönetim biçimini 

gözden geçirerek onun ilgi ve tercihlerine yönelik uygulamalara yer vermelidir. Ancak sadece 

bankanın yeni ürününü piyasa da tutundurmaması tek neden olmayabilir. Çünkü sektörde pek 

çok bankanın birbiri ile benzer hizmetleri aynı piyasa içinde sunmaları da müşteri tutumunun 

hizmete karşı düşük olmasının bir diğer nedeni olabilir. Müşteri sadakati bankaların birbirleri 

ile rekabet etmelerin de önemli bir avantajdır. Sektördeki bankaların hedefi mümkün olan en 

yüksek sayıda sadık müşteriler yaratmaktır. Bankanın müşteri sadakat düzeyini tahmin etmesi 
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ve müşteri ilişkilerini amacına hizmet edecek şekilde yönetmeleri gerekmektedir. Sahte sadakat 

düzeyinde müşteri bankasından tercih ettiği hizmeti tekrar tekrar alır ancak, bankasına karşı 

olumlu bir tutum beslemez. Duygusal açıdan bir bağımlılığı yoktur ve bankasını ya da satın 

aldığı hizmeti sevme zorunluluğu da yoktur. Ancak aynı hizmeti devamlı satın alılar. O zaman 

müşterinin sahte sadakat düzeyinde olma nedeni ya satın aldığı hizmetin alternatifi yoktur ya 

da müşterinin seçim şansı bulunmamaktadır. Bu müşteriler aldıkları hizmetin alternatifini sunan 

bir başka banka bulduklarında kolaylıkla bankalarını değiştirebilirler. Gizli sadakat düzeyinde 

bankanın müşterisi satın aldığı hizmeti sık sık tekrar etmez. Buna rağmen müşteri bankasına 

çok güçlü bir duygusal bağ ile bağlıdır. Tutumsal değil durumsal unsurlardan kaynaklanan 

böyle bir durumda banka müşterisinin hizmeti daha sık satın alma davranışı göstermesi için, 

neden bu hizmeti sıklıkla satın alamadığını ve bu davranışını etkileyen unsurları tespit 

etmelidir. Daha sonra çözüme odaklı startejilerin geliştirilmesi gereklidir.  Güçlü veya mutlak 

sadakat bankaların en fazla tercih ettiği düzeydir. Çünkü müşterisi yüksek düzeyde hizmet satın 

alma davranışı sergiler. Bu düzedeki müşteriler banka için olumlu tutum besler. Bankasının 

hizmetlerini sıklıkla satın alır. Bankasının olumsuz ya da yanlış bir davranışını dahi hoş 

karşılayarak rakip bankalara gitmez. Güçlü sadakat düzeyine sahip müşteriler rakip bankaların 

sunduğu aynı hizmete karşı dirençlidirler. Bankalarını diğer olası müşterilere över ve 

hizmetlerinden sıklıkla yararlanırlar. Dolayısıyla bankaların en önemli hedeflerinden biri güçlü 

sadakat düzeyindeki müşterilere sahip olmaktır. 

Müşteri Sadakatini Etkileyen Faktörler 

Vazgeçilmezlik, güven, ödüllendirilmek, umursanmak müşteri sadakatine etki eden temel 

unsurlardır. Bankaların hedef piyasası ve sunduğu hizmet ve ürünlerine göre bu unsurların 

ağırlıkları farklılaşır.  

Güven, sözlük anlamı korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusudur. 

Bu tanıma uygun olarak bir kişi karşısında bulunan kurum ya da bireyin davranışlarından ve 

kararlarından emin olarak hareket edebilir. Bir bankanın müşterisinin sadakatini kazanmasında 

müşterisinin satın almak istediği hizmetlere yönelmesinde bankasına duyduğu güven büyük bir 

önem ifade eder. Bankacılıkta güvenilirlik, TBB’nin bankacılık etik ilkelerinde “Tüm hizmet 

ve işlemlerde, müşterilere karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi 

verirler, müşteri hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.”(www.tbb.org.tr) olarak 

tanımlanmıştır. Aslen müşteri açısından bankasının dürüstlüğü çok önemlidir. Vazgeçilmezlik, 

bankanın müşterilerine hizmetlerini ve ürünlerini tanıtabilme ve satın alınmasını sağlayabilmek 

için doğru müşteri yönetim ilişkisini kurmasına bağlıdır. Eğer banka müşterisini kaybederse, 

müşterinin vazgeçme maliyeti sunulan ürünleri ve hizmetleri kullanma sayısıyla doğrudan 

ilişkilidir. Umursanmak bu kavramında müşteri ilişkileri yönetimi ile yakından ilişkili olduğunu 

söylememiz gereklidir. Müşteri işlemlerinin analizi yapılarak müşterinin davranışlarını 

incelemek ve çözümlemek elde edilen bilgi güçlü ve uzun süreli müşteri ilişkisine dönüştürmek 

için kullanılabilir. Umursamak, müşteri memnun olmadığı zaman şikâyetinin dinlenmesi ve 

çözüm getirilmesi durumunu açıklayabilir. Ancak tek başına yeterli değildir. Müşterinin 

umursandığı duygusunun hangi ürün ya da hizmeti satın almak istiyorsa tam zamanında, doğru 

kanaldan ve istediği özelliklere sahip ürünü sunmakla kazandırılacağı unutulmamalıdır. Bu 

şekilde sadakatini sorgulayan müşteri kaybedilmeden tekrar kazanılabilir. Ödüllendirme, 

benzerleri arasında bireyin aynı bankadan aynı hizmet alma davranışını tekrarlamak istemesini 

sağlayacak mükâfattır. Bankanın sunduğu hizmetleri pazarlama stratejilerini destekleyecek bir 

faktördür. Bazen müşterilerin bir kısmı sadakatle bankalarına bağlanmak noktasında ödülü 

diğer unsurların arasında en öne koyabilir. Ödüllendirilmek müşterinin aynı hizmetlerden 

yararlanmak veya ürünleri satın alma davranışını tekrarlamalarında motive eden bir unsurdur. 

Buna en iyi örnek bankanın kredi kartını kullanan müşterilerine belirli limitlerde alış veriş 

yaptıklarında bonus vermesidir. Bonuslar bankanın uygulamalarına göre çeşitlilik gösterebilir.  
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Sadık Müşterinin Bankası Açısından Önemi  

Bankacılık sektörü rekabetin çok yoğun olarak yaşandığı piyasalarda hizmet vermektedir. 

Ulusal ya da uluslararası piyasalarda her banka sahip olduğu payı korumak kadar payını 

artırmak için planlamalar yapar ve hedeflerini ona göre belirler. Günümüzde bankaların olası 

gördüğü müşterilerin beklentileri, istek ve arzularının neler olduğunu tespit ederek, hizmetlerini 

bu doğrultuda tanıtmaları piyasadaki paylarını korumak ve paylarını artırarak devamlılık 

sağlamak açısından önemlidir. Bankalar bunun farkında oldukları için müşterileri ile dürüst, 

yakın ve güvene dayalı bir ilişki kurarak rekabette üstünlük sağlamayı hedefler. Kısacası 

rekabet üstünlüğü sağlamak için bankalar müşteri memnuniyetine odaklanmalıdır. Müşteri 

sadakatini sağlayan banka kârını ve piyasadaki payını artırabileceği en önemli stratejik adımı 

atmıştır. Bu durum bankanın müşterisinin sadakatini devam ettirebilecek iletişim süreçlerini 

doğru yönetiyor demektir. Müşterinin memnuniyeti ile doğru orantılı olarak hizmet alımı 

davranışını tekrarlaması sağlanacak ve banka gelirlerini artıracaktır. Bankanın müşterilerini 

elinde tutmak ya da olası müşteriler kazanmak için gösterdiği çaba ve katlandığı maliyet 

müşterilerin tercih önceliğini kazandığında elde edeceği kazançla mahsup edilmiş olacaktır. 

2. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Bu çalışma ile müşterilerin bankalarına olan sadakatlerini hangi faktörler etkilemektedir 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için müşterilerin demografik özellikleri ve bankalarından 

beklenti ve istekleri temel alınarak yapısal eşitlik modeli ile betimsel istatistikleri de 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın kapsamı Eskişehir ilindeki bankacılık sektörüne 

ilişkin mevcut müşteriler ve olası müşteriler ile sınırlandırılmıştır. Literatürde yapılan birçok 

çalışmada araştırma konusuna ilişkin anket hazırlanarak sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Kanaatimce de müşteri memnuniyetinin sorgulanmasında en iyi yöntem anket uygulanmasıdır. 

Bu amaçla anketi cevaplaması düşünülen müşterilerin cevaplaması için ilk önce demografik 

özelliklerini öğrenmeye yönelik sorular hazırlanmış ve izleyen soruların ise bankalarına 

sadakatlerini ölçmeye yönelik olmasına dikkat edilmiştir. Bu bağlamda 30 soruluk bir anket 

oluşturulmuştur. Anket yüz yüze tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Evrenimizi Türk bankacılık 

sektöründe hizmet veren kamu ve özel mevduat bankalarının müşterileri ve her hangi bir sebep 

ile banka içinde ve müşterilerin yanlarındaki olası müşteriler oluşturmuştur. Anketin 

uygulanmasında banka içinde alınan izine dayanarak lisans öğrencilerinin yardımı ile 452 

müşteriye sorular okunarak sorulmuş alınan cevaplardan çalışmaya 375 anket verisi dahil 

edilmiştir. Veriler SPSS istatistik paket programı ile analiz edilmiştir.  

3. Araştırmanın Bulguları 

Müşterilerin Demografik Özellikleri 

Araştırma modelinde öncelikle müşterilerin demografik özelliklerine bağlı olarak müşteri 

sadakatini etkileyen faktörleri değerlendirmek için yaş, cinsiyet, gelir durumu, kaç yıldır 

bankanın müşterisi oldukları gibi sorular sorulmuştur. Alınan cevapların sonuçları aşağıdaki 

tablolar yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. 

Tablo 1: Banka Müşterilerinin Yaş Dağılımı 

Yaş Aralığı Frekans % Frekans 

20 ve altı 63 16,4 

24 - 30 87 24,9 

34 - 45 79 20,5 

46 - 52 76 21,3 

55 yaş ve üstü 70 16,9 

Toplam 375 100 
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Tablo1.de görüldüğü gibi ankete katılan 375 müşterinin %16,4 ü 20 yaş altı çoğunluğu 

üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. %24,9 unu 24 - 30 yaş aralığındaki müşteriler, %20,5 

ini 34 - 45 yaş aralığındakiler, %21,3 ünü  46 - 52 yaş grubu ve 55 yaş üstü yaş grubu ise %16.9 

unu oluşturmaktadır. 
 

Tablo 2: Banka Müşterilerinin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet Frekans %Frekans 

Erkek 199 59,6 

Kadın 176 40,4 

Toplam 375 100 
 

Tablo2. de ankete katılan müşterilerin %59,6 sının erkek ve %40,4 ünün kadın müşteriler 

olduğu görülmektedir. 
 

Tablo 3: Banka Müşterilerinin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

Öğrenim Bilgisi Frekans % Frekans 

Eğitimsiz 55 16,56 

İlk ve Ortaöğretim 51 14,76 

Lise ve Dengi  72 19,45 

Üniversite Mezunu Ya Da Öğrenimine Devam Edenler 168 42,63 

Yüksek Lisans ve Doktora 29 6,6 

Toplam 375 100 
 

Tablo.3. de ankete katılan müşterilerin büyük çoğunluğunu (%42,63) ile Eskişehir’in üniversite 

ili olması nedeniyle üniversite öğrencisi ya da mezunları oluşturmuştur. Eğitimsiz olanlar 

%16,56 ve ilk-orta öğrenimi olanlar %14,76 dir. Lise ve dengi okullardan mezunlar ise 

%19,45’dir. En az yüzdeyi (%6,6) yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlar oluşturmaktadır. 
 

Tablo 4: Banka Müşterilerinin Gelir Durumlarının Dağılımı 

Gelir Düzeyi Frekans % Frekans 

Asgari Ücretin Altıda TL 63 15,43 

2000-3.500 TL 154 34,23 

3.501- 4.000 TL 85 27,71 

4001 ve Üstü TL 73 22,63 

Toplam 375 100 

 

Tablo.4. de görüldüğü gibi 2000 – 3.500 arasında geliri olanlar %34,23 ü oluşturmaktadırlar. 

Asgari ücretin altındakiler %15,43 iken 3.501-4.000 aralığında gelire sahip olanlar %27,71 ve 

4.001 ve üstünde kazananlar ise %22,63dür. 

 

Tablo 5: Banka Müşterilerinin Çalıştıkları Banka Sayısının Dağılımı 

Banka Sayısı Frekans % Frekans 

Sadece 1 Banka 121 32,9 

2 Banka 168 43,87 

3 veya 4 Banka 72 18,95 

4 Bankadan Fazla 14 4,28 

Toplam 375 100 
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Tablo.5 de 2 banka ile çalışanların %43,87 olduğu ve sadece 1 banka ile çalışanların %32,9 

olduğu, 3 veya 4 banka ile çalışanların %18,95 ve 4 bankadan daha fazlasından hizmet alanların 

%4,28 olduğu görülmektedir. 

Tablo 6: Banka Müşterilerinin En Fazla Çalıştıkları Bankanın Kaç yıldır Müşteri Olduklarına 

Göre Dağılımları 

Yıl Frekans % Frekans 

1 Yıl ve Daha Az 85 17,2 

3-5 Yıl 127 28,69 

5- 10 Yıl 152 44,54 

10 Yıldan Daha Fazla 11 9,57 

Toplam 375 100 

 

Tablo 6. ile banka müşterilerinin en fazla çalıştıkları bankanın kaç yıldır müşterisi olduklarının 

cevabı görülmektedir. Buna göre 5-10 yıl arasında %44,54, 3-5 yıl arasındakiler %28,69, 1 yıl 

ve daha az çalışanlar %17,2 ve 10 yıldan daha fazla bankası ile çalışan müşteriler %9,57 dir. 
 

Banka Müşterilerinin Bankalarına Olan Sadakat Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatikler 

Bu duruma ilişkin sorular likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. 1- Kesinlikle katılmıyorum, 2-

Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4- Katılıyorum ve 5- Kesinlikle katılıyorum olarak Eskişehir 

ilinde hizmet veren kamu ve özel bankaların müşterilerinin bankalarına olan sadakat düzeyleri 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

Tablo 7: Müşteri Sadakati Betimsel İstatistikler 
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Katılım durumu 

1 2 3 4 5   

Fi 

%fi 

Fi 

%fi 

Fi 

%fi 

Fi 

%fi 

Fi 

%fi 

Xort S 

1.S Bankanın Kamu Bankası 

Olmasıdır. 

10 

3,35 

31 

8,5 

45 

10,23 

184 

45,36 

105 

32,56 
3,54 1,371 

2.S Bakanın Özel Banka 

Olmasıdır. 

32 

11,49 

40 

15,2 

12 

4,56 

150 

37,5 

141 

31,25 

2,92 1,109 

3.S Bankanın Şube Sayısı 

Yeterlidir. 

9 

2,3 

10 

3,1 

12 

4,2 

82 

18,04 

262 

72,36 
4,05 1,195 

4.S Kurum Maaşımı Bankadan 

almamdır. 

44 

14,23 

56 

16,56 

36 

11,75 

152 

37,52 

87 

19,94 

2,78 1,304 

5.S Kredi Kartının Her Yerde 

Geçmesi Ve Taksit Sayısının 

Fazla Olmasıdır. 

14 

4,1 

22 

10,4 

18 

7,2 

157 

37,7 

164 

40,6 

3,25 1,339 

6.S Para Makinelerinin Sayısının 

Fazla Olması ve Her Yerden 

Ulaşabilmemdir. 

20 

8,6 

33 

10,2 

28 

7,72 

129 

32,25 

165 

41,23 
3,52 1,321 

7.S Bankanın Şube Sayısının Fazla 

Olmasıdır. 

 82 

20,26 

65 

13,8 

51 

12,9 

111 

38,64 

66 

14,4 

2,96 1,304 

8.S Banka çalışanları İlgili ve 

Güler Yüzlüdür. 

18 
7,2 

26 
6,5 

24 
5,8 

174 
43,2 

133 
33,5 

3,35 1,328 

9.S Banka Çalışanları Temiz ve 

Kişisel Bakımlarına 

Özenlidirler. 

20 

8,6 

14 

4,2 

33 

10,2 

152 

38,0 

156 

39,0 

3,23 1,359 

10.S Bankanın Çok Eski Bir 

Kuruluş Olmasıdır. 

74 

18,5 

133 

33,3 

26 

12,6 

89 

22,3 

53 

13,3 

2,56 1,301 

11.S Bankanın Güven Vermesidir. 21 
5,1 

31 
9,8 

39 
12,0 

174 
44,8 

110 
28,3 

3,41 1,335 

12.S Bankada Bekleme süresinin Az 

Olması ve İşlemlerin Kısa 

Sürede Bitmesidir. 

28 

8,3 

42 

12,3 

56 

14,0 

135 

35,3 

114 

30,1 

3,10 1,298 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts       Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                 10-13th October 2019 
 

126 

 

 

K
es

in
li

k
le

 

K
a

tı
lm

ıy
o

r
-

u
m

 

K
a

tı
lm

ıy
o

r
-

u
m

 

K
a

ra
r
sı

zı
m

 

K
a

tı
lı

y
o
r
u

m
 

K
es

in
li

k
le

 

K
a

tı
lı

y
o
r
u

m
  

13.S Banka Çalışanları Bilgilidir. 

Sorularıma Cevap Verebilir. 

24 

6,8 

26 

7,1 

28 

8,0 

161 

40,1 

136 

38,0 

3,20 1,368 

14.S Bankanın İnternet Hizmetini 

Ucuza, Hızlı ve Güvenle 

Sunmasıdır. 

40 

11,2 

62 

17,15 

34 

9,7 

137 

34,15 

102 

27,8 

2,99 1,209 

15.S Finansal Hizmet Çeşitlerinin 

Fazla Olmasıdır. 

31 

8,8 

42 

11,5 

47 

12,5 

160 

42,5 

95 

24,7 

3,01 1,298 

16.S TV de Çok Fazla Reklamının 

Yapılmasıdır. 

82 
19,8 

158 
38,3 

65 
18,0 

60 
17,8 

10 
6,1 

2,30 1,180 

17.S Tanıdıklarımın ve 

Yakınlarımın Tavsiye 

Etmeleridir. 

66 

18,0 
 

 

125 

33,0 

33 

9,0 

135 

36,2 

16 

3,8 

2,97 1,192 

18.S Banka Çalışanlarının Beni 

Tanımasıdır. 

29 
7,3 

27 
7,0 

29 
7,2 

142 
37,3 

148 
41,2 

3,04 1,160 

19.S Şubede şikâyet ve İsteklerimi 

Dinleyen ve Çözüm Üreten 

Müşteri Temsilcisinin 

Bulunmasıdır. 

 

29 

7,3 
 

 

28 

7,0 

 

38 

9,8 

 

133 

37,3 

 

147 

38,6 

3,2 1,265 

20.S Mevduatıma Daha Yüksek 

Faiz Almamdır. 

30 

7,8 

28 

7,0 

34 

8,6 

132 

34,8 

151 

41,8 
3,56 1,325 

21.S Kolay ve Ucuz Kredi 

Kullandırmasıdır. 

29 
7,3 

31 
8,0 

32 
9,0 

145 
38,3 

138 
37,4 

3,44 1,336 

22.S Bankaya Güvenim sarsılırsa 

Bankamı Değiştiririm. 

27 

6,5 
 

45 

12,0 

49 

13,4 

154 

38,4 

100 

29,7 

3,01 1,299 

23.S Mevduatıma daha Yüksek 

Faiz Bulursam Başka Bankaya 

Giderim 

35 

8,8 

48 

11,9 

40 

9,6 

158 

41,0 

94 

28,7 

3,47 1,324 

24.S Kurum Maaşım Başka 

Bankaya Taşınırsa Bende 

Bankadan Ayrılırım 

24 

5,3 

35 

9,8 

52 

14,0 

162 

39,7 

102 

31,2 

3,28 1,224 

25.S Kredi Kartı Ücreti Alınırsa ya 

da Artırılırsa Başka Bankaya 

Giderim. 

14 
5,2 

17 
7,6 

42 
11,7 

174 
43,5 

128 
32,0 

3,58 1,432 

26.S İşlemlerin Gerçekleştirme 

Süresi Uzarsa, Çok Beklersem 

Bankamı Değiştiririm. 

 

 

28 
9,0 

31 
9,4 

17 
6,8 

127 
31,8 

172 
43,0 

3,56 1,441 

27.S İnternet, Mobil Bankacılıktan 

Gerçekleştirdiğim Hesap Ve 

İşlemler İçin Alınan Komisyon 

Ve Masraflar Artarsa 

Bankamı Değiştiririm. 

 

27 

6,6 

18 

7,6 

19 

8,1 

148 

37,2 

163 

40,5 
3,69 1,225 

28.S Şehirde Başka Banka 

Olmasaydı Bankanın sadık 

Müşterisi Olurdum. 

51  

12,8 

15 

9,5 

9 

4,6 

125 

29,3 

175 

43,8 

3,25 1,336 

29.S Beni Tanıyan Personelin Bana 

Özel İlgisi Bankaya sadakatimi 

Sağlar. 

12 

4,2 

18 

5,8 

23 

10,3 

150 

37,4 

172 

42,3 
4,01 1,334 

30.S Bankanın Özel Günlerimde 

Beni Hatırlaması Bankaya 

Sadakatimi Sağlar. 

21 
6,5 

 

24 
7,0 

32 
9,3 

130 
32,5 

168 
44,8 

3,59 1,229 

 

Tablo 7’ye göre Xort değerinden hareketle bankalarına sadakat duyan müşterilerin oranlarının 

3,50-4 arasında ve üzerinde değerleri aldığı görülürken bu değerin altındaki 2-3 arasındaki 

değerler için bankalarına sadakat duymadıkları söylenebilir. En yüksek ortalamalara 

bakıldığında bankanın kamu bankası olması müşterilerin bankayı tercihlerinde devlet güvencesi 

algısından dolayı sağlamlık ve güvenilirliğe önem verdiklerini ifade etmektedir. Katılımcılar 

maddeye %45,36 ile katılıyorum ve %32,56 ile kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. 

Benzer şekilde bankanın güven vermesi düşüncesine 3,41 ortalama ile %44,8 i katılıyorum ve 

%28,3 ü kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. Müşteri tercihleri açısından bankanın 
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kolaylıkla ulaşılabilirliği önemli bir özelliktir. Bu açıdan katılımcılar 4,05 gibi yüksek bir 

ortalama ile bankalarının şube sayısının fazla olması gerektiğini ve 3,52 ortalama ile zaman 

mekân kaygısı duymadan para makinelerinin sayısının fazla olması ve her yerden 

ulaşabilmesini istemektedirler. Tasarruflarını mevduat olarak değerlendiren müşteriler 

açısından mevduat hesaplarına ödenen faiz oranlarının yüksekliği tercih edilme nedenlerinden 

biridir. Bu düşüncenin ifade edildiği 20.S da 3,56 ortalama ile %34,8 katılıyorum ve %41,8 i 

kesinlikle katılıyorum cevaplarını vermiştir. Müşterilerin sadakatsizlik yapabileceği 

durumlardan biri olarak 3.58 ortalama ile “Kredi Kartı Ücreti Alınırsa Ya Da Artırılırsa Başka 

Bankaya Giderim.” düşüncesine %43,5 katıldığını ve %32,0 de kesinlikle katıldığını ifade 

etmişlerdir. Müşteri memnuniyetsizliği doğuran iki önemli nedenin ilki müşterilerin bankada 

geçirdikleri zamana verdikleri değeri açıklayan “İşlemlerin Gerçekleştirme Süresi Uzarsa, Çok 

Beklersem Bankamı Değiştiririm” düşüncesidir. Bu düşüncenin ortalaması 3,56 dır ve %31,8 

katılıyorum, %43,0 kesinlikle katılıyorum cevabı vermiştir. İkincisi ise ” İnternet, Mobil 

Bankacılıktan Gerçekleştirdiğim Hesap ve İşlemler İçin Alınan Komisyon ve Masraflar Artarsa 

Bankamı Değiştiririm.” 3,69 ortalama ile %37,2 si katılıyorum ve %40,5 i kesinlikle 

katılıyorum cevabını paylaşmıştır. Bu durum müşteri memnuniyeti açısından komisyon 

masraflar için ödenen para miktarının önemli olduğudur. Banka personelinin müşterileri ile 

olan yakın ve birebir ilişkisi müşteri memnuniyetini ve bankaya olan sadakatlerine olumlu en 

fazla etkiyi yapmaktadır. 29 ve 30.Sorularda 4,01 e 3,59 ortalama bu duruma işaret etmektedir. 

“Beni Tanıyan Personelin Bana Özel İlgisi Bankaya sadakatimi Sağlar.” düşüncesine 

katılımcılar %37,4 katılıyorum ve %42,3 kesinlikle katılıyorum cevabını verirken, “Bankanın 

Özel Günlerimde Beni Hatırlaması Bankaya Sadakatimi Sağlar.” Düşüncesine ise %32,5 

katılıyorum,%44,8 kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. 

 

4. Sonuç 

Türk mali sistemi içinde çok önemli işlevi olan kar odaklı çalışan bankaların faaliyetlerinde 

süreklilik ve başarının olması sundukları üretim ve hizmet kalitesi ile doğru orantılıdır. 

Bankalar bu hizmet ve ürünlerini müşterilerine pazarlama hedefini benimsemiştir. Müşterilerin 

hangi banka ile çalışacaklarına karar vermeleri için etken bazı unsurlar vardır. Bu unsurların 

neler olduğunu bulmak ve ona göre hizmet planı oluşturmak bankalar açısından rekabet avantajı 

sağlayacaktır. Bankalar yalnızca müşterilerini kazanmakla kalmayıp onların bankaya 

sadakatlerini de sağlamak zorundadırlar. Müşteriler yaptıkları işlemleri ne kadar çok tekrarlar 

ise o kadar banka gelirleri artacaktır. Banka müşterilerinin memnuniyeti ve sadakatleri üzerine 

Eskişehir ilindeki kamu ve özel mevduat bankaları müşterilerine (375 kişi)      yapılan anket 

temelli bu çalışmanın katılımcılarının demografik özellikleri açısından yaşlarının %24,9 oranı 

ile 24 - 30 arasında olduğu, %59,6 ile erkek müşteriler olduğu, katılımcıların %42,63 ünün 

üniversite mezunu ya da üniversite öğrencisi olduğu,  %34,3 ünün gelir aralığının 2000-3500 

TL olduğu, %43,87 sinin 2 banka ile çalıştığı ve 152 müşterinin %44,54 oranı ile 5-10 yıl 

aralığında aynı banka ile çalıştığı tespit edilmiştir. Betimsel istatistik sonuçlarına ilişkin müşteri 

memnuniyeti ve sadakati açısından bankanın yeterli şubesinin olması ve banka personelinin 

müşterisine birebir ilgisi en olumlu katkıyı sağlayan maddeler olduğunu ifade edebiliriz. 

Otomatik para makinelerinin sayısının fazla olması, bankanın güvenilirliği, mevduata verilen 

yüksek faiz oranı müşteri memnuniyetini destekleyen düşüncelerdir. Müşterinin bankasına olan 

sadakatini destekleyen düşünceler olarak; işlemlerinin en kısa sürede halledilmesi ve bankada 

en az süre beklemeyi, kullandıkları kredi kartlarından ücret alınmaması, internet ve mobil 

bankacılığı ücretlerinin artırılmaması ve bankanın müşteri için özel ve önemli günlerde onu 

hatırlaması olarak tespit edilmiştir. 
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BDDK’nın Gözetiminde 2008-2015 Dönemi Türk Bankacılık 

Sektöründeki Gelişmelerin Tablolar ve Grafikler Yardımıyla 

Analizi 
 

Nuray İslatince1 

 

 

Özet 

Son yıllardaki gelişmeler ışığında Türkiye’de mali sektörle birlikte bankacılık sektörünün de ciddi bir büyüme 

potansiyeline sahip olduğu açıktır. Daralan dünya büyüyen ekonomiler gelişen para ve sermaye piyasalarına etkin 

bir şekilde uyum sağlaması beklenen bankacılık sektörünün de güçlenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.  

Değişken faktörlere bağlı olarak karşı karşıya kalınan sorunların piyasa mekanizmasının geçerli olduğu 

ekonomilerde kısa sürelerde ve düşük maliyetlere katlanarak çözülebilmesi için bankacılık hizmetlerinin tercih 

edilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda Türk bankacılık sektörünün de güvenilir ve güçlü mali 

yapılarının olması çok önemlidir. Türkiye Bankalar Birliği’nin esaslarına uygun olmayan, Bankalar Kanununa, 

bankacılık ilke ve teamüllerine aykırı davranan bu nedenle ülke ekonomisine zarar veren bankaların, banka 

kaynaklarının ve zararlarının tazminine yönelik olarak hem kurum hem de finansal piyasalardaki denetim ve 

gözetim sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla 23.6.1999 da BDDK kurulmuştur. (www.tbb.org.tr) Bu 

çalışma ile 01.11.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5411sayılı Bankacılık Kanunu ile de bağımsızlık, 

etkinlik ve kapasite açısından güçlendirilen BDDK’nın gözetimindeki 2008 global krizi ardından 2018 yılına kadar 

bankacılık sektöründeki gelişmeler tablolar ve grafikler yardımıyla analiz edilmiştir. Bu amaçla Türk bankacılık 

sistemine ilişkin veriler, tablo ve grafikler www.tbb.org.tr ile BDDK tarafından hazırlanan Türk Bankacılık 

Sektörü Temel Finansal Verileri ve bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgilerden elde edilmiştir 

(bddk.org.tr). Sonuç olarak 2008 global krizi ardından diğer pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de mali aracı 

kurumların denetlenmesine yönelik etkin politikaların uygulanması neticesinde sermaye yeterliliği, likidite, 

denetleme ve gözetim gibi yaklaşımlar benimsenerek bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması sağlanmış 

ve bankaların fonksiyonlarını artıracak, mali yapılarını güçlendirecek önlemler alınmıştır. Bankacılık sektörünün, 

sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite, karlılık gibi temel kriterler esas alındığında başarılı bir performans 

sergilediği görülmüştür. BDDK gibi düzenleyici otoriteler tarafından alınan önlemler ve düzenlemeler ile 

bankaların aşırı risk almaları önlemiştir. Bunun yansıması olarak bankacılık sektörü karlılığını ve öz kaynak 

büyümesini uygun seviyelerde tutarak finansal istikrara katkı sağlamıştır. Türk bankacılık sektörünün olası riskleri 

karşılayabilecek, ödeme sistemlerinin efektif çalışmasını ve ani şoklara direnebilecek ve büyümeye fon 

sağlayabilecek güçlü bir bilanço yapısına sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: BDDK, bankacılık sektörü, seçilmiş bilanço kalemleri, karlılık 

JEL Sınıflandırması: G21,G29 

 

Analysis of the Developments in the Turkish Banking Sector in 

the Period of 2008-2015 in the Supervision of BRSA by Using 

Tables and Graphs 
 
Abstract 

Last year the improvements in the financial sector and the banking sector has also been shown to have Turkey in 

the light of the significant growth potential. The shrinking world's growing economies have demonstrated the 

necessity of strengthening the banking sector, which is expected to adapt effectively to developing money and 

capital markets. It is necessary to ensure that banking services are preferred in order to solve the problems faced 

due to variable factors in economies where the market mechanism is valid in a short time and with low costs. In 

this context, it is very important that the Turkish banking sector has reliable and strong financial structures. Turkey 

Banks not comply with the Union's principles, Banking and Law, acts contrary to banking principles and practices 

                                                           
1 Assoc. Prof., Anadolu University, Open Education Faculty, Eskişehir-Turkey, nislatince@anadolu.edu.tr 
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so that banks that damage to the national economy, the bank resources and for the compensation of damages as 

both institutions both in order to increase the effectiveness of inspection and surveillance systems in the financial 

markets 06.23.1999 at BRSA was established. (www.tbb.org.tr) With this study, the Banking Law No. 5411 

published in the Official Gazette dated 01.11.2005 also strengthened in terms of independence, efficiency and 

capacity, and the developments in the banking sector until 2018 following the 2008 global crisis under the 

supervision of the BRSA. graphs were analyzed. For this purpose, data, tables and graphs related to the Turkish 

banking system were obtained from www.tbb.org.tr and the Turkish Banking Sector Basic Financial Data prepared 

by the BRSA and the statistical information about the selected financial statements of the banks 

(www.bddk.org.tr/ContentBddk/ document / veri_0014_39.pdf) as a result, the 2008 global crisis followed by 

many others as the country also in Turkey's capital adequacy as a result of the implementation of effective policies 

for the supervision of financial intermediaries, liquidity, supervision and restructuring of the approaches adopted 

banking sector, such as surveillance provided, and the functions of banks measures have been taken to strengthen 

and strengthen their financial structures. It was observed that the banking sector performed successfully based on 

the basic criteria such as capital adequacy, asset quality, liquidity and profitability. The measures and regulations 

taken by regulatory authorities such as BRSA prevented banks from taking excessive risks. As a result, the banking 

sector contributed to financial stability by keeping profitability and equity growth at appropriate levels. It has been 

determined that the Turkish banking sector has a strong balance sheet structure that can meet the potential risks, 

work effectively on payment systems and resist sudden shocks and provide funds for growth. 

Keywords: BRSA, Banking sector, selected balance sheet items, profitability 

JEL Classification: G21,G29 

 

1. Giriş 

Global sermaye hareketlerine bağlı olarak Türkiye’de yaşanan finansal krizlerin, GSYİH, 

Enflasyon, dış ticaret, istihdam gibi temel ekonomik göstergeler üzerindeki etkisi olumsuz 

olmuştur. Dönemler itibariyle Türkiye’de yaşanan krizlerin sonuçlarını pozitife çevirmek için 

uygulamaya konan istikrar programları farklı nedenlerden dolayı başarıyla devam 

ettirilememiştir. 2001 yılında ekonomik hareketlik ciddi ölçüde azalmış, enflasyon artmış, 

sürdürülemeyen kamu kesimi dengesizlikleri ve bankacılık sektöründeki yapısal bozukluk 

nedeniyle 2001 Şubat ayında sistemik bankacılık krizi ile karşı karşıya kalınmıştır.  Kasım 2000 

ve Şubat 2001 krizlerinin tahripkâr etkisi sonucunda otoritenin zaten kötü durumdaki 

bankaların mali bünyeleri ve kârlılık performansları ile ilgili bazı önlemleri almasını zorunlu 

hale getirmiştir. Sektördeki bankaların sağlıklı bir yapıya kavuşturabilmesi için Mayıs, 2001 de 

Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı uygulamaya konulmuştur. Bu program 

sayesinde kamu sermayeli bankaların sermaye yapıları güçlendirilmiş, görev zararı alacakları 

ödenmiş ve yeni görev zararlarının doğmasına imkân veren düzenlemeler kaldırılmıştır. Ayrıca 

kamu bankalarının kısa vadeli yükümlülükleri tasfiye edilmiş ve operasyonel olarak yeniden 

yapılandırılmıştır. Yönetimlerine profesyonel kadrolar atanmış şube ve personel sayısı rasyonel 

seviyelere düşürülmüştür. Bazı bankalar TMSF’na devredilmiş, özel bankacılık sisteminin 

iyileştirilmesi, gözetim ve denetimin dikkatle yapılması sağlanmış ve böylece bankacılık 

sektöründe rekabet ve etkinliğin artırılması amaçlanmıştır. Bu iyileştirmeler 2002 yılından 

sonra kendini göstermiş temel göstergelerde iyileşme görülmüştür. Özellikle kamu bankalarının 

sisteme olan olumsuz etkileri azalmış, sektördeki tüm bankaların bilanço yapıları güçlenmiştir. 

Bu istikrar ortamında gobal sermayenin payı da artmıştır. Kriz olumsuz etkisi nedeniyle şube 

ve personel sayılarındaki düşüşler daha sonraki yıllarda düzenli bir büyüme trendine girmiştir. 

Bu olumlu gelişmeler bilişim teknolojilerinin etkin bir biçimde kullanılmasına ve potansiyel 

müşteri ağının genişletilmesine yardımcı olmuştur. Bankacılık sektörünün temel fonksiyonu 

olan aracılık faaliyetlerine tekrar başlaması ile krediler en hızlı artış gösteren aktif kalemi 

olurken, bireysel kredilerin toplam kredilere oranında da hızlı artışlar olmuştur. Bu şekilde, 

krizin ardından bankalar kullandırdıkları krediler ile ekonomik büyümeye yarar sağlamıştır. 

Dolayısıyla istenen finansal derinleşme ivme kazanmıştır. Bu dönemde atılan doğru adımların 

olumlu göstergeleri bankacılık sektöründe 2004 den sonra iyice belirginleşmiştir. 2005 yılında 
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Bankacılık Kanunu yasallaşmıştır. Türkiye’de bu olumlu gelişmeler yaşanırken 2007 yılında 

Amerika’da ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan 2008 global krizi 

gündeme gelmiştir. Bu global krizden Türkiye ekonomisi de etkilenmiştir.  Özellikle 2008 yılı 

sonlarında Türk ekonomisi üzerinde etkileri daha belirginleşmiştir. Ancak Türk bankacılık 

sektörü bu krizin etkilerini çok yoğun olarak yaşamamıştır. Bu durumunu Bankacılık Sektörü 

Yeniden Yapılandırma Programının doğru ve ciddi olarak uygulanmasına borçlu olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu çalışma ile Yeniden yapılandırma sonrasındaki 2008-2018 sürecinde Türk 

bankacılık sektörüne ilişkin gelişmeler incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla veri olarak tablolar 

ve grafikler kullanılmıştır. 

2. BDDK’nın Türk Bankacılık Sektörü Açısından Önemi 

BDDK, finansal sektör için ancak, özellikle bankacılık sektörü açısından gözetim ve 

denetimden sorumlu kuruluş olarak oluşturulmuştur. Bu bağlamda BDDK; 

 Finansal istikrarı sağlamak 

 Bankacılık sektörünün geliştirilmesine katkı yapmak 

 Denetim, uygulama ve düzenleme çerçevesini güncellemek ve güçlendirilmek 

 Tasarruflarını değerlendirmek isteyen mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerini 

korunmak 

 Kurumsal kapasiteyi artırarak efektif bir mali sistem ve güçlü bir bankacılık sektörünü 

geliştirmek gibi işlevleri nedeniyle Türkiye ekonomisi için önemli bir rol üstlenmiştir. 

 
Kaynak: BDDK 2018 Bankacılık Faaliyet Raporu www.bddk.org.tr   

BDDK’nın vizyonu; finansal piyasalara, kuruluşlara ve tüketicilere yönelik uluslararası 

standartlarda düzenlemeyi, denetimi ve risk yönetimini ulusal ihtiyaçlar ve gereklilikler 

çerçevesinde uygulayan örnek bir otorite olmaktır. 

BDDK’nın misyonu; görev ve yetkiler çerçevesinde denetimine tabi kuruluşların faaliyetlerini 

güvenli ve sağlam şekilde gerçekleştirmesini, kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasını, 

tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak, bu sayede finansal 

piyasaların gelişmesine ve finansal istikrara katkıda bulunmak,  ülkemizin stratejik ekonomik 

hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla bankacılık sisteminin ve Kurumun sorumluluk alanına giren 

diğer finansal kuruluşların güçlendirilmesi için gerekli düzenleme ve denetim faaliyetlerini 

sürdürmektir.2 

                                                           
2 BDDK, 2018 Faaliyet Raporları https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/hakkinda_0003_10.pdf  
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BDDK’nın denetim faaliyeti finansal sektörün sağlıklı bir sürdürülebilirlik fonksiyonu 

açısından önemi büyüktür. Denetim faaliyeti, Bankacılık Kanunu’nun ve diğer kanunların 

Kuruma verdiği yetkilerin meslek personeli tarafından kullanılması suretiyle ilgili kuruluşlarda 

gerçekleştirilen yerinde denetim faaliyetlerinin tamamını kapsamaktadır. Bahse konu 

faaliyetler; kuruluşların karşı karşıya bulunduğu risklerin analizi, finansal sağlamlığın analizi, 

Kanun ve ilgili mevzuata uyumun denetlenmesi, stres testleri aracılığı ile potansiyel sorunların 

ve kırılganlıkların tespit edilmesi ile olumsuz gelişme veya tespitler olması halinde standart 

rapor düzenlenmesi beklenmeksizin ilgili birimlerin ve karar mercilerinin bilgilendirilmesi 

suretiyle yerine getirilmektedir. Denetim işlevinin yerine getirilmesinde, başta Kurum veri 

tabanı olmak üzere çeşitli kaynaklardan yararlanılmaktadır. Yerinde denetim (Bankacılık 

sektörüne ilişkin maddeler); 

■ Bankaların risk değerlendirmesinin yapılması ve risk profilinin belirlenmesi, 

■ Bankaların varlıkları, yükümlülükleri ve taahhütleri, özkaynakları, gelir ve giderleri 

arasındaki ilgi ve dengelerin, mali bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların analizi, 

■ Bankaların iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin yeterliliğinin ve etkinliğinin 

incelenmesi, 

■ Bankaların mali tablo ve kayıtlarının muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunun denetimi, 

■ Bankaların faaliyetlerinin, Bankacılık Kanunu hükümleri ile bu Kanun kapsamındaki 

kuruluşlar hakkında diğer kanunlarda yer alan hükümlere uygunluğunun denetimi, 

■ Bankaların özellik arz eden faaliyetlerine ilişkin konuların incelenmesi, 

■ Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamındaki kuruluşların denetimi, 

■ Basel kriterlerinin kredi riski içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kapsamında 

bankaların kullanmayı planladıkları içsel modellerin denetimi 

Kurumun veri tabanı, ikili protokoller kapsamında diğer kamu kurumlarından temin edilen 

veriler, denetim raporları ve diğer Kurum içi ve kurum dışı bilgi kaynaklarına dayanmaktadır. 

BDDK’nın gözetim faaliyetleri, başta finansal performans olmak üzere bankaların ve 

bankacılık sektörü göstergelerinin gelişimi, mevzuata uygunluğu ve risklerinin izlenerek 

makroekonomik gelişmeler ve uygulanan politikalarla birlikte analiz edilmesini içermektedir. 3 

Global krizin ardından pek çok ülke 2001 krizi ardından Türkiye’nin Yeniden Yapılandırma 

Programına istinaden almış olduğu önlemleri almaya çalışmıştır. Bu kapsamda finansal 

kurumların denetlenmesi ve yeniden gözden geçirilerek artırılması, sermaye yeterlilikleri, 

likidite, risk yönetimine ilişkin özellikle bankaların mali yapılarının sağlamlaştırılmasına 

yönelik adımları atmaları gerekmiştir. Böylesi riskli ve belirsiz bir durumda işlevlerini 

gerçekleştirmeye çalışan finansal kurumların içinde olduğu global piyasaların aksine Türkiye 

mali açıdan daha istikrarlı ve sağlam bir duruş sergilemiştir. BDDK’nın görevlerini planlandığı 

gibi yerine getirmesi Türk mali piyasasının en önemli aktörleri bankaların bu süreçte başarılı 

bir performans sergileyerek ekonomik temel göstergelerin olumlu yönde gelişmesine ve parasal 

aktarım mekanizması fonksiyonunu güçlü bir şekilde yerine getirmelerine önemli bir katkı 

sağlamıştır. Bu bağlamda Türk bankacılık sektörünün 2008 den sonraki gelişimini ortaya 

koymak da finansal sektörün gelişimine katkı sağlaması açısından önemlidir. 

3. Türk Bankacılık Sektörünün Genel Görünümü 2008 – 2018 Dönemi 

Finansal krizler Türk bankacılık sektörünün piyasa yapısını önemli ölçüde etkilemiştir. Buna 

karşın, krizlere yönelik alınan tedbirler, piyasa görünümünün hızla iyileşmesini sağlamıştır. 

Küresel finansal krizin patlak verdiği dönemde, Türkiye’de geleneksel bankacılık alanında hala 

yüksek potansiyel bulunduğu, sektörde ağırlıklı olarak kurumsal ve perakende bankacılık 

alanına odaklanıldığı, bu nedenle krizin tetikleyicisi konumundaki eşik altı konut kredilerinden 

ve sofistike türev enstrümanlardan kaynaklanan risklerin ortaya çıkmadığı, diğer gelişmekte 

                                                           
3 BDDK, 2017 Faaliyet Raporu http://www.bddk.org.tr/Hakkimizda/Faaliyet-Raporlari/3  



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts       Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                 10-13th October 2019 
 

133 

 

olan ülkelerdeki kadar olmamakla beraber, söz konusu dönemde yüksek oranlarda gerçekleşen 

kredi hacmi büyümesinin kaynağının sağlıklı ve yaygın mevduat fonlaması ile paralel biçimde 

gerçekleştiği,  takipteki krediler oranının sınırlı seviyelerde kaldığı, birçok gelişmekte olan 

ülkede döviz cinsinden borçlanma önemli boyutlarda kur riski yaratmışken Türkiye’de döviz 

cinsinden borçlanmanın sınırlı düzeylerde tutulduğu dikkate alındığında, anılan dönemde 

bankacılık sektörünün yurtdışı fonlara bağımlılığının azaldığını, bu durumun da finansal 

kırılganlığı asgariye indirdiğini söylemek mümkündür.4 

Banka, Şube ve Personel Sayısı 

Tablo 1: Banka Şube ve Personel Gelişimi 

 

Kaynak: Keskin E. ve diğerleri, (2019) 60. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de 

Bankacılık Sistemi  www.tbb.org.tr    

Sektörün 2013 yılındaki şubeleşme ve istihdam artış hızı, 2009 yılından sonrası için yıllık 

temelinde bakıldığında en yüksek artış oranına ulaşmıştır. Personel ve şube sayısının 2007-

2013 dönemi içinde değişimi şube sayısında 3.864, çalışan sayısında 46.503 artmıştır. İzleyen 

yıllarda teknolojideki yenilikler sektörün verimliliğine olumlu katkı yaparak yeni stratejilerin 

geliştirilmesinin önünü açmıştır. Bu durum sektördeki şube ve personel sayılarının değişiminde 

etken bir unsurdur. Ayrıca, sektördeki operasyonel maliyetleri azaltma yönündeki girişimler, 

şubesiz bankacılık uygulamalarının yaygınlaşması, ekonomide ve bilançolardaki büyüme 

trendinin düşmesi şube ve personel sayısındaki değişimleri etkilemiştir. 2014 yılından sonra 

şube ve personel sayılarındaki değişimin yatay bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Kök, D. ve Ay O. E. (2013), “2008 Küresel Finansal Krizinin Türk Bankacılık Sektörü Etkinlik Düzeylerine 

Yansıması Üzerine Bir Araştırma: 2007-2009” 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ulikidince/article/view/5000113888   
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Bankacılık Sektörü Bilanço Yapısı 

Tablo 2: Sektörün Bilanço Yapısı (Milyar TL, %)   

 

 Kaynak: Keskin E. ve diğerleri, (2019) 60. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de 

Bankacılık Sistemi  www.tbb.org.tr 

Tablo 2’de görüldüğü gibi sektörün aktif toplamı 581 milyar TL den 3.867 trilyon TL’na 

artmıştır. Bu durum 207-2018 sürecinde büyüme trendinin hızlı olduğunu ifade etmektedir. 

Aynı dönem içinde krediler tutarı da 287 milyar TL’den 2.036 trilyon TL’na yükselmiştir. 

Kredilerin toplam aktifler içindeki oranı %49 iken %62 olmuştur. Bilançonun menkul değerler 

kaleminin büyük bir kısmını DİBS(Devlet İç Borçlanma Senetleri)  oluşturmaktadır. Menkul 

Değerlerin aktif toplamı içindeki payı ise %28’den %12’ ye inmiştir. Bunun nedeni olarak faiz 

oranlarındaki düşmeyi ve kamu kesiminin borçlanmasının azalmasını gösterebiliriz. 

Dolayısıyla bankacılık sektörünün özel sektöre kredi kullandırılması fonksiyonunu beklendiği 

ölçüde yerine getirmesi, kredi artışlarına bağlı olarak ekonomideki olumlu gelişmelerin özel 

sektör liderliğinde gerçekleştiğini ifade etmektedir. Aktiflerin finansman kaynağı olarak en 

önemli kalem mevduatlardır. Ancak, bilanço içindeki oranının az olmakla birlikte düştüğü 

görülmektedir.  Bilançoda mevduat kalem tutarı 357 milyar TL’dan 2.06 trilyon TL’sına 

artmıştır. 2007 yılında 103 milyar TL olan mevduat dışı kaynaklar yurtdışı bankalardan alınan 

kredilerden dolayı bilançoda en çok büyüyen kalem olarak 1.009 trilyon TL’na ulaşmıştır. 

Bilanço içindeki oranı ise %18’den %26 büyüklüğüne artmıştır. Özkaynaklar kalemine 

bakarsak 2007-2018 sürecinde artış kaydettiğini görürüz. Bu artışa karşın bilanço içindeki 

payının azaldığını görmekteyiz. Bunun nedeni olarak risk yönetim tekniklerindeki ilerlemeleri, 

kredi stokundaki hızlı büyümeyi gösterebiliriz.                                                        

Mevduat ve Krediler 

Tablo 3: Kredilerin Toplam Aktiflere Oranı (Yüzde) 

 
Kaynak: Keskin E. ve diğerleri, (2019) 60. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de 

Bankacılık Sistemi  www.tbb.org.tr 
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Türkiye’nin de az çok etkilendiği küresel krizin ardından gelişmiş ülkelerin merkez bankaları 

genişleyici politikaları benimsemiştir. Bu durumun yansıması artan likidite nedeniyle daha 

düşük faizlerle dış borçlanma imkânının doğmasıdır. Türkiye’de bu durumdan artan sermaye 

girişi nedeniyle olumlu olarak faydalanmıştır. Bu bağlamda kredilerin toplam aktifler içindeki 

oranı da artmaya devam etmiştir. 

Kredi/Mevduat Oranı TP-YP 

Bankaların temel faaliyeti tasarruf fazlası olanlardan mevduat toplayıp bu kaynağı kredi olarak 

vermektir. Yani kredileri finanse etmek için banka topladığı mevduatları kaynak olarak 

kullanılır.  

Tablo 4’ de 2008 yılından 2018 Mart ayına kadar olan süreçte Türk bankacılık sektörünün kredi 

mevduat oranları görülmektedir.  Özellikle bu süreçte mevduat dışı kaynakların pozitif etkisi 

nedeniyle artan kredi miktarlarına bağlı olarak kredi/mevduat oranı da artışa devam etmiştir. 

Mart 2018 itibariyle Türk bankacılık sektörünün kredi mevduat oranı %130’dur. Yani bankalar 

topladıkları mevduatın 1,30 katı kredi kullandırmıştır. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz, her 

100 TL mevduata karşılık 130 TL sı kredi olarak verilmiştir. Kredi mevduat oranı 2010 yılı 

itibariyle %90’nin altında iken 2012 yılı itibariyle %110 civarındadır. Kredi mevduat oranı en 

fazla  %130’a çıkmıştır. Bankalar hem TL hem de yabancı para cinsinden mevduat toplar ve 

TL veya yabancı para kredi kullandırılabilir. Ancak yabancı para ile kullandırılan kredi türü 

(örn; bireysel krediler) otorite tarafından yapılan düzenlemeler gereği kullandırılamaz. Grafikte 

ayrıca sektörünün kredi mevduat oranı TL ve yabancı para cinsinden ayrı ayrı görülmektedir. 

Görüldüğü gibi Mart 2018 itibariyle bankalar topladıkları dövizlerin %100’ünü krediye 

dönüştürürken, topladıkları TL mevduatın %154’ü oranında TL kredi kullandırmışlardır. Son 

dönem mevduat faizlerindeki artışa rağmen bankacılık sektöründe kredilerin mevduattan daha 

hızlı arttığını söyleyebiliriz. (Mevduat ve kredi tabloya göre) Bu durum kredi mevduat oranının 

da yüksek olması sonucunu getiriyor. 2016 yılında yüzde 120 düzeyine yerleşen kredi mevduat 

oranı 2017’de de bu seviyelerdedir. Bankacılık sektöründe risk faktörlerinden biri olan bu 

oranın, 2018 yılında da yakın bir düzeyde seyrettiğini görebiliriz.  

Tablo 4: Kredilerin Mevduatlara Oranı (Yüzde) 

 
Kaynak: Şenol S., Ekonomik Araştırmalar, BDDK (Finansal veriler) Mart 2018 

http://docplayer.biz.tr/  
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Tablo 5: Kredilerin Mevduatlara Oranı (2017 Yüzde) 

 
Kaynak: Keskin E. ve diğerleri, (2019) 60. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de 

Bankacılık Sistemi  www.tbb.org.tr 

Tablo 5’e göre gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye’nin kredi/mevduat oranının yüksek 

olduğunu ifade edebiliriz. Bu oran seçilmiş gelişmiş ülkelerde %77 ve seçilmiş gelişmekte olan 

ülkeler de %85 iken Türkiye için oldukça yüksek %123 dür.  

Tablo 6: BDDK Makro İhtiyati Önlemler 

 
Kaynak: www.tbb.org.tr  
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Sermaye Yeterlilik Oranı ve Tahsili Gecikmiş Alacaklar 

Tablo 7: Sermaye Yeterlilik Oranı 

 
Kaynak: TBB (2019), Türk Bankacılık sistemi, www.tbb.org.tr 

Türkiye ekonomisinin olumlu yönde gelişmesi Türk bankacılık sektörünün özkaynaklarının 

sağlam ve güçlü olması ile mümkündür. Bunu sağlayacak güçlü yapı yüksek sermaye yeterlilik 

oranlarına sahip olmalıdır. Özellikle riskli dönemlerde SYO daha fazla önemlidir. Çünkü 

finansal istikrarın sürekliliğine katkısı çoktur. SYO BASEL düzenlemelerinde %8 olarak 

belirlenmiş olmasına rağmen BDDK sermaye yeterliliği oranına ilişkin alt limiti %12 

belirlemiştir. Tablo 7’ de Global krizin ardından 2009 yılında sermaye yeterlilik oranında ciddi 

bir artış görülmektedir. Bu artışın nedeni olarak geçmiş yıl kârlarının büyük bir miktarının 

bünyede bırakılmasını, nakit sermeye artışlarını ve 2009 yılının ilk aylarında elde edilen net 

dönem kârını gösterebiliriz. 2010 yılının ilk çeyreğinde 4 banka tarafından toplam 1,9 milyar 

TL ödenmiş sermaye artışı gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde toplam aktiflerdeki artış oranının 

%3,2 ile özkaynaklardaki artış oranının altında kalması sonucu 2009 yılsonunda %13,3 olan 

özkaynakların toplam pasifler içerisindeki payı 0,3 puan artarak Mart 2010 itibarıyla %13,6’ya 

yükselmiştir.5 Sektörün sermaye yeterlilik oranı 2010 yılında %19 olarak gerçekleşmiştir. 

Global kriz ortamında Türk bankacılık sektörü politika faizleri ve piyasa faiz oranlarındaki 

düşüşlerden dolayı karlılıklarını artırmışlar ve sonuç olarak özkaynakları güçlenmiştir. Bu 

durumun yansıması SYO’nın yükselmesidir. Ancak 2009 dan sonra SYO’na ilişkin trend 

düşüşe geçmiştir. Bunun nedeni olarak sermaye tabanının TL varlıklara dayaması ve risk 

ağırlıklı varlıklar içinde YP kredilerin bulunması nedeniyle TL’nın değer kaybetmesi ve 

bilançodaki hızlı büyüme gösterilebilir. 2015 yılında SYO tekrar yükselme eğilimine girmiştir. 

Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı 2016 sonu verileriyle kıyaslandığında 

yüzde 10 artarak Eylül 2017 döneminde yüzde 17,2 olarak gerçekleşmiştir.6 Bankacılık 

sektöründe 2018 Eylül ayında sermaye yeterlilik oranı hızla artan döviz kuruna rağmen 

artmıştır. Bu artış da BDDK’nın bankaların üzerindeki yükleri hafifletmesi ve hükümetin 

büyümeyi destekleyici yönde aldığı teşvik paketlerinin etkili olduğu ve sonuçta SYO’ nın 

artarak %18,1 düzeyine ulaştığı söylenebilir. 

 

 

 

 

                                                           
5 TBB, (Mart 2010), Türk Bankacılık sisteminin Genel Görünümü, www.tbb.org.tr  
6 Sektörel Bakış –Bankacılık-2018 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/  
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Takipteki Alacaklar 

Tablo 8:Takipteki Alacaklar/Toplam Krediler (%) 

 
Kaynak: TBB, Türkiye’de Bankacılık sistemi, www.tbb.org.tr 

Global krizin etkileri az da olsa devam etmesi ekonomide bir daralmaya neden olmuştur. Bu 

sebepten takipteki alacakların toplam kredilere oranı 2009 yılında hayli yüksek bir oran 5,3 

seviyelerine ulaşmıştır. Takip eden dönem de ise bankaların risk yönetimindeki performansları 

artmış, finansal istikrar ve büyümede süreklilik sağlanmıştır. Bu politikaların etkisiyle bu oran 

%3’lere gerilemiştir. Ancak bu düşük oran 2016 dan sonra tekrar artma eğilimine girmiştir. 

2016 yılı sonunda takipteki kredi miktarı 59 milyar TL iken, 2017 üçüncü çeyrek sonuçlarına 

göre bu rakam 63 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı için takipteki alacakların büyük 

bir kısmı KOBİ kredilerinde gerçekleşmiştir. Tüketici kredilerinde takibe düşme oranı 2016 

yılına oranla yüzde 5 azalmıştır.  Ticari kredi bu oran artmıştır. BDDK’nın Aralık 2016’da 

bankaların bazı kredilerinin ve alacaklarının genel karşılık oranlarını düşürmüş, bunların 31 

Aralık 2017 tarihine kadar yeniden yapılandırılmasına imkân tanıyacak bir düzenleme 

yapmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de sorunlu kredilere sebep olan etkenlere karşı bir takım 

önlemler alındığı söylenebilir. 

Tablo 9:Takipteki Alacaklar/Toplam Krediler (2017 %) 

 
Kaynak: TBB, Türkiye’de Bankacılık sistemi, www.tbb.org.tr 

Seçilmiş ülkeler içinde Takipteki alacaklar/Toplam krediler oranı tablo.9. da görüldüğü gibi 

gelişmiş ülkeler için 4,5, gelişmekte olan ülkelerde 5,7 iken Türkiye için bu oran 3 dür. Buda 

bize Türk bankacılık sektörünün aktif kalitesinin istenen düzeylerde ve iyi kaldığını ifade 

etmektedir. 
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Karlılık Değişimi ve Karlılık Göstergeleri 

Tablo 10: Net Dönem Karı 

 
Kaynak: TBB, www.tbb.org.tr   

Tablo.10.da da görüldüğü gibi Türk bankacılık sektörü karlılık açısından incelendiğinde net 

dönem karı 2008 küresel krizinden 2018’e artan bir trend izlemektedir. Krizin ardından 

enflasyonun tek hanelere inmesi, faiz oranlarındaki düşüş, net faiz marjları ve menkul kıymet 

faiz gelirlerinin artması gibi olumlu etkenler nedeniyle bankalar çok yüksek kar rakamları 

açıklamışlardır. Bankacılık sektörünün dönem net kârı, 2007 - 2018 döneminde TL olarak 

artmış ancak dolar bazında düşmüştür. 2010 yılı sonunda karlılık düzeyi 22,1 milyar TL 

düzeyine ulaşmıştır. Bankaların 2011 yılında maliyetlerdeki artış nedeniyle karlarındaki 

azalmaya rağmen Türk bankacılık sektörünün kar yaratmada önemli düzeyde gücü olduğu 

söylenebilir. Bankacılık sektörü 2008 de 13421 milyon TL net kar açıklamışken, 2011 yılının 

yarısında 10314 milyon TL kar elde etmiştir. Bu durum bir önceki yılın aynı dönemine göre 

%15,2 azalmayı işaret etmektedir. Bu azalmanın nedeni olarak TCMB zorunlu karşılık 

oranlarını artırması ve karşılıklara faiz ödemesinin yapılmaması kararı almasıdır. Bu da 

bankaların faiz gelirlerinin azalmasına neden olmuştur. BDDK Eylül 2017 verilerine göre 

bankacılık sektörünün dönem net karı 37.180 milyon TL’ye yükselmiştir. Türk bankacılık 

sektörünün 2007-2018 döneminde aktif karlılığı düşüş eğiliminde olmuştur. 2007 de %2,8 olan 

sektörün aktif karlılığı 2018 yılında %1,4 seviyesine kadar gerilemiştir. Karlılığın gerileme 

nedeni olarak sektöre getirilen ek yükümlülükler ve alınan makro ihtiyati kararlar gösterilebilir. 

4. Sonuç 

Türkiye bankacılık sektörünün 2008 global krizinin ardından nasıl bir gelişme gösterdikleri bu 

çalışma ile gösterge tablolar bazında banka şube sayısı, personel sayısı, sermaye yeterliği, 

karlılık, sorunlu krediler, mevduat kredi dönüşüm oranı açısından değerlendirmeye alınmıştır. 

Türkiye bankacılık sektörü 1980 de finansal serbestleşme kararları neticesinde hızlı bir gelişim 

sergilemiştir. Ancak dönem dönem Türkiye'nin yaşadığı büyük krizlerden sonra Türk 

bankacılık sektörüne ilişkin yeni düzenlemeler ve gözetim gereklilikleri doğmuştur. Özellikle 

2001 Şubat krizi ardından uygulamaya konan Yeniden Yapılandırma Programı bankacılık 

sektörünün yapısında pozitif anlamda köklü değişikliklere neden olmuştur. Global ya da ülke 

içinde ortaya çıkan ekonomik krizler bankacılık sektörünü mutlak olarak etkilemektedir. Türk 

bankacılık sektörünün ülke piyasalarındaki önemli aracılık işlevleri ekonomiyi doğrudan 

etkilemektedir. Bankacılık krizlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalardan da görüldüğü gibi 

krizler ülke ekonomisinin daralmasına neden olmaktadır. Çalışmada baz olarak 2008 global 

krizinin ardından Türk bankacılık sektörünün gelişimi ele alınmıştır. 2008 krizi bütün dünyayı 

kısa sürede etkisi altına aldığı gibi, Türk bankacılık sektörüne de olumsuz etkileri olmuştur.  

Ancak, bu etkilerin oldukça sınırlı kaldığı söylenebilir. Bunun nedeni olarak da 2001 krizinden 

doğru derslerin çıkarıldığı ve bankaların sermayelerini BDDK’nın öngördüğü seviyenin çok 

üzerine çıkarmaları hatta SYO’nın 2010 yılında %19 seviyelerine çıkmış olması ve bankaların 
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başarılı risk yönetimi politikaları olduğu söylenebilir. Global finansal krizin etkilerinin en çok 

reel sektör üzerinde hissedildiği 2009 yılında Türk bankacılık sektörü kârlılık oranlarını ciddi 

miktarlarda artırabilmiştir. Baz alınan değerler göstermektedir ki, alınan önlemler ve 

düzenlemeler bankacılık sektörünün krizden en az hasarla çıkılmasını ve yaşanan krizden sonra 

bankacılık sektörünün daha sonraki dönemlerde sağlam ve güçlü yapılarını koruyarak ve 

geliştirerek faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamıştır. Bu performansın devamlılığının 

sektördeki bankaların başarılı ve etkin yönetim faaliyetlerine, düzenleme ve denetlemeye ilişkin 

yönetmeliklere uyuma ve istikrarlı makroekonomik politikaların sürekliliğine bağlı olduğu 

söylenebilir. Bu bağlamda BDDK’nın sektöre yönelik düzenleme ve uygulamaları olumlu 

sonuçların nedeni olmaya devam edecektir. BDDK gibi düzenleyici otoriteler tarafından alınan 

önlemler ve düzenlemeler ile bankaların aşırı risk almaları önlemiştir. Bunun yansıması olarak 

bankacılık sektörü karlılığını ve öz kaynak büyümesini uygun seviyelerde tutarak finansal 

istikrara katkı sağlamıştır. Türk bankacılık sektörünün olası riskleri karşılayabilecek, ödeme 

sistemlerinin efektif çalışmasını ve ani şoklara direnebilecek ve büyümeye fon sağlayabilecek 

güçlü bir bilanço yapısına sahip olduğu tespit edilmiştir.  Sektördeki pozitif büyüme Türk 

bankacılığının uluslararası arenada rekabet edebilirlik avantajını sürdürmesine katkı yapacaktır. 

Türk bankacılık sektörünün 2008 krizi ardından belli bir istikrar düzeyini yakaladığı ve ortaya 

çıkabilecek krizlere karşın hazırlıklı bir mali yapıya sahip oldukları görülmüştür. 
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Abstract 

This paper studies the Palestinian tax system along with monetary system as well, it starts with a historical review for 

the Palestinian case including main political changes which affected the shape of the Palestinian economy nowadays. 

A detailed analysis for revenues and spending for Palestinian government indicates insufficient income tax collections 

but a reliable figure for indirect taxes, moreover misallocation of public funds takes a huge place in budget, by 

overspending on security along with low spending on research and transportation. However, despite of these issues, 

Palestinian government found to have a good base for tax system but still needs to work on increasing income tax 

collection and increase their control over financial resources including measures against tax evasion and funds 

misallocation. 

Keywords: Paris Economic Protocol, Palestinian Authority, Palestinian Monetary Authority 
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1. Historical background 

Ottomans have ruled Palestine since 1516 for 401 years when yavuz Sultan Selim entered 

Jerusalem, since that time Palestine has been organized into three states; Jerusalem, Nablus and 

Gaza which were the main cities during that era, as a geographical area Palestinian territories used 

to follow Damascus, Sidon and then Syria districts until the end of first world war in 1917, when 

the Ottomans got defeated by British troops (Afyoncu, 2018). 

in 1917 British troops have taken over Jerusalem and other Palestinian territories, ending a 401 

years ruling period of Ottomans in Middle East, by the end of the 1st world war, the British 

government has made the so called Balfour declaration; promising Zionist movement to facilitate 

migration towards Palestine in order to establish a national state for Jews in Palestine (BBC, 2019).  

By the mid of 1948 a so-called Israel state has been established on a 72% of Palestinian lands, 

leaving millions of Palestinian families without shelters, who later lived in camps in Gaza and west 

bank and other neighboring countries. at that time United Nations Relief and working Agency 

UNRWA was established to provide urgent aid for Palestinian refugees in camps inside and 

outside Palestine, providing variety of services including food, education and health to refugees, 

UNRWA is still working in Palestinian territories till nowadays with a diminishing manner as 

donors are getting less beside US opposing attitudes against UNRWA. During the period from 

1948 to 1967 Gaza strip used to be ruled by Egyptian Government and West Bank (Jerusalem) 

was ruled by Jordanians who Implemented their own laws in Palestinian Territories. 

After 20 years of Jordanian-Egyptian rule over Gaza and west bank, Israeli troops had defeated 

Arab armies and took control over Sinai desert, Gaza strip, west Bank and Golan mountains, and 

since then they have implemented Israeli Law in all life levels, starting from sanctions to tax laws. 
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However, Israeli authorities was collecting taxes and fees from Palestinians to run affairs by 

collections from occupied territories (BBC, 2019). 

The increase of Palestinian voice forced United Nations to recognize Palestinian Liberty 

Organization PLO as a representative for Palestinians, which by turn has signed Oslo agreement 

in 1993 with Israeli government, to start negotiations with each other to reach a political 

compromise by 1999 which actually didn’t happen and followed by a collapse by the second 

intifada in 2000 (Aljazeera, 2009). However, immediately after PLO entry to Gaza and West Bank. 

Paris Economic Protocol PP has been signed in April 1994 to organize economic affairs between 

Palestinian Authority and Israelis. This protocol includes all economic activities and specifies 

some limitations on indirect tax rates. 

2. Paris Economic Protocol 

Is the base for current Palestinian economic activities including fiscal and monetary activities as 

well, this agreement consists of 11 articles and specifies economic treatments for tax collections, 

indirect tax rates, tourism, industry, monetary policy and labor. Beside specifying taxable goods 

and economic activities (Paltrade, 2019). 

However, with regard to trade, Paris protocol has clearly stressed on normalizing economic 

activities in a way guarantees free trade between Palestinian authority and Israel, which in turn 

collects imports taxes on behalf of Palestinian authority and ought to send them regularly. beside 

specifying VAT rates/ maximum difference between rates in both areas, this protocol stated that 

VAT rates in Palestinian territories must be equal to or do not exceed/ lower than 2% of what is 

implemented in Israel. Thus, the current VAT rate in Palestine is 16%, 1% lower than Israeli VAT 

rate which is an obvious tracking for Israeli tax system (Paltrade, 2019). 

Beside controlling economic activities, Paris protocol has determined Palestinian authorities limits 

on trade, monetary policy and ability to impose taxes as well.  

Paris Protocol consists of 11 articles on different economical aspects and summarized as follows: 

1- Scope: This article specifies scope, aim, authorities, coverage aspects and geographic area 

in which it will be valid, Paris protocol implementation will start from Gaza and Jericho, 

then it will be implemented in other cities. 

2- Joint Economic activity: Dictates that both countries have to establish a Joint Economic 

Committee JEC, which will be responsible for solving disputes and plan actions and 

operations. However, the JEC may include financial experts. 

3- Imports and exports: it gives the freedom for Palestinian authority to impose taxes on 

imports, decide countries from which goods could be imported e.g. Egypt and Jordan, these 

products and rates are clarifies in appendix. The only restriction imposed on Palestinian 

authority was on gasoline prices where the difference between Palestinian prices and Israeli 

prices shouldn’t exceed 15%. However, taxes on imports will be collected by Israel and 

transferred later to Palestinian authority, this is known as clearance revenues. 

4- Monetary and finance: it gives the right for Palestinian authority to establish a monetary 

policy (not a central bank) which in turn will be responsible for monitoring financial 

markets, register banks and organize banking sector in the Palestinian territories.  

According to PPE, Palestinian monetary authority will re-license the 5 Israeli banks, while 

any other bank wants to establish a branch in each country must apply to the host country’s 
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authority, in other words; Palestinian banks may open branches in Israel. Beside this, PP 

has identified NIS new Israeli Shekel as one of the currencies in circulation.  

5- Direct taxation: each side has the freedom to levy different kinds of taxes on income and 

fees as well, including income tax, municipal fees and property tax. However, with regard 

to Palestinian working in Israel, 75% of income tax collected from them will be transferred 

to Palestinian authority, and full amount from income tax for workers in settlements. 

6- Indirect taxation: illustrates value added tax basically, at that time VAT in Israel was 17% 

while difference between the 2 countries rates was decided not to exceed 2%. It shows 

VAT exemptions and collection mechanism. 

7- Labor: in this article many issues have been discussed, such as insurance, income tax and 

labor movement between Israel and Palestinian territories. 

8- Agriculture: it assures a full free movement of agricultural products between Israel and 

Palestinian territories. Beside mutual efforts to ensure high veterinary standards, a mutual 

measures and controls to achieve high standards with regard to animal diseases. 

9- Industry: insures a free movement of stocks between Israel and Palestine without 

restrictions. However, Palestinian exports are encouraged and allowed to go to 

international markets. However, as other articles, this article includes exceptions against 

industrial and environmental damage. 

10- Tourism: Palestinian authority will establish a tourism authority to be responsible for 

marketing, promoting, administering and supervising tourism activities in Palestinian 

jurisdiction area. 

11- Insurance: Insurance responsibilities have been transferred to Palestinian authority 

including licensing of current and previous insurance companies, beside monitoring 

working ones in the local market. 

 

3. Palestinian Tax Law 

Since 1994 the implemented tax law in Palestine is copied from the Israeli one as stated in Paris 

protocol, with some little differences in tax rates. However, since the tax system in Israel is a Euro 

based system, we can call Palestinian tax system the same as well, which includes VAT and 

grading income tax (Kabaja, 2012).With regard to updates occurred in Palestinian tax law, there 

were no radical changes, but few modifications to taxable income categories levels, rather than a 

change in rates themselves. Meanwhile indirect tax rates have been always stable without changes 

over the last 15 years period. 

Table 1: Income Tax Rate Changes since 2004 

Income tax Rates Tax Brackets Date 

8% 

12% 

16% 

1-10000* 

10001-16000 

above 

01/05/2004 

5% 

10% 

15% 

1-40000 

40001-80000 

above 

24/01/2011 

5% 

10% 

15% 

20% 

1-40000 

40001-80000 

80001-125000 

above 

31/01/2012 
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Income tax Rates Tax Brackets Date 

5% 

10% 

15% 

1-75000 

75001-15000 

above 

13/03/2015 

*NIS New Israeli Sheikel 

Source: (Kabaja, 2012) 
 

4. Public Finance Overview 

the table below shows the most recent budget figures for Palestinian government between the years 

2013 to 2017 as a percentage of GDP. However, in this descriptive analysis we will focus on 

unstable items and will try to explain them in the light of political and economic situation. First of 

all, total tax revenue has increased dramatically from 18% in 2013 to 25% in 2017 which is a sign 

of promising tax base, this increase had resulted mainly from increase in clearance revenues, as a 

good sign for economic situation foreign aids had dropped parallel to drop in public debt in the 

same period. These figures show a stable share of government of GDP figures along with stable 

current spending. 

Table 2: Budgetary Government Items 
Indicator 2013 2014 2014 2016 2017 

 Percent of nominal %GDP 

Total net revenues and aid 29.5 31.6 29.1 32.1 30.2 

Total revenue (net) 18.6 21.9 22.8 23.4 25.2 

Tax 4.8 4.7 4.8 4.7 5.3 

Non-tax 2 2.1 2 4.5 2.7 

Clearance revenue 13.5 16.1 16.1 17.3 17.1 

Foreign aid 10.9 9.7 6.3 5.7 5 

Total expenditures 27.4 28.3 28.4 28.9 27.9 

Wage expenditures 14.5 14.9 13.9 14.3 13.5 

Non-wage expenditure 9.8 9.9 10.5 10.6 10.5 

Development expenditures 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 

Source: (Palestinian Monetary Authority, 2018) 

 

5. Public spending  

In the second part of this analysis we will study public spending of the Palestinian government, 

beside illustrating the structure of main spending categories and their percentages, as any other 

government Palestinian government has two main spending categories; current and capital 

spending (Kabaja, 2012). However, due to new establishment of the Palestinian authority and to 

prevent mixing current and capital funds or corruption issues, it was agreed to conduct capital 

spending through isolated funds and legal bodies rather than the Palestinian government main 

budget. Moreover, Palestinian budget includes basically current spending, since capital spending 

in Palestine is financed and conducted externally. 

We will mainly study current spending of the Palestinian government which in turn includes two 

main categories of spending; salaries and non-salaries spending. However, many reports showed 

that Palestinian government current spending is extremely high compared to other countries, in 
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2012 it was 43% if GDP size, while it didn’t exceed 25% in Israel, 23% in Jordan and 20% in 

Germany, which indicates an extreme case of payroll inflation in the Palestinian government 

budget. This extra spending on current items is attributed to the dramatic increase of social 

problems such as raise of unemployment rates and second intifada, forced Palestinian authority to 

hire more personnel. according to Kabaja (2012); 

Table 3: Public Current Spending by Country in 2012 

Country Current spending % total 

spending 

Palestine 43% 

Jordan 23% 

Egypt 11.4% 

Germany 20% 

Israel 24% 

Source: (Kabaja, 2012) 

The breakdown of Palestinian current spending triggers a big question mark on allocation of 

resources and the main goal of budget, as we can see in the following table; 31% of Palestinian 

government’s current spending had gone for security, although a Palestinian army is not existing. 

However, 43% of current expenditures went to education and health which is a reasonable number. 

Another issue in current spending is that R&D spending doesn’t exist. 

Moreover, a much-needed spending on external affairs is needed to support the diplomatic battle 

against occupation, support Palestinian institutions abroad and to strengthen the international 

network of Palestine supporting countries. after research on Palestinian authority’s employment 

records, and according to in 2006 security personnel percentage of total government employees 

reached 52%, while the years after it ranged between 46 to 48% of total employees (Kabaja, 2012). 

This number reflects a serious misallocation of funds, needs to be fixed in order to assure financial 

sustainability. 

Table 4: Palestinian Government Current Spending by Category 2012 

Spending Item % Government Current spending 

General administration 7% 

Security 31% 

Financial affairs 13% 

External affairs 2% 

Economic affairs 2% 

Social services (health 

/education) 

43% 

Culture and transportation 2% 

Source: (Kabaja, 2012) 

6. Public Revenues 

Financial resources for the Palestinian authority are divided into two categories; tax and non-tax 

resources. The first category consists of internal collected direct and indirect taxes such as VAT 

and Income tax, beside a very important source which is the clearance fees collected by Israelis on 

Palestinian Imports (Palestinian Ministry of Finance, 2019). However, clearance fees have been 

always used as a punishment tool against Palestinian authority by not transferring due taxes for 

Palestinian treasury due to political conflicts (TRT Arabic, 2019). 
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On the other hand, Non-tax resources basically include fees and stamps which are collected 

internally. Both sources play a vital role achieving financial stability for the Palestinian economy. 

However, majority of Palestinian revenues come from tax revenues and specifically from taxes on 

goods and services, where income tax contributes for a small share if revenues. 

Table 5: Tax revenue (% of GDP) 2017 

Country / Group % 

Palestine 6.386103 

OECD members 15.88296 

Sweden 27.8533 

Egypt, Arab Rep. 12.51921 

Jordan 15.29401 

Israel 24.57841 

Source: (World Bank, 2019) 

Direct taxes: 

Consists mainly of direct income tax which includes tax on income generated by workers and 

employees in Palestinian territories and 75% of income tax collected from Palestinian workers 

who work in Israel (Paltrade, 2019), the first type of income tax is collected directly by the ministry 

of finance in Palestine. However, income tax for Palestinian workers is collected by Israeli 

ministry of finance and transferred to Palestinian authority later which is known as clearance 

revenues according to Paris protocol. The share of this tax is considered as one of the lowest in the 

world compared to other countries, it also triggers a question mark on the Palestinian financial 

sustainability as well. 

In order to evaluate income tax revenue the table below includes income tax contributions to total 

revenues in different countries, it clearly shows that Palestinian authority collects on 4.5% or their 

revenues out of their income taxes, which means the half of what Jordan collects and 13% of Israeli 

collections of income tax, this rate is away far from the OECD rate as well. 

Table 6: Taxes on income, profits and capital gains (% of revenues) 2017 

Country / Group % 

Palestine 4.554882 

OECD members 26.47532 

Sweden 16.33088 

Egypt, Arab Rep. 24.11275 

Jordan 9.966551 

Israel 34.20393 

Source: (World Bank, 2019) 

In the light of the previous data we can notice that: 

Income tax revenues contribute slightly to total revenues with almost 5% in average from total 

revenues, compared to other countries with similar circumstances, income tax collections must be 

at least twice the collected amount, as we can see for the OECD average it is 26%, Egypt 24% and 

Israel 34%. However, these countries have approximately the same income tax ratios, but when it 

comes to collections, it drops dramatically in the Palestinian territories. 
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Although several changes have been made to income tax law, but income tax collections didn’t 

increase surprisingly, economic experts attribute this to the increase of income tax exemptions and 

the increase in exempted income levels during the past period, beside tax incentives to investors, 

collecting more of income tax became harder for the Palestinian government. 

Another reason for low income tax collections is the low number of tax officers, which in turn 

limits the ability to report income tax especially in handcrafts and small businesses. However, the 

absence of unified system for taxes exacerbates this problem and made it harder to calculate, report 

and follow tax cases. On the other hand, the table below explores contributing sectors for income 

tax collections in Palestinian territories for the year 2011, these numbers reflect a high income tax 

collections from corporations with 45%, with very low tax collections from handcrafts and cars 

importers. However, income tax collections from corporations in neighbor countries were 78% 

and 79% in Jordan and Egypt respectively which is a way more than collections in Palestine, in a 

way or another, low collections are attributed to several reasons, but mainly there are 3 basic ones; 

first of all, due to high discount and tax intensive levels for corporations. Secondly, corruption and 

tax evasion levels are quite high due to lack of Palestinian sovereignty on most of Palestinian areas, 

which may deprive Palestinian government from effective control and collections as well. 

However, it is clear that there is a serious tax evasion from cars importing sector with less than 2% 

of income tax collections despite of the huge size of this sector in Palestinian economy, beside this 

handcrafts collections are relatively low when it is compared to the size of small businesses in 

Palestinian economy which in turn should generate higher collections of income tax. 

Table 7: Contribution to Income Tax Collections by sector / 2011 

Sector Contribution 

Corporations 45% 

Handcrafts  11% 

Cars importers 1.4% 

Prepayments  22% 

Workers in Israel 6% 

Government salaries  14% 

Source: (Kabaja, 2012) 

Indirect taxes: 

Are all kinds of taxes where the incidence is different from the tax impact, it includes different 

types, such as Value added Tax, sales tax and customs duties. However, in Palestine and majority 

of countries, indirect tax forms the highest share of government revenues and considered as the 

blood for government body. As an instance of indirect taxes, we will study the tax on goods and 

services which represents the main source of Palestinian government financial sources with 43% 

of total revenues, which is really higher than Scandinavian countries and OECD average as well. 

Looking with an eye of detail on this number, shows inefficiency in collecting other types of taxes 

such as income tax with less than 5%, however, this number has increased dramatically over years, 

as it was only 34% of tax collections in 2011and became 43% in 2017, these figures assures the 

importance of indirect tax especially VAT as a financial source for Palestinian government in the 

past and in the future as well. 
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Table 8: Taxes on goods and services (% of tax revenue) 2017 

Country / Group % 

Palestine 43.83541 

OECD members 32.21647 

Sweden 37.79608 

Egypt, Arab Rep. 26.10782 

Jordan 34.42609 

Israel 32.21647 

Source: (World Bank, 2019) 

Beside VAT in Palestine, there is another important source of government income, which is the 

customs duties imposed on imports from international markets except Israel. However, rates of 

taxes are almost similar to what is implemented in Israel according to Paris protocol, as we can 

see from the table below; taxes on imports are relatively low on all items except three; 1) cars for 

private use 2) fossil fuel 3) alcoholic drinks and tobacco. 

Table 9: Tariff rates on different imports items 

Item Rate 

Wood and wooden products exempted 

Shoes 12% 

Cars up to 3500 kg/ Private use 

Cars more than 3500 kg / Private use 

Cars up to 3500 kg/ Commercial use 

Cars more than 3500 kg/ Commercial use 

83% 

72% 

8% 

0% 

Medical drugs 12% 

Fossil Fuel 2.9 NIS/ $ 0.8 per liter 

Alive Animals Exempted in general 

Alcoholic drinks 12% + 83 NIS per liter 

Tobacco products 286 NIS Per KG 

Source: (Paltrade, 2015) 

 

7. Clearance and donations: 

Clearance revenues are those taxes including Palestinian workers income tax, fees and tariffs 

collected by Israel, after deducting some expenses such as electricity provided by Israeli power 

companies and expenses incurred by Palestinian citizens in Israeli hospitals, the net amount of 

revenues is agreed to be transferred regularly to Palestinian government according to Paris 

Protocol (World Bank, 2018). However, this vital economic source has been a trouble source for 

Palestinians and a limitation on their sovereignty over their financial resources (TRT Arabic, 

2019). As an instance, in 2006 and after forming the 10th Palestinian government by Hamas, Israel 

stopped transferring clearance revenues until a new government has been formed in Ramallah, the 

Israeli control of clearance revenues created a tough financial crisis which resulted in 50% cut of 

salaries for one year. Moreover, clearance revenues form Total revenues of the Palestinian 

authority in 2016 was 63% (Palestinian Monetary Authority, 2018) (Palestinian Monetary 

Authority, 2018), that’s why any irregularities in transferring clearance revenues used to be 
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reflected immediately on the Palestinian government financial performance (IMF, 2012) . 

However, nowadays there is another disputation between Palestinian and Israeli governments on 

clearance revenues, as Israel has cut 30% of revenues as a punishment for martyrs and jailed 

Palestinian families. 

The figure below shows the share of main revenues as a percentage of current expenditures for the 

Palestinian government and shows how important and vital is the clearance revenue for the 

Palestinian government. It shows a decreasing tendency for external grants and donation. 

 
Source: (Palestinian Monetary Authority, 2018) 

Due to the huge size of clearance revenues in Palestinian total revenues, and the lack of control 

over boarders, as well as the collection of these revenues upon submitting invoices to tax office, 

the total calculated leakage from total clearance revenues in 2013 was 305 million dollars, 17% of 

total Palestinian revenues at that year (Elkhafif, Misyef, & Elagraa, 2014). 

8. Monetary Policy 

According to Paris Protocol, Palestinian authority may establish an institution to work as a 

financial advisor and to control the banking sector, including the implementation of minimum 

reserves and bank licensing. It was established in 1994 and became in charge in 1997 to control 

banking system and international financial relationships. It managed to establish a Palestinian 

management information system MIS, unified credit system and many other technical 

achievements. Moreover, PMA had obtained recognition from several central banks around the 

worlds and maintains a good bilateral relationship with World Bank and IMF as well. 

PMA authority limits 

Palestinian authority has been given the right to monitor, license and operate banking system. This 

includes controlling the compulsory reserves in banks, facilitating payment techniques, 

establishing any other bodies that would support financial system. However, monetary policy in 

Palestine is absent and not effective due to many reasons: 

52 51 59 59 63
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1- PMA is a consultancy entity, but not a central bank. In other words, it is not authorized to 

issue a new Palestinian currency. 

2- Although, new Israeli Shekel is the main currency of the Palestinian Authority, PMA is not 

authorized to print it. 

3- Banks reserves are not absolutely controlled by PMA, according to Paris protocol liquidity 

coverage ratio must not be less that 4-8%, while a change by 1% in Israel should be 

followed by a corresponding change in Palestine. It means reserves are controlled indirectly 

by Israel. 

4- Since PMA has no control on money issuing, it cannot control interest rate as well which 

is controlled by Israeli central bank. According to Matt Kennard at financial times : 

“Despite being governor of the Palestinian Monetary Authority, al-Wazir has no control 

over interest rates or money supply”. (Financial Times, 2011). Putting this in mind we can 

conclude that Palestinian authority has no control on monetary and thus, no effective 

monetary policy. 

 

9. Challenges for the Palestinian economy 

Palestinian economy has been suffering since the establishment of the PNA, although it was not 

that clear, but since 2000 difficulties took place in the Palestinian daily life.  

One of the most serious challenges for the Palestinian economy is lack of sovereignty on boarders 

and being unable to control imports alone without referring to Israeli authorities (Paltrade, 2019). 

The situation is the same in the case of exports as Palestinians have been always denied from 

exporting goods through Israeli ports (Ministry of National Economy, 2005), which creates 

difficulties for Palestinian exporters and causes market dumping of certain items such as oranges 

and strawberry. 

The second main issue for Palestinian economy is misallocation of financial resources. As we have 

illustrated above, we can see overspending on current items especially on security despite of not 

having military forces which was 43% of Palestinian GDP. Meanwhile, in 2016 security personnel 

formed 46% of total government employees (Kabaja, 2012). This overspending on security is also 

a combined with slight spending on research and technology. 

Monetary policy is a key challenge for Palestinian authority since they lack control over majority 

of monetary policy tools, such as; bank reserves, interest rate and money printing. Except for their 

regulatory role in the banking system, PMA has no access to other policies and thus, no effective 

monetary policy in Palestine. However, another severe consequence of monetary policy absence 

is the low possibilities to maintain a sound fiscal policy and thus conducting a balanced economic 

growth with low inflation rate. 

Tax evasion is one of the challenges for decision makers as a source of troubles for economy, a 

study conducted by Rahhal (2014) found that main tax evasion reasons are the Paris Protocol, tax 

system complexity and lack of qualified tax personnel. 

10. Conclusion and policy discussions 

Despite of challenges, like any other country Palestine has it is own existing tax system, composed 

of the typical tax items such as income tax, property and value added tax VAT. These taxes are 

contributing to majority of government spending categories and played a positive role in 

minimizing reliance on foreign aids. However, there are many factors threaten financial 
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sustainability of the Palestinian authority and trigger a spirited debate on the ability of the current 

tax system to support a Palestinian state and maintain economic stability and sufficient financial 

resources for the next generations. I will start my conclusion by recalling facts about Palestinian 

tax system. 

Palestinian government has relatively sufficient tax collections which can cover all current 

spending. However, the potential challenge is represented by low income tax collections from total 

tax revenues, which does not exceed 5% of total revenues. This low level of income tax collections 

is attributed to tax evasion by handcrafts and some importing sectors in Palestine, beside large tax 

exemptions for corporations and low-level income households. 

Furthermore, indirect tax collections seem to be extremely high when it is compared to other 

countries with 43% of revenues in 2017. For the first while it may indicate a heave tax burden on 

goods and services but when it is getting analyzed, it shows a sufficient indirect tax collection, 

although it looks higher than the average, which refers to low collections of other tax categories. 

On the other hand, there is a critical misallocation of funds by the Palestinian authority. With high 

salaries payroll and low spending other vital items such as research and transportation, a large 

share of the Palestinian budget goes to security forces despite the fact that Palestinian authority 

has no armed forces, which indicates a dangerous situation for the Palestinian government’s fiscal 

sustainability in the long run. 

The above-mentioned challenges for the Palestinian fiscal system and especially in taxes could be 

overcome by focusing more on income tax collections by training and allocating qualified 

personnel for tax administrations rather than spending more on current issues such as security 

forces. New measures are required to collect more from handcrafts and small businesses to raise 

the share of income tax revenue. On the other hand, a fair solution should be conducted to 

overcome the clearance issue and the misuse by Israel for this money against Palestinians. 

However, a complete review for PP is necessary nowadays according to all economists. 

Another threat for the Palestinian authority’s fiscal stability is the clearance revenues collected by 

Israel, as it forms 60% of the Palestinian revenues, which has been always used as punishment tool 

against Palestinians since the establishment of the PNA. Moreover, Palestinian loss is not only 

limited to the Israeli misuse of funds against Palestinians, but also it extends to 3% of collected 

funds as a collection commission which could be avoided if imports taxes were collected by 

Palestinian government beside almost 300 million dollars as tax evasion from clearance. 

These fiscal challenges for the Palestinian economy are attached to fiscal difficulties represented 

by absence of effective fiscal policy, as Palestinians are not authorized to print their own money 

and control neither money printing nor interest rate. PMA scope of work is restricted to licensing 

of banks, clearance among banks and storing reserves (Financial Times, 2011). While it is unable 

to conduct any other fiscal measures, one of the suggestions to overcome this issue is taking the 

advantage of Too Big to Fail term TBTF as a monetary tool. 

Too big to fail financial institutions are those financial institutions whose failure will not affect 

only them as a financial institutions, but also will extend to other peers (Stern & Feldman, 2004), 

in other words to the whole financial system. The term TBTF is not limited neither to a specific 

type of financial institutions nor a specific country. However, too big to fail term can refer to any 

financial institution within the financial system, insurance companies, retirement funds and banks 

can be classified as a TBTF financial institutions. Moreover, TBTF financial institutions are not 
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only limited to specific countries like US of UK but also, they exist within all countries as they 

form a large portion and relative weight within the economy they operate within. TBTF term has 

different explanations to different parties according to their interests, generally policy makers look 

to TBTF institutions from broad public perspective, since financial institutions are closely 

interconnected to other sectors of the economic system, any significant failure happens within the 

financial system may cause damage to other sectors. 

Israel and Palestine are not exceptions, both of them are concerned about the financial soundness 

and economic growth, however Palestinians have no authority on interest and money supply and 

that’s why it may affect the financial systems negatively. Since the decision maker in Israel 

consider mainly the Israeli needs, Palestinian banking sector has to force Israeli decisions makers 

to put in consideration the Palestinian interests simply by being systematically important to the 

Israeli Financial system, following these proposed procedures:  

1. Increase interconnectedness with Israeli Banks. By raising borrowing volume from Israeli 

banks.  

2. Palestinian banks must enter the Israeli banking sector by establishing branches in Israel. 

according to Paris protocol, which dictates that both Palestinian and Israeli Banks can open 

branches in the other side.  

Although it is a very sensitive issue because of the boycott campaigns, dealing with Israeli banks 

is a must in my point of view, to secure our financial system. Increasing the volume of transactions 

with Israeli banking system will increase the relative importance of Palestinian banking sector to 

Israeli Central Bank, as in case of TBTF problem, the government will have no choice but to serve 

these institutions. if we increased interconnectedness with Israeli Banking sector, the Israeli 

Central Bank will have no choice but to consider the needs and interests of Palestinian Banking 

sector. 

To sum up, Palestinian tax system has many challenges, represented mainly by low collections of 

income tax and lack of sovereignty specially when it comes to tax on imports and the misuse of 

these revenues by Israelis and to collect maximum amount of imports revenues in a way they 

overcome tax evasion issue. Moreover, the absence of monetary policy in Palestine exacerbates 

the situation and threatens fiscal sustainability. However, Palestinian government has its own 

working tax system which can at least cover current expenditures and would support development 

if the mentioned problems are treated properly.  
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Jeopolitik Riskin Turizm Sektörüne Etkisi 
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Özet 

Jeopolitik risk, bir ülkenin konumu veya uyguladığı politikalar sonucu ekonomide ortaya çıkması muhtemel 

negatif etkileri ifade etmektedir. Jeopolitik risk ekonomiler ve finansal piyasalar üzerinde önemli etkilere sahiptir 

ve hem politika yapıcılar hem de yatırımcılar tarafından dikkate alınması gerekmektedir. Öte yandan, jeopolitik 

risk hesaplanması oldukça güç olan bir risk türüdür. Caldara ve Iacoviello (2018) çalışmaları ile jeopolitik 

belirsizliği arttıran olayları dikkate alan ülke bazlı Jeopolitik Risk (GPR) Endekslerini geliştirmiştir. Doğası gereği 

jeopolitik riskin en çok etkilediği sektör turizm sektörüdür. Bu bağlamda çalışmada Türkiye Jeopolitik riski ile 

BIST100, BIST Hizmetler ve BIST Turizm (XTRZM) endeks getirileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda söz konusu ilişki Breitung ve Candelon (2006) tarafından geliştirilen 

frekansta nedensellik testi ile analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik risk, BİST turizm endeksi, turizm sektörü, frekansta nedensellik 

JEL Sınıflandırması: G32, Z31, C58. 

 

Effect of Geopolitical Risk on Tourism Sector 
 
Abstract 

Geopolitical risk refers to possible negative effects that may arise in the economy as a result of the country’s 

location or policies of the country. Geopolitical risk has important effects on economies and financial markets, and 

it is needed to considered by both policy makers and investors. However, geopolitical risk is a risk type that it is 

very difficult to calculate. Caldara and Iacoviello (2018) developed country based Geopolitical Risk (GPR) Indexes 

that considers the events that increase the uncertainty. Due to its nature, the sector that the geopolitical risk most 

affect is the tourism sector. In this context, in in the study it is aimed to determine the relationships between Turkey 

Geopolitical Risk Index and Borsa Istanbul Tourism (XTRZM) Index returns. In accordance with this purpose, the 

mentioned relationships were analyzed by frequency domain causality test introduced by Breitung and Candelon 

(2006). 

Keywords: Geopolitical risk, BIST tourism index, tourism sector, Frequency domain causality 

JEL Classification: G32, Z31, C58. 

 

 

1. Giriş 

Finansal varlıklar üzerinde etkili olan faktörlerden biri yatırım yapılacak piyasanın jeopolitik 

konumudur. Ülkeler, jeopolitik konumları nedeniyle hem yurtiçi hem de yurtdışı kaynaklı 

birçok olaya maruz kalmaktadır. Söz konusu olaylar ise sermaye piyasaları başta olmak üzere 

ekonomide yer alan sektörler üzerinde farklı düzeylerde etkili olmaktadır. Jeopolitik risk 

ülkenin mevcut konumunun veya uyguladığı politikaların ekonomi üzerinde yaratması 

muhtemel negatif etkiler olarak tanımlanmaktadır (Currie, vd., 2008). 

Genel olarak gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ekonomilere göre jeopolitik risklerden daha fazla 

etkilenmektedir. Jeopolitik belirsizliklerin artması, hem yatırımlarının ötelemesine hem de 

yatırımcıların kararlarını değiştirmesine neden olabilmektedir. Bununla birlikte jeopolitik risk 
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doğası gereği özellikle turizm ve enerji gibi sektörler üzerinde etkilidir. Diğer yandan jeopolitik 

risk hesaplanması oldukça güç bir risk türüdür. Caldara ve Iacoviello (2018), çalışmaları ile 

Jeopolitik Risk (GPR) Endeksini geliştirmişlerdir. 

GPR endeksi Amerika, İngiltere ve Kanada’da 11 farklı gazetenin jeopolitik riskle ilgili haber 

sıklığını baz alan bir algoritma ile ölçülmektedir. Endeksin hesaplanmasında, belirtilen 

gazetelerde 6 grupta sınıflanan sözcükler taranmaktadır. İlk grupta jeopolitik sözcüğü ve dünya 

genelindeki askeri gerilimler, ikinci grupta nükleer gerilim, üçüncü grupta savaş tehdidi, 

dördüncü grupta terör tehdidi, 5. ve 6. grupta ise terör saldırıları veya savaş başlangıcı gibi 

jeopolitik belirsizliği arttıran haberler taranmaktadır.  

Türkiye konumu itibariyle jeopolitik risklerden önemli düzeyde etkilenmektedir. Bununla 

birlikte her sektörün jeopolitik risklerden etkilenme derecesi farklıdır. Bu bağlamda çalışmada 

Türkiye Jeopolitik riski ile BIST100, BIST Hizmetler ve BIST Turizm (XTRZM) endeks 

getirileri arasındaki ilişkilerin frekansta nedensellik testi ile analiz edilmesi amaçlanmıştır.  

2. Literatür Taraması 

Literatürde özelikle savaş ve terör konuları bazında jeopolitik risklerin finansal piyasalara 

etkilerini araştıran birçok çalışma bulunmaktadır. Jeopolitik risk endeksinin hesaplanmaya 

başlaması ile birlikte ise jeopolitik riski daha kapsamlı bir yaklaşımla ele alan çalışmalar 

yapılmaya başlanmıştır. Ancak endeksin hesaplanmaya başlandığı dönem itibarıyla jeopolitik 

riskin finansal varlıklarla olan ilişkilerini araştıran çalışmalar sınırlıdır. Bunun yanında, 

jeopolitik risk ile turizm arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar ise oldukça az sayıdadır.  

Antonakakis, vd. (2017) petrol (WTI) ve hisse senedi piyasası (SP500) ile jeopolitik risk 

endeksi arasındaki ilişkileri VAR-BEKK-GARCH(1,1) modeli ile analiz etmiştir. Çalışma 

sonucunda riskin hisse senedi piyasasına olan etkilerinin düşük düzeyde, petrol getirilerinde ve 

oynaklığında ise negatif düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Balcilar, vd. (2018) çalışmalarında 

Jeopolitik risk endeksi ile BRICS hisse senedi piyasalarında arasındaki getiri ve oynaklık 

ilişkisini parametrik olmayan kantil nedensellik testi ile analiz etmiştir. Çalışma ile söz konusu 

ülkelerde hisse senedi piyasası oynaklıklarının getirilere göre jeopolitik risklerden daha fazla 

etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Gkillas, vd. (2018) 1899M01-2017M12 döneminde jeopolitik risk endeksi ile Dow Jones 

Endüstriyel Ortalama Endeksin oynaklık sıçramaları arasındaki ilişkileri parametrik olmayan 

kantil nedensellik testi analiz etmiştir. Çalışma sonucunda jeopolitik risk endeksinin oynaklık 

sıçramalarının tahmininde kullanılabileceği tespit edilmiştir. Bouri, vd. (2018) ise İslami hisse 

senedi ve tahvil piyasaları ile jeopolitik riskler arasındaki ilişkileri analiz etmiştir. Uygulanan 

parametrik olmayan kantil nedensellik testleri sonucunda jeopolitik risklerin söz konusu 

piyasalarda getirilerden çok oynaklığı etkilediği belirlenmiştir.  

Demir, Gozgor ve Paramati (2019), yeni bir jeopolitik risk indeksi (GPR) ile ölçülen jeopolitik 

risklerin içe yönelik turizm üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. Bu amaçla çalışmada, 

1995'ten 2016'ya kadar olan dönemde 18 ülke çalışmaya dâhil edilmiştir. Elde edilen bulgular 

sonucunda, jeopolitik risklerin içe yönelik turizmi olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. 

Saint Akadiri, Eluwole, Akadiri ve Avci (2019), Türkiye özelinde yeni tanıtılan jeopolitik risk 

endeksi, turizm ve ekonomik büyüme arasındaki nedenselliğin yönünü incelemek için Toda ve 

Yamamoto (1995) tarafından geliştirilen Granger nedensellik yaklaşımının modifiye edilmiş 

halini kullanmıştır. Çalışmada 1985:Q1-2017:Q4 dönemine ait çeyreklik veriler kullanılmıştır. 

Ampirik sonuçlar, jeopolitik risk endeksinden ekonomik büyümeye ve jeopolitik risk 

endeksinden turizme doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisini saptamıştır. Bunun yanında, elde 

edilen bulgular, jeopolitik riske yönelik tek bir standart sapmalık şokun, hem kısa hem de uzun 

dönemde turizm ve ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğunu göstermiştir. 
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Demir, Díez-Esteban ve García-Gómez (2019), gelişmekte olan ülkelerdeki jeopolitik risk 

(GPR) ile konaklama işletmelerinin kurumsal nakit mevcutları arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Çalışmada 2008–2017 dönemi için gelişmekte olan yedi ülkeden (Malezya, 

Meksika, Tayland, Türkiye, Arjantin, Brezilya ve Çin) 166 konaklama işletmesi ele alınmıştır. 

Çalışmanın sonuçları, jeopolitik risklerin konaklama işletmelerinin nakit varlıklarını olumsuz 

etkilediğini göstermektedir. Bu sonuç, konaklama işletmelerinin jeopolitik etkilere yüksek 

oranda duyarlı olduğuna işaret etmektedir. 

İncelenen çalışmalarda jeopolitik riskin piyasalara olan etkilerinde sektör ayrımı yapılmadığı 

görülmektedir. Ancak söz konusu riskin her sektörü aynı düzeyde etkilemesi mümkün değildir. 

Bu bağlamda jeopolitik risklerin sektör bazında etkilerini araştırılması ile literatüre katkı 

sağlanacağı düşünülmektedir.  

3. Veri ve Yöntem 

Breitung & Candelon frekansta nedensellik testi, Yt ve Xt’yi içeren iki boyutlu vektöre sahip, 

p’nin dereceyi temsil ettiği sonlu dereceli VAR modelini dikkate alan Geweke (1982) ve 

Hosoya (1991)’nın çalışmalarına dayanmaktadır.  

Xt ve Yt iki durağan zaman serisi ise, gecikme sayısı sonlu olan VAR modeli aşağıdaki gibi 

olur: 

𝜃(𝐿) (
𝑌𝑡

𝑋𝑡
) = (

𝜃11(𝐿) 𝜃12(𝐿)
𝜃21(𝐿) 𝜃22(𝐿)

) (
𝑌𝑡

𝑋𝑡
) = 𝜀𝑡                                            (1) 

Burada; 

𝜃(𝐿) = 𝐼 − 𝜃1𝐿 − ⋯ − 𝜃𝑝𝐿𝑝, 2 x 2 gecikme polinomudur.                                             (2) 

𝜃1, … , 𝜃𝑝, 2 x 2 otoregresif parametre matrisleridir.                                                           (3) 

𝐿𝑘𝑋𝑡 = 𝑋𝑡−𝑘 ve 𝐿𝑘𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−𝑘’dir.                                            (4) 

Hata vektörü 𝜀𝑡, beyaz gürültüdür. 𝐸(𝜀𝑡) = 0 ve 𝐸(𝜀𝑡𝜀𝑇
′ ) = Σ’dir. Σ pozitiftir.          (5) 

 

G Cholesky ayrışımının alt üçgensel matrisi ise, 

𝐺′𝐺 = Σ−1                                                                               (6) 

Burada 𝐸(𝜂𝑡𝜂𝑡
′ ) = 𝐼 ve 𝜂𝑡 = 𝐺𝜀𝑡                                                                                           (7) 

Sistemin durağan olduğu varsayıldığında, sistemin hareketli ortalamasının (MA) gösterimi 

aşağıdaki şekildedir; 

(
𝑌𝑡

𝑋𝑡
) = Φ(𝐿)𝜀𝑡 = [

Φ11(𝐿) Φ12(𝐿)
Φ21(𝐿) Φ22(𝐿)

] [
𝜀1𝑡

𝜀2𝑡
]                                           (8) 

 

= 𝜓(𝐿)𝜂𝑡 = [
𝜓11(𝐿) 𝜓12(𝐿)

𝜓21(𝐿) 𝜓22(𝐿)
] [

𝜂1𝑡

𝜂2𝑡
]                                            (9) 

burada; 

Φ(𝐿) =  𝜃(𝐿)−1 ve 𝜓(𝐿) = Φ(L)𝐺−1’dir.                                                                        (10) 

Bu gösterim kullanılarak Yt’nin spektral yoğunluğu şu şekilde ifade edilebilir; 

 

𝑓𝑦𝑡(𝜔) =
1

2𝜋
{||𝜓11(𝑒−𝑖𝜔)||

2

+ ||𝜓12(𝑒−𝑖𝜔)||
2

}                                      (11) 

Geweke (1982) tarafından geliştirilen nedensellik kriteri şu şekilde tanımlanmaktadır; 

𝑀𝑋→𝑌(𝜔) = 𝑙𝑜𝑔 [1 +
||𝜓12(𝑒−𝑖𝜔)||

2

||𝜓11(𝑒−𝑖𝜔)||
2]                                              (12) 

 

Eğer |𝜓12(𝑒−𝑖𝜔)| = 0,  𝜔 frekansında Xt’den Yt’ye Granger nedenselliği yoktur.   (13) 
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𝜔 frekansında Xt Yt’nin nedeni değildir hipotezinin test edilmesinde sıfır hipotezi şu şekildedir: 

𝑀𝑋→𝑌(𝜔) = 0                                                                        (14) 
Breitung-Candelon (2006), yukarıdaki hipotezi test etmek için aşağıda yer alan doğrusal 

kısıtları geliştirmiştir: 

∑ 𝜃12,𝑘

𝑝

𝑘=1

cos(𝑘𝜔) = 0                                                              (15) 

∑ 𝜃12,𝑘

𝑝

𝑘=1

sin(𝑘𝜔) = 0                                                              (16) 

 

Notasyonun basitleştirilmesi için 𝛼𝑗 = 𝜃11,𝑗, 𝛽𝑗 = 𝜃12,𝑗 olarak kabul edildiğinde, Yt için VAR 

eşitliği şu şekilde yazılabilir: 

𝑌𝑡 = 𝛼1𝑌𝑡_1 + ⋯ + 𝛼𝑝𝑌𝑡𝑝
+ 𝛽1𝑋𝑡1

+ ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑡𝑝
+ 𝜀1𝑡                        (17) 

Belirtilen doğrusal kısıtlara bağlı olarak 𝑀𝑋→𝑌(𝜔) = 0 sıfır hipotezi aşağıdaki şekilde ifade 

edilir: 

𝐻0 = 𝑅(𝜔)𝛽                                                                   (18) 

Burada 𝛽, Yt katsayılarının vektörüdür, 

𝑅(𝜔) = [
cos (𝜔) cos(2𝜔) … cos (𝑝𝜔)

sin (𝜔) sin(2𝜔) … sin (𝑝𝜔)
]                                   (19) 

Doğrusal kısıtlar için standart F testi kullanılarak 𝜔 frekansında Granger nedenselliği olmadığı 

sıfır hipotezi test edilebilir. F testi, 𝜔 𝜖 (0, 𝜋) için yaklaşık 𝐹(2, 𝑇 − 2𝑝) olarak dağılmaktadır. 

Burada; 2 kısıt sayısını, T gözlem sayısını ve p VAR modelinin gecikme sayısını 

göstermektedir. 

Çalışmada; 1997M01-2019M07 tarihleri arasında aylık BIST100 (XU100), BIST Hizmetler 

(XUHIZ), BIST Turizm (XTRZM) endeks getirileri ve logaritmik Türkiye Jeopolitik Risk 

Endeksine (GPR_ TUR) ait veriler kullanılmıştır. Veriler, Thomson & Reuters Datastream veri 

tabanından elde edilmiştir. 

4. Ampirik Analiz 

Çalışmada öncelikle Türkiye jeopolitik risk endeksi ve BIST endeks getirileri arasındaki 

ilişkisiler Granger nedensellik testi ile analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Türkiye Jeopolitik Risk Endeksi ve BIST Endeks Getirileri Arasındaki Granger 

Nedensellik Testi Sonuçları 

 Olasılık Değeri 

GPR_TUR = > XU100 0.0013 

GPR_TUR = > XUHIZ 0.0007 

GPR_TUR = > XTRZM 0.0169 

GPR = > X simgesi; Türkiye Jeopolitik Risk Endeksinden ilgili endeks getirisine nedensellik ilişkisi 

bulunduğunu ifade etmektedir. 

Test sonuçlarına göre Türkiye jeopolitik riski BIST100, BIST Hizmetler ve BIST Turizm 

endeks getirilerinin nedenidir. Ancak tüm 1997M01-2019M07 dönemi boyunca jeopolitik 

risklerin ilgili endeks getirileri üzerinde etkili olduğunu kabul etmek gerçekçi değildir. Arap 

Baharı, terör saldırıları, Brexit vb. yurtiçi ve yurtdışı olaylar düşünüldüğünde, söz konusu 

ilişkilerin daha detaylı analiz edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın ilerleyen 
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adımında, Türkiye jeopolitik riski ile ilgili endeks getirileri arasındaki ilişkiler frekansta 

nedensellik testi ile analiz edilmiş ve özet sonuçlar tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2: Türkiye Jeopolitik Risk Endeksi ve BIST Endeks Getirileri Arasındaki Frekansta 

Nedensellik Testi Sonuçları 

 Uzun Dönem Orta Dönem Kısa Dönem 

XU100 - + - 

XUHIZ - + + 

XTRZM + + - 

Frekansta nedensellik testi sonuçlarına göre ulaşılan en önemli sonuç, farklı frekanslarda olsa 

da jeopolitik risk ele alınan tüm endeks getirilerinin nedenidir. Ulaşılan sonuçlar söz konusu 

riskin farklı dönemlerde endeks getirilerini etkilediğini göstermektedir. Buna göre Türkiye 

jeopolitik riski BIST100 endeks getirisinin sadece orta dönemde (1.66-1.92), BIST Hizmetler 

endeks getirisinin orta ve kısa dönemde (1,67-2,34), BIST Turizm endeks getirisinin ise uzun 

ve orta dönemde (0,01-1,02) nedenidir. 

5. Sonuç 

Çalışmada Türkiye Jeopolitik riski ile BIST100, BIST Hizmetler ve BIST Turizm (XTRZM) 

endeks getirileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda söz 

konusu ilişki öncelikle geleneksel nedensellik testi ile incelenmiş, ardından Breitung ve 

Candelon (2006) tarafından geliştirilen frekansta nedensellik testi ile analiz edilmiştir. 

Granger nedensellik sonuçlarına göre Türkiye jeopolitik riski BIST100, BIST Hizmetler ve 

BIST Turizm endeks getirilerinin nedenidir. Ancak çalışmada ele alınan dönem boyunca 

gerçekleşen jeopolitik belirsizlikler düşünüldüğünde, ilişkilerin sabit kaldığını kabul etmek 

gerçekçi değildir. Bu bağlamda uygulanan frekansta nedensellik testi sonuçları ise ilişki 

yapılarının Granger nedensellik testi sonuçlarından farklı olduğunu göstermiştir.  

Çalışma sonucunda ulaşılan en önemli sonuç, farklı frekanslarda olsa da jeopolitik riskin ele 

alınan tüm endeks getirilerinin nedenin olmasıdır. Ayrıca endeks getirilerinin jeopolitik riskten 

farklı dönemlerde etkilendiği tespit edilmiştir. Sonuçlar BIST100 endeks getirisinin sadece orta 

dönemde, BIST Hizmetler endeks getirisinin orta ve kısa dönemde, BIST Turizm endeks 

getirisinin ise uzun ve orta dönemde jeopolitik risk ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Diğer 

bir ifadeyle jeopolitik riskin etkileri diğerlerinden farklı olarak turizm sektörü üzerinde daha 

kalıcıdır. 

Sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, turizm sektörü ile birlikte BIST100 ve BIST Hizmetler 

endekslerini baz alan yatırımcıların, jeopolitik riski ve belirtilen sektörler üzerindeki etki 

sürelerini dikkate alarak risk yönetimi kararı almaları tavsiye edilebilir.  
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Ticaret Güven Endeksi ile Ticaret Alt Sektör Arasındaki 

Nedensellik İlişkisinin Analizi 
 

Serap Kamışlı1 Ethem Esen (Corresponding Author)2 

 

 
Özet 

Yatırımcılar yatırım yapmayı planladıkları varlığın değerini etkileyen faktörleri belirlemek ve varlıkla bu faktörler 

arasındaki ilişkilerin yapısını analiz etmek istemektedirler. Sektörel hisse senedi yatırımı yapmayı düşünen 

yatırımcılar için ise dikkate alınması gereken faktörlerden biri belirlenen sektöre ilişkin beklentileri yansıtan güven 

endeksleridir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı TÜİK tarafından hazırlanan Perakende Ticaret Sektörü Güven 

Endeksinin alt kalemleri ile Borsa İstanbul Ticaret Alt Sektör Endeks (XTCRT) getirisi arasındaki nedensellik 

ilişkilerinin frekans boyutunda incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda XTCRT endeks getirisi ile perakende 

ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi, gelecek 3 aylık dönemde 

tedarikçilere verilecek sipariş miktarı beklentisi, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi ve gelecek 

3 aylık dönemde satış fiyatları beklentisi arasındaki ilişkiler Breitung & Candelon (2006) tarafından geliştirilen 

frekansta nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Uygulanan analizler sonucunda söz konusu güven endeksi alt 

kalemleri ile XTCRT endeks getirisi arasında farklı frekanslarda nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Portföy yatırımı, sektör endeksi, güven endeksi, frekansta nedensellik. 

JEL Sınıflandırması: C58, G11, G32.  

 

Analysis of the Causality Relationships Between Trade 

Confidence Index and Trade Sub-Sector 
 
Abstract 

The investors desire to determine the factors that affect the value of asset which they plan to invest in and to 

analyze the structure of the relationships between the assets and these factors. For investors interested in sectoral 

stock investments, one of the factors that should be considered is the confidence indices reflecting the expectations 

of the sector. In this context, the purpose of the study is to examine the casual relationships between Borsa Istanbul 

Trade sub-sector index return and retail trade sector confidence sub-indices calculated by TUIK in frequency 

dimension. In line with this purpose, the relationships between XTCRT index return and Business activity-sales 

(over the past 3 months), Current volume of stock, Orders expectation placed with suppliers (over the next 3 

months), Business activity-sales expectation  (over the next 3 months), Prices expectation (over the next 3 months) 

were analyzed with frequency domain causality test developed by Breitung & Candelon (2006). The results 

indicate that there are causalities between XTCRT index return and the mentioned confidence sub-indices in 

different dimensions. 

Keywords: Portfolio investment, sector index, confidence index, frequency domain causality. 

JEL Classification: C58, G11, G32.  

 

 

1. Giriş 

Finansal piyasalarda fon aktarım mekanizmasının çalışması, fon arz eden ve talep eden 

birimlerin bu piyasalara olan güvenlerine ve gelecek beklentilerindeki iyimserliğe bağlıdır. 

Hem tüketicilerin hem de üreticilerin ekonomiye ilişkin beklentilerini ölçen göstergeler, 
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tüketici / üretici güven endeksleri olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca söz konusu göstergeler 

gelecek gelirleri ve hanehalkı harcamalarını tahmin etmeye imkân sağlamaktadır. Bununla 

birlikte piyasa katılımcılarının gelecek beklentileri, gelişen olaylar karşısında farklılaşabilir. 

Diğer bir ifadeyle hem fon arz eden hem de fon talep edenlerin gelecek beklentileri, dinamik 

ilişkilere bağlı olarak zamana bağlı olarak değişebilir.  

Ticaret sektörü, bir ülke ekonomisi için en önemli sektörlerden biridir. Söz konusu sektörde 

kesintisiz bir arz ve talep yapısı bulunmaktadır. Bu nedenle ticaret sektörüne ilişkin 

beklentilerin olumsuz yönde değişmesi, ekonomide ve finansal piyasalarda önemli sorunlara 

yol açabilir. Örneğin gelecek dönemde sipariş miktarı veya fiyatlara ilişkin beklentilerin 

kötüleşmesi; işletmeler açısından yatırımların ötelenmesine, finansal yatırımcılar açısından ise 

belirtilen işletmelere olan yatırım kararlarından vazgeçilmesine neden olabilir.  

Ekonomiye veya belirli sektörlere ilişkin beklentilerin kötüleşmesi, işletmelerin hisse senedi 

fiyatlarını ve bağlı olarak piyasa değerlerini etkileyebilir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; 

TUIK tarafından hazırlanan perakende ticaret sektörü güven endeksinin alt endeksleri olan son 

3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi, gelecek 3 aylık dönemde 

tedarikçilere verilecek sipariş miktarı beklentisi, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar 

beklentisi ve gelecek 3 aylık dönemde satış fiyatları beklentisi endeksleri ile Borsa İstanbul 

Ticaret alt sektör endeks (XTCRT) getirisi arasındaki nedensellik ilişkilerin frekans boyutunda 

incelenmesidir. 

2. Literatür Taraması 

Literatürde Türkiye finansal piyasaları bazında güven endeksleri ve hisse senedi piyasaları 

arasındaki ilişkileri inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Kandır (2006), 2002M02-

2005M05 tarihleri arasında tüketici güven endeksi ile BIST Mali (XUMAL) endeksinde işlem 

gören hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışma ile tüketici güven 

endeksinin söz konusu getirilerin tahmin edilmesinde önemli bir faktör olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Vurur ve Diler (2018) ise 2012M011-2017M08 döneminde reel kesim ve tüketici 

güven endekslerinin BİST 100 endeksi ile ilişkisini araştırmıştır. ARDL eşbütünleşme testi 

sonucunda söz konusu endeksler arasında uzun dönemli ilişki tespit edilmiştir. 

Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2017), 2012M01-2016M09 döneminde BIST100, XUSIN, XUHIZ 

endeksleri ile ekonomik güven endeksi arasındaki ilişkiyi Engle-Granger testi analiz etmiş ve 

söz konusu değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit etmiştir. Topuz (2011) ise 

2004M01-2009M01 döneminde İMKB100 endeksi ve tüketici güven endeksi arasındaki ilişkiyi 

Granger nedensellik testi ile araştırmıştır. Çalışma ile söz konusu değişkenler arasında karşılıklı 

bir ilişki olmadığı, sadece İMKB100 endeksinden tüketici güven endeksine nedensellik ilişkisi 

bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İskenderoğlu ve Akdağ (2017) 2015M04-2017M08 tarihleri arasında finansal hizmetler güven 

endeksi ile BİST100 ve TCMB net fonlama arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Uygulanan farklı 

nedensellik testleri ile söz konusu güven endeksi ile hisse senedi piyasası arasında karşılıklı ve 

uzun dönemli, TCMB net fonlama değişkenine ise orta dönemli ve tek yönlü nedensellik 

belirlenmiştir. Korkmaz ve Çevik (2009) ise çalışmalarında reel kesim güven endeksi ile 

İMKB100 getirisi arasında eşzamanlı etki tespit etmiştir. 

3. Veri ve Yöntem 

Breitung & Candelon frekansta nedensellik testi, Yt ve Xt’yi içeren iki boyutlu vektöre sahip, 

p’nin dereceyi temsil ettiği sonlu dereceli VAR modelini dikkate alan Geweke (1982) ve 

Hosoya (1991)’nın çalışmalarına dayanmaktadır.  
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Geleneksel zamana bağlı nedensellik testleri değişkenler arasındaki ilişki için tek bir test 

istatistiği üretmektedir. Ancak ilişkilerin, incelenen tüm dönem boyunca değişmediğini 

varsaymak çok gerçekçi bir yaklaşım değildir. Frekans temelli nedensellik yöntemi, geleneksel 

zamana bağlı analizlerde olduğu gibi tek bir istatistiğe dayanmak yerine farklı frekanslarda 

nedensellik dinamiklerinin incelenmesine olanak tanımaktadır (Ciner, 2011: 498-499). Bu 

durum ilk önce Geweke (1982) ve Hosoya (1991)’nın çalışmalarında belirtilmiştir. Breitung & 

Candelon (2006) analizi ise bu çalışmalardan hareketle frekans temelli nedenselliği 

ölçmektedir. 

Geweke (1982) tarafından geliştirilen nedensellik kriteri şu şekilde tanımlanmaktadır: 

 

𝑀𝑋→𝑌(𝜔) = 𝑙𝑜𝑔 [1 +
||𝜓12(𝑒−𝑖𝜔)||

2

||𝜓11(𝑒−𝑖𝜔)||
2]                                              (1) 

 

Eğer |𝜓12(𝑒−𝑖𝜔)| = 0,  𝜔 frekansında Xt’den Yt’ye Granger nedenselliği yoktur.   (2) 

 

𝜔 frekansında Xt Yt’nin nedeni değildir hipotezinin test edilmesinde sıfır hipotezi şu şekildedir: 

 

𝑀𝑋→𝑌(𝜔) = 0                                                                        (3) 

Breitung-Candelon (2006), yukarıdaki hipotezi test etmek için aşağıda yer alan doğrusal 

kısıtları geliştirmiştir: 

 

∑ 𝜃12,𝑘

𝑝

𝑘=1

cos(𝑘𝜔) = 0                                                              (4) 

∑ 𝜃12,𝑘

𝑝

𝑘=1

sin(𝑘𝜔) = 0                                                              (5) 

 

Notasyonun basitleştirilmesi için 𝛼𝑗 = 𝜃11,𝑗, 𝛽𝑗 = 𝜃12,𝑗 olarak kabul edildiğinde, Yt için VAR 

eşitliği şu şekilde yazılabilir: 

 

𝑌𝑡 = 𝛼1𝑌𝑡_1 + ⋯ + 𝛼𝑝𝑌𝑡𝑝
+ 𝛽1𝑋𝑡1

+ ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑡𝑝
+ 𝜀1𝑡                        (6) 

 

Belirtilen doğrusal kısıtlara bağlı olarak 𝑀𝑋→𝑌(𝜔) = 0 sıfır hipotezi aşağıdaki şekilde ifade 

edilir: 

 

𝐻0 = 𝑅(𝜔)𝛽                                                                   (7) 
 

Burada 𝛽,  Yt katsayılarının vektörüdür, 

 

𝑅(𝜔) = [
cos (𝜔) cos(2𝜔) … cos (𝑝𝜔)

sin (𝜔) sin(2𝜔) … sin (𝑝𝜔)
]                                   (8) 

 

Doğrusal kısıtlar için standart F testi kullanılarak 𝜔 frekansında Granger nedenselliği olmadığı 

sıfır hipotezi test edilebilir.  

Çalışmada; 2011M01-2019M07 tarihleri arasında aylık Borsa İstanbul Ticaret sektör endeks 

(XTCRT) getirisi ile perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar (IHS), 
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mevcut mal stok seviyesi (MMSV), gelecek 3 aylık dönemde tedarikçilere verilecek sipariş 

miktarı beklentisi (TVSMB), gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi (IHSB) ve 

gelecek 3 aylık dönemde satış fiyatları beklentisi (SFB) endekslerine ait veriler kullanılmıştır. 

Veriler, Thomson & Reuters Datastream VE TUIK veri tabanından elde edilmiştir. 

4. Ampirik Analiz 

Çalışmada ele alınan serilerin durağanlığı hem sabit hem de sabit ve trendi içeren Ng-Perron 

(2001) testi ile sınanmış ve sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1: Ng-Perron Birim Kök Testi Sonuçları 

 Sabit Sabit + Trend 

 MZa MZt MSB MPT MZa MZt MSB MPT 

XTCRT -28.8675 -3.75323 0.13002 0.99496 -40.0880 -4.47595 0.11165 2.279 

IHS -3.30538 -1.03932 0.31443 7.24584 -16.5905 -2.87504 0.17329 5.524 

IHSB -1.65735 -0.53824 0.32476 9.67656 -18.3478 -2.97147 0.16195 5.319 

MMSV -23.6246 -3.40626 0.14418 1.14168 -32.6384 -4.03961 0.12377 2.793 

SFB -18.3237 -3.01237 0.1644 1.39049 -24.9409 -3.52733 0.14143 3.678 

TVSMB -1.42678 -0.41684 0.29215 9.42597 -12.902 -2.39889 0.18593 7.851 

 

Birim kök testi sonuçlarına göre hem sabit hem de sabit ve trendi içeren modellerin birlikte 

dikkate alınması durumunda; XTCRT endeks getirisi, gelecek 3 aylık dönemde tedarikçilere 

verilecek sipariş miktarı beklentisi ve gelecek 3 aylık dönemde satış fiyatları beklentisi 

endekslerinin durağan; son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar, gelecek 3 aylık dönemde iş 

hacmi-satışlar beklentisi ve gelecek 3 aylık dönemde tedarikçilere verilecek sipariş miktarı 

beklentisi endekslerinin ise durağan olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte çalışmada 

uygulanan farklı nedensellik testlerinin ön koşulu değişkenlerin durağan olmasıdır. Bu nedenle 

birim kök içeren söz konusu değişkenler farkları alınarak durağanlaştırılmıştır.  

Durağanlık sınamalarının ardından perakende ticaret sektörü eğilimine ilişkin alt endeksler ile 

XTCRT endeks getirisi arasındaki ilişkiler öncelikle geleneksel nedensellik testleri ile analiz 

edilmiş ve sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Perakende Ticaret Sektörü Eğilimine İlişkin Alt Endeksler ile XTCRT Endeks Getirisi 

Arasındaki Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

 Olasılık Değeri 

IHS ≠ > XTCRT 0.5754  

IHSB = > XTCRT 0.0302 

MMSV ≠ > XTCRT 0.6788 

SFB ≠ > XTCRT 0.7822 

TVSM ≠ > XTCRT 0.1383 

GPR = > X simgesi; Türkiye Jeopolitik Risk Endeksinden ilgili endeks getirisine nedensellik ilişkisi 

bulunduğunu ifade etmektedir. 

 

Granger nedensellik sonuçlarına göre perakende ticaret sektörü eğilimine ilişkin alt 

endekslerden sadece gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi XTCRT 

endeks getirisinin nedenidir. Diğer yandan Borsa İstanbul Ticaret sektör endeks (XTCRT) 

getirisi ile perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar (IHS), mevcut 

mal stok seviyesi (MMSV), gelecek 3 aylık dönemde tedarikçilere verilecek sipariş miktarı 

beklentisi (TVSMB) ve gelecek 3 aylık dönemde satış fiyatları beklentisi (SFB) endeksleri 
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arasında ise nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak ele alınan dönem boyunca 

gerçekleşen Avrupa Borç Krizi, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, ABD-Çin ticaret savaşı vb. 

olaylar düşünüldüğünde, söz konusu ilişkilerin sabit kaldığını varsaymak mümkün değildir. Bu 

nedenle çalışmanın ilerleyen adımında XTCRT endeks getirisi ile perakende ticaret sektörü 

eğilimine ilişkin alt endeksler arasındaki ilişkiler frekansta nedensellik testi ile analiz edilmiş 

ve özet sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir.  

Tablo 3: Perakende Ticaret Sektörü Eğilimine İlişkin Alt Endeksler ile XTCRT Endeks Getirisi 

Arasındaki Frekansta Nedensellik Testi Sonuçları 

 Uzun Dönem Orta Dönem Kısa Dönem 

IHS - - - 

IHSB - + - 

MMSV - - + 

SFB - + + 

TVSM - - - 

 

Frekansta nedensellik testi sonuçlarına göre ulaşılan en önemli sonuç, farklı frekanslarda olsa 

da gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi, mevcut mal stok seviyesi ve 3 aylık 

dönemde satış fiyatları beklentisi endeksleri XTCRT endeks getirisinin nedenidir. Diğer yandan 

son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar ve gelecek 3 aylık dönemde tedarikçilere verilecek sipariş 

miktarı beklentisi endeksleri ile XTCRT endeks getirisi arasında nedensellik ilişkisi 

bulunmamaktadır. Ayrıca frekansta nedensellik testi sonuçları, Granger nedensellik sonuçlarına 

benzer şekilde XTCRT endeks getirisi ile perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş 

hacmi-satışlar ve gelecek 3 aylık dönemde tedarikçilere verilecek sipariş miktarı beklentisi 

endeksleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmadığını göstermektedir. 

Ulaşılan sonuçlar perakende ticaret sektörü eğilimine ilişkin alt endekslerin farklı dönemlerde 

XTCRT endeks getirilerini etkilediğini göstermektedir. Buna göre Türkiye gelecek 3 aylık 

dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi orta dönemde (1,29-143), mevcut mal stok 

seviyesi kısa dönemde (2,21-2,26), gelecek 3 aylık dönemde satış fiyatları beklentisi ise orta ve 

kısa dönemde XTCRT endeks getirilerinin nedenidir. 

5. Sonuç 

Çalışmada perakende ticaret sektörü eğilimine ilişkin alt endeksler ile XTCRT endeks getirisi 

arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda söz konusu ilişki 

öncelikle geleneksel nedensellik testi ile incelenmiş, ardından Breitung ve Candelon (2006) 

tarafından geliştirilen frekansta nedensellik testi ile analiz edilmiştir. 

Granger nedensellik sonuçlarına göre perakende ticaret sektörü eğilimine ilişkin alt 

endekslerden sadece gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi XTCRT 

endeks getirisinin nedenidir. Bununla birlikte, XTCRT endeks getirisi ile perakende ticaret 

sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar (IHS), mevcut mal stok seviyesi (MMSV), 

gelecek 3 aylık dönemde tedarikçilere verilecek sipariş miktarı beklentisi (TVSMB) ve gelecek 

3 aylık dönemde satış fiyatları beklentisi (SFB) endeksleri arasında ise nedensellik ilişkisi 

bulunmamaktadır. İlerleyen aşamada söz konusu ilişkiler frekansta nedensellik testi ile analiz 

edilmiş ve sonuçların Granger nedensellik testi sonuçlarında farklı olduğu belirlenmiştir. 

Çalışma sonucunda ulaşılan en önemli sonuç, farklı frekanslarda olsa da gelecek 3 aylık 

dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi, mevcut mal stok seviyesi ve gelecek 3 aylık dönemde 

satış fiyatları beklentisi endekslerinin XTCRT endeks getirisinin nedeni olmasıdır. Ayrıca 

Granger nedensellik sonuçlarından farklı olarak frekansta nedensellik testi sonucunda XTCRT 
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endeks getirisi ile mevcut mal stok seviyesi ve gelecek 3 aylık dönemde satış fiyatları beklentisi 

endeksleri arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Tüm sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde; Borsa İstanbul Ticaret sektör endeks getirisinin, 

perakende ticaret sektörü eğilimine ilişkin alt endekslerden genel olarak beklentiler ile kısa ve 

orta dönemde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda söz konusu endeksi baz alan 

yatırımcıların, gelecek beklentileri dikkatle takip etmeleri ve olası değişimlerde özellikle kısa 

dönemde yatırım kararlarını revize etmeleri tavsiye edilebilir.  
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Faiz Oranı ve Döviz Oynaklığının Borsa İstanbul’da İşlem Gören 

Şirketlerin Toplam Piyasa Değerine Etkileri 
 

Melik Kamışlı1 Fatih Temizel (Corresponding Author)2 

 

 
Özet 

Şirketlerin halka açılması hisse senetlerinin likiditesini arttıran ve piyasa değerini yükselten bir durumdur. Öte 

yandan borsada işlem görmek piyasa değerinin piyasadaki gelişmelere daha açık hale gelmesi anlamına 

gelmektedir. Şirketin piyasa değerindeki değişimler ileriki dönemdeki menkul kıymet ihraçları ve borçlanmalar 

açısından son derece önemlidir. Bu nedenle şirketlerin piyasa değerini belirleyen faktörlerin belirlenmesi büyük 

önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı finansal piyasaların en temel belirleyicilerinden olan faiz oranı 

ve döviz oynaklığının Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerine etkilerinin belirlenmesidir. 

Belirlenen amaç doğrultusunda 2010M1-201812 aralığını kapsayan dönem için Borsa İstanbul’da işlem gören 

şirketlerin toplam piyasa değeri, TRLİBOR ve döviz kuru oynaklığı arasındaki ilişkiler VAR modelleri ile 

incelenmiştir. VAR analizinden elde edilen sonuçlar söz konusu değişkenlerin şirketlerin piyasa değerini 

etkilediğini göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Piyasa Değeri, Döviz Kuru Oynaklığı, TRLİBOR, VAR Modeli. 

JEL Sınıflandırması: C58, G32, Z23. 

 

The Effects of Interest Rate and Exchange Rate Volatility on the 

Total Market Value of Companies Traded in Borsa Istanbul 
 

Abstract 

Public offering of companies increases the liquidity of stocks and the market value of the firm. However, to be 

listed at stock exchange means that the company the market value of the company will be more open to the 

developments in the market. The changes in the market value of a company are highly important for the future 

security issues and borrowings. Therefore, it is very important to determine the factors that affect the market value 

of the companies. In this context, the purpose of the study is to determine the effects of interest rate and exchange 

rate volatility that two of the fundamental determinants of the financial markets. In line with this purpose, the 

relationships between total market value of the companies listed at BİST, TRLIBOR and Exchange rate volatility 

were investigated by VAR models for the period of 2010M1-201812. The findings gained from the VAR analysis 

showed that the mentioned variables affect the market value of the companies 

Keywords: Market Value, Exchange Rate Volatility, TRLIBOR, VAR Model. 

JEL Classification: C58, G32, Z23. 

 

1. Giriş 

Şirketler, borçlanmanın yanında hisse senedi ihraç ederek finansman sağlamaktadır. Şirketlerin 

halka açılması, hisse senetlerinin likiditesini arttırmakta ve piyasa değerini yükseltmektedir. 

Ayrıca finansal piyasalarda halka açıklığın artması, ekonomik büyümeyi de olumlu yönde 

etkilemektedir. Şirketlerin menkul kıymet ihraç zamanlaması oldukça önemlidir. Yatırımcıların 

menkul kıymetlere olan talepleri, şirketlerin piyasa değerinde yaşanan değişimlere bağlı olarak 

değişebilir.  

                                                           
1 Assist.Prof., Bilecik Şeyh Edebali University, Bozüyük Vocational High School, Department of Accounting and 

Taxation, Bilecik-Turkey, melikkamisli@gmail.com 
2 Assoc.Prof., Anadolu University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business 

Administration, Eskişehir –Turkey, ftemizel@anadolu.edu.tr 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts       Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                 10-13th October 2019 
 

168 
 

Faiz oranlarında yaşanan değişimler, şirketlerin finansman kararları açısından ön plana 

çıkmaktadır. Faiz oranlarının yükselmesi, borçlanma maliyetlerinin artmasına ve buna bağlı 

olarak şirketlerin alternatif finansman araçlarına yönelmelerine neden olmaktadır. Diğer 

yandan şirketlerin piyasa değerini etkileyen bir diğer unsur da döviz kuru oynaklığıdır. İthalat/ 

ihracat temelli faaliyet gösteren veya üretimde ithalata bağımlı şirketlerin döviz şoklarından 

etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle gerek yöneticiler gerekse yatırımcılar açısından 

şirketlerin piyasa değerini belirleyen faktörlerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda 

çalışmada; finansal piyasaların en temel belirleyicilerinden olan faiz oranı ve döviz 

oynaklığının Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerine etkilerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. Literatür Taraması 

Literatürde sermaye piyasası gelişimi ve şirketlerin piyasa değeri ile farklı göstergeler 

arasındaki ilişkileri ekonometrik yöntemler ile araştıran birçok çalışma bulunmaktadır.  

Müslümov ve Aras (2002), 1982-2000 tarihleri arasında 22 OECD ülkesinde sermaye piyasası 

kapitalizasyonu, sermaye piyasası likiditesi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri 

araştırmıştır. Çalışma ile sermaye piyasasının gelişmesinden büyümeye nedensellik olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Kandır vd. (2007) benzer şekilde büyüme ve finansal gelişme arasındaki 

ilişkileri araştırmıştır. Çalışmada 1988-2004 tarihleri arasında kişi başına reel milli gelir, İMKB 

işlem hacminin milli gelire oran ve finansal gelişmeyi temsil eden değişkenler arasındaki ilişki 

Johansen eşbütünleşme ve nedensellik testleri ile analiz edilmiştir. Çalışma ile finansal 

gelişmişliğin ekonomik büyümeyi etkilemediği, büyümenin ise finansal gelişmeyi etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Abdelbaki (2013) 1990-2007 döneminde makroekonomik değişkenlerin Bahreyn hisse senedi 

piyasasına etkisini ARDL yöntemi ile analiz etmiştir. Çalışma ile hisse senedi piyasası 

likiditesinin, sermaye piyasası gelişimi üzerinde önemli bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Moya-Martínez vd. (2015) ise 1993-2011 tarihleri arasında faiz oranlarındaki değişimin 

İspanya hisse senedi piyasasında yer alan 14 sektör üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışmada 

uygulanan dalgacık analizi sonucunda; diğer sektörlere göre kamu hizmetleri, yiyecek ve 

içecek, gayrimenkul ve bankacılık sektörlerinin faiz oranlarındaki değişimler ile daha yakından 

ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

Imdadullah ve Hayatabad (2012) 2001-2010 dönemi için Pakistan’da faiz oranı, döviz kuru ve 

enflasyonun hisse senedi piyasasına etkisini incelemiştir. Çoklu regresyon analizleri sonucunda 

söz konusu değişkenler arasında zayıf bir ilişki tespit edilmiş, sadece döviz kurunun KSE100 

endeks getirisi üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Mbulawa (2015) ise 1980M01-

2008M11 tarihleri arasında Zimbabve hisse senedi piyasa performansı, döviz kuru ve faiz 

oranları arasındaki ilişkiyi VECM modeli ile analiz etmiştir. Çalışma ile söz konusu değişkenler 

arasında hem kısa hem de uzun dönemli ilişkiler tespit edilmiştir. 

3. Veri ve Yöntem 

Araştırmanın temel amacı; Borsa İstanbul’da yer alan şirketlerin toplam piyasa değeri ile 

TRLİBOR, Dolar ve Euro kuru oynaklıkları arasındaki ilişkilerin detaylı olarak analiz 

edilmesidir. Bu amaç doğulusunda öncelikle kur serilerine GARCH(1,1) modeli uygulanarak 

oynaklık serileri elde edilmiş, ilerleyen aşamada belirtilen değişkenler arasındaki ilişkilerin 

belirlenmesi için VAR modeli uygulanmıştır. 

VAR modeli değişkenler arasındaki dinamik ilişkilerin farklı boyutlarda ele alınmasına olanak 

sağlamaktadır ve bu nedenle zaman serileri analizinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca VAR 

modelinin tahmin edilmesi sonucunda, geleceğe yönelik yorumlar yapılabilmektedir. 

Çalışmada; 2011M01-201812tarihleri arasında aylık şirketlerinin toplam piyasa değeri (MV) 
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ile TRLİBOR, Dolar (V_USD) ve Euro (V_EUR) kuru oynaklık serileri kullanılmıştır. Veriler, 

aylık SPK bültenleri ve TCMB elektronik veri dağıtım sisteminden sağlanmıştır. 

4. Ampirik Analiz 

Çalışmada uygulanan VAR modelinin ön koşulu olarak öncelikle ele alınan serilerin 

durağanlığı ADF birim kök testi ile sınanmış ve sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.  
 

Tablo 1: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

 Sabit Sabit + Trend 

MV 0.6178 0.1897 

V_EUR 0.0029 0.0079 

V_USD 0.0342 0.0503 

TRLBR 0.9902 0.8863 

 

ADF birim kök testi sonuçlarına göre, hem sabit hem de sabit ve trendi içeren modellerin 

birlikte dikkate alınması durumunda Dolar ve Euro kuru oynaklık serilerinin durağan, 

şirketlerin toplam piyasa değeri ve TRLİBOR serilerinin ise durağan olmadığı tespit edilmiştir. 

Durağanlık sınamalarının ardından şirketlerin toplam piyasa değeri ile TRLİBOR, Dolar ve 

Euro kuru oynaklıkları arasındaki koşulsuz korelasyonlar belirlenmiş ve sonuçlar Tablo 2’de 

verilmiştir.  
 

Tablo 2: BİST Şirketlerinin Toplam Piyasa Değeri ile TRLİBOR, Dolar ve Euro Kuru 

Oynaklıkları Arasındaki Koşulsuz Korelasyonlar 

 MV 

V_EUR 0.095 

V_USD 0.403 

TRLBR 0.691 

 

Tablo 2’den görülebileceği gibi şirketlerin toplam piyasa değeri ile Euro kuru oynaklığı (%9,5), 

Dolar kuru oynaklığı (%40,3) ve TRLİBOR (%69,1) arasında pozitif korelasyon tespit 

edilmiştir. Sonuçlar, toplam piyasa değeri ile özellikle TRLİBOR arasında yüksek düzeyde 

ilişki olduğunu göstermektedir. Çalışmanın ilerleyen adımında şirketlerin toplam piyasa değeri 

ile ele alınan değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Granger nedensellik testleri ile sınanmış 

ve sonuçlar tablo 3’te verilmiştir. 
 

Tablo 3:  Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

V_EUR E = > MV 0.0832 

V_USD ≠ > MV 0.5301 

TRLBR = > MV 0.0307 
 

Granger nedensellik testi sonuçlarına göre Euro kuru oynaklığı ve TRLİBOR’dan şirketlerin 

toplam piyasa değerine nedensellik bulanmaktadır. Ancak Tablo 3’ten görülebileceği gibi 

şirketlerin toplam piyasa değeri ile Dolar kuru oynaklığı arasında nedensellik ilişkisi 

bulunmamaktadır. 
 

İlerleyen adımda VAR modelinde yer alan değişkenlerin hata terimlerinde meydana gelecek 

şokların, diğer değişkenler üzerindeki etkisini belirlemek üzere 10 aylık periyotlar için etki-

tepki fonksiyonları hesaplanmış ve grafikler Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Etki Tepki Fonksiyonları 

Şekil 1’den görülebileceği gibi değişkenler arasında uzun dönemli ve anlamlı etki tepki 

fonksiyonları elde edilememiştir. Çalışmanın son adımında ise modelde yer alan değişkenlerde 

meydana gelecek bir değişimin yüzde kaçının kendisinden, yüzde kaçının ise diğerlerinde 

kaynaklandığı belirlemek üzere varyans ayrıştırması uygulanmış ve sonuçlar özet olarak Tablo 

4’te verilmiştir. 
 

Tablo 4: Varyans Ayrıştırması Sonuçları 

MV, V_EURD %13,42 

MV, V_USD %7,03 

MV, TRLBR %18,2 
 

Varyans ayrıştırması sonuçlarına göre şirketlerin toplam piyasa değerinde meydana gelen 

değişimler genel olarak kendi iç dinamiklerinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte 

şirketlerin toplam piyasa değerinde meydana gelen değişimlerin yaklaşık %13,42’si Euro kuru 

oynaklığından, %7,03’ü Dolar kuru oynaklığından, %18,2’si ise TRLİBOR’da meydana gelen 

değişimlerden kaynaklanmaktadır. 
 

5. Sonuç 

Çalışmada Borsa İstanbul’da yer alan şirketlerinin toplam piyasa değeri ile TRLİBOR, Dolar 

ve Euro kuru oynaklıkları arasındaki ilişkilerin detaylı olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğulusunda söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiler VAR modeli ile analiz 

edilmiştir. 
 

Granger nedensellik sonuçlarına göre Euro kuru oynaklığı ve TRLİBOR’dan şirketlerin toplam 

piyasa değerine nedensellik tespit edilmiştir. Varyans ayrıştırması sonuçlarına göre ise 

şirketlerin toplam piyasa değerinde meydana gelen değişimler öncelikle kendi dinamiklerinden, 
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ardından sırasıyla TRLİBOR, Euro kuru oynaklığı ve Dolar kuru oynaklığında meydana gelen 

değişimlerden kaynaklanmaktadır.  
 

Sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, gerek yatırımcıların gerekse finansman kararı alan 

işletmelerin özellikle faiz oranı ve döviz kurlarında meydana gelen değişimleri takip etmeleri 

gerekmektedir. Bu bağlamda ilerleyen çalışmalarda söz konusu ilişkilerin zamana bağlı 

nedensellik testleri ile analizi ile menkul kıymet ihraç zamanlaması konusunda önemli bilgiler 

sunulabilir. 
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Güven Endekslerinin Yatırım Kararlarında Kullanılabilirliği: 

Sınai Sektör Uygulaması 
 

Melik Kamışlı1 Fatih Temizel (Corresponding Author)2 

 

 
Özet 

Yatırımcıların hisse senedi fiyatları ile ilişkisi bulunan göstergeleri belirlemeleri ve yatırım kararlarında bu 

göstergelerin seyrini dikkate almaları yatırımın başarı şansını arttırmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada TUİK 

tarafından hazırlanan reel kesim güven endeksinin alt kalemleri ile Borsa İstanbul Sınai alt sektör endeksi (XUSIN) 

arasındaki uzun dönemli ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda XUSIN endeksi ile toplam 

sipariş miktarı (mevcut durum), üretim hacmi (gelecek 3 ay) ve sabit sermaye yatırım harcaması arasındaki ilişki 

Bayer & Hanck (2013) tarafından geliştirilen eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda söz 

konusu güven endeksi alt kalemleri ile XUSIN endeks getirisi arasında uzun dönemli ilişki tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Portföy yönetimi, reel kesim güven endeksi, sınai sektör endeksi, eşbütünleşme testi. 

JEL Sınıflandırması: G32, Z31, C58. 

 

Usage of Confidence Indices in Investment Decisions: Case of 

Industrial Sector 
 
Abstract 

To determine the indicators that are related to stock prices and to consider the developments in these indicators 

will improve the success of the investment. In this context, the aim of this study is to investigate the long term 

relationships between real sector confidence sub-indices and Borsa Istanbul Industrial sector index (XUSIN) 

return. For this purpose, the relationships between XUSIN index return and Total amount of orders (current 

situation), Volume of output (next 3 months) and Fixed investment expenditure were analyzed with cointegration 

test introduced by Bayer & Hanck (2013). The results Show that there are long term relationships between XUSIN 

index return and mentioned confidence sub-indices. 

Keywords: Portfolio management, real sector confidence index, industrial sector index, cointegration test. 

JEL Classification: G32, Z31, C58. 

 

1. Giriş 

Bir ekonomide sanayi sektörü gerek istihdam gerekse üretim açısından en önemli sektördür.  

Sınai sektör istihdam, uzun dönemli yatırımlar ve katma değer oluşturulması açısından ekonomi 

içinde önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle bu sektörde mevcut durumun ya da beklentilerin 

kötüleşmesi yatırımcılar, işletmeler ve buna bağlı olarak tüm ekonomi açısından olumsuz 

sonuçlara neden olmaktadır. 

Yatırımcıların hisse senedi fiyatları ile ilişkisi bulunan göstergeleri belirlemeleri ve yatırım 

kararlarında bu göstergelerin seyrini dikkate almaları yatırımın başarı şansını arttırmaktadır. 

Bununla birlikte yatırım kararlarında kullanılabilecek birçok farklı gösterge bulunmaktadır. Bu 

göstergelerden biri reel kesim güven endeksidir. Yatırımcıların iyimser ya da kötümser 

beklentileri, reel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin finansal başarılarını ve hisse değerlerini 
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etkilemektedir. Özellikle reel kesime olan beklentilerin kötüleşmesi, talebin azalmasına ve buna 

bağlı olarak işletmelerin karlılığında düşüşe neden olmaktadır. Bu bağlamda çalışmada; Borsa 

İstanbul sınai sektörü (XUSIN) ile TUİK tarafından hazırlanan reel kesim güven endeksinin alt 

endeksleri (toplam sipariş miktarı-mevcut durum, üretim hacmi-gelecek 3 ay ve sabit sermaye 

yatırım harcaması) arasındaki uzun dönemli ilişki, Bayer & Hanck (2013) tarafından geliştirilen 

eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. 

2. Literatür Taraması 

Literatürde güven endeksleri ve finansal varlıklar arasındaki ilişkileri Türkiye finansal 

piyasaları bazında inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır.  

Arısoy (2012), 2005M01-2012M01 tarihleri arasında reel kesim güven endeksi ve tüketici 

endeksi ile ekonomi arasındaki ilişkileri araştırmıştır. Çalışmada sanayi üretim endeksi, tüketim 

harcamaları ve İMKB endeksi ile güven endeksleri arasındaki ilişkiler VAR yöntemi ile analizi 

edilmiştir. Çalışma sonucunda güven endekslerinin ekonomi üzerinde etkili olduğu tespit 

edilmiştir. İbicioğlu vd. (2013) ise 2003M12-2011M12 tarihleri arasında tüketici güven endeksi 

ile döviz kuru arasındaki ilişkileri araştırmıştır. Çalışmada uygulanan testler sonucunda, güven 

endeksi ve kur arasında uzun ve kısa dönemli ilişki belirlenmiştir. 

Albayrak (2018) döneminde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı arasındaki 

ilişkileri araştırmıştır. 2007M11-2017M12 dönemini baz alan çalışmada, eşbütünleşme ve 

Granger nedensellik testleri uygulanmıştır. Çalışma sonucunda değişkenler arasında uzun 

dönemli ilişki ve güven endeksinden kapasite kullanım oranına tek yönlü nedensellik tespit 

edilmiştir. Köse ve Akkaya (2016) tüketici güven ve alt endekslerinin BIST100 getirisi 

üzerindeki etkisini VAR yöntemi ile analiz etmiştir. Ocak 2007 – Mart 2016 dönemine ait 

verilerin kullandığı analizler ile tüketici güven endeksi ile hisse senedi getirileri arasında ilişki 

tespit edilmiştir. 

Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2018) 2007M01-2016M11 döneminde reel kesim güven endeksi ile 

Borsa İstanbul’da yer alan sektör getirileri arasındaki ilişkileri ARDL ve nedensellik testleri ile 

araştırmıştır. Çalışmada uygulanan testler ile ele alınan tüm sektör endeks getirileri ve güven 

endeksi arasında uzun ve kısa dönemde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Usul vd. (2017) ise 

2007M01-2017M01 dönemi için BİST100 ile reel kesim ve tüketici güven endeksleri 

arasındaki ilişkiyi KSS eşbütünleşme testi ile analiz etmiştir. Çalışma ile söz konusu 

değişkenler arasında kısa ve uzun dönemde ilişki tespit edilmiştir.  

3. Veri ve Yöntem 

Çalışmanın temel amacı reel kesim güven endeksinin alt kalemleri ile Borsa İstanbul Sınai alt 

sektör endeksi (XUSIN) arasındaki uzun dönemli ilişkilerin incelenmesidir. Bu maç 

doğrultusunda XUSIN endeksi ile toplam sipariş miktarı (mevcut durum), üretim hacmi 

(gelecek 3 ay) ve sabit sermaye yatırım harcaması arasındaki ilişki Bayer & Hanck (2013) 

tarafından geliştirilen eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir.  

Literatürde durağan olmayan değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek birçok farklı 

eşbütünleşme testi geliştirilmiştir. Bunlardan en sık kullanılanı Engle & Granger (1987) 

tarafından literatüre kazandırılan ve aynı seviyede bütünleşik olan iki serinin durağan bir 

bileşiminin olması durumunu ifade eden eşbütünleşme testidir. İlerleyen süreçte ise farklı 

eşbütünleşme testleri geliştirilmiştir (Johansen, 1991; Boswijk, 1994; Banerjee, Dolado & 

Mestre, 1998) Ancak literatürde sıklıkla kullanılan eşbütünleşme testlerinin hiçbiri mükemmel 

ya da tamamen güçlü değildir. Ayrıca Pesavento’nun (2004) çalışmasında belirttiği üzere ele 

alınan dönemde baz alınan değişkenler arasında uygulanan farklı eşbütünleşme analizleri farklı 

sonuçlar verebilir ve sonuçların ekonomik geçerliliği bulunmayabilir. Bayer & Hanck (2013) 

ise Engle & Granger, Johansen, Boswijk ve Banerjee vd, eşbütünleşme testlerinin verdiği 
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çelişkili sonuçları birlikte değerlendiren ve Fisher ki-kare dağılımına dayanan eşbütünleşme 

testini geliştirmiştir.  

Bayer & Hanck (2013) eşbütünleşme testine ilişkin test istatistiği şe şekildedir: 

 

𝐸𝐺 − 𝐽𝑂𝐻 − 𝐵𝑂 − 𝐵𝐷𝑀 =  −2 ln(𝑃𝐸𝐺) + ln(𝑃𝐽𝑂𝐻) + ln(𝑃𝐵𝑂) + ln(𝑃𝐵𝐷𝑀)        (1) 

 

Denklem (1)’de yer alan 𝑃𝐸𝐺  , 𝑃𝐽𝑂𝐻 , 𝑃𝐵𝑂 ve 𝑃𝐵𝐷𝑀 terimleri sırasıyla Engle & Granger, 

Johansen, Boswijk ve Banerjee vd. testlerinin olasılık değerlerini göstermektedir. Testin boş 

hipotezi eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını göstermektedir.  

Çalışmada; 2006M12-2019M06 tarihleri arasında aylık BIST Sınai sektör endeksi (XUSIN) ile 

reel kesim güven endeksinin alt endeksleri olan toplam sipariş miktarı-mevcut durum (tsm), 

üretim hacmi-gelecek 3 ay (guh) ve sabit sermaye yatırım harcaması (ssyh) alt endekslerine ait 

veriler kullanılmıştır. Veriler, TUIK ve Thomson & Reuters Datastream veri tabanından elde 

edilmiştir. 

4. Ampirik Analiz 

Çalışmada ele alınan serilerin durağanlığı hem sabit hem de sabit ve trendi içeren Ng-Perron 

(2001) testi ile sınanmış ve sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1: Ng-Perron Birim Kök Testi Sonuçları 

 Sabit Sabit + Trend 

 MZa MZt MSB MPT MZa MZt MSB MPT 

XUSIN 0.4823 0.3493 0.7242 36.172 -14.018 -2.6426 0.1885 6.5297 

GUH -3.5292 -1.2132 0.3438 6.9441 -3.6123 -1.3430 0.3718 25.211 

SSYH -6.6109 -1.7914 0.2710 3.8006 -8.0555 -2.0069 0.2491 11.312 

TSM -1.8628 -0.8840 0.4746 12.154 -4.6224 -1.4978 0.3240 19.558 

 

Birim kök testi sonuçlarına göre, hem sabit hem de sabit ve trendi içeren modellerin birlikte 

dikkate alınması durumunda ele alınan serilerin durağan olmadığı tespit edilmiştir. Diğer bir 

ifadeyle söz konusu seriler birim kök içermektedir. Durağanlık sınamalarının ardından reel 

kesim güven endeksinin alt endeksleri ve XUSIN endeksi arasındaki koşulsuz korelasyonlar 

belirlenmiş ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2: XUSIN ve Reel Kesim Güven Endeksinin Alt Endeksleri Arasındaki Koşulsuz 

Korelasyonlar 

 XUSIN 

GUH 0.198 

SSYH 0.047 

TSM 0.424 

 

Tablo 2’den görülebileceği gibi XUSIN ile üretim hacmi-gelecek 3 ay (%0.198), sabit sermaye 

yatırım harcaması (%0.047) ve sipariş toplam miktarı-mevcut durum (%0.424) endeksleri 

arasında pozitif korelasyon bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle koşulsuz korelasyon sonuçları, 

sınai endeksinin özellikle sipariş toplam miktarı-mevcut durum endeksinden etkilendiğini 

göstermektedir. Ancak koşulsuz korelasyon gibi geleneksel yöntemler, değişkenler arasındaki 

uzun dönemli ilişkileri belirlemede yetersizdir. Bu bağlamda çalışmanın ilerleyen adımında, 

XUSIN ile reel kesim güven endeksinin alt endeksleri arasındaki uzun dönemli ilişkiler, 

eşbütünleşme testleri ile analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

 EG Johansen Banerjee Boswijk EG–Johansen EG–J–Banerjee–Boswijk 

XUSIN, GUH -0.6441 22.102* -2.5586 6.7813 11.594*** 17.646*** 

XUSIN, SSYH -0.3231 33.003* -1.1745 1.7277 55.316* 56.174* 

XUSIN, TSM -0.4944 62.391* -2.8293 11.256*** 55.340* 65.557* 

*%1 **%5 ***%10 anlam düzeyi 
 

Tablo 3’ten görülebileceği gibi farklı eşbütünleşme testleri sonuçlarına göre ele alınan 

değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin varlığı kabul/red edilmektedir. Örneğin 

Johansen testi sonuçlarına göre söz konusu değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi 

bulunmakta; ancak Engle & Granger ve Banerjee vd. test sonuçlarına göre hiçbir değişken 

arasında uzun dönemli ilişki bulunmamaktadır. Bayer & Hanck (2013) tarafından geliştirilen 

ve Engle & Granger, Johansen, Boswijk ve Banerjee vd, eşbütünleşme testlerinin verdiği 

çelişkili sonuçları birlikte değerlendiren eşbütünleşme testi sonuçlarına göre ise XUSIN ile reel 

kesim güven endeksinin tüm alt endeksleri arasında uzun dönemli ilişki tespit edilmiştir. 
 

5. Sonuç 

Çalışmada XUSIN endeksi ile reel kesim güven endeksinin alt kalemleri arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda XUSIN ile toplam sipariş miktarı (mevcut 

durum), üretim hacmi (gelecek 3 ay) ve sabit sermaye yatırım harcaması endeksleri arasında 

öncelikle koşulsuz korelasyonlar belirlenmiş, ardından söz konusu endeksler arasındaki ilişki 

Bayer & Hanck (2013) tarafından geliştirilen eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. 

Koşulsuz korelasyon sonuçlarına göre XUSIN ile üretim hacmi-gelecek 3 ay, sabit sermaye 

yatırım harcaması ve sipariş toplam miktarı-mevcut durum endeksleri arasında pozitif 

korelasyon belirlenmiştir. Bayer & Hanck (2013) tarafından geliştirilen eşbütünleşme testi 

sonuçlarına göre ise XUSIN ile reel kesim güven endeksinin tüm alt endeksleri arasında uzun 

dönemli ilişki tespit edilmiştir. 

Sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, XUSIN endeksini baz alınan yatırımcıların reel kesim 

güven endeksinde meydana gelen değişimleri dikkatle takip etmeleri ve olası değişimlerde 

portföy dağıtım kararlarını revize etmeleri tavsiye edilebilir. Bununla birlikte gelecek 

çalışmalarda ele alınan ilişkinin asimetri boyutunda araştırılması ile yatırımcılara önemli  

bilgiler sunulabilir. 
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Suriyeli Göçmenlerin Sağlık Sektörüne Etkileri: Nizip Örneği 
 

Merve Kaya1 İsmail Seki2 

 

 
Özet 

Göç, bireyler veya toplumlar üzerinde kalıcı etkilere sebep olan bir olgudur. Ortadoğu’da başlayan Arap Baharı, 

Suriye’de iç savaşların çıkmasına neden olmuştur. İnsanlık tarihinin en büyük göç hareketlerinden birinin 

gerçekleşmesine yol açan iç savaş, dünya genelini etkilemiştir. Transit ülke konumunda bulunan Türkiye, Suriyeli 

göçmenlere kucak açarak barınma, yeme-içme, sağlık hizmeti gibi temel ihtiyaçlardan şartsız yararlanma imkânı 

vermiştir. 

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Nizip-2 Geçici Barınma merkezinde yaşamlarını sürdüren 272 Suriyeli göçmene 

sağlık hizmetlerinden faydalanma durumları hakkında çevirmenler yardımıyla anket uygulanmıştır. Suriyeli 

göçmenlerin ülkenin sağlık sektörüne etki düzeylerinin belirlenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bu 

çalışma yapılmıştır. Suriyeli göçmenlerin 5 yıl sonunda sağlık sektöründe %4,66’lık fazla artışa sebep olduğu ve 

göçmenlerin nüfus artış oranlarının analizi ile kişi başına düşen sağlık harcamalarını hızla artırdığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Suriyeli göçmenler, Sağlık sektörü 

JEL Sınıflandırması: A12, C02, C12 

 

The Impact of Syrian Immigrants on the Health Sector: The Case 

of Nizip 

 
Abstract 

Migration is a phenomenon that causes lasting effects on individuals or societies. The Arab Spring, which started 

in the Middle East, led to civil wars in Syria. The civil war, which led to the realization of one of the greatest 

migration movements in the history of humanity, affected the whole world. Located in the transit country, Turkey, 

to Syrian refugees sheltering embrace, eating and drinking, it gave the opportunity to benefit from unconditional 

basic needs such as health care. 

A questionnaire was administered to 272 Syrian refugees living in Nizip-2 Temporary Accommodation Center in 

Nizip district of Gaziantep with the help of translators. This study was conducted to determine the impact levels 

of the Syrian migrants on the health sector of the country and to develop solutions. It has been concluded that 

Syrian migrants caused an increase of 4.66% in the health sector at the end of 5 years and that the increase in per 

capita health expenditures rapidly increased with the analysis of the population growth rates of migrants. 

Keywords: Migration, Syrian migrants, Health sector 

JEL Classification: A12, C02, C12 

 
1. Giriş 

Göç insanlık tarihiyle beraber başlayan bir eylemdir. Siyasal ve ekonomik yapıda meydana 

gelen değişim göç kavramının nedenlerini değiştirmektedir ve göç kavramına dinamik nitelik 

kazandırıp göç ile ilişkili yeni tanımların üretilmesine yol açmaktadır. Göç, Afetler Terim 

Sözlüğüne göre “bir grubun, devletin sınırları içerisinde veya sınırların dışına çıkarak 

uluslararası kapsamda yer değiştirmesi.” olarak tanımlanırken Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe 
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Sözlüğünde ise “siyasal, sosyal veya ekonomik nedenler sonucunda yalnız bir bireyin veya bir 

toplumun yerlerini, yurtlarını planlı veya plansız bir şekilde terk etmeleri” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle; göç bireylerin zorunda kalınarak ya da beklentilerini 

karşılamak üzere; güveenlik, eğitim, sağlık, kültürel sebeplerden ötürü yaşama alanlarını 

değiştirmeleri şeklinde ifade edilmektedir. Eğitim ve çalışma amacıyla kısa süre içeren yer 

değişikliği de göç kapsamındadır. İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış olan göçler, mekânlarda 

eşitlik bulunmayan şekilde dağılmış olan ekonomik fırsatlardan faydalanmak için olabildiği 

gibi ekonomik sistemler ya da devletlerin yapacağı savaşlar ve sürgünler sonucunda ortaya 

çıkabilmektedir (Günay vd., 2017). Göçler içerik ve özellik açısından sınıflandırıldığı zaman; 

iç ve dış göçler olacak şekilde iki temel grupta incelenebilmektedir. İç göçleri; mevsimlik, 

sürekli-geçici, zorunlu-gönüllü ve emek göçleri oluşturur iken, dış göçlere işçi, beyin, 

mübadele, siyasal ve sosyo-ekonomik göçleri dahil edebiliriz. 

Küreselleşme ise internet çağının başlamasıyla dünyada insanların sosyal, kültürel, siyasal ve 

ekonomik olarak yakınlaşması şeklinde tanımlanabilir. En basit anlamıyla küreselleşme, farklı 

bölgelerde yaşayan birey veya toplumların karşılıklı iletişim düzeylerinin artmasıdır (Bayar, 

2008). Küreselleşmeyle birlikte bir ülkede yaşanan çatışmaların hem bölgesel hem de küresel 

etkileri artmıştır. Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonucunda milyonlarca birey savaşın 

etkilerinden aile ve kendi sağlıklarını koruma amacıyla ülkelerini terk etmek zorunda 

kalmışlardır. Ülkemiz transit ülke konumunda bulunduğu ve Açık Kapı politikası 

uyguladığından dolayı 3,5 milyondan fazla Suriye vatandaşı Türkiye’ye sığınmıştır. 

Suriyelilere Türkiye’deki sağlık sektörünün imkânlarından ve ekonomik kaynaklardan 

faydalanma ayrıcalığı verilmiştir. Suriyelilere sağlanan koruma uluslararası literatüre göre 

“geçici koruma” olarak tanınmaktadır. Geçici koruma kapsamındaki göçmenlere mülkiyet, 

çalışma, ikamet, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik gibi haklar verilir. 

Artan nüfusla birlikte bireylerin sağlık ihtiyaçları da artmaktadır. Eldeki maddi kaynakların 

yetersiz duruma gelecek olması kaçınılmaz bir gerçektir. Çalışmanın amacı Suriyeli 

sığımacıların Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden yararlanma ölçülerini ortaya koymak ve söz 

konusu göçmenlerin ülkemizin sağlık sektörüne olası etkilerini irdelemektir.  

Çalışmanın ikinci bölümünde literatür özetinde Suriyelilerin sağlık sektörüne etkileri 

konusunda yapılmış olan çalışmalardan örnekler incelenmiş, üçüncü bölüm olan veri ve yöntem 

bölümünde araştırmanın yapılmasında uygulanan yol ve yapılan anketin özellikleri 

belirtilmiştir. Dördüncü bölümde IBM SPSS 22 programı ile verilerin istatistiksel analizi 

yapılmıştır. Yapılan analizin sonuç ve değerlendirmesine ise son bölüm olan beşinci bölümde 

yer verilmiştir. 

Çalışmada ülkemizde ikamet eden Suriyeli bireyler göçmen olarak kabul edilmiştir. 

2. Literatür Özeti  

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki konteyner kentte ikamet eden Suriyelilerin sağlık sektörüne 

etkilerinin değerlendirileceği çalışmaya benzer literatürdeki diğer çalışmalar şöyledir: 

Kördeve (2017), Arap Baharı olarak adlandırılan süreç Suriye’de iç savaşın başlamasına yol 

açmıştır. Yaklaşık 4.8 milyon Suriyeli mültecinin yarısından fazlası Türkiye’ye sığınmış ve 

ülke nüfusunu artırarak eğitim, sağlık ve barınma gibi hizmetlerin üzerindeki yükün 

çoğalmasına neden olmuştur. Çalışmada Kocaeli Darıca ilçesinde 100 Suriyeli mülteciye 5’li 

Likert tipi ölçek kullanılarak anket yapılmıştır. Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerine 

kolayca erişebildikleri ve %60’nın düzenli gelire sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aydoğan 

ve Metintaş (2017)’ye göre ani ve hızlı bir şekilde gerçekleşen göçler bireyleri sosyal, kültürel 

ve fiziksel olarak etkileyerek sağlık sistemlerinin aksamasına neden olmaktadır. Suriyelilerin 

göç ettikleri ülkelere taşımış olabilecekleri sağlık sorunlarının neler olabileceği konusunda 
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araştırma yapılmıştır. Literatürdeki çaılmaların taranmasıyla Türkiye nüfusunun %4’ünü 

oluşturan Suriyeli göçmenler göç ettikleri bölgelerde yeterli sağlık kuruluşlarının olmaması, 

gelir düzeylerinin düşük olması, dil sorunlarının bulunması gibi etkenler nedeniyle kaliteli 

yaşam koşullarına erişememektedir. Göçmenlere koruyucu sağlık hizmetlerinin sağlanması 

hususunda çalışmaları yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

Kaypak ve Bimay (2016), savaşın başlamasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen göç 

etmeye devam eden Suriyelilerin Batman kentine ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin 

saptanması amacıyla çalışma yapılmıştır. İnceleme sonucunda Suriyelilerin bulundukları kent 

genelinde uyum sorunu yaşadıkları ve sosyo-kültürel, ekonomik yönde olumsuz tesir ettikleri 

görülmektedir. Bunun nedeni ise göçmenlerin çoğunun kadın ve çocuk olması, iş bulma 

konusunda sıkıntı yaşamaları olarak gösterilebilir. Saleh vd. (2018), Suriyeli mültecilerin sağlık 

hizmetlerine erişilebilirliğinin üç ülkede (Türkiye, Ürdün, Lübnan) karşılaştırmalı analizini 

yapmıştır. Diğer ülkelerin aksine Türkiye’nin açık kapı politikası ile şartsız olarak tüm sağlık 

hizmetlerine erişim hakkı tanıdığı görülmüştür. 

Aslan vd. (2018)’ne göre göçler tüm sistemleri etkilemekle birlikte sağlık hizmetlerini de 

önemli ölçüde etkilemektedir. Araştırma ile Kilis ilindeki mültecilerin sağlık hizmetleri 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Basit rasgele örneklem ile görüşme tekniği 

uygulanmıştır. Yoğun nüfus artışı sonucunda sağlık hizmetlerine olan talebin arttığı, bunun 

beraberinde bölgenin sağlık sisteminde, koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık 

hizmetleri ve rehabilitasyon hizmetlerinde sorunların ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Yavuz (2015), çalışmasında mültecilerin Türkiye’de karşılaştığı sağlık sorunlarını literatür 

taraması ile araştırmıştır. Mültecilerin almış oldukları yardımların yasal ve etik temelleri 

uluslararası hukuka göre karşılaştırılmıştır. Suriyelilerin Türkiye’ye göç etmiş olmaları ile 

siyasal, toplumsal sorunlar hızla artmaktadır. Problemlerin önlenmesi amacıyla sağlık ve diğer 

konularla ilgili planlamalar yapılmalıdır. Kamp dışında yaşayanların ise toplu yaşama 

yönlendirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Korkmaz (2014), Türkiye’deki sığınmacı sorunun 

sağlık ve hemşirelik hizmetleri üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla literatur tarama 

yöntemi kullanılmıştır. Tarama sonucunda sığınmacıların sağlık sorunları yaşadığı ve toplum 

sağlığını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Literatürde bulunan bu çalışmaları incelediğimizde Türkiye’deki sağlık sektörünün 

imkânlarından Suriyeli göçmenlerin yararlanma ölçütlerini değerlendirme amacıyla 

araştırmalar yapılmıştır. Anket yöntemi veya gözlem yöntemi kullanılmıştır. Bizim yapmış 

olduğumuz çalışmada anket ve yoğun gözlem ile analiz yapılan çalışma grubuna dahil 

olmaktadır. Literatür taramasında Suriyeli göçmenlerin sağlık sektöründen kolayca 

faydalanabildikleri bunun sonucunda ise sağlık sektörü üzerinde yük oluşturdukları 

belirlenmiştir. 

3. Veri ve Yöntem 

Araştırmamız 2019 yılı Haziran-Temmuz ayları arasında Gaziantep’in Nizip ilçesinde Nizip-2 

Geçici Barınma Merkezinde yapılmıştır. Gaziantep Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden 

gerekli izinler alınarak konteyner kentte yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır.  

Araştırmada “kümelere göre örnekleme” yöntemi kullanılarak uygulamalı araştırma 

yapılmıştır. Kümelere göre örnekleme yöntemi, anakütleye ulaşmanın mümkün olmadığı 

durumlarda kullanılmaktadır. Anakütleye tabi olan kümeler arasından seçim yapılarak 

örneklemeye gidilir. Alan araştırmasından ortaya çıkan bulgular ve değişkenler yorumlayıcı 

yaklaşım kullanılarak örneklem üzerinden analiz edilmiştir. Örneklemin hacminin 

hesaplanmasında anakütle büyüklüğü ve güvenilirlik düzeyine göre aşağıdaki formül 

uygulanmıştır: 
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𝑛 =
𝑁. 𝑡2𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1). 𝑑2 + 𝑡2𝑝. 𝑞

∗

 

 

N = Anakütle hacmi,       q = (1-q), 

t = Güven düzeyine ait t-dağılımının tablo değeri,  d = Örneklem hatası  

p = Anakütle oranının tahmini, 

Baz alınan bu formüle göre alan araştırmasında kullanılacak olan örneklem hacim hesaplaması 

tabloda verilmiştir; 

Tablo 1: Anakütle Büyüklüğü ve Tolerans Gösterilebilir Örneklem Hatasına Göre Örneklem 

Hacmi 

           N** Güven Düzeyi ± %5 Hata Payı 

~3846 %90 253 

Araştırmada anketler Tablo 1’deki formüle göre %90 güven aralığı ve ±%5 hata payına sahip 

örneklem 148’i erkek, 124’ü kadın olmak üzere toplam 272 Suriyeli göçmenin katılımıyla 

gerçekleşmiştir. 

Araştırmacı tarafından oluşturulan anket soruları; sosyo-demografik durum ve SUY (Kızılay 

Kart), AFAD kart vb. gibi yardımlardan yararlanma, gelir durumu, sağlık hizmetlerinin 

kullanılma sıklığı ile ilgili 12 sorudan oluşmaktadır. Göçmenlerin onamları anketin giriş 

bölümünde yer alan, araştırmayı açıklayan ve katılımlarını isteyen bir içerik ile alınmıştır. 

Anketimiz Türkçe ve Arapça olarak iki dilde yapılmıştır. 

Araştırmamızın istatistiksel analizi IBM SPSS 22 istatistik programıyla yapılmıştır. Sebep-

sonuç ilişkisinin üzerinde yoğunlaşılmış olan çalışmada, örneklem üzerinde nitel ve nicel 

veriler kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği, nitel araştırma 

yöntemlerinden ise katılımsız yoğun gözlem tekniği kullanılarak analize ilişkin değişkenlerin 

verileri elde edilmiştir.  

4. Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışmamıza katılan kişilerin cinsiyet durumu incelendiğinde, 148 (%54,4) göçmenin erkek, 

124 (%45,6) göçmenin kadın olduğu belirlenmiştir (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1: Göçmenlerin cinsiyet durumu dağılımı 

Çalışmamıza katılan kişilerin yaş dağılımları 28’i (%10,3) 18 yaşın altında, 76’sı (3%27,9) 18-

30 yaş arasında, 148’i (%54,4) 31-54 yaş arasında ve 20’si (%7,4) 55 yaş üstünde olduğu 

saptanmıştır (Şekil 2). 

 

Erkek; 
54,4%

Kadın; 
45,6%
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Şekil 2: Göçmenlerin yaş durumlarının dağılımı 

Çalışmamıza katılan kadın göçmenlerin yaş durumları incelendiğinde, 18 yaş altı ve 18-30 yaş 

aralığında daha büyük oranda olduğu, erkek göçmenlerin ise 31-54 ve 55 yaş üzeri daha büyük 

oranda olduğu görülmüştür. Detaylı cinsiyete göre yaş dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Göçmenlerin cinsiyetlerine göre yaş dağılımı 

 Erkek  
Kadın 

 n % 
n % 

18 den küçük 8 5,4 
20 16,1 

18-30 yaş 36 24,3 
40 32,3 

31-54 yaş 92 62,2 
56 45,2 

55 den büyük 12 8,1 
8 6,5 

Çalışmamıza katılan göçmenlerin öğrenim durumlarında, kadınların 28’i (%10,3) okuryazar 

değilken, 4’ü (%1,5) okuryazar, 36’sı (%13,2) ilkokul mezunu, 24’ü (%8,8) ortaokul mezunu, 

44’ü (%8,8) lise mezunu, 96’sı (%35,6) üniversite mezunu 40’ı (%14,7) lisans üstü mezuniyet 

durumu olduğu belirlenmiştir. (Tablo 3).  

Tablo 3: Göçmenlerin öğrenim durumlarına göre dağılımı 

 Erkek  
Kadın Toplam  

 n % 
n % N % 

Okuryazar değil 12 8,1 
16 12,9 28 10,3 

Okuryazar  4 2,7 
24 19,4 4 1,5 

İlk okul mezunu 12 8,1 
16 12,9 36 13,2 

Ortaokul mezunu 8 5,4 
20 16,1 24 8,8 

Lise mezunu 24 16,2 
36 29,0 44 16,2 

Üniversite mezunu 60 40,5 
12 9,7 96 35,3 

Lisansüstü mezun 28 18,9 
16 12,9 40 14,7 

Yapılan çalışmada göçmenlerin medeni durumları, 56’sı (%20,6) bekar, 204’ü (75,0) evli ve 

12’si (%4,4) duldur (Tablo 4).  

Tablo 4: Göçmenlerin medeni durum dağılımları 
 

n % 

 

Medeni durum 

Bekar  56 20,6 

Evli 204 75,0 

Dul  12 4,4 

18 den 
küçük; 

7%
18-30 yaş; 

29%

31-54 yaş; 
56%

55 den 
büyük; 

8%
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Göçmenlerin çocuk sahibi olma durumları: 72’sinin (%26,5) çocuğu olmadığı, 200’ünün çocuk 

sahibi oluğu belirlenmiştir. Çocuk sahibi olanların 8’i (%2,8) bekarken 180’i (%65.4) evli, 12’si 

(%4.2) dul olduğu görülmüştür (Tablo 5). 

Tablo 5: Göçmenlerin çocuk sahibi olma durumu dağılımları 
 

n % Bekar  Evli  Dul  

Yok 72 26,5 48(17,6) 24(8,8) 0 

1 çocuğu var 28 10,3 4(1,4) 20(7,0) 4(1,4) 

2 çocuğu var 36 13,2 4(1,4) 28(9,8) 4(1,4) 

3 çocuğu var 48 17,6 0 44(16,2) 4(1,4) 

4 den çok çocuğu var 88 32,4 0 88(32,4) 0  

Suriyeli göçmenlerin Türkiye’ye kaç yıl önce geldikleri incelendiğinde, 20’si (%11,4) 

Türkiye’ye 3 yıl ve daha önce gelmişken, 241’i (%88,6) 4 yıl ve üzerinde yıldan önce gelmiştir 

(Tablo 5). 

Tablo 6: Göçmenlerin Türkiye’ye kaç yıl önce geldikleri dağılımları 

 n % 

Türkiye’ye ne zaman geldiniz 

1 yıldan az 4 1,5 

1 yıl 4 1,5 

2 yıl 12 4,4 

3 yıl 11 4 

4 yıl ve üzeri 241 88,6 

Göçmenlere Kızılay kart sahibi olma durumları sorulduğunda, 193’ünün (%71) Kızılay kart 

sahibi olduğu, 79’unun (%29) Kızılay kart sahibi olmadığı yanıtı alınmıştır (Tablo 7). 

Tablo 7: Göçmenlerin Kızılay kart sahibi olma durumu dağılımları 

 N % 

Kızılay kart 
Evet  193 71 

Hayır 79 29 

Çalışmaya katılan göçmenlerin gelir durumları ise 89’u (%32,7) gelir sahibi değilken, 183’ünün 

(%67,3) gelir sahibi olduğu belirlenmiştir. Gelir sahibi olanların 100’ü (%36,8) 1000 TL’nin 

altında, 56’sı (%20,6) 1000-2000tl arası, 22’si (%8,1) 2000-3000 TL arası, 5’i (%1,8) 3000 TL 

üzerinde gelire sahip olduklarını belirtmişlerdir (Tablo 8).  

Tablo 8: Göçmenlerin gelir durumu dağılımları 

 n % 

Gelir ne kadar 

Gelir yok 89 32,7 

<1000 tl  100 36,8 

1000-2000 56 20,6 

2000-3000 22 8,1 

>3000 5 1,8 

Suriyeli göçmenlerin, 31’i (%11,4) 1-2 kişi ile, 88’i (%32,4) 3-5 kişi ile, 116’sı %42,6) kişi ile 

ve 37’si (%13,6) 10 kişiden fazla kişi ile yaşamaktadır (Tablo 9).  
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Tablo 9: Göçmenlerin birlikte yaşadıkları kişi sayısı dağılımı 

 n % 

Kaldığınız yerde kaç kişiyle birlikte 

yaşıyorsunuz 

 

1-2 31 11,4 

3-5 88 32,4 

5-10 116 42,6 

Daha fazla 37 13,6 

Göçmenlerden Suriye’de ölen ya da yaralanan yakını olma durumu sorulduğunda ise 156’sının 

(%57,4) Suriye’de ölen yada yaralanan bir yakını olduğu, 116’sının (%42,6) Suriye’de ölen ya 

da yaralanan bir yakını olmadığı cevabı alınmıştır (Şekil 3). 

 
Şekil 3: Göçmenlerin Suriye’de ölen ya da yaralanan yakını olma durumlarının dağılımı 

Sağlık hizmeti alma durumları incelenen göçmenlerde, 12’si (%4,4) sağlık hizmeti almazken, 

28’inin (%10,3) haftada bir, 72’sinin (%26,5) ayda bir iki defa,132’sinin (%48,5) altı ayda bir 

ve 28’inin (%10,3) yılda bir defa sağlık hizmeti aldığı ortaya çıkmıştır (Tablo 10).  

Tablo 10: Göçmenlerin sağlık hizmeti alma durumu dağılımları  

 n % 

Sağlık hizmeti alma durumu 

Almıyor 12 4,4 

Haftada 1 defa 28 10,3 

Ayda 1-2 defa 72 26,5 

Altı ayda 1 defa 132 48,5 

Yılda 1 defa 28 10,3 

Çalışmaya katılan göçmenlerin reçete ile ilaç alma durumları incelendiğinde, 24’ünün (%8,8) 

reçete ile ilaç almazken, 48’inin (%17,6) haftada bir, 84’ünün (%30,9) ayda bir iki defa ve 

116’sının (%42,6) altı ayda bir defa sağlık hizmeti aldığı belirlenmiştir (Tablo 11). 

 Tablo 11: Göçmenlerin sağlık hizmeti alma durumu dağılımları  

 n % 

Reçete ile ilaç alma durumu 

Almıyor 24 8,8 

Haftada 1 defa 48 17,6 

Ayda 1-2 defa 84 30,9 

Altı ayda 1 defa 116 42,6 

Anket çalışması ile elde etmiş olduğumuz bulgular ile Türkiye İstatistik Kurumu ve Sosyal 

Güvenlik Kurumu veri tabanlarından faydalanılarak Suriyeli göçmenlerin sağlık sektörüne 

etkileri aşağıdaki gibi analiz edilmiştir (Tablo 12); 

 TÜİK’ten elde edilen verilere göre Türk Vatandaşı sayısı yaklaşık 80 milyondur. Sosyal 

Güvenlik Kurumu verilerine göre ise herhangi bir miktar prim ödemeksizin sağlık 

hizmetinden yararlanan Türk Vatandaşı nüfusunun yaklaşık 7 milyondur. Bu sayının 

Suriye’de 
ölen ya da 

yaralanan …

Suriye’de ölen ya 
da yaralanan bir 
yakını yok; 44%
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Türk Vatandaşı sayısına oranı %8,75’dir. Anket çalışmamıza göre Suriyeli 

göçmenlerden %32,7’sinin herhangi bir geliri yoktur. Göçmenlerin %4,4’ü sağlık 

hizmetlerinden faydalanmamaktadır. ‘Açık Kapı’ politikası sonucu Suriyeli 

göçmenlerin tamamı prim ödemeksizin Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden 

faydalanmaktadır. Buna göre 3,5 milyon Suriyeli birey ülke nüfusuna oranı %4,59’dur. 

TÜİK verilerine göre ise Suriyeli göçmenlerin nüfus artış hızı 5,5 iken Türkiye 

Vatandaşı olan bireylerin 1,24’dir. Suriyeli göçmenlerin nüfus artış hızı Türkiye 

Vatandaşı olanlardan daha fazla olduğu görülmektedir. Bu orana baktığımızda primsiz 

sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısını daha fazla artacak ve SGK üzerindeki 

yükü belirgin ölçüde artırmış olacaktır.  

 TÜİK verilerine göre 2019 yılında Türkiye işsizlik oranı %14,7’dir. Suriyeli 

göçmenlerin anket verilerine göre ise işsizlik oranı yani herhangi bir geliri olmayan 

bireylerin oranı %32,7’dir. Suriyeli göçmenlerin işsizlik oranının fazla olması ve 

Türkiye vatandaşlarına göre nüfuslarının hızla artması işsizlik oranını artıracağı 

kaçınılmaz bir gerçektir. 

 SGK verilerine göre reçete ile ilaç alan Türkiye Vatandaşı sayısı 386.589’dur. Bu 

sayının Türkiye Vatandaşı nüfusuna oranı %48,3’tür. Anketi göre ise reçete ile ilaç alan 

Suriyelilerin oranı %91,2’dir. Reçete ile alınma oranının artması ile SGK’a dolayısıyla 

genel sağlık sistemine yük oluşturulması demektir. 

Tablo 12: Göçmenlerin ve Türkiye Vatandaşlarının sağlık hizmeti alma durumu 

 Prim Ödemeden 

Sağlık 

Hizmetinden 

Faydalanan 

Nüfus Artış 

Hızı 
 

Sağlık 

Hizmeti 

Alan 

Suriyeli 

Göçmen 
3,5 milyon 5,5 

1 Yıl 3.692.500 

2 Yıl 3.895.587 

3 Yıl 4.109.844 

4 Yıl 4.335.885 

5 Yıl 4.574.358 

Türkiye 

Vatandaşı 
7 milyon 1,24 

1 Yıl 7.086.800 

2 Yıl 7.174.676 

3 Yıl 7.263.641 

4 Yıl 7.353.710 

5 Yıl 7.444.896 

Prim ödemeden sağlık hizmetinden yararlananların nüfus artış hızı ile artması göz önüne 

alınarak analiz yapılması sonucunda 5 yıl sonra 4,5 milyon Suriyeli birey, 7,4 milyon ise 

Türkiye Vatandaşı primsiz sağlık hizmeti alacaktır. 5 yıl sonucunda Türk Vatandaşı olupta prim 

ödemeden sağlık hizmetinden faydalanan birey oranı %8,74 iken Suriyeli göçmenlerle birlikte 

toplam nüfusa göre oranlandığında ise %13,4 olacaktır. Suriyeli göçmenlerin ülke sağlık 

sektörüne %4,66’lık bir zarar verdiği kanaatine ulaşılmıştır. 

4. Sonuç 

Suriye’de yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaş sebebiyle göç eden birey sayısı gün geçtikçe 

artmaktadır. Suriyeli göçmelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Türkiye olmak 

üzere birçok ülke tarafından plânlamalar yapılmış olmasına rağmen siyasal, sosyal veya 

toplumsal problemlerin ortaya çıkması önlenememiştir. Anket tekniği ve katılımsız yoğun 

gözlem tekniği kullanılarak yapılan bu çalışmada Suriyeli göçmenlerden %71’inin Kızılay Kart 
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(SUY, AFAD Kart) kullanarak Türkiye’nin ekonomik kaynaklarından karşılıksız faydalandığı 

ayrıca %32,7’sinin herhangi bir işte çalışmadığı tespit edilmiştir. Suriyeli göçmenler ‘Açık 

Kapı’ politikasından dolayı sağlık sektörünün imkânlarından (reçete ile ilaç alarak veya sağlık 

kuruşunda tedavi görerek) herhangi bir katkıda bulunmadan, Türkiye Vatandaşına oranla daha 

büyük ölçüde yararlanmaktadır. Suriyeli göçmenlerin ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanan 

Türk vatandaşlarına göre daha hızlı arttığı ve Suriyelilerin ülke kişi başına düşen sağlık 

harcamalarını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Eğer göçmenler kendi ülkelerine dönmez veya 

başka ülkeye göç etmezlerse bu ortalamaları artırmaya devam edecekler. SGK’nın üzerindeki 

yükü belirgin ölçüde artıracaklardır. Çünkü nüfus içindeki Suriyeli vatandaşı ağırlığı artacaktır. 

Suriyeli göçmenlere vatandaşlık verilse dahi hem nüfus artış oranları hem de işsizlik oranları 

çok yüksek olacağı için sağlık hizmetlerinden faydalanma oranları yine artacaktır. Bu ise 

sürdürülemez bir durumdur.  

Herhangi bir emek harcamaksızın kazanılan imkânlar ülke ekonomisine büyük darbeler 

inmesine sebep olmaktadır. Sağlık sektörü, SGK ve diğer ekonomik kaynaklar üzerine binen 

yükün azaltılması amacıyla Suriyeli göçmenlere verilen imtiyazlara sınırlar konularak, çalışma 

sektörüne özendirme amacıyla devlet teşviklerinin artırılması ya da ülkelerine güvenli şekilde 

geri gönderilme yollarının aranması gerekmektedir. 
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Avrupa Birliği Kültür Politikası ve Turizm Politikası Ekseninde 

Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri ve Alternatif Turizm 
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Özet 

Avrupa Birliği (AB), Kültür politikası aracılığı ile ortak kültürel mirasına sahip çıkmanın yanı sıra kültürel 

çeşitlilik prensibi çerçevesinde farklı kültürlerin tanınmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu sebeple AB, etkin bir 

kültür politikası oluşturup, kültürlerarası etkileşimi en üst seviyeye taşıyarak AB vatandaşlarının sosyal ve kültürel 

bütünleşmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede turizm sektörünü bir araç olarak değerlendirmek 

mümkündür.  

Küreselleşmeden, teknolojik gelişmelerden etkilenen Turizm sektörü, insanların birbirlerinin kültürlerini 

tanımasında önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de turizm sektörü, giderek çeşitlenmekte ve hizmet kalitesini 

artırmaktadır. Ekonomik boyut düşünüldüğünde, 2017 yılında 22,5 milyar dolar gelir elde eden Türkiye AB 

ülkeleri arasında altıncı sırada yer almaktadır. Bu gelirin büyük çoğunluğunu gezi, eğlence, sportif ve kültürel 

faaliyetler oluşturmaktadır. İnanç turizmi çerçevesinde Türkiye’ye gelen turist sayısı ise çok azdır. Turizmde AB 

ülkeleriyle yarış halinde olan Türkiye için alternatif turizmin gelişimi büyük önem arz etmektedir. Hristiyanlık, 

Musevilik ve İslam dinlerine ait önemli noktaların kesişim yeri olan Türkiye, bu potansiyelini yeteri kadar 

değerlendirememektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki alternatif turizm hareketlerinden inanç turizminin potansiyeli 

ve AB açısından talep görmeme sorunsalı irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: turizm, inanç turizmi, AB, Türkiye 

 

The Relationship between the European Union and Turkey in 

the Axis of the European Union Culture Policy and Tourism 

Policy 
 

Abstract 

The European Union (EU), through its cultural policy, seeks to promote the recognition of different cultures within 

the framework of the principle of cultural diversity as well as protecting its common cultural heritage. For this 

reason, the EU aims to ensure the social and cultural integration of EU citizens by creating an effective cultural 

policy and maximizing intercultural interaction. Within this framework, it is possible to evaluate the tourism sector 

as a tool. Tourism sector which is affected by globalization and technological developments plays an important 

role in recognizing each other's cultures. Tourism sector in Turkey is increasingly diversifying and increasing the 

quality of service. When considering the economic dimension in Turkey, which achieved revenue of $ 22.5 billion 

in 2017, Turkey has the sixth place among EU countries. The majority of this income is composed of excursion, 

entertainment, sporting and cultural activities. Turkey has a large potential in the framework of faith tourism, but 

the number of tourists coming to Turkey for this purpose is very few. For Turkey which competes against EU 

countries in tourism, development of alternative tourism has a great importance. Christianity, Judaism and Islam, 

which place the intersection of the highlights of Turkey cannot exploit this potential sufficiently. In this study, 

potential of Turkey in terms of faith tourism and low demand of the EU citizens in terms of faith tourism in Turkey 

will be discussed. 

Keywords: Tourism, faith tourism, EU, Turkey 
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1. Giriş 

AB, hemen her alanda olduğu gibi kültür alanında da genişleme ve içselleştirme ile bir bütünlük 

sağlamaya çalışmaktadır. Aynı zamanda çok kültürlülüğe ve kültürler arası etkileşime açık 

olması sebebi ile insanların birbirlerini anlama ve yakınlaşmasına olanak sağlamaktadır. 

AB’nin kültür politikası, üye ülke halklarına ait farklı kültürel değerleri koruyarak desteklemeyi 

ve bu kültürel değerleri ulaşılabilir kılmayı hedeflemektedir. 1992 yılında kabul edilen 

Maastricht Anlaşması ile kurucu anlaşmalara dahil edilen kültür konusu, bu dönemden sonra 

Birlik bünyesinde öncelikli alanlardan biri olmuştur. Bu anlaşmada, ülkelerin tarihlerine, kültür 

ve geleneklerine saygı gösterilerek Birliği oluşturan ülkelerin halkları arasında dayanışmanın 

geliştirilmesi yönündeki niyet ortaya konmuştur. AB’nin bütünleşmeyi sağlayabilmesi, farklı 

kültürleri benimseyebilmesine ve içinde yaşatabilmesine bağlıdır.  

Kültürler arası diyalogu kendine görev edinen AB, eğitim alanında öğrenci değişim 

programlarını teşvik ederek insanların genç yaşta belli kazanımları elde etmesini sağlamaktadır. 

Bu yıl AB vatandaşı gençlere 27 bin ücretsiz tren bileti (interrail) dağıtmış olması örnek 

gösterilebilir. Burada ki amaç, AB değerlerinin daha iyi kavranması ve özü itibarı ile 

anlaşılmasının kolaylaşmasıdır. Kültürel bütünleşme çerçevesinde, eğitim gibi, turizm de en 

etkili araçlardan biridir. 

Günümüzde küreselleşmeden turizm de etkilenmiştir. Hatta yapısı itibarı ile turizm hem etken 

hem de edilgen rol oynamaktadır. Bununla birlikte teknoloji çağının da hayatımızda yer 

almasıyla merak unsuru daha fazla tetiklenmiş, görerek ve işiterek öğrenme yolu yerinde 

öğrenmeye dönüşmüştür. Bu sebeple turizm çeşitlenmeye başlamış ve giderek değer 

kazanmıştır. Farklı insan yapılarına ulaşmayı amaç edinen turizm sektörü, her ne kadar faklı 

amaçlar gütse de ekonomik kazanımı her zaman ön planda olmuştur. Fakat tarihin ilk 

başlarından bu yana potansiyelinin gücü ispat edilmiş olan inanç turizmi, hala en etkin turizm 

çeşididir. İnananlarca kutsal kabul edilen şehirler, tapınaklar ve ayin yerleri yoğun turist alan 

yerlerdir. Ülkemizde semavi dinlerin ilk yıllarına tanıklık eden, gelişmesinde ve yayılmalarında 

payı olan şehirler, ören yerleri ve tarihi yapılar bulunmaktadır. Çalışmada bu yerlerin katkısı, 

kullanılabilirliği, ziyaretçi çekebilme potansiyeli ve popülaritesi incelenecek, istatistikî veriler 

ışığında analiz edilecek ve AB-Türkiye ilişkilerine yapabileceği katkıları araştırılacaktır. 

2. Kültür ve Küreselleşme 

Kültür insan ile varolan bir olgudur. Öğrenme, öğretme ve yayma eylemlerine dayandığı için 

yalnızca insan topluluklarında var olabilir. Kültür, toplumsal yaşamı düzenler. İnsanların birbiri 

ile olan ilgi ve ilişkilerini belirleyen yerleşmiş örnekleri kapsar.(Dönmezer, 1990: 122)  

Kültür, bir gurubun yaşamını anlamlandırmasını sağlayan, yaşam biçimini karmaşık bir ortak 

inançlar, değerler ve kavramlar bütünüdür.(Fay, 2001: 82) Sahip olduğumuz temel kimlik 

özelliklerimiz, kültürümüzü meydana getiren bu kavram ve değerler çerçevesinde belirginleşir.  

Tylor’a göre kültür, sosyal bir varlık olan insanın öğrenerek kazandığı bilgi, sanat ve gelenekler, 

çeşitli beceriler ve bunların getirdiği alışkanlıkları içine alan bir bütündür. Kültür, öğrenilmiş, 

saklanmış ve yeni kuşaklara aktarılarak öğretilen bir içeriktir.(Güvenç, 1994: 100) 

İnsanlar, toplumlar ve kuşaklar arasındaki bu aktarım, insanoğlunu kültürel bir varlık olarak 

kabul etmemizi gerektirir. İnsanlar doğduklarında, ait oldukları kültürü hazır bulurlar. 

Yaşamları boyunca, sosyal olarak, olgular ve olaylar hakkında biçimlenmiş ve kendilerinin 

biçimlendirdikleri anlamlar ve bilgilerin paylaşımını ve aktarımını yaparak kültürün oluşumu 

ve yaşatılmasını sağlarlar. Bugün ait olduğumuz kültür, eskilerden bize aktarılan, bizlerin de 

değişimine ve zenginleşmesine katkıda bulunduğumuz bir olgudur. Kültür, öğrenilebilir 

olmanın ötesinde tarihi, sürekli ve toplumsal ihtiyaçları karşılayıcı, doyum sağlayıcıdır, 

değişebilir ve bütünleştiricidir.(Güvenç, 1994: 104)  
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Kültür, insan yaşamının her evresinde vardır. İnsanın ayrılmaz bir parçası olan kültür, düşünce, 

davranış ve ilişkilerde de yönlendirici ve belirleyicidir. İnsanların ve toplumların, kendileri için 

anlam yükleyebildiği şeyler, kültürün parçalarıdır. Kültür her zaman her yerdedir, insan yaşamı 

üzerinde etkin ve belirleyicidir. İnsan düşüncesi ve yaşamı, içinde bulunduğu, ait olduğu kültüre 

göre şekillenir.   

Kültür, halkların yaşama biçimlerini, düşünsel yapısını ve ulusal değerlerini, değer yargılarını 

ve dolayısıyla hukuksal ve ekonomik sistemleri üzerinde belirleyici bir etkendir.(Çeçen, 2003: 

44) 

Kültür,  bireylerin, kültürel geleneklerin taşıyıcısıdır ve kişinin kimliğinin temellerinin, belli bir 

inanç sistemi ve buna eşlik eden duygu ve etkileşim biçimlerinin içselleştirilmesi ile oluşur. Bu 

açıdan bakıldığında, kültürün toplumsal olduğu ve anlamların paylaşımına dayandığı 

söylenebilir. Kültür, toplumsal yaşamı olanaklı kılar, bu nedenle toplumsal yaşamın temeli 

olduğu söylenebilir.  

Küreselleşme sürecinde insanoğlu, kültürel olarak kendini yeniden üretmektedir. Bu yeni 

süreçte, dünya üzerindeki kültürler çok değişik baskılar ile karşı karşıya gelmektedir. Ancak bu 

durum, yeni olanaklar anlamına da gelmektedir. Dolayısıyla insanlık, kendini yeniden üretecek 

temeli de bu değişimden çıkarmaktadır. Ancak elbette bu temel eskinin tekrarı anlamına 

gelmemektedir.  

Küreselleşme, yerel ve ulusal kültürleri elbette ortadan kaldırmamıştır ancak toplumsal bir 

süreç olan kültürler üzerinde önemli değişimlere neden olmuştur. Bu değişimleri daha da 

yaygınlaştırmış ve hızını artırmıştır. Araçlardan düşünce yapılarına kadar hemen her şey 

değişmiştir. Ancak kültür sürecinde biçimsel değişimler ne olursa olsun, kültürlerin insan 

yaşamındaki belirleyici özelliğini ortadan kaldırmamıştır. Kültürleri oldukça değişime uğratmış 

ancak yok edememiştir. Kültür elbette soyut bir kavram değildir. Canlı bir varlıkta, insanda 

anlam bulan bir varoluş biçimidir.                

3. AB Kültür Politikası  

AB kültür politikası, ulusal kültürlerin korunması ve ortak bir Avrupa kültürü geliştirilmesi 

arasındaki dengeye dayanmaktadır. Kültürler arasında kaynaşmanın sağlanması, diyaloğun 

artırılmasına, farklı toplumlar ve bireyler arasında anlayışın geliştirilmesine ve bu farklı 

kültürler arasında saygı ve hoşgörünün varlığına, üye ve aday ülkeler arasında sağlam bir 

ortaklığın kurulabilmesine, karşılıklı alışveriş ve anlayışın güçlendirilmesine bağlıdır. 

AB’nin, kuruluşu sonrasında ekonomik ve huhuksal konular üzerine uzmanlaşmış olması, uzun 

yıllar etkili önlemler alınmasını ve güçlü Avrupa oluşturulmasında temel araç olan, ortak bir 

Avrupa kültürü ve felsefesi etrafında toplanan bir Avrupa vatandaşlığı bilinci uyandırılmasının 

gecikmesine neden olmuştur.  

AB sadece ekonomik ve siyasi bir birlik değil, aynı zamanda temelinde ortak bir kültür 

akrabalığı bulunan pek çok dil, kültür, zevk ve değer yargılarının oluşturduğu ortak bir kültür 

mirası ve bir kültür birliğidir. Burada, ortak Avrupa kültürüyle anlatılmak istenen, Avrupadaki 

çeşitli kültürlerin uyumlaştırlması ile yaratılacak ortak bir Avrupa kültürü değil, ancak tüm 

Avrupa ülkelerinin ortak tarihi, dini, coğrafi ve kültürel ilişkilerin ortak paydada buluştuğu ve 

kökleri Roma ve Eski Yunan uygarlığına dayanan ortak bir kültürdür. Bu farklı uygarlıkların, 

düşünce sistemlerinin, geleneklerin ve değer yargılarının ortak bir Avrupa uygarlığı oluşumuna 

katkısı, dünyanın en zengin kültür uygarlıklarından birini yaratmıştır. AB’nin bütünleşme 

sürecinin tamamlanabilmesi için ekonomik ve siyasi bütünleşmenin ardından son aşama olarak 

kültürel yapıda bütünleşmenin tamamlanması gerekmektedir. Birliğin kültüre yaklaşımı, hemen 

her bakımdan eşit konumdaki ulus devletlerin kültürlerinin arasında gerçekleştirilmek istenen 

bir kültürel bütünleşme süreci olarak görülebilir. (Açıkgöz, 2004: 57, 58) 
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4. AB’de Ortak Kültür Mirası ve Çok Kültürlülük 

AB’nin en çok göze çarpan özelliklerinden biri çok çeşitli kültür yapılarına sahip olmasıdır. 

Maastricht Antlaşması incelendiğinde görebilmekteyiz ki bu antlaşma ile birlikte Avrupa 

Birliği’nde kültür önemli bir konu haline gelmeye başlamıştır. Birliğin kültür konusunda 

özellikle iki konu üzerinde durduğunu görmekteyiz; AB üyesi devletlerin kültürel çeşitliliğinin 

korunması ve ortak kültür mirasına sahip çıkılması. Avrupa Birliği, Maastricht 

Antlaşması’ndan günümüze dek çok kültürlülük ve ortak Avrupa kültür mirası hakkında çeşitli 

eylemlerde bulunmuş ve bunların korunması için çeşitli kararlar almıştır. İlk olarak Avrupa 

ortak kültür mirasının özüne ve tarihçesine bakarak AB’nin yapısı ve hedeflerinin detaylarını 

daha açık anlayabiliriz.  

AB’nin ortak kültür mirası hedefi incelendiğinde bunun bir tarihçesinin olduğu görülmektedir. 

Bir Avrupa ortak kültürü oluşturma fikrinin arkasında ortak Roma kültür mirası ve onunda 

arkasında da Hellen kültür mirası yatmaktadır.“M.S.284 yılına kadar süren principatus 

döneminin bilhassa ilk iki yüzyılının Roma açısından oldukça parlak olduğunu belirtmek 

gerekir. Barış ve sükûnet dönemi (pax romana) olarak adlandırılan bu yüzyıllarda Yunan 

uygarlığından ve kültüründen hızla etkilenmeye başlayan Roma kurumlarının daha da 

kökleştiği görülür. Roma – Helen uygarlığı denilen yeni bir dünya görüşü 

şekillenmeyebaşlamıştır. Gerçekten bu görüş bugünün Batı toplumunun da düşünce, sanat, 

hukuk ve devlet idaresi bakımından temelini oluşturacak ortak bir uygarlığı, dönemin Roma 

sınırları dâhilindeki topraklara yerleştirmiştir.”(Çelebican, 2012: 47)Bugün Avrupalıların ortak 

kültür mirası Roma İmparatorluğu’ndan kalan bir mirastır. Romalıların bu kültür mirasının 

gerisinde ise Helen yani Antik Yunan kültür ve felsefelerinin mirası yatmaktadır. Helen 

kentleri, ilerleyen yıllarda idari, dinî, kültürel alanlarda Roma’yı da derinden etkileyeceklerdir. 

“Pek çok Helen mitosu, Yunan tanrıları ve Yunan alfabesi, onlar vasıtasıyla yarımadaya 

girecektir.”(Kaya, 2011: 14). Bu mirasın önemi, bugünkü Avrupa toplumlarını birleştiren Roma 

kültür mirası o dönem pax Romana anlayışı ile nasıl barışı ve sükuneti temsil ediyordu ise 

bugün de AB içerisinde pax europa (Avrupalı Birliği) anlayışı ile Avrupalı barışını temsil 

etmesinden gelmektedir. AB’nin kültürel alanda çeşitli faaliyetleri ve kültürel alanlar için 

alınan tedbirleri bulunmaktadır. “Avrupa Birliği tarafından kültürel alana ilişkin olarak alınan 

tedbirler arasında önemli bütçelere sahip olan ve Avrupa’nın kültürel çeşitliliğini teşvik etmeye 

yönelik proje ve girişimlere destek veren kurumlar ve kültürel işlemciler arasındaki sınır-ötesi 

işbirliği yoluyla Avrupa kültürel mirasını güçlendiren Kültür Programları bulunmaktadır. Buna 

ek olarak, Avrupa Birliği, kültür ile ilintili alanlarda (örneğin, kültürel miras, mimarlık, 

edebiyat) kültürel projelere hibe ve ödül sağlamakta; bu alanda Avrupa düzeyinde üstün başarılı 

etkinliklere dikkat çekmeyi ve Avrupa’nın zengin kültürel mirasını ortaya çıkarmayı 

hedeflemektedir.Avrupa Birliği Kültür Politikası, yerindenlik ilkesi çerçevesinde idare 

edilmektedir. Bir diğer deyişle, Üye devletlerin tek başına yeterli ölçüde alamadıkları önlemler, 

Birlik düzeyinde yerine getirilmektedir. Bu sebepten ötürü, AB düzeyindeki kültürel politika, 

üye devletler arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi ve talep edildiği takdirde, eylemlerinin 

desteklenerek tamamlanması ile sınırlı tutulmaktadır. Aynı zamanda, diğer Topluluk 

politikalarının uygulanması esnasında kültürel boyutların da dikkate alınması tavsiye 

edilmektedir. … İlk hedef çerçevesinde: Avrupa Birliği ve ilgili diğer tüm paydaşlar, kültürler 

arası diyalogun güçlendirilmesi vekarşılıklı anlayışın artırılmasının yanı sıra, AB’nin kültürel 

çeşitliliğinin teşviki için birlikte çalışmakla yükümlü tutulmuştur. Bu çerçevede; kültürel 

sektörde faaliyet gösteren profesyonellerin ve sanatçıların sınır-ötesi hareketliliğinin 

güçlendirilmesi ve sanat eserlerinin sınır-ötesine yayılması benzeri eylemler önerilmektedir. … 

Üçüncü hedef çerçevesinde: Kültürün teşviki, Avrupa Birliği’nin ortak ülkeler ve bölgelerle 

yürüttüğü uluslararası ilişkilerin temel bileşeni olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda 

önemle belirtmek gerekir ki; Avrupa Birliği, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve 
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Yaygınlaştırılmasına ilişkin UNESCO Konvansiyonu’na taraf bulunmaktadır.”(Eğitim ve 

Kültür Hakkında AB Müktesebat Rehberi, 2013: 49) 

AB için, ortak kültür mirası,Birliğin üzerinde durduğu bir konudur. Fakat bu ortak kültür mirası 

hususunda asla bir dayatma veya tek bir kültürün kabul ettirilmesi gibi bir anlayış söz konusu 

değildir. Bugün AB’nin yapısı incelendiğinde çok kültürlülüğe saygılı bir yapı görülmektedir. 

Çok kültürlülük üzerinde özellikle duran AB aynı zamanda çok kültürlülüğün korunmasını da 

hedeflemektedir. Avrupa Birliği Antlaşması incelendiğinde kültür konusunun birlik için ne 

kadar önemli olduğu görülmektedir. Bu antlaşmanın başlangıç kısmında “Tarih, kültür ve 

geleneklerine saygı çerçevesinde halkları arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi arzu ederek” 

denilmekte, buna ek olarak, Madde 3’de “Birlik, sahip olduğu zengin kültür ve dil çeşitliliğine 

saygı gösterir ve Avrupa’nın kültürel mirasının korunmasını ve geliştirilmesini sağlar”, Kesim 

2 (Devlet Destekleri) kısmında, Madde 107 içerisindeki 3. Kısımda “ticaret koşullarını ve Birlik 

içindeki rekabeti ortak çıkarlara aykırılık teşkil edecek ölçüde etkilememesi kaydıyla, kültürün 

ve kültürel mirasın korunmasını teşvik etmeye yönelik destekler” ve ayrıca Başlık XII (Eğitim, 

Mesleki Eğitim, Gençlik ve Spor), Madde 165’de “Birlik, öğretimin içeriği ve eğitim sisteminin 

organizasyonu konusunda üye devletlerin sorumluluklarına ve kültür ve dil farklılıklarına tam 

anlamıyla saygı göstererek, üye devletler arasındaki işbirliğini teşvik etmek ve gerektiğinde üye 

devletlerin eylemlerini desteklemek ve tamamlamak suretiyle, kaliteli eğitimin gelişmesine 

katkıda bulunur.” denilmekte ve bu açıklamalar da Birliğin kendi içinde var olan çok 

kültürlülüğe olan saygısını ve bu çok kültürlülüğü korumayı hedeflediğini göstermektedir. 

Ayrıca yine aynı anlaşmaya ait Başlık XIII (Kültür), Madde 167 incelendiğinde: 

“1. Birlik, üye devletlerin ulusal ve bölgesel çeşitliliğine saygı göstererek ve ortak 

kültürel mirası da öne çıkararak, kültürlerinin zenginleşmesine katkıda bulunur. 

2. Birlik eylemi, üye devletlerarasında işbirliğinin teşvik edilmesini ve 

gerektiğinde üye devletlerin aşağıdaki alanlardaki faaliyetlerinin desteklenmesi ve 

tamamlanmasını hedefler: 

- Avrupa halklarının kültür ve tarihinin bilinmesinin ve yayılmasının geliştirilmesi, 

- Avrupa açısından önem taşıyan kültürel mirasın muhafaza edilmesi ve korunması, 

- ticari olmayan kültürel alışverişler, 

- görsel-işitsel sektördekiler de dahil, sanatsal ve edebi eserler. 

3. Birlik ve üye devletler, kültür alanında, başta Avrupa Konseyi olmak üzere, 

üçüncü ülkelerle ve yetkili uluslararası örgütlerle işbirliğini geliştirirler. 

4. Birlik, özellikle içindeki kültür çeşitliliğine saygı göstermek ve bu çeşitliliği 

geliştirmek için, Antlaşmaların diğer hükümleri uyarınca gerçekleştirdiği eylemlerinde 

kültürel veçheleri dikkate alır.” şeklinde ifadeler görülmektedir. 
 

Bu maddelerden de anlaşıldığı üzere AB, çok kültürlülüğe gerekli özeni göstermeye çalışan ve 

çok kültürlülüğe karşı saygı duyan hatta çok kültürlülüğü korumaya ve yaşatmaya çalışan bir 

yapıya sahiptir. 

5. AB ve Türkiye’de Turizmin Yeri 

“Turizm, Latince “tornus” kelimesinden kaynaklanmakta ve insanların bir eksen etrafında 

dönme hareketini ifade etmektedir. Buradan da İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi yaygın 

dünya dillerine “tour” şeklinde geçmiştir ki insanların dairesel hareket içerisinde bazı 

görülmeye değer yerleri, iş veya eğlence amacıyla gezip geri dönmelerini ifade etmektedir” 

(Ağaoğlu, 1991: 24) Turizm ile ilgili yapılan bir tanım şöyledir, “turizm genel olarak devamlı 

yaşanan yer dışında tüketici olarak tatil, dinlenme, eğlenme gibi ihtiyaçların giderilmesi 

amacıyla yapılan seyahat ve geçici konaklama hareketleridir”(Kozak, 1997: 1)  
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Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde turizm giderek önem kazanmaya başlamıştır. 

Kültürel ve ekonomik anlamda ülkelere artı değer katmakta olan turizm, büyük bir sektör haline 

gelmiştir. Sadece Avrupa Birliği’nde, “Turizm Eylem Planları” aracılığı ile ortak turizm 

politikasına yaklaşan destekleri sebebiyle 2018 yılı sonunda 13 milyonu aşkın AB vatandaşı 

turizmde çalışmaktadır.(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Tourism_industries_-

_employment#The_tourism_industries_employ_over_13_million_people_in_the_EU) 

Ülkemizde ise turizm sektöründe çalışanların sayısı 1 milyonu 

aşmıştır.(https://aktob.org.tr/resort-dergisi/).Aynı şekilde 2017 yılına ait istatistiki verilere göre 

AB ülkeleri yaklaşık 500 milyar Amerikan doları gelir sağlamış 

(https://www.ceicdata.com/en/indicator/european-union/tourism-revenue) ülkemizde ise 2018 

yılında 29,5 milyar Amerikan doları gelir elde edilmiştir. 

(https://www.tursab.org.tr/istatistikler-icerik/turizm-geliri). 

Böyle büyük bir ekonomik gelir için ülkeler yarış halinde iken, küreselleşmenin destekçisi 

diyebileceğimiz bölgeselleşme ve bütünleşme hareketinin başarılı örneği olan Avrupa 

Birliği’nde dahi belirgin ortak turizm politikası vizyonu bulunmamaktadır. Turizmin önemi, 

Avrupalı devletler tarafından da kabul edilmektedir. Her ne kadar İngiltere’nin birlikten ayrılma 

süreci devam etse de Avrupa Tek Senedi ile siyasi bütünleşmeye doğru adım atan AB, turizm 

içinde 1994 yılında birlik düzeyinde çalışmalara başlamıştır. “1995 yılında Avrupa Birliği 

Komisyonu ‘GreenPaper’ olarak adlandırılan çalışmayı tamamlamıştır. Bu gelişmelere 

ilaveten, Avrupa Birliği içerisinde, turizm konusu ile ilgilenmek ve turizm politikasını Birlik 

bünyesinde güçlendirmek amacıyla yeni bir birim kurulmuştur. Bu birimin adı 'DG-XXIII' 

(Directorate General-XXIII) olmakla birlikte, kurulan bu birim, (Genel Müdürlük) turizm 

endüstrisinin önemini vurgulamak amacıyla, Birlik içerisindeki diğer Genel Müdürlüklerle 

işbirliği halinde çalışmaktadır. Merkezi Brüksel’de bulunan söz konusu Genel Müdürlüğün 

sorumlu olduğu konu sadece turizm endüstrisinin Avrupa Birliği boyutundan ele alınışı 

olmayıp, söz konusu Genel Müdürlük, turizmi dolaylı olarak ilgilendiren konularda da sektörü 

desteklemektedir”(Karakuş, 2003). Ayrıca Avrupa Birliği 1992 de başlattığı Turizm Eylem 

Planı ve çeşitli fonlarla da turizm sektörünü desteklemektedir. 

Ülkemizde genel anlamda edilgen kalan turizm sektörü, 1982 yılıyla beraber Turizm Teşvik 

Kanunu’nun da yardımı ile hızla gelişmeye başlamıştır. Dönemin şartlarında kıyı turizmi, 

ülkemiz açısından en cazip fikir olarak görülmüş koylar ve sahiller tatil beldelerine dönüşmeye 

başlamıştır. Ayrıca dünya standartlarını yakalama amacı güden Türkiye, yardım fonları ile 

ilerleme kaydetmiştir. Özellikle AB’nin MED-URBS programına dâhil olması da bunun en 

büyük göstergesidir. 1994 yılında uygulanan bu program, üçüncü Akdeniz ülkeleri ile (Mısır, 

Cezayir, Kıbrıs, İsrail Ürdün, Lübnan, Malta, Fas, Suriye, Filistin, Tunus ve Türkiye) merkezi 

otoritelerden yerel birimlere işbirliği aktarımı yardımı sağlamaktadır. Milenyumla birlikte 

değişim içerisine giren ve ardından AB aday ülke konumuna gelen Türkiye, hem uyum süreci 

geçirmeye başlamış hem de kendi hedeflerini belirlemiştir. 2007 yılında Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi 

Eylem Planı (2007-2013) buna örnektir. Bu eylem planında , “Sürdürülebilir turizm yaklaşımı 

benimsenerek istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör 

konumuna ulaştırılması ve Türkiye’nin 2023 yılına kadar, uluslar arası pazarda turist sayısı ve 

turizm geliri bakımından ilk beş ülke arasında önemli bir varış noktası ve uluslar arası bir marka 

haline getirilmesinin sağlanmasıdır” denmektedir. (www.kulturturizm.gov.tr) 

6. Türkiye’de Turizm Çeşitliliği ve İnanç Turizminin Yeri 

Turizm açısından çok değerli kaynaklara sahip olan Türkiye, bu alanda mesleki yeterlilikleri 

bulunan vasıflı insan gücünü günden güne artırmaya çalışmaktadır. Alanlarına göre 
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sınıflandırılan çalışan sayısı da gün geçtikçe artmakta ve buna ek olarak turizm çeşitliliği de 

giderek artmaktadır. Ülkemizde turizm; kuş gözlemciliği, su altı dalış, sağlık ve termal, akarsu-

rafting, dağcılık, hava sporları, yat, golf, kongre, av, mağara, yayla, kış ve inanç turizmi 

(https://www.ktb.gov.tr/TR-96269/turizm-cesitleri.html) şeklinde sıralanmaktadır. Çeşitli doğa 

olaylarını (güneş tutulması, kanlı ay vb.) incelemek içinde belirli tarihlerde turistler ülkemizi 

ziyaret etmektedir. Günümüzde ön plana çıkan sağlık turizmi, mekânsal parametrelere bağlı 

olarak popülerliğini artırmaktadır. Fiziki ve teknik altyapının iyileştirilmesi çalışmaları halen 

devam etmektedir. Termal sağlık hizmetini de kapsayan sağlık turizmi, kıyı turizminden sonra 

verimi yüksek bir turizm çeşididir. Kıyı turizmi ya da diğer adıyla deniz turizmi ise hala 

ülkemizde en değerli turizmdir. Gerek yerli gerekse yabancı turistler en çok Ege ve Akdeniz 

kıyılarına yönelmektedirler. Yat turizmini de içinde barındıran bu turizm şekli 1980 ve 

sonrasında ki yıllarda gelişimini sürdürmektedir. Ayrıca maddi gelir bakımından da kişisel 

harcamalar ve paket turlarla birlikte en çok getiri sağlayan bir turizm çeşididir. Bunlara ek 

olarak özellikle 1990’lı yıllardan itibaren önemli bir olgu olan inanç turizmi de giderek önem 

kazanmıştır. İnsanoğlunun, farklı inanış biçimlerine göre kendi hayatını şekillendirme ve 

akabinde geçmişten gelen kökleri bulma gereksinimi inanç turizmini etkilemiştir. Bir çeşit hac 

görevi olarak adlandırabileceğimiz dini yapıları ziyaret etme eğilimi, dini ritüellere katılma 

veya başka dinlere ait yapıları ve inanç biçimini öğrenme maksatlı ziyaret giderek 

yaygınlaşmaktadır. Dini seyahat şu şekillerde tanımlanabilir; “Bir inanç merkezine seyahat, 

dini niyet seyahati ve arkadaşlar ile eğlence seyahati”. (Wright, 2007: 9) Mekke’nin ve 

Vatikan’ın başı çektiği bu hac maksatlı gidilen şehirlere ek olarak İstanbul ve diğer şehirlerimiz 

bu amacı paylaşacak değerlere sahiptir. Üç semavi dinin kesişim noktasında bulunan Türkiye, 

sadece gidilebilecek bir hedef ülke olarak görülmeyip aynı zamanda geçiş güzergâhında 

uğranabilecek ülke konumundadır.  

Anadolu’da inanç turizminin geliştirilmesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı da bir 

çalışma gerçekleştirmiştir. 1993 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İnanç Turizmi Projesi adı 

altında; Türkiye’de üç semavi din bakımından inanç turizmi için çekicilik unsuru oluşturan 

değerlerin envanterini hazırlamıştır. Buna göre; “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’de üç 

semavi din açısından değerlendirilebilecek 316 adet kutsal yerin olduğunu tespit 

etmiştir”.(Zengin, 2010).“Anadolu’da tespit edilen 316 eserden 167’si İslam, 129’u Hıristiyan 

ve 20 tanesi Musevi dinine aittir.(Güzel, 2010: 87-100)“Ayrıca Hıristiyanlar tarafından kutsal 

olarak görülen on önemli merkezin 8’i Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindedir”.(Usta, 2005: 

24) Kültür ve Turizm Bakanlığı Hıristiyanlık açısından önemli olan dokuz adet merkez 

belirlemiştir: 

 

-Merkez: St. Pierre Anıt Müzesi 

-Tarsus: St. Paul Anıt Müzesi 

- Selçuk: Meryem Ana Evi 

-Demre: St. Nicola Kilisesi 

-İznik: Ayasofya Cami 

-Sard: Sard Sinagogu 

-Alaşehir: Alaşehir Kilisesi 

-Akhisar: Akhisar Kilisesi 

-Yalvaç: Pisidia Antik Kenti 

-Derinkuyu: Ortadoks Kilisesi 

-Pamukkale: Laodikya Antik Kenti  
 

Bunun dışında Museviler içinde kutsal olarak değerlendirilebilecek yerler mevcuttur. Özellikle 

Şanlı Urfa-Harran İbrahim Peygambere ev sahipliği yapması açısından kutsal kabul 

edilmektedir. Bunun dışında Nuh Peygamberin gemisinin karaya çıktığı yer olduğuna inanılan 
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Ağrı Dağı da Museviler tarafından kutsal kabul edilmektedir. Ayrıca Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, İnanç Turizmi Projesi kapsamında İstanbul’da sekiz, Bursa’da üç, İzmir, Manisa, 

Ankara, Gaziantep, Edirne’de birer adet olmak üzere toplam on altı sinagog tespit etmiştir.  

İnanç turizmi sadece dini mekânları görmeyi kapsamaz aynı zamanda bir takım dini ritüelleri 

de kapsar. Türkiye’de Ortodoksların “Denizden Haç Çıkarma” veya Işıklar (Ta Fota) töreni 

buna örnek verilebilir. Her yıl 6 Ocakta yapılan bu tören ara ara sekteye uğramış olsa da 

günümüzde de devam etmekte ve binlerce katılımcıya 

ulaşmaktadır.(https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/halicte-geleneksel-hac-cikarma-

toreni,O3H-TOehlUuaWHpF1vcrLA/h75gWi2oyEiWWbX4EsrgjQ) 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı verilere göre dini/hac faaliyetleri için ülkemize 

gelen turist sayısı günden güne azalmaktadır (Tablo 1). 

 

 
 

Tablo 1: Yıllara göre dini maksatlı gelen turist sayısı değişimi. 

 

Dönem dönem ivme kazanmış olsa da, son yıllarda giderek turist sayısı azalan inanç turizminde 

Anadolu toprakları cazibesini günümüzde de korumaktadır.  

7. Türkiye’de İnanç Turizminin Gelişememesindeki Faktörler 

Büyük bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olan Türkiye, temelde, sahip olduğu jeostratejik ve 

jeopolitik konumu nedeni problemler yaşamakta, özellikle tanıtım ve markalaşmada istediği 

performansı sergileyememektedir ve bu da turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. 

Komşu ülke Yunanistan’ı tercih eden turist sayısı ise bir hayli 

fazladır.(https://www.turizmguncel.com/haber/2018-yunanistan-turizm-tarihinin-en-iyi-yili) 

Türkiye, 2018 yılında 30 milyonu aşan ziyaretçi sayısına sahip olan Yunanistan ile rekabet 

içerisindedir. Dünyanın ilk kilisesine sahip olan, Hıristiyanlığın ilk evrelerine ev sahipliği 

yapan, İslamiyette müjdelenen şehri barındıran ve Musevilikte kutsal addedilen toprakların bir 

kısmını elinde bulunduran Türkiye, bu potansiyeline rağmen öz kaynaklarına sahip çıkma ve 

tanıtım yapma gibi konularda sorun yaşamaktadır. Örneğin Bursa Ayasofya Orhan Camii, 

İstanbul Mesnevihane Camii ve Süheyl Bey Camii ve Hatay’da Roma Mozaiklerinde yapılan 

kötü restorasyonlar sonucu tarihi dokulara büyük zararlar verilmektedir. Ayrıca belirli 

dönemlerde, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde koruma altında olsun ya da olmasın tarihi ve dini 

mekânlara zarar verilmektedir. Kimi zaman yerel halktan kaynaklanan kimi zamanda 
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ziyaretçiler tarafından hatıra amaçlı veya sadece saldırı amaçlı bu tutum mekânın 

korunmuşluğuna ve dolayısıyla cazibesine zarar vermektedir. 

Diğer bir unsur da çevresel kirliliktir. Ziyaretlerin yoğunlaştığı dönemlerde sıklıkla görülen 

çevre kirliliği turizme zarar vermektedir. Tek kullanımlık atıkların başını çektiği yiyecek içecek 

ve izmarit tarzı çöpler hem sağlık hem de bir çevre felaketine dönüşebilmektedir.  

Ulaşım konusu da inanç turizmi konusundaki büyük engellerden birisidir. Dağınık bölgelerde 

bulunan yapılar ve bağlantılı ulaşım olanaklarının yetersizliğinden ötürü sorunlar ve zorluklar 

yaşanmaktadır. Siber ulaşım olanakları kısıtlı alanlarda çalışmakta ve büyük şehirlerde toplu 

ulaşım dışında bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Çağcıl ulaşım olanaklarının yeterince 

yaratılamamış olması, hem iç hem dış turistlerin güvenli ulaşımdan yoksun bırakılması sorun 

yaratmaktadır. 

Diğer bir temel konu da konaklama olanaklarıdır. Rezervasyon işlemlerinde ve ödeme 

sistemlerinde dünyada kullanılan internet üzerinden gerçekleştirilen uygulamaların ülkemizde 

kısıtlama ve engelle karşılaşması süreci olumsuz olarak etkilemektedir.  

8. Sonuç 

Kuruluşundan günümüze dek, ağırlıklı olarak siyasal ve ekonomik anlamda bütünleşmeyi 

hedeflemiş olan AB, bu hedefi gerçekleştirmesinin, üye ülkeler arasında kültürel ve sosyal 

anlamda bütünleşme sağlanmadan çok zor olduğu bilinciyle üye ülkelerin kültürel 

farklılıklarını gözeterek, çeşitliliğe saygı prensibi ile bir ortaklık kurmaya çalışmaktadır. AB, 

kültür politikasında en belirgin özellik olarak, kültürde ulusallık ve yöreselliğin mutlaka 

korunması gerektiğinin bilincinde olarak, kültürleri merkezileştirmemeye büyük bir duyarlılık 

göstermektedir. AB, Avrupa milletlerini, bu ortak kültür etrafında toplarken aynı zamanda 

ulusal ve kültürel değerleri de korumayı amaçlamaktadır.  

AB’nin kültür politikası, kültürel değerleri koruyarak desteklemeyi ve bu kültürel değerleri 

ulaşılabilir kılmayı hedeflemektedir. 1992 yılında kabul edilen Maastricht Anlaşması ile kurucu 

anlaşmaya dahil edilen kültür konusu, bu dönemden sonra Birlik bünyesinde etkinliklerin 

yapıldığı öcelikli alanlardan biri olmuştur. Bu anlaşmada ülkelerin tarihlerine, kültür ve 

geleneklerine saygı gösterilerek Birliği oluşturan ülkelerin halkları arasında dayanışmanın 

geliştirilmesi yönündeki niyet ortaya konmuştur. 

Avrupayı oluşturan ülkelerin, konumlarından ötürü bir çok ortak kültürel özellikler taşıması, 

küreselleşmeyi kolaylaştıran pozitif bir etki yaratmış ve bu da Avrupa Kıtası’nı küresel bir 

pazar haline getirmiştir. Küreselleşme, yayılmadaki hızına rağmen, henüz tüm ülkeleri 

bütünleştiren gerçek anlamda bir birlik halini alamamıştır çünkü teknoloji ve iletişim alanındaki 

tüm büyük gelişmelere rağmen, kültürel farklar, insanların akıllarında duvarların ve 

önyargıların yıkılmasına engel oluşturmaktadır.  

Maastricht Anlaşması’yla AB’nin eylem alanına giren ortak kültür politikası, üye ülkelerin 

kültürel kimliklerinin uyumlaştırılmasını ve benzeştirilmesini amaçlamaz, aksine çeşitliliklerin 

korunmasını amaçlar. Anlaşmanın 151. maddesine göre Birlik, üye devletlerin kültürlerinin 

gelişmesine katkıda bulunmalı, ulusal ve bölgesel farklılıklara saygı duyarak, aynı zamanda 

ortak kültürel mirası öne çıkarmalıdır.  

AB, kültür politikası aracılığı ile ortak kültürel mirasına sahip çıkmanın yanı sıra kültürel 

çeşitlilik prensibi çerçevesinde farklı kültürlerin tanınmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu 

sebeple AB, etkin bir kültür politikası oluşturup, kültürlerarası etkileşimi en üst seviyeye 

taşıyarak AB vatandaşlarının sosyal ve kültürel bütünleşmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu 

çerçevede turizm sektörünü bir araç olarak değerlendirmek mümkündür. Kültürel bütünleşme 

çerçevesinde, eğitim gibi, turizm de en etkili araçlardan biridir. 
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Öz kaynakları bakımından her şehri ayrı bir değere sahip olan Türkiye, potansiyelinin büyük 

bir kısmını 1980’den beri kıyı turizmi çeşidine harcamaktadır. Kültür alışverişi ve 

küreselleşmenin en etkili araçlarından biri olan turizm, yeni yatırımlar ve tanıtım faaliyetleri ve 

ayrıca güvenilirlik seviyesinin artmasıyla birlikte hem ekonomik hem de kültürel anlamda 

verimliliğini arttırmaktadır. Avrupa Birliği aday ülke statüsü ve yine AB’nin dayandığı Roma 

kültür mirasının bir kısmına sahip olan Türkiye, kıta Avrupa’sının bir parçası olduğunu 

göstermeli, kendi değerleri ve gelenekleriyle kültür zenginliğini ortaya koymalıdır. 

Kaynak yönetimini doğru şekilde yapmak, ülke güvenilirliğini artırmak, tanıtım faaliyetlerini 

ülke ve dünya çapında ses getiren etkinliklerle yapmak, tüketiciyi korumak, turizm alanında 

çalışanların sürekli eğitimini sağlamak Türkiye’nin cazibesini artıracaktır. Aynı zamanda 

bilinçli bireyler ve çevrenin korunması, tarihi eserlerin bakımları ve restorasyonların aslına 

uygun yapılması da turizme katkı sağlayacaktır.  

Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma temel amacında olan ülkemiz, devraldığı kültür mirasını, 

turizmde doğru politikalar ve uygulamalarla ekonomik bir katkıya çevirebilecektir  
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ABD’nin İran Ekonomisi Üzerine Uyguladığı Yaptırımların 

Türkiye Ekonomisine Yansımaları 
 

Müslüme Narin (Sorumlu Yazar)1  Younes Gholizadeh2 

 
Özet  

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Ağustos 2018'den itibaren İran üzerine uygulamaya başladığı tek taraflı 

yaptırımlar, bölgesel ekonomik krizin tırmanmasında etkili olmuştur. Bu yaptırımlarla İran’ın başta enerji sektörü 

olmak üzere finansal yapısı da hedef alınmıştır. Böylece ülkenin gelirleri önemli ölçüde düşüş trendine girmiştir. 

Bu bağlamda, İran’la sınır komşusu olması nedeniyle, uygulanan yaptırımlardan Türkiye’nin de etkilenmesi 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle iki ülke arasında gerçekleştirilen ticaretin sürdürülmesi ve daha da artırılması, 

bu yatırımlar sonrası her iki ülkenin ortak kaygı konusu olmuştur. Çünkü iki ülke arasında devam eden petrol, 

doğalgaz ve araç/otomotiv yan sanayi ticareti, yaptırımlardan sonra olumsuz etkilenmeye başlamıştır.  

Türkiye'nin İran’a uygulanan yaptırımlardan etkilenen sektörleri dikkate alarak ABD yetkililerden muafiyet 

talebinde bulunması, ikili ticaret ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. ABD yetkilileri bu 

bağlamda Türkiye de dahil 8 ülkeye geçici muafiyetten yararlanmasına imkan sağlayarak bu ülkelerin zaman 

içerisinde İran ile ticaret ilişkilerini asgariye indirilmesini istemiştir. Uygulanan geçici muafiyet statüsünün sona 

ermesiyle İran ile ticaret hacmi özellikle ham petrol ithalinde büyük oranda düşüş yaşanmıştır.  

Bu araştırmada, ABD’nin İran’a uyguladığı ekonomik yaptırımların Türkiye ekonomisine yansıması 

incelenmektedir. Bu bağlamda, ilk önce İran üzerinde uygulanan yaptırımların içeriği ve özelliği ele alınmış, daha 

sonra uygulanan yaptırımların İran ekonomisine etkisi araştırılmış, son olarak da bu yaptırımların İran’ın sınır 

komşusu olan Türkiye ekonomisine yansıması makro ekonomik politikalar kapsamında incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: ABD yaptırımları, İran ekonomisi, Türkiye'ye yansımalar, enerji politikaları 

JEL Sınıflandırması: F5, F50, F51, Q43 

 

The Reflections of US Sanctions against Iranian Economy on 

Turkish Economy 
 

Abstract 

Unilateral sanctions against Iran imposed by United States of America (USA) since August 2018, have been 

effective in emerging regional economic crisis. Particularly the energy sector and, also, the financial structure of 

Iran have been targeted with these sanctions. Thus, the incomes of the country have entered into downward trends. 

In this context, because of its being border country with Iran, Turkey has been affected by these sanctions 

inevitably. Especially, to sustain and increase the trade between these two countries have become the common 

concern of both countries. Because continuing trades of crude oil, natural gas and vehicle/automotive sub-industry 

between two countries have begun to be affected negatively after sanctions.  

Turkey’s exemption request from American authorities considering the sectors affected by the sanctions against 

Iran demonstrates how important this bilateral trade relation is. American authorities, in this context, wanted 8 

countries including Turkey to reduce trade relations with Iran to minimum level in time by providing them 

benefiting opportunity from temporary exemption. With the expiration of temporary exemption status, trade 

volume wtih Iran has decreased by a large extent, especially in oil import. 

In this research, the reflections of USA sanctions against Iran on Turkish economy are examined. In this context, 

firstly, content and characteristics of sanctions against Iran were discussed, after that, the impact of sanctions on 

Iranian economy were analyzed, finally, the reflections of these sanctions on Turkish economy as a border country 

of Iran was examined within the context of macroeconomic policies. 

Keywords: US sanctions, Iranian economy, Turkey reflection, energy policies 

JEL Classification: F5, F50, F51, Q43 
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1. Giriş 

9 Mayıs 2018 tarihinde Donald Trump, İran’ın balistik füze denemelerini, 2231 (2015) sayılı 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını ihlal ettiğini gerekçe göstererek İran’la 

yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştır.3 ABD’nin nükleer anlaşmadan 

çekilmesiyle İran’a yönelik ekonomik yaptırımlar konusu yeniden gündeme gelmiştir. Ancak 

burada kastedilen yaptırımlar yeni olmayıp, ABD tarafından askıya alınan yaptırımların 

yeniden hayata geçirilmesidir. 

ABD’nin İran üzerine uygulamaya başladığı tek taraflı yaptırımlar, bölgesel ekonomik krizin 

tırmanmasında etkili olmuştur. Bu yaptırımlarla İran’ın enerji sektörü başta olmak üzere 

finansal yapısı da hedef alınmıştır. Böylece ülkenin gelirleri önemli ölçüde düşüş trendine 

girmiştir. Bu bağlamda, sınır komşusu olan Türkiye'nin de İran'a uygulanan yaptırımlardan 

etkilenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle iki ülke arasında gerçekleştirilen mevcut 

ticaretin sürdürülmesi ve bu ticaretin daha da artırılması, uygulanan yaptırımlar sonrası her iki 

ülkenin ortak kaygısı olmuştur. Çünkü iki ülke arasında devam eden petrol, doğalgaz ve 

araç/otomotiv yan sanayi ticareti, yaptırımlardan sonra olumsuz etkilenmeye başlamıştır.  

Türkiye'nin, İran’a uygulanan yaptırımlardan etkilenen sektörleri dikkate alarak ABD 

yetkililerden muafiyet talebinde bulunması, ikili ticaret ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu 

göstermektedir. ABD yetkilileri, bu bağlamda 5 Kasım 2018 tarihinde Türkiye de dahil 8 ülkeye 

(Çin, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye) geçici 

muafiyetten yararlanmasına imkan sağlayarak (Economic Times, 2018), bu ülkelerin zaman 

içerisinde İran ile ticaret ilişkilerini asgariye indirilmesini istemiştir. Uygulanan geçici muafiyet 

statüsünün sona ermesiyle İran ile ticaret hacmi özellikle ham petrol ithalinde ve sanayi 

ürünlerin ihracatında büyük ölçüde düşüş yaşanmıştır. Bu araştırmada ABD’nin geliştirdiği 

yaptırımların içeriği ele alınarak bu yaptırımların İran ekonomisi üzerindeki muhtemel etkisi 

incelenmiştir. Daha sonra yaptırımların yarattığı makroekonomik sorunlar ele alınmıştır. 

Araştırmanın son kısmında yaptırımların, İran’ın sınır komşusu olan Türkiye ekonomisine 

yansıması makro ekonomik politikalar kapsamında araştırılmıştır.  

2. İran Üzerine Uygulanan Yaptırımların İçeriği 

ABD'nin yeni yaptırımlarının İran ekonomisi üzerindeki etkilerini doğru analiz etmek için 

önceki yıllarda uygulanan yaptırımların içeriği ve etkileri incelenmiştir. 1995-2016 yılları 

arasında farklı kurum ve ülkelerin İran’a yönelik uyguladıkları yaptırımlar ve konuları Tablo 

1’de özetlenmiştir.  

Tablo 1: Sektör ve Kaynağa Göre Yaptırımlar 
Sektör ABD (1995-)  AB (2007-) BM (2006-2016) 

Savunma Sanayi × × × 

Devrim Muhafızları × × × 

Nükleer Sanayi × × × 

Enerji/Petrol Sanayi × ×  

Bankacılık × × × 

Merkez Bankası × ×  

Deniz Taşımacılığı Sanayi × × × 

Uluslararası Ticaret × ×  

Sigortacılık × ×  

İran ile ticaret yapan firmalar  ×   

Kaynak: Solomon, 2015; Dun&Bradstreet, 2015: 3. 

                                                 
3 ABD’nin 2015 yılına kadar İran'a yönelik olarak uyguladığı çok sayıda yaptırım bulunmaktadır. Ancak 

2015 yılında BMGK 2231 (2015) sayılı kararına dayalı olarak 2018 yılında uygulamaya başladığı yeni 

yaptırımların kapsamı ve teknik açıdan içeriği önceki yaptırımlardan farklılık göstermiştir (UN, 2019). 
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Tablo 1’de gösterildiği gibi İran’a yönelik yaptırımlar ABD, Avrupa Birliği (AB) ve BMGK 

olmak üzere üç farklı yerden uygulanmıştır. Ayrıca tablodan da görüldüğü gibi, İran’ın sanayi, 

enerji ve bankacılık sektörleri başta olmak üzere kritik sektörlerinin faaliyetlerine yönelik 

yaptırımların 1995 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. ABD’nin uyguladığı 

yaptırımlardan taşımacılık, gemi yapımı, uçak sanayi, finans ve enerji alanlarıyla birlikte 

bankalar, petrol ihracatı yapan şirketler ve deniz taşımacılığı şirketlerinin içinde bulunduğu 

700’e yakın gerçek ve tüzel kişi etkilenmiştir. Ayrıca Amerika Hazine Bakanlığı, İran’ın 

uluslararası finans hareketini de engellemek istemiştir. Bu çerçevede uluslararası işlemlerde 

döviz cinsinden elektronik fon standardını sağlayan SWIFT4’in İran bankacılık sistemiyle 

ilişkisi kesilmiştir.   

Tablo 1’den gözlemlendiği gibi AB’nin uyguladığı  yaptırımlar, İran ile ticaret yapan firmalara 

yönelik uygulamalar dışında, ABD’nin uyguladığı yaptırımlarla hemen hemen aynıdır. 

BMGK’nin aldığı kararlar sonucunda İran’ın savunma sanayisi, devrim muhafızları, nükleer 

sanayi, bankacılık ve deniz taşımacılığı gibi alanlar da bu dönem içerisinde yaptırıma tabi 

tutulmuştur. Kasım 2018’de uygulanan yaptırımlar, daha önce uygulanan yaptırımların 

genişletilerek devam ettiğini göstermektedir. ABD, Kasım 2018’den itibaren başlattığı 

yaptırımları, sektörlere göre 90 ve 180 gün olarak iki farklı zaman dilimine bölerek yürürlüğün 

sağlamıştır. Yaptırımların iki farklı zaman diliminde uygulanması, aslında ABD’nin 

uluslararası şirketlerin İran’la ilişkilerini kesmeye yönelik tanıdığı süre olarak 

değerlendirilebilir. ABD, uygulamak istediği yaptırımları aşama aşama hayata geçirerek, bu 

süreçten küresel ekonomide doğacak olası zararları en aza indirmeye çalışmıştır. Tablo 2’de 06 

Ağustos 2018 sonrası yaptırım kalemleri yer almaktadır. Bu yaptırım kalemleri, İran 

ekonomisinin stratejik sektörleri ile sınırlandırılmıştır. Bu tabloya göre en geniş yaptırım 

bankacılık ve finans sektörüne uygulanmıştır. 

Tablo 2: 06 Ağustos 2018 Sonrası Önemli Yaptırımlar Listesi 
Sektör  Önemli Boyutları  

Bankacılık ve Finans 

İran hükümetinin dolar üzerinden ticaretini engellemek 

Hükümetin yabancı ülkelerde riyal cinsinde bulundurduğu paralar üzerinden 

işlemlerin yapılmasını engellemek 

Hükümetin borçlanma senetleri gibi evraklar üzerinden işlemlerinin yapılmasını 

engellemek 

Dış Ticaret Altın ve kıymetli eşyaların ticaretini önlemek 

Madencilik  Grafit, alüminyum, çelik ticaretini engellemek 

Sanayi Yabancı otomobil üreten firmalarının ülkeden çıkmasını sağlamak 

Kaynak: ABD Hazine Bakanlığı, 2018. 

Tablo 2’de gösterildiği üzere, 90 günlük zaman diliminde uygulanacak olan yaptırımlar, 

ülkenin ticaret ve finansal sektörünü hedef almaktadır. Bu yaptırımlarla İran devletinin dolara 

erişiminin engellenmesi amaçlanmıştır.  

180 günlük zaman diliminde uygulanacak olan yaptırımlar ise Tablo 3’te yer almaktadır. Bu 

tablodan da görüldüğü gibi, yaptırımlar daha çok ülkenin enerji sektörüne, özellikle petrol 

ihracatını engellemeye yönelik olmuştur (EY Building a Better Working World, 2018). Bu 

dönemde en geniş yaptırım, ülkenin enerji sektörüne uygulanmıştır. 

Tablo 3: 04 Kasım 2018 Sonrası Yaptırım Listesi 
Sektör Önemli Boyutları 

El Sanatları ve Gıda 
Halı ve gıda ürünlerinin ABD’ye girişinin yasaklanması (İran’a yönelik yaptırım ve 

değişim yasası çerçevesinde) 

Hava Taşımacılığı Boeing şirketi ile yapılan anlaşmanın iptali 

                                                 
4 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), Dünya Bankalararası Finansal 

İletişim Topluluğu üyeleri arasındaki para aktarımlarında kullanılan ve her bankaya özgü sekiz ile on bir arasında 

harf veya sayıdan oluşan bir şifre sistemi olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2009). 
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Gemicilik Gemi yapımı ve gemicilikle ilgili İran menşeli şirketlerin boykotu 

Enerji 
İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Ulusal Petrol Taşımacılığı Şirketi vs. petrol ürünlerinin 

yabancı şirketlere satışının durdurulması, enerji sektörü ile ilgili genel yaptırımlar 

Bankacılık  

2012 tarihli 1245 Ulusal Savunma Yasası bağlamında yabancı finansal şirketlerin İran 

şirketleri veya bankaları ile ortak işlemlerin durdurulması 

CISADA Yasası'nın5 104. bendine müteakiben İMB ve diğer İran ulusal bankalarına 

SWİFT kapsamında verilen finansal hizmetlerin durdurulması 

Sigortacılık Uluslararası sigorta şirketleri tarafından İran şirketlerine verilen hizmetleri önlemek 

Kaynak: ABD Hazine Bakanlığı, 2018. 

En son, ABD’nin 20 Eylül 2019 tarihinde İran Merkez Bankası ve İran Milli Kalkınma Fonu’nu 

yaptırımlar listesine eklemesiyle ülke ekonomisi resesyonun eşiğine gelmiştir (Euronews, 

2019). Çünkü bu yaptırımların uygulanmasıyla petrol gelirleri dahil tüm döviz gelirlerinin 

ülkeye girişi tamamen kapatılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, AB’nin geliştirdiği mali araç 

(İNSTEX) bu yaptırımlar sonucunda yakın zamanda uygulamaya geçmeden önemini 

kaybederek askıya alınacağı tahmin edilmektedir.   

3. Yaptırımların İran Ekonomisine Etkileri 

İran ekonomisi petrol gelirlerine bağımlı bir ekonomi olduğu için, yaptırımlar sonrası ulusal 

gelirde yaşanan düşüş sonucunda küçülmeye başlamıştır. Zira yaptırımların uygulanmasıyla 

petrol ihracatı yasaklanmış ve ülkeye döviz girişi kısıtlanmıştır. Yaptırımlarla enerji sektörünün 

yanı sıra diğer sektörler de doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmeye başlamıştır. Çalışmada 

bu etkiler, ülkenin makroekonomik göstergeleri bağlamında incelenmeye çalışılmıştır. 

3.1. Yaptırımların Ekonomik Büyümeye Etkisi 

2014-2018 döneminin verilerine göre petrol gelirlerinin artmasıyla ülkede en yüksek ekonomik 

büyüme oranı %12,1 ile 2016 yılında yaşanmıştır. Dünya Bankası’nın verilerine göre bu 

dönemde petrol dışı ekonomik büyüme oranı daha düşük olmuştur. Petrol dışı büyüme 2014’te 

%3 iken 2018’de -%1,48’e düşmüştür. Petrol dışı büyümede yaşanan düşüş, İran ekonomisinin 

küçülme sürecine girdiğini göstermektedir. Şekil 1’den İran ekonomisinin ne kadar petrole 

bağımlı olduğu anlaşılmaktadır. Son yaptırımlarla birlikte azalma trendine giren petrol satışları, 

İran ekonomisini olumsuz etkileyeceği ve ekonomik büyüme oranının daha da düşeceği 

anlamına gelmektedir.  

Şekil 1: GSYH Değişimi (%) (2014-2018) 

 
Kaynak: Dünya Bankası, 2018: Statista, 2018. 

3.2. Yaptırımların Enflasyona Etkisi 

2014-2018 döneminde en düşük enflasyon oranı %9,05 olarak 2016 yılında yaşanmıştır. Bu 

rakam, aslında söz konusu tarihler arasında enflasyon oranlarının düşüş trendine girdiğini 

göstermektedir. Bu tarihler arasında yaptırımların kısmi olarak askıya alınması, İran’ın ham ve 

işlenmiş ürün ihracatının yükselmesine sebep olmuştur. Nitekim yurtdışı ticaretin artmasıyla 

                                                 
5 CISADA, 2010 İran Yaptırımlar, Hesapverebilirlik ve Yaptırımların Önlenmesi Yasası (The Comprehensive Iran 

Sanctions, Accountability and Divestment Act of 2010), (ABD Hazine Bakanlığı, 2010). 
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2017 yılında bir önceki yıla göre enflasyon oranı sadece %1 artmıştır. Enflasyon oranının 

düşme eğilimi kısa sürmüş, 2018’de tekrar yükselmeye başlayarak %29,57’ye kadar 

yükselmiştir (Şekil 2). Bu dönemde İran piyasasında kronikleşmiş bir enflasyon döngüsünün 

yaşanması sadece yaptırımlarla değil, hükümetin sınırsız para basmasıyla da ilişkilidir. Bu 

kronikleşmiş enflasyon döngüleri, İran'ın enflasyonla mücadele konusunda başarı elde etmek 

için gereken beceri, yetenek ve kapasiteye sahip olmadığını göstermektedir. Yaptırımlar sadece 

reel piyasayı değil, halkın psikolojik durumunu da olumsuz etkilemiştir. Nitekim yaptırımlar 

sonrası ülke genelinde piyasaya dönük yaygınlaşan güvensizlik ve kaygı halleri, enflasyon 

oranlarını olumsuz etkilemiştir. Çünkü yaygınlaşan bu psikoloji, halkı gıda stoklamaya, 

paralarını banaklardan çekmeye yönlendirmiş ve servetini yurtdışına transfer etmeye zorlamış 

ve bu vesileyle İran ekonomisini derinden sarsacak bir ortama sürüklemiştir. 

Şekil 2: Enflasyon Oranı (%) (2014-2018) 

 
Kaynak: Statista, 2018. 

3.3. Yaptırımların Kamu Harcamalarına Etkisi 

İran devletinin en önemli sorunlarından biri kamu harcamalarının bütçe içinde ön görülen 

payının yüksek olmasıdır. Bu durumun en önemli nedeni, örtülü ödenekten yararlandığı halde 

mali denetim dışında tutulan sayısız kurumun varlığıdır. Şekil 3’te gösterildiği gibi 2014-2018 

yılları arasında bütçe açığının GSYH içindeki payı artmıştır. Bu açık, kamu harcamalarının 

artığını göstermektedir. Söz konusu açığın, 2014-2018 döneminde %1,1’den %105’e 

yükselmesi, devletin yakın zamanda iç finansal kaynaklardan borçlanmaya gittiğini 

göstermektedir. Fakat 2018 yılında bu açığın hızlı bir şekilde yükselmesiyle, İran devletinin 

ülke içi finansal kuruluşlardan borçlanarak ihtiyaçlarını karşılaması pek olanaklı 

görünmemektedir. Çünkü yaptırımların uygulanmasıyla petrol ihracatı düşmüş ve buna karşın 

kamu harcamaları artmıştır. Ayrıca ülkenin finansal kuruluşlarının fakirleşmesinden dolayı 

İran'ın borçlarını karşılamakta yetersiz kalabileceğini de ileri sürülebilir. 

Ruhani hükümeti, işlem maliyetlerinin arttırılması ve yatırımların azaltılmasıyla kamu 

harcamaları için öngörülen ödeneklerin bütçeden karşılanmasını planlamıştır. Fakat sürekli 

büyüyen bütçe açığı dikkate alındığında, Ruhani’nin stratejilerinin istenilen sonuçları 

vermeyebileceği düşünülmektedir. Çünkü son yaptırımların uygulanmasıyla petrol gelirlerinin 

düşüşü, devletin kamu harcamalarına ayıracağı kaynakların kısıtlanacağı anlamına gelmektedir.  

Şekil 3: Bütçe Açığı/GSYH (%) (2014-2018) 

 
Kaynak: Tranding Economics, 2018; Central Bank of the Islamic Republic of Iran, 2018. 
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3.4. Yaptırımların Cari İşlemler Açığına Etkisi  

Cari işlemler açığı, yapılan net ihracat sonucu gerçekleşen döviz giriş-çıkışı üzerinden 

hesaplanır. Bu açık 2014’ten 2018’e kadar dalgalı seyretmiştir. Ayrıca cari işlemler açığı 

2014’te %48,8 iken 2015’te %90,9’a yükseldiği görülmektedir. Bu oran 2018 yılında %1,3’e 

düşerek azalmıştır. 2018 yılında cari hesap açığının düşük oranda seyretmesi, nükleer anlaşma 

sonrasında ülkenin yükselen petrol ihracatından sağladığı dövizden kaynaklanmıştır (Şekil 4). 

Şekil 4: Cari Hesap Açığı, (2014-2018) 

 
Kaynak: Knoema, 2018: Central Bank of the Islamic Republic of Iran, 2018. 

Cari işlemler açığını etkileyen en önemli faktörlerden biri, yabancı yatırımlarıdır. Devlet, 2016 

nükleer anlaşma sonrası dönemde ülkeye büyük oranda iç ve dış kaynaklı yatırımların 

yapılacağını umut etmiştir. Ancak Şekil 5’te gösterildiği gibi, 2016 yılında yaklaşık 18,2 milyar 

dolar yatırım yapılmışken  2017’de bu rakam 13 milyar dolara düşmüştür. Ülkede yatırımların 

istenilen düzeyde olmayışında, başka faktörlerle birlikte, devletin son dönemlerde döviz 

kurlarına uyguladığı sert politikalarının belirleyici rolü olmuştur. Diğer taraftan yerel paranın 

sürekli değer kaybetmesiyle halk döviz almaya yönelmiş, stoklama yaygınlaşmış ve böylece 

kaynakların yatırıma yönelmesi engellenmiştir (Salehi-Isfahani, 2018). 

Şekil 5: Net Yatırımlar (Milyar Dolar) (2014-2018) 

 
Kaynak: Central Bank of the Islamic Republic of Iran, 2018. 

Resmi döviz kurlarının sabitlenmesiyle ülkenin döviz rezervinin erime eğilimine girdiği 

gözlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında, yaptırımların uygulanmasıyla yatırımların düşüşü ve 

döviz girişinin engellenmesi nedeniyle cari hesabın gelecekte daha fazla açık vereceği tahmin 

edilmektedir (Şekil 6). 
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Şekil 6: Döviz Hesabı Değişimi (Milyar Dolar) (2014-2018) 

 
Kaynak: Central Bank of the Islamic Republic of Iran, 2018. 

3.5. Yaptırımların Petrol Geliri ve Döviz Kuru Açısından Etkisi 

ABD’nin uyguladığı yaptırımlarla ülkenin petrol gelirleri düşüş trendine girmiştir. Ayrıca, 

ülkeye döviz girişinin azalmasıyla ülke ekonomisinde döviz arzı sorunu yaşanmaya başlamıştır. 

Bunun sonucunda ülkenin yerel para biriminin değer kaybetmesiyle hane halkının satın alma 

gücü düşmüştür.  Şekil 7’de İran ekonomisinin temel döviz kaynağı olan petrol gelirlerinin 

2010-2018 dönemindeki seyri yer almaktadır. 

Şekil 7: Petrol Gelirleri (Milyon Dolar) (2010-2018) 

 
Kaynak: OPEC, 2018. 

Şekil 7'ye göre İran’ın en yüksek petrol geliri yaklaşık 115 milyar dolar olarak 2011 yılında 

gerçekleşmiştir. Bu yıldan itibaren petrol gelirleri 2015’e kadar düşmeye başlamıştır. Ancak 

2015’ten 2017’ye kadar dönemde bir artış gözlemlenmektedir. Nitekim petrol gelirleri 2015’te 

yaklaşık 27 milyar dolar iken 2017’de 41 milyar dolara yükselmiştir. 2016 yılı nükleer anlaşma 

nedeniyle istisna tutulursa, İran'ın petrol gelirleri sürekli düşme eğiliminde olmuştur. Bu rakam 

2018’de 48 milyar dolara ulaşmıştır. Yeni yaptırımların akabinde bazı ülkelere geçici olarak 

muafiyet tanınmasına rağmen petrol gelirlerinin yine düşeceği tahmin edilmektedir.  

Yaptırımlardan doğrudan etkilenen bir diğer sektör de bankacılık sektörüdür. Bankacılık 

sektörünün de içinde yer aldığı İran'ın finansal yapısı, yaptırımlardan büyük ölçüde 

etkilenmiştir. Özellikle döviz kurlarının 2014-2018 döneminde aşırı derecede dalgalı 

seyretmesi ülkenin finansal yapısını, kırılgan bir sürece itmiştir. İlk yaptırım paketinin 

açıklanmasını takiben İran'ın döviz kurlarında aşırı dalgalanmalar oluşmuştur. Örneğin Eylül 

2018 tarihinde döviz kurları hızlı bir şekilde artışa geçmiş ve İran hükümeti daha farklı tedbirler 

almak zorunda kalmıştır. Bu süreçte İran'ın döviz piyasasını aşırı denetim altında tuttuğu 

görülmüştür. İran'ın döviz piyasasını kontrol etme çabaları, döviz kurunun nispi olarak 

düşüşüne neden olmuştur. Nitekim Aralık 2018’de döviz kurunun, aynı yılın Eylül ayına göre 

yaklaşık %50 düştüğü görülmektedir (Şekil 8). Serbest kurun nispi olarak düşmesine rağmen, 

resmi kura kıyasla hala yüksek olduğunu gözlenmiştir. Ayrıca, döviz piyasasındaki 

istikrarsızlığın ülke piyasasında yarattığı güvensizlik ve belirsizlik dışında, piyasa işlemcileri 
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tarafından arbitraj işlemlerinin büyük hacimde yapılmasına yol açmıştır. Bu ortam manipülatif 

döviz alış verişinin önünü açmıştır.  

Şekil 8: Dolar/Riyal Serbest Kur Değişim Oranı, Riyal, (2014-2018) 

 
Kaynak: BONBAST, 2018. 

İran yetkilileri, yaptırımların etkilerini küçümseseler de son zamanlarda ülke genelinde 

gerçekleşen protestolar bunun aksini göstermektedir (BBC, 2018). Protestoların ülke genelinde 

85 kente yayılması, ekonomik sorunların derinleştiğini göstermektedir. Hükümete yakın 

uzmanların önerileri ve dini lider Hamaney’in kendine bağlı vakıflardan ülke ekonomisinde 

daha fazla rol üstlenmelerini istemesi, tehlikenin önemli boyutta olduğunu göstermektedir.  

4. İran Üzerine Uygulanan Yaptırımların Türkiye Ekonomisine Etkisi 

Türkiye ile İran’ın ekonomik ilişkileri, komşuluk ilişkileri bağlamında hep sürmüştür. Bu 

bağlamda Türkiye, İran üzerinde uygulanan yatırımlardan olumsuz etkilenmiştir. Bu olumsuz 

gelişmeleri incelemeden önce Türkiye ile İran ticari ilişkileri üzerinde durulmuş, ardından İran 

üzerine uygulanan yaptırımların Türkiye ekonomisine yansımaları incelenmiştir. 

4.1. Türkiye ile İran’ın Yaptırımlar Döneminde Ekonomik İlişkileri 

Türkiye'nin İran ile 1996 yılında 1 milyar dolar civarında olan dış ticaret hacmi, 2012 yılında 

21,89 milyar dolara çıkmış, ancak 2018 yılında 9,3 milyar dolar civarına gerçekleşmiştir (TC 

Ticaret Bakanlığı, 2019). Türk yatırımcılar tarafından İran'da gerçekleşen yatırım miktarı 1,3 

milyar dolara ulaşırken, İranlı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımları ise yaklaşık 0,1 milyar 

doları civarında olmuştur. Tahran’da yaklaşık 40 Türk yatırımcı şirketi ve 100’e yakın ticaret 

yapan Türk firması bulunmaktadır. Ayrıca, iki ülkenin sınırında yakın zamanda ortak bir sanayi 

bölgesinin kurulması gündemdedir. Her ülke için karşılıklı potansiyel yatırım alanları 

bulunmaktadır. Turizm, enerji, bankacılık, petrokimya, telekomünikasyon, ulaştırma ve 

otomotiv sektörü başta gelen yatırım alanlarıdır (DEİK, 2019). 

İki ülke arasında yapılan ticaretle ilgili veriler Tablo 4’te verilmiştir. 2015-2018 döneminde en 

yüksek ticaret hacmi 2017 yılında 10,76 milyar dolara ulaşmıştır. İki ülke arasında yapılan 

ticarette ise en büyük açık 2018 yılında -4,50 milyar dolar olarak kayda geçmiştir. Sınır 

komşusu olmalarına rağmen iki ülke arasında yapılan ticaretin düşük düzeyde kaldığı tablodan 

görülmektedir.  

Tablo 4: Türkiye-İran Dış Ticaret Dengesi (Milyar ABD Doları) (2015-2018) 
 2015 2016 2017 2018 

İhracat 3,67 4,97 3,26 2,40 

İthalat 6,10 4,70 7,50 6,93 

Dış Ticaret Hacmi 9,77 9,67 10,76 9,32 

Denge -2,43 0,27 -4,23 -4,55 

Kaynak: ITC, 2019; TC Ticaret Bakanlığı, 2019. 
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Türkiye ile İran arasında gerçekleşen ticaret, çeşitli ürünlerden oluşmaktadır. Tablo 5’te 

Türkiye’nin İran’dan ithal ettiği ürünler yer almaktadır. Bu ürünlerin başında petrokimya 

ürünleri gelmektedir. Petrokimya ürünlerini sırasıyla çinko, gübre ve alyajlar gibi ürünler takip 

etmektedir. 

Tablo 5: Türkiye’nin İran’dan İthal Ettiği Ürünler (Bin ABD Doları) (2016-2018) 
Ürünler (İlk 10) 2016 2017 2018 

Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) 218.341 270.511 252.205 

İşlenmemiş Çinko 94.118 206.636 184.600 

İşlenmemiş Alüminyum 71.331 135.667 134.702 

Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) 144.069 135.524 106.213 

Azotlu Mineral/Kimyasal Gübreler 41.465 136.643 83.212 

Petrol koku, asfalt 441 21.306 66.167 

Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde) 28.435 68.375 60.135 

Sentetik Lif İpliği 4.964 12.327 41.401 

Ferro Alyajlar 20.924 19.091 28.335 

Bakır Teller 4.866 392 24.784 

Genel Toplam 4.699.777 7.492.104 6.931.257 

Kaynak: ITC, 2019; TC Ticaret Bakanlığı, 2019. 

Tablo 6'da Türkiye’nin İran’a ihraç ettiği 15 ürün yer almaktadır. En yüksek ihracat payına 

sahip ürünler sırasıyla kara taşıtları için yedek parça, lif levha ve tütünden oluşmaktadır. Ancak 

bazı önemli ürünlerin 2016-2018 döneminde yapılan ihracatı yaklaşık 5 milyar dolardan 2,4 

milyar dolara düşmüştür. Bu rakam ihracatın yarıya düştüğünü ifade etmektedir. Fakat İran’dan 

yapılan ithalat aynı dönem içerisinde Tablo 6'da gösterildiği üzere, 4,7 milyardan 6,9 milyar 

ABD dolarına yükselmiştir. Sonuç olarak Türkiye’nin dış ticaret dengesi önemli ürünler 

bazında İran’a kıyasla açık vermiştir.   

Tablo 6: Türkiye'nin İran’a İhraç Ettiği Ürünler (Bin ABD Doları) (2016-2018) 
Ürünler (İlk 15) 2016 2017 2018 

Tütünler 107.635 64.269 94.370 

Bebek Bezleri ve Benzeri Hijyenik Eşya 60.929 56.838 83.356 

Çinko Cevherleri 25.704 71.484 71.966 

Kara Taşıtları İçin Aksam Parçaları 139.775 124.381 66.662 

Lif Levha 113.383 143.832 63.400 

Dokunmamış Mensucat 49.338 50.369 47.760 

Kağıt, Karton, Selüloz Liften Tabakalar 41.867 44.304 41.793 

Dokunmuş Halılar 46.055 25.938 39.445 

Kağıt/Karton vb. Esaslı Kutu 27.466 23.611 35.438 

Otomobil 20.745 67.022 30.018 

Kazak, Süveter, Hırka 26.504 8.956 29.934 

İçten Yanmalı Motorlar 85.734 102.492 29.821 

Plastikten Diğer Levhalar 43.675 36.642 29.819 

Adi metallerden donanım/tertibat vb. Eşya (mobilya, 

pencere,  kapı için) 
31.604 37.347 27.833 

Saç Müstahzarları (şampuanlar,  saç boyası) 23.353 20.744 25.750 

Genel Toplam 4.966.176 3.259.270 2.393.608 

Kaynak: ITC, 2019; TC Ticaret Bakanlığı, 2019. 

Tablo 6'dan da görüleceği üzere bazı önemli ürünlerin 2016-2018 döneminde yapılan ihracatı 

yaklaşık 5 milyardan 2,4 milyar dolara düşmüş olup, ihracatın yarıya düştüğünü ifade 

etmektedir. Ancak İran’dan yapılan ithalat aynı dönemde 4,7 milyardan 6,9 milyar dolara 

yükselmiştir. Sonuç olarak Türkiye’nin dış ticaret dengesi önemli ürünler bazında İran ile 

karşılaştırıldığında açık vermiştir.   
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4.2. İran Üzerine Uygulanan Yaptırımların Türkiye Ekonomisine Yansıması 

İran üzerine uygulanan yaptırımların Türkiye ile İran arasındaki dış ticaret, enerji, turizm, 

tekstil, sanayi sektörleri üzerinde etkileri olmuştur. Ayrıca bu yaptırımlar mega projelerin 

durdurulmasında da etkin rol oynamıştır. Uygulanan yaptırımların etkileri aşağıda yer 

almaktadır. 

Dış Ticaret: Türkiye ile İran arasındaki ticaret, uzun yıllardır devam etmektedir. Ancak Türkiye 

ile İran arasındaki dış ticaret hacmi, sürekli dalgalanan bir seyir izlemiştir. İki ülke arasındaki 

ticaret hacmi 2012 yılında yaklaşık 21,89 milyar dolara çıkmıştır. Ancak bunun arkasında yatan 

neden, Türkiye’den İran’a yapılan yüksek miktarda altın ihracatından kaynaklanmıştır. Buradan 

hareketle, 2014 yılında iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla ticaret 

hacminin 35 milyar dolara ulaşması hedeflenmiştir. Ancak bu hedef 2014 yılından sonra 

yapılan tüm müzakerelerle ve anlaşmalarla yönetilmesine rağmen, henüz 

gerçekleştirilememiştir.  

Özellikle ABD tarafından İran üzerinde uygulanan yaptırımlar sonucu, 2006 yılından itibaren 

Türkiye başta olmak üzere İran’ın ticaret partnerleri büyük ölçüde etkilenmiştir. Çünkü bu yıla 

kadar ABD’nin uyguladığı tek taraflı yaptırımlara, BMGK ve AB’nin İran’ın nükleer 

faaliyetlerini kısıtlamak amacıyla eşlik etmesi, bu yaptırımların çok taraflı niteliğe 

dönüştürülmesine yol açmıştır. Çok taraflı yaptırımlarla İran ile ticaret partneri olan ülkelerin 

ticari ilişkilerinin kısıtlanması hedeflenmiştir. Ancak 2010 yılına kadar bu yaptırımlar daha çok 

nükleer teknolojinin İran’a verilmesinin yasaklanmasıyla ilgili olmuştur. Bu nedenle çok taraflı 

yaptırımlar, Türkiye başta olmak üzere bir çok ülkenin İran ile gerçekleştirdiği dış ticareti 

engellememiştir. 2010 yılından itibaren BMGK'nin 1929 sayılı kararıyla, Türkiye’nin güvenlik 

konseyi üyesi olarak hayır oyu kullanmasına rağmen, İran Merkez Bankası yaptırımlara tabi 

tutulmuştur. Bu yaptırımlarla İran’ın mali sistemi ve enerji ihracatı hedef alınmıştır. 

Yaptırımların uygulanmasıyla aynı tarihten itibaren İran ile ticaret yapan 3. ülkeler etkilenmeye 

başlamıştır. Zira, bu yaptırımlarla İran’ın uluslararası finansal sisteminden tecrit edilmesi 

istenmiştir (Üzüm, 2018).  

ABD ve AB'nin 2010’da İran’a dış ticaret yaptırımı uygulamaya konulduktan sonra finansal 

işlemler ve transferlerle ilgili kısıtlamalar başlamıştır. Mart 2012'den itibaren uluslararası döviz 

transfer sistemi SWIFT üzerinden İran'a ya da İran'dan diğer ülkere para transferi yapmak 

olanaksız hale gelmiştir. Bu durumda İran kendisine gönderilen dövizleri alamadığı gibi başka 

ülkelere de ödeme yapamamamıştır. Ancak İran'dan doğalgaz ve ham petrol ithal eden Türkiye 

ve Türkiye konumundaki ülkelere istisnalar uygulanmıştır. Uluslararası düzeyde para transferi 

yasağı nedeniyle, bu ülkeler İran’dan enerji ithalatı yapmalarına rağmen, ödemelerini yapamaz 

duruma gelmişlerdir. Bu duruma çözüm olarak Türkiye, İran'a Halkbank'ta döviz ve TL hesabı 

açmıştır. Dolayısıyla İran Türkiye'ye sattığı enerjinin bedelini bu bankada mevduat olarak 

tutmuş, daha sonra bu hesaptaki döviz ve TL'leri altına çevirip ülkesine taşımaya başlamıştır. 

İran Halkbank’taki mevduatları ile uluslararası piyasadan altın satın almış, ardından da bunu 

Türkiye’ye fiziksel olarak getirmiştir. Yapılan işlemin bir tarafı Türkiye şirketi olduğu için 

kısıtlama ile karşılaşılmamış, dolayısıyla Türkiye'nin altın ithalatı artmıştır. Ancak daha sonra 

bu altın İran'a gönderilmiş, Türkiye'de altın ihracatı olarak kaydedilmiştir. Dolayısıyla 2012 

yılında Türkiye'den İran'a 6,53 milyar dolarlık altın ihracatı gerçekleştirilmiştir. Aslında 2012 

yılında görünen altın ihracatı, enerji ithalatının ödemesi olmuştur. Bu altın ihracatını 

(transferini) önlemek için ABD, Temmuz 2013'ten itibaren İran'a altın ihracatını yasaklamıştır. 

Dolayısıyla Türkiye'nin dolaylı ithalat ödemesi haline gelen İran'a altın ihracatı, bu tarihten 

itibaren durmuştur. Özetlemek gerekirse, 2010 yılı Türkiye’nin altın dış ticaretinin normal 

olduğu, 2011 yılında İran’ın altınları Türkiye’ye ithal ettiği, 2012 yılında ise Türkiye’den İran’a 

taşıdığı bir yıl olmuştur (Gürses, 2013). 
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Halkbank üzerinden oluşturulan mali sistemin geliştirilmesiyle daha önce de belirtildiği gibi 

ikili ticaret hacmi 21,89 milyar dolara ulaşmıştır. Fakat günümüzde Türkiye ile ABD arasında 

süren Halkbank dosyası davası, bu uygulamanın Türkiye için pek de yararlı bir ticaret çeşidi 

olmadığını göstermektedir. Bu sistem 2013 yılında, ABD tarafından hayata geçirilen 

yaptırımlarla işlevsiz hale gelmiş ve İran’a değerli madenlerin ihracatı yasaklanmıştır.  

Enerji: Türkiye enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke konumundadır. Dolayısıyla petrol ve 

doğalgaz başta olmak üzere enerji ihtiyacının büyük kısmını başta Rusya ve İran olmak üzere 

bir kaç ülkeden ithal etmektedir. ABD’nin 2010 yılından itibaren uyguladığı çok taraflı 

yaptırımlarla iki ülke arasında gerçekleştirilen enerji ticaret hacmi de büyük oranda düşmüştür. 

Örneğin 2013 yılında, 2012 yılına kıyasla petrol ithali %30 azalmıştır. İran'dan ithal edilen 

petrolün azalmasıyla, Türkiye diğer ülkelere yönelmiştir. Bu dönemde Irak’tan petrol, 

Nijerya'dan da sıvılaştırılmış petrol gazi ithalatı artmıştır. Ayrıca, petrol fiyatlarının 2010 

yılında bir önceki yıla göre 60 dolardan 100 dolara çıkması, yaklaşık %70 enerji ithaline 

bağımlı olan Türkiye’nin enerji ithal faturasını oldukça arttırmıştır. Fakat 2014 yılından itibaren 

İran ile P5+16 arasında başlayan nükleer müzakerelerle, 2013-2016 döneminde petrol fiyatları 

105 dolardan 40 dolara kadar düşmüştür. Bu düşüş, Türkiye'nin enerji ithalat maliyetini %61 

oranında azaldığı anlamındadır. Ayrıca petrol fiyatlarının düşmesi ve nükleer müzakerelerin 

anlaşmayla sonuçlanması, 2017 yılında İran’dan gerçekleşen petrol ithali yıllık 7 milyon tona 

ulaşarak, 2012 yılı seviyesine yükselmiştir (Üzüm, 2018).  

Türkiye petrol ithalatını devlet eliyle değil, özel sektöre ait TÜPRAŞ aracılığıyla yapmaktadır. 

Bu şirket, ABD ile muhatap olmamak için yaptırımlara uygun davranmaktadır. Bu durumda 

Türkiye İran’dan gerçekleştirdiği petrol ithalatını sıfırlayacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla 

Türkiye ile İran arasındaki ticarette petrol ithalatı sıfırlanırsa, dış ticarette önemli bir azalma 

beklenmektedir (Yaşar, 2019).  

Turizm: İran üzerinde uygulanan yaptırımlar, Türkiye'nin enerji sektörünün yanı sıra turizm 

sektörünü de etkilemiştir. Turizm sektörü Türkiye ekonomisine yüksek oranda dövizin girişi 

sağlayan önemli sektörlerin başında gelmektedir. Özellikle komşu ülke İran’dan gelen turistler 

tarafından yüksek miktarda döviz girişi sağlanmaktadır. İran’dan gelen turist sayısı, ulusal 

paranın değeri ile ilişkilidir. Örneğin, 2011 yılında Türkiye'ye giriş yapan İranlı turist sayısı 2 

milyon kişiyi bulmuştur. Aynı yıl İran'ın ulusal parasındaki değer kaybının çok düşük oranda 

olduğu dikkat çekmektedir. 2017 yılında da İranlı turist sayısı 2,5 milyon kişiye ulaşmıştır. 

Fakat 8 Mayıs 2018 tarihinde ABD tarafından tek taraflı yaptırımların uygulanmasıyla İran 

ulusal para birimi büyük oranda değer kaybına uğramıştır. Bunun sonucunda İran halkının alım 

gücü düşmüş ve Türkiye’ye gelen İranlı turist sayısı azalmıştır (Üzüm, 2018).  

Tekstil Sektörü: İran üzerinde uygulanan yaptırımlar, Türkiye’nin tekstil sektörünü de olumsuz 

etkilemiştir. 2014 yılında İran’a gerçekleşen tekstil ihracatı 70 milyon dolara düşmüştür. Bu 

rakam 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla %70 ve %204 artarak, 121 ve 368 milyon dolara 

ulaşmıştır. Günümüzde bu rakam çok düşük düzeyde seyretmektedir. Ayrıca uygulanan 

yaptırımlar, Nabucco projesinin iptal edilmesine yol açmıştır. Böylece 7 bin kişi için istihdam 

fırsatı kaybedilmiş, 7,9 milyar Avro yatırım askıya alınmıştır. Çünkü, yaptırımlar sonucunda 

bu projenin iptali ABD tarafından istenmiştir (Üzüm, 2018).  

Araştırmanın bu kısmına kadar, İran üzerinde uygulanan yaptırımların Türkiye ekonomisine 

etkisi, enerji sektörü, turizm sektörü, tekstil sektörü ve mega projelerin durdurulması 

bağlamında incelenmiştir. Bunun yanında Türkiye ekonomisinin kırılgan durumu bu 

                                                 
6 P5+1 ülkeleri, ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan 

oluşmaktadır.  BMGK'nın beş daimi üyesi ile Almanya'dan oluşmaktadır. Almanya'nın +1 olmasının nedeni, 

kararları veto etme hakkı bulunan 5 daimi üyeden biri olmamasıdır.  
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yaptırımların etkisinin daha da derinleşeceğini göstermektedir. 2001 Türkiye'si, faiz oranlarının 

%65’lere ulaştığı, Türk Lirası’nın devalüe edildiği dönemdir. Bu tarihten sonra ülke 

ekonomisinde özellikle bankacılık sektöründe yeniden yapılanmanın geliştirilmesiyle finansal 

altyapı yeniden yapılandırılmaya çalışılmıştır. Bu yapılanmayla ülke ekonomisi 2008 yılı 

küresel finansal krizin eşiğinden geçmiştir. Günümüzde, ülke ekonomisi kamu maliyesinin 

disiplininde yaşanan kopuklukla sürdürülebilir büyüme politikalarını belirleme konusunda 

sorun oluşmuştur. Ülke ekonomisi büyürken dış ödemeler dengesi açık vermektedir. Bunun 

yanında uzun vadeli risk primlerinin yükselmesi ile yatırım faiz oranları hızla yükselmektedir. 

Bunun faturası, Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle ülke ekonomisine kesilmektedir. Bu yapı 

Türkiye ekonomisini kırılgan kılmakta ve güvenilirliğini düşürmektedir. Buna yüksek 

enflasyon, yüksek işsizlik ve siyasi kargaşalar eklendiğinde ülkenin ekonomik durumunun iyi 

olmadığı anlaşılmaktadır. Bu tür ekonomik yapının İran’a uygulanan yaptırımlardan 

etkilenmesi kaçınılmazdır.  

Sanayi Sektörü: Petrol ve turizm sektörü dışında İran’ın sanayi sektörü yaptırımlar sonucunda 

depresyona girdiği için, Türkiye sanayi mallarına ihtiyacı daha fazla artmıştır. 2015 yılında 

hayata geçirilen tercihli ticaret anlaşmasına müteakip, 04 Ekim 2017 tarihinde Tahran’da 

gerçekleşen dördüncü yüksek işbirliği toplantısında ikili ticaretin 30 milyar ABD dolarına 

ulaşması hedeflemesine rağmen, bu ticaret 265 üründen fazla olmamıştır. Ayrıca, Türk 

şirketlerinin İran’da yaptığı yatırımların sadece 1,5 milyar doları geçmemesi ikili ticaretin 

hedeflendiği rakama ulaşmasının çok zor olduğunu ifade etmektedir. Fakat, Türkiye bir yandan 

kendi iç enerji ihtiyacını, diğer yandan İran’ı, bölgesel eylemlerde kendisine ortak stratejik ülke 

olduğunu düşünerek desteklemektedir. Ayrıca, Türkiye doğalgaz ihtiyacının %30’luk kısmını 

İran’dan sağladığı için İran doğalgazına bağımlılığı, ABD yaptırımları karşısında sert çıkışına 

neden olmaktadır (İSNA, 2019). 

Sanayi sektöründe yaptırımların ikinci dalgası hayata geçirildiğinden sonra, Ocak 2018 ikili 

ticaretin %23 küçüldüğü kaydedilmiştir. Bu oran, demir-çelik, yedek parça, tekstil ve tarım 

ürünleri ticaretinde yaşanan düşüşle tespit edilmiştir. Aynı dönem içerisinde ise İran bağlantılı 

turizm sektörü %15 küçülmüştür. Sonuç olarak İran üzerinde uygulanan yaptırımlar Türkiye 

ekonomisinin reel sektörünü de etkilemektedir. Yaptırımların ikinci dalgası bunun yanında iki 

ülke arasında bankacılık işlemlerini de hedef alarak petrol ticaretinin düşmesine ve İran’da 

yapılan yatırımların riskinin artmasına ve engellenmesine neden olmuştur.    

Yaptırımlar sonrası İran’dan gerçekleşen petrol ithalinin sıfıra düşürülmesi eğilimi ve artan 

petrol fiyatları Türkiye’yi yeni alternatif kaynaklar bulmaya zorlamaktadır. Türkiye, çözüm 

olarak İran petrolüne alternatif olarak Irak ve Kuveyt’e yönelmektedir. Ancak bu yeni arayış, 

Türkiye ekonomisine büyük yük getirmekte ve büyük yatırımlar yapması kaçınılmaz hale 

gelmektedir. Türkiye'nin mevcut ekonomik koşullarında yeni yatırımlar yapabilmesi mümkün 

olmadığı için, enerji temini konusunda yakın zamanda ciddi şoklarla karşı karşıya kalabilir. 

2015 yılında imzalanan tercihli ticaret anlaşması ile 125 sanayi ürünü, 140 tarım ürünü toplam 

265 ürünün ticareti yapılabilmektedir. Bu ürün sayısının 400'e çıkarılması hedeflenmesine 

rağmen, günümüzde bu hedefe ulaşılamamıştır. Çünkü, İran üzerinde son olarak uygulanan 

yaptırımlar, İran'ın uluslararası finansal yapıdan uzaklaşmasına neden olmuştur. Bunun 

sonucunda ödemeler konusunda yaşanan sıkıntılar, tercihli ticareti olanaksız kılmıştır. Öte 

yandan Türkiye ekonomisi %43 AB ekonomisine bağımlı olduğu için, Türkiye'nin İran ile ticari 

ilişkilerde tek başına politikalar belirlemesi bu ülkeler tarafından da üzerine baskıların 

artmasının yolunu açmaktadır (Gül-Mohammadi, 2018). 

4.3. İran Üzerine Uygulanan Yaptırımların Aşılmasında Alternatif Arayışlar 

Türkiye, İran üzerinde uygulanan yaptırımların etkisini minimize etmek için bir kaç 

uygulamaya başvurmuştur.  
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Birincisi, iki ülkenin sınır bölgesinde serbest ticaret bölgesinin yaratılmasıdır. Bu bölgede iki 

ülkenin ticaretle uğraşanları, karşılıklı ihtiyaç duyulan ürünleri takas yaparak ticareti 

sürdürmektir. Bu yöntem bavul ticareti kapsamında günümüzde yapılmaktadır.  

İkincisi, İran’a altın ihracının yapılmasıyla para transferinde kolaylık sağlamaktır. Daha önce 

de belirtildiği gibi, 2012 yılında ikili ticaretin 21,89 milyar dolara ulaşmasında en büyük pay, 

altın ticaretidir. Bu yöntemin günümüzde hayata geçirilmesi mali yaptırımlardan dolayı 

olanaksızdır.  

Üçüncüsü, gri alan olarak bilinen bölgelerden çinko ve bakır ithalinin yapılmasıdır. Maden 

ürünleri dahil bakır ve çinko ithali yoğun lojistik gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır. Bu 

yüzden ağır lojistiğe ihtiyaç duyulan bu tür ürünlerin İran’dan ithali, yeterli altyapı olmadığı 

için, artmamıştır. Ayrıca, İran ekonomisi yapısı gereği özel bir konumdadır. Ülke ekonomisini 

büyük oranda devlet tarafından kurulan vakıflar yönettiği için, sermaye kontrolü bu 

kuruluşların elinde bulunmaktadır. Bu yüzden bu vakıflar ikili ticaret ilişkilerinde sürekli 

müdahalede bulunarak Türk şirketlerin çalışmasını engellemektedirler. Diğer bir ifadeyle Türk 

şirketleri tek bir yönetim karşısında sorumluluğa sahip olmaları yerine çeşitli yapılar karşısında 

sorumluluk taşımaktadırlar. Ayrıca, İran ekonomisi karma yapıya sahip olduğu için 16 Nisan 

2018 tarihinde yerel paralarla ticaretin genişletilmesinde başarı sağlanamamıştır.  

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını aşabilmek amacıyla, AB, Almanya, Fransa ve İngiltere 

İran ile ticari ilişkilerinin sürdürülmesi için INSTEX7 olarak bilinen özel ödeme sistemi 

geliştirmişlerdir (Alan, 2019). Bu sistem 28 Haziran 2019 tarihinde faaliyete geçmiş olmasına 

rağmen uygulamada ne kadar başarılı olacağı henüz belli değildir (Tamer, 2019). Başarılı 

olması durumunda, Türkiye'nin de bu sistemi takip ederek buna benzer bir uygulamayı hayata 

geçirmesi ticari faaliyetleri artırabilecektir. Bunun yanında Türkiye’nin Rusya ve Çin eksenine 

kayması siyaset alanında İran ile aynı kampa dahil olduğunu göstermektedir. Fakat, kampta 

bulunan diğer ülkelere kıyasla Türkiye bir yandan NATO ülkesidir, öte yandan batı ülkeleri ile 

ticaret ilişkileri yüksek düzeydedir. Türkiye’nin batıdan ayrılıp bu kampta yer alması, 

Türkiye'ye kısa dönemde bazı olanaklar sağlamasına rağmen uzun dönemde ciddi sorunların 

yaşanabileceği endişesini de ortaya koymaktadır. 

5. Sonuç 

ABD’nin İran üzerine uyguladığı yaptırımlar, hem İran ekonomisini hem de İran ile ticari ilişki 

halinde olan ülkelerin ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Bu yaptırımların çok taraflı özelliğe 

sahip olması, Türkiye başta olmak üzere İran ile ticaret partneri olan ülkelerin yaptırımların 

etkisinden kaçınmalarını olanaksız kılmıştır. İran üzerinde uygulanan yaptırımlar Türkiye’nin 

bu ülkeden yapılan enerji ithalini daha fazla etkilediği için bu sektöre odaklanılmıştır. Fakat 

enerji sektörü dışında turizm, sanayi sektörü de olumsuz etkilenerek, İran’ın bir şekilde içinde 

olduğu ortak mega projelerde askıya alınmıştır. Türk yetkililer her dört alanda üzerlerine düşen 

sorumluluğu farklı yöntemlerle çözmeye çalışmıştır. Günümüzde, iki ülke arasında gerçekleşen 

ticaret hacminde yaşanan düşüş bunun pek de başarılı olmadığını göstermektedir. Türk 

yetkililerinin demeçlerinde, İran’dan gerçekleşen petrol ve doğalgaz ithalinin devamlılığının 

sağlanabilmesi için, iki ülke arasında bulunan enerji ağırlıklı ilişkinin çok önemli olduğu 

vurgulanmıştır. Çünkü, Türk rafineri ve arıtma sisteminin daha fazla İran petrolüne uyumlu 

olması ve alternatif enerji kaynağı bulma maliyeti, Türkiye’nin İran ile enerji ticareti 

kapsamında ilişkisinin sürdürülmesini zorunla hale getirmiştir.  

Türkiye ekonomisinin kırılgan yapısı ve İran ekonomisinin devletle birlikte vakıflar tarafından 

kurulan paralel karma yapılar tarafından yönetilmesi, iki ülkenin ticari ilişkisini yaptırımlar 

sonrası açmaza sürüklemiştir. Çünkü her iki ülke yaşadıkları bu tür sorunlardan dolayı ikili 

                                                 
7 INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). 
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ticaret ilişkilerini yaptırımlardan koruyamamıştır. Her iki ülke ticaret ilişkilerinde bu 

yaptırımların yan etkisinden kurtulmak için ilk etapta uluslararası ticaret normlarına uyumlu bir 

şekilde hareket etmeli, bu ilişkiye hukuki meşruluk kazandırmalıdır. Daha sonra, ikili ticarete 

konu olması gereken  ticaret ve sanayi potansiyelleri tespit edilmelidir. Bunun sonucunda ortak 

çalışma masası kurularak ortak üretim odaklı ticaret stratejisi belirlenmelidir. Nihayet, yapılan 

ticaret sonucunda ödemelerin INSTEX mekanizmasına benzer bir ödeme sisteminin kurulması 

her iki ülkenin yetkilileri tarafından benimsenmelidir. Fakat, bu şekilde bir ödeme sisteminin 

hayata geçirilmesi için ülkelerin şeffaf ve güvenilir bir finansal yapıya sahip olmaları 

gerekmektedir. Sonuç olarak ABD tarafından İran üzerinde sürdürülen yaptırımların derin 

etkisi dikkate alınarak, her iki ülkenin bu koşullar altında pozisyon alması gerekmektedir. 

Örneğin, yerel parayla ticaretin yapılması, sınır bölgelerindeki ticaretinin genişletilmesi ve 

ticarete konu olan ürünler listesinin genişletilmesi, yaptırımların ikili ticarette etkisini 

hafifletmeye yönelik yapılması gereken işlemlerdir.   
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Türkiye’de Vergi Müfettişleri Üzerine Bir Araştırma: Dört Soru 

Dört Cevap

 

Hakkı Odabaş1  Gökhan Hotan2 

 

 
Özet 

Vergi müfettişleri vergi incelmesi konusunda uzmanlaşmış en önemli vergi denetimine yetkili kişilerdir. Vergi 

incelemesi yapmaya yetkili olan vergi müfettişlerine hazırlanan anket soruları yöneltilmiş, bu sorulardan dört 

tanesine verilen cevaplar bu çalışmanın konusunu oluşmuştur. Vergi müfettişlerine, meslekte kendilerini yeterli 

ve başarılı bulup bulmadıkları, vergi denetim birimlerinin tek çatı altında birleşmesine nasıl baktıkları, inceleme 

süreleri ve kendilerinin inceleme sürecinde bir baskının olup olmadığı soruları yöneltilmiştir. Anket sorularının 

değerlendirilmesi sonucu, vergi müfettişlerinin kendilerini mesleki açıdan yeterli ve başarılı buldukları, vergi 

denetim birimlerinin tek çatı altında birleşmesini denetimde etkinlik ve verimlilik açısından olumlu buldukları, 

ilgili yönetmeliğin verdiği sürelerin vergi incelemesi için yeterli olduğu yönündedir. Vergi incelemesi ise baskı ve 

tehdit hissettikleri yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Vergi incelemesi, vergi müfettişleri 

JEL Sınıflandırması: K34, H29, H83 

 

A Research on Tax Inspectors in Turkey: The Four 

Questions and Four Answers 
 
Abstract 

Tax inspectors are the most important tax auditors who specialize in tax inspection. Some of the questions were 

asked to the tax inspectors authorized to carry out tax examinations, and the answers given to four of these 

questions were the subject of this study. The tax inspectors were asked whether they found themselves successful 

and sufficient in the profession, how they looked at the unification of tax audit units under one institution, the 

periods of examination given in the regulation and whether there was any pressure on the examination process 

themselves. As a result of the evaluation of the questionnaire questions, tax inspectors find themselves 

professionally sufficient and successful, they find that unification of tax audit units under one institution is positive 

in terms of efficiency and efficiency in the audit and that the periods given by the related regulation are sufficient 

for tax examination. On the other hand, it was concluded that they felt pressure and threat. 

Keywords: Tax audits, tax inspectors 

JEL classification: K34, H29, H83 

 

1. Giriş 

Bu çalışmada, anket yöntemi kullanılarak, vergi müfettişlerinden kendilerine sorulan dört 

soruya cevap vermeleri istenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan sorular vergi müfettişlerine 

sorulmuş ve alınan cevaplardan bu çalışma ortaya çıkmıştır.    

Çalışma, 2019 yılında Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Maliye Tezli yüksek 

Lisans öğrencisi Gökhan Hotan tarafından savunulan “Türkiye’de Vergi İncelemesi: Vergi 

müfettişleri Üzerine bir Alan Araştırması” isimli yüksek lisans tezinden yararlanılarak 

                                                 
 Bu çalışma 2019 yılında Prof. Dr. Hakkı Odabaş danışmanlığına hazırlanan “Türkiye’de Vergi İncelemesi: Vergi 

müfettişleri Üzerine bir Alan Araştırması” isimli yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
1 Prof., Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Political Sciences, Department of Public Finance, Ankara-Turkey, 

hodabas@ybu.edu.tr 
2 Tax Inspector, Ministry of Treasury and Finance, g_hotan@hotmail.com 
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hazırlanmıştır. Vergi müfettişlerine sorulan sorulardan sadece dört tanesine verilen cevaplar ele 

alınmıştır.  Vergi müfettişlerine sorulmuş dört soru şunlardır; 

 Vergi müfettişlerinin mesleki yeterlik başarı algısı ne yöndedir?  

 Vergi denetim birimlerinin tek çatı altında birleşmesi, vergi incelemelerinin etkinlik ve 

verimlilikleri üzerinde olumlu katkı sağlamış mıdır?  

 Vergi incelemelerinin süreye bağlanması müfettişleri kısıtlamakta mıdır?  

 Vergi müfettişleri üzerinde Tehdit ve Baskı Algısı var mıdır?  

2. VERİ TOPLAMA ARACI VE HEDEFLERİ  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Kullanılan anket iki bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölüm, araştırma katılımcılarının demografik bilgilerine yönelik veri toplama 

amacı taşıyan “Kişisel Bilgiler” bölümüdür. Araştırmanın ikinci bölümde vergi denetimi ve 

vergi inceleme süreçlerindeki verimliliğin analiz edilmesi hedefine yönelik, vergi inceleme 

elemanlarının görüşlerine başvurulma amacı ile geliştirilen yirmi ifade yer almaktadır. 

Katılımcıların, yirmi ifadenin yanıtları 5’li Likert ölçeği ile toplanmıştır.  

Veri toplama aracı ile elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 22.0 paket programı ile 

gerçekleştirilmiştir.  

Veri toplama aracının (araştırma ölçeğinin) güvenilirliği Cronbach’s Alpha katsayısı 

hesaplanarak ölçülmüştür. Araştırma ölçeğinin taşıması gereken en önemli özellik; veri toplama 

aracının aynı şartlar altında tekrarlanan ölçümleri elde edip edemeyeceğinin belirlenmesi 

anlamına gelmektedir (Öncü, 1994, s. 124). Diğer bir ifade ile bir ölçeğin güvenilir olması, 

ölçek ile sürdürülebilir ve tekrarlayan ölçümlerin yapılabileceği anlamına gelmektedir. (Alpar, 

2011, s. 808).  

Araştırma ölçeğinin Cronbach’s Alphasına ilişkin yapılan hesaplamanın yorumlanmasına 

yönelik değer aralıkları aşağıdaki gibidir; 

 0,00 < α < 0,40 : ölçek güvenilir değil 

 0,40 < α < 0,60 : güvenilirlik düşük seviyede 

 0,60 < α < 0,80 : ölçek oldukça güvenilir 

 0,80 < α < 1,00 : yüksek derecede güvenilirlik 

Tablo 1: Cronbach’s Alpha Katsayısı 

Cronbach’s Alpha Değeri Ölçek İfade Sayısı 

0,906 20 

Araştırma ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri α = 0,906 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç 

kapsamında ölçeğin yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğu söylenebilir.  

3. Analiz ve Bulgular 

3.1. Tanımlayıcı İstatistikler 

Araştırma katılımcılarına yönelik tanımlayıcı istatistikler, anket sorularının birinci bölümü 

kapsamında yer alan on bir adet soruya verilen yanıtlar çerçevesinde hesaplanmıştır. 

Tanımlayıcı istatistikler kapsamında frekans ve oransal dağılımlar yer almaktadır.  
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Tablo 2: Anket Katılımcılarının Demografik Dağılımları  

İstatistik Frekans 
Oransal 

Dağılım (%) 

Cinsiyet 
Erkek 136 85,0 

Kadın 24 15,0 

Medeni Durum 
Evli  128 80,0 

Bekâr 32 20,0 

Eğitim Düzeyi 

Lisans 129 80,6 

Yüksek Lisans 29 18,1 

Doktora 2 1,3 

Yaş Grubu 

20-29 Yaş 32 20,0 

30-39 Yaş 85 53,1 

40-49 Yaş 11 6,9 

50 Yaş ve Üzeri 32 20,0 

Kurumdaki Unvan 
Vergi Müfettiş Yrd. 42 26,3 

Vergi Müfettişi 118 73,8 

Grup Başkanlığı 
A 115 85,0 

B 45 15,0 

Bağlı Olunan İl 

Ankara 32 20,0 

İstanbul 96 60,0 

İzmir 32 20,0 

Vergi Müfettişliği 

Unvanından Önce 

Sahip Olunan Unvan 

Maliye Müfettişi 2 1,2 

Hesap Uzmanı 8 5,0 

Gelirler Kontrolörü 18 11,2 

Vergi Denetmeni 94 58,8 

Hiçbiri 38 23,8 

Kurumda Bulunma 

Süresi 

0-5 Yıl 32 20,0 

6-10 Yıl 64 40,0 

11-15 Yıl 32 20,0 

15 Yıl ve Üzeri 32 20,0 

Ödül Sayısı 
Hiç Almadım 125 78,1 

1-3 35 21,9 

Görevli Olarak Yurt 

Dışında Bulunma 

(Yüksek Lisans ve 

Doktora Hariç) 

Hayır 160 100 

 

Katılımcıların 136 tanesi (%85,0) erkek 24 tanesi (%15,0) kadındır.  

Evli olan katılımcı sayısı 128 (%80) ve bekâr olan katılımcı sayısı %20’dir.  

Katılımcıların 129 (%80,6) tanesi lisans mezunu, 29 (%18,1) tanesi yüksek lisans mezunu ve 2 

(%1,3)  tanesi doktora mezunudur.  

Araştırma katılımcılarının 32 tanesi (%20,0) 20-29 yaş aralığında; 85 tanesi (%53,1) yaş 

aralığında; 11 tanesi (%6,9) 40-49 yaş aralığında ve 32 tanesi (%20,0) 50 yaş üzerindedir.  

Katılımcıların unvanlarına göre dağılımları incelendiğinde vergi müfettiş yardımcısı unvanlı 

katılımcı sayısının 42 (%26,3) ve vergi müfettişi unvanlı katılımcı sayısının 118 (%73,8) olduğu 

görülmektedir.  
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Müfettişlerin 115 tanesi (%75,875) kurumda A Grubu grup başkanlığında görev yaparken, 45 

tanesi (%28,125) kurumda B Grubu grup başkanlığında görev yapmaktadır. 

Müfettişlerden 32 tanesi (%20,0) Ankara İline, 96 tanesi (%60,0) İstanbul İline ve 32 tanesi 

(%20,0) İzmir İline bağlı olarak görevlerini sürdürmektedir.  

Katılımcıların vergi müfettişliğinden önceki unvanlarına göre dağılımları incelendiğinde, 2 

(%1,2) katılımcının önceki unvanının maliye müfettişi; 8 (%5,0) katılımcının önceki unvanının 

hesap uzmanı; 18 (%11,3) katılımcının önceki unvanının gelirler kontrolörü ve 94 (%58,8) 

katılımcının önceki unvanının vergi denetmeni olduğu görülmüştür. 38 (%23,8) katılımcı daha 

önceki unvanlarını anket kapsamında verilen seçeneklerden biri olmadığına yönelik “hiçbiri” 

seçeneğini işaretleyerek yanıtlamıştır.  

32 (%20,0) müfettişin kurumdaki çalışma süreleri 0-5 yıl arasındadır. Kurumdaki çalışma 

süreleri 6-10 yıl olan müfettiş sayısı 64 (%40,0); 11-15 yıl olan müfettiş sayısı 32 (%20) ve 15 

yıl üzerinde çalışma süresi olan müfettiş sayısı 32 (%20,0)’dir.  

Müfettişlerin 125 tanesi (% 78,1) hizmetleri süresince ödül almadıklarını belirtmişken, 35 

tanesi (%21,9) 1 ilâ 3 arasında ödülleri olduğuna yönelik yanıtlama yapmışlardır.  

Araştırma katılımcılarının hiçbiri, mesleki nedenlerden ötürü en az üç ay yurt dışında 

bulunmamıştır. (Yüksek Lisans ve Doktora Hariç) 

3.2. Araştırma Sorularına İlişkin Analizler 

Araştırma kapsamında, vergi inceleme ve denetleme süreçlerinde görev alan müfettişlere, vergi 

denetimi ve incelemesi süreçlerinin etkinliği ve verimliliğine yönelik değerlendirmeler içeren 

ve müfettişlerin sürdürdükleri mesleki faaliyetler ile ilgili şahsi değerlendirmelerini içeren 4 

ifade yöneltilmiş ve bu ifadelere katılım düzeyleri sorulmuştur.  

Vergi müfettişliği, önemli bir birikim gerektiren, mevzuat hükümlerine hâkim olmayı ve eş 

zamanlı olarak da uygulamadaki aksaklıkların farkındalığını gerektiren bir meslektir. Bu 

noktada, mesleği icra edenlerin kendilerini mesleklerinde yeterli ve başarılı görmeleri önemli 

bir husustur. Bu husus çerçevesinde vergi müfettişlerinin “yaptığım işte kendimi yeterli ve 

başarılı buluyorum” ifadesine yönelik katılım düzeyleri incelenmiştir.  

Tablo 3: Mesleki Yeterlilik ve Başarı Algısı 

İfade Değerlendirme Frekans Yüzde 

Yaptığım işte kendimi yeterli ve 

başarılı buluyorum 

Kesinlikle Katılmıyorum 0 0 

Katılmıyorum 0 0 

Kararsızım 9 5,6 

Katılıyorum 48 30 

Kesinlikle Katılıyorum 103 64,4 

Araştırma katılımcılarından yalnızca 9 kişi (%5,6) yaptıkları işte kendilerini yeterli ve başarılı 

bulup bulmadıklarına ilişkin değerlendirmede kararsız kalmıştır. Geriye kalan katılımcı grubu 

kendilerini işlerinde yeterli ve başarılı bulmaktadır.  

Bilindiği gibi Vergi Denetim Kurulu’nun kurulmasından önce vergi inceleme süreçleri; vergi 

müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri ve vergi denetmenleri tarafından 

yürütülmekte idi. Vergi Denetim Kurulu’nun kuruluşundan sonra, tüm bu unvanlar ile vergi 

denetim ve inceleme süreçlerinin yürütenler vergi müfettişi unvanı altında toplanmıştır. Vergi 

denetim birimlerinin tek çatı altında birleştirilmesinin incelemelerin etkinliğine ve verimliliğine 

katkı sağlayıp sağlamadığına yönelik yöneltilen araştırma sorusuna verilen yanıtlar aşağıdaki 

gibidir; 
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Tablo 4: Vergi Denetim Birimlerinin Tek Çatı Altında Birleştirilmesine İlişkin Görüşler 

İfade Değerlendirme Frekans Yüzde 

Vergi denetim birimlerinin tek çatı 

altında birleşmesi, vergi incelemelerinin 

etkinlik ve verimlilikleri üzerinde 

olumlu katkı sağlamıştır. 

Kesinlikle Katılmıyorum 14 8,8 

Katılmıyorum 32 20 

Kararsızım 19 11,9 

Katılıyorum 56 35 

Kesinlikle Katılıyorum 39 24,4 

Vergi denetim birimlerinin tek çatı altında birleşmesinin, vergi incelemelerinin etkinlik ve 

verimlilikleri üzerinde olumlu katkı sağladığı fikrine 95 (kesinlikle katılıyorum = 39 + 

katılıyorum =56) müfettişin katılım sağladığı görülmektedir. Vergi denetim birimlerinin tek 

çatı altında birleşmesinin vergi incelemelerinin etkinlik ve verimlilikleri üzerinde olumlu katma 

değer sağlamadığını düşünen müfettişlerin sayısı da sadece 46 (kesinlikle katılmıyorum = 14 + 

katılmıyorum =32) kişidir.   

Vergi denetim birimlerinin tek çatı altında birleşmesinin (vergi müfettişliği unvanı altında 

birleşilmesi) vergi inceleme ve etkinlik ve verimliliklerine yönelik olumlu katkı sağlaması 

beklenmektedir. Vergi müfettişlerinin bu konuda beklenti yönünde bir görüşe sahip oldukları 

araştırma kapsamında varılan sonuçlardan bir tanesidir. Bu noktada, irdelenmesi gereken bir 

konuda “kesinlikte katılmıyorum”, “katılmıyorum” ve “kararsızım” cevabının 

azımsanmayacak kadar yüksek (14+32+19=65)  olmasıdır. Bu durumun tek çatı altında 

birleşmenin tam olarak gerçekleşmemesinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Zaman 

içerisinde, VDK’nın yeniden kurgulanma sürecinde yapılacak düzenlemelerle, vergi 

incelemelerinde etkinliğin ve verimliliğin artmasıyla paralel vergi müfettişlerinin vergi 

denetiminde tek çatıya bakış açısında olumlu yönde artacağı düşünülmektedir.  

İnceleme sürelerinin bir sistematiğe bağlanması da Türk Vergi Sistemi için yeni bir 

uygulamadır. Bu uygulamaya yönelik vergi müfettişlerinin görüşleri aşağıdaki gibidir; 

Tablo 5: Vergi İncelemeleri ve Süre  

İfade Değerlendirme Frekans Yüzde 

İncelemelerin süreye bağlanması 

müfettişleri kısıtlamaktadır. 

Kesinlikle Katılmıyorum 67 41,9 

Katılmıyorum 62 38,8 

Kararsızım 15 9,4 

Katılıyorum 6 3,8 

Kesinlikle Katılıyorum 10 6,3 

Vergi müfettişlerinin, İncelemelerin süreye bağlanması müfettişleri kısıtlamakta olduğu 

görüşüne katılmadıkları görülmektedir (Kesinlikle katılmıyorum = 67 + katılmıyorum = 62).  

Tam incelemelerin bir yıl, sınırlı incelemelerin ise altı ay içerisinde tamamlanmasını hüküm 

altına alan mevzuat kapsamında, vergi müfettişlerinin büyük bir çoğunluğunun bu süreleri 

yeterli bulduğu ve süreye bağlanmasının kısıtlayıcı bir olgu oluşturmadığı fikrinde olduğu 

görülmektedir.  

Vergi denetimi ve vergi incelemesi temel olarak bir denetim mekanizmasıdır. Her denetim 

mekanizmasında ve türünde olduğu gibi, mekanizmayı sürdüren aktörlerin tarafsız, bağımsız 

ve baskı altında kalmadan, mevzuat ve standartlara uygun denetim gerçekleştirmeleri 

gerekmektedir. Bu gerekliliğe yönelik müfettişlerin fikirlerinin alınmasına yönelik “İnceleme 

yaparken üzerimde, üçüncü kişi/kurumların tehdit ya da baskılarını hissetmem” ifadesine 

verilen yanıtlar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.  
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Tablo 6: Tehdit ve Baskı Algısı 

İfade Değerlendirme Frekans Yüzde 

İnceleme yaparken üzerimde, 

üçüncü kişi/kurumların tehdit ya 

da baskılarını hissetmem. 

Kesinlikle Katılmıyorum 63 39,4 

Katılmıyorum 63 39,4 

Kararsızım 16 10 

Katılıyorum 10 6,3 

Kesinlikle Katılıyorum 8 5 

Vergi müfettişlerinin, inceleme sürecinde baskı ve tehdit unsurlarını hissettikleri görülmektedir 

(Kesinlikle katılmıyorum = 63 + katılmıyorum = 63).  

Vergi inceleme süreçlerinde, mükelleflerin baskı ve veya tehditlerinin müfettişler tarafından 

hissediliyor olması, vergi sistemi açısından büyük bir tehlike olarak değerlendirilmektedir. 

Kamu adına denetim yapan vergi müfettişlerinin hissettikleri baskı, yapılan vergi incelemelerini 

olumsuz etkilemektedir.  

4. Sonuç 

Türkiye’deki vergi denetim ve inceleme süreçlerinde verimliliğin değerlendirilmesine yönelik 

yürütülen bu çalışmada vergi denetim mekanizmasının en önemli aktörlerinden biri olarak 

kabul edilen vergi müfettişlerinin vergi denetim, vergi inceleme süreçlerine yönelik 

değerlendirmelerini içermektedir. Türkiye’de vergi incelemesi ve vergi inceleme süreçlerine 

ilişkin fikirlerine başvurulan vergi müfettişlerine “Vergi denetim birimlerinin tek çatı altında 

birleşmesi, vergi incelemelerinin etkinlik ve verimlilikleri üzerinde olumlu katkı sağlamış 

mıdur?” “Vergi incelemelerinin süreye bağlanması müfettişleri kısıtlamakta mıdır?” “Vergi 

müfettişleri üzerinde Tehdit ve Baskı Algısı var mıdır?” Soruları örneklemdeki vergi 

müfettişleri tarafından cevaplanmış elde edilen sonuçlar ışığında değerlendirmeler yapılmıştır. 

Vergi müfettişlerine yöneltilen araştırma sorularına verdikleri yanıtlar kapsamında varılan 

sonuçlar ve öneriler aşağıda sunulmaktadır.  

Örneklemdeki vergi müfettişlerine “Mesleki Yeterlilik ve Başarı Algısı” ilgili sorulan soruya 

ilşkin cevaplarında, yaptıkları işte kendini yeterli ve başarılı bulmaktadır. Araştırma 

katılımcılarından yalnızca 9 kişi (%5,6) yaptıkları işte kendilerini yeterli ve başarılı bulup 

bulmadıklarına ilişkin değerlendirmede kararsız kalmıştır. Örneklemdeki vergi müfettişlerinin 

%94,4 ü yaptığı işte yeterli ve başarılı bulması, mesleki terorik ve uygulamalı bilgi birikimine 

sahip olduklarını beyan etmişlerdir. Vergi müfettişlerinin gerek yetiştirilme aldıkları eğitimler 

gerek güncel mevzuat bilgisi birlikte değerlendirildiğinde mesleki faaliyetlerini yerine getirmek 

için yeterli düzeyde olmak zorundadırlar.  

Vergi denetim birimlerinin tek çatı altında birleşmesinin (vergi müfettişliği unvanı altında 

birleşilmesi) vergi inceleme ve etkinlik ve verimliliklerine yönelik olumlu katkı sağlaması 

beklenmektedir. Vergi müfettişlerinin bu konuda beklenti yönünde bir görüşe sahip oldukları 

araştırma kapsamında varılan sonuçlardan bir tanesidir. Bu noktada, irdelenmesi gereken bir 

konuda “kesinlikte katılmıyorum”, “katılmıyorum” ve “kararsızım” cevabının 

azımsanmayacak kadar yüksek (14+32+19=65)  olmasıdır. Bu durumun tek çatı altında 

birleşmenin henüz tam olarak gerçekleşmemesinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Zaman 

içerisinde, VDK’nın yeniden kurgulanma sürecinde yapılacak düzenlemelerle, vergi 

incelemelerinde etkinliğin ve verimliliğin artmasıyla paralel vergi müfettişlerinin vergi 

denetiminde tek çatıya bakış açısında olumlu yönde artacağı düşünülmektedir.   

Bu noktada, sorunun tek çatı altında birleşmenin henüz tam olarak gerçekleşmemesinden 

kaynaklı olduğu düşünülmektedir.  Birleşme tam manasıyla gerçekleşmemiş, uzmanlaşma ve 

iş bölümünün sağlanması amacıyla ile müfettişler eski ünvanlarına göre farklı grup 
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başkanlıklarında görevlendirilmiş ve mesleki birliktelik sağlanamamıştır. Mesleki birlikteliği 

bozan bu ayrımın giderilmesiyle vergi müfettişinin ve vergi inceleme verimlilikleri üzerinde 

olumlu etkileri olacaktır. VDK’nın yeniden kurgulanma sürecinin tamamlanarak tam 

birleşmenin gerçekleşmesi ile mesleki birlik sağlanacaktır. Yapılacak yeni bir düzenlemeyle 

vergi incelemelerinde uzmanlaşma ve iş bölümünün sağlanması amacıyla kurulacak grup 

başkanlıklarının, müfettişler arasında mesleki birliği sağlamaya yönelik olması ve tüm grup 

başkanlıklarındaki vergi müfettişlerin çalışma barışını zedelemeyecek şekilde kurulması 

gerekmektedir. Bu düzenlemeyle zaman içerisinde, mesleki birlikteliğin sağlanmasıyla birlikte 

vergi müfettişlerinin ve haliyle vergi incelemelerinin etkin ve verimliliğine pozitif etkisi olacağı 

düşünülmektedir. 

Örneklemdeki vergi müfettişlerine, tam incelemelerin bir yıl, sınırlı incelemelerin ise altı ay 

içerisinde tamamlanmasını hüküm altına alan mevzuat kapsamında, İncelemelerin süreye 

bağlanması müfettişleri kısıtlamakta mıdır? Sorusu yöneltilmiş vergi müfettişlerinin büyük bir 

çoğunluğunun bu süreleri yeterli bulduğu ve süreye bağlanmasının kısıtlayıcı bir olgu 

oluşturmadığı fikrinde olduğu görülmektedir. Vergi incelemelerinde uyulacak esaslar hakkında 

yönetmeliğin 23. Maddesindeki inceleme süreleri müfettişlerce yeterli görülmüştür.   

Araştırma kapsamında varılan bir diğer sonuç, vergi müfettişlerinin, inceleme sürecinde baskı 

ve tehdit unsurlarını hissettikleridir. Bu noktada, bu sonuç oldukça vahim olarak 

değerlendirilmektedir. Devlet otoritesi ve yetkisi ile devlet faydasına yürütülen vergi inceleme 

süreçlerinde, mükelleflerin baskı ve veya tehditlerinin müfettişler tarafından hissediliyor 

olması, vergi sistemi açısından büyük bir tehlike olarak değerlendirilmektedir. Mükelleflerin, 

hangi büyüklükte olurlarsa olsunlar ve eğer mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar 

kapsamında matrah beyanında bulunmuşlar ve bu durumun tespit aşamasında mükelleflerin 

vergi cezası ödememek ve nakit çıkışına katlanmamak için bir takım yollar denemesi (rüşvet, 

tehdit vb.) imkân dâhilindedir. Ancak bu tip bir olumsuzluk deneyimlenmesi durumunda, vergi 

müfettişlerinin işlerini etkin ve verimli sürdürmesine yönelik kanun koyucu tarafından 

önlemlerin alınması da şarttır. Aksi takdirde, baskı ve tehdit ile yürüyen denetim süreçlerinden 

etkinlik ve verimlilik beklenmemesi gerekmektedir.  
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Sağlık Sektöründe Program Bütçe ve Performans İlişkisine 

Yönelik Çeşitli Ülke Uygulamaları 
 

Ahmet Özen1 Ayşe Atılgan Yaşa2 

 

 
Özet 

Ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma amaçlı benimsediği politikaların hayata geçirilmesinde sağlıklı toplum 

bireylerine sahip olması oldukça önemlidir. Teknolojinin gelişmesi ve sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaçların 

artması ile politika yapıcılarının sağlık sektöründe kıt kaynaklar ile daha iyi hizmet sunma sorunu ortaya çıkmıştır. 

Sağlık hizmetleri için gerekli harcamaların tahsisinde etkin kararların verilebilmesi için de kullanılan bütçe 

sisteminin etkisi büyüktür. Bu bağlamda, sağlık sektöründeki harcamacı kurumlar hizmetleri program, alt-program 

ve faaliyetler olarak oluşturabilecek ve buna uygun bir sınıflandırma sayesinde performans denetimi de görece 

daha kolay yapabilecektir. Bu çalışmanın amacı ise, seçili ülkelerdeki sağlık sektöründe kaynakların verimli tahsis 

edilebilmesi için kullanılan program bütçe üzerinden performans ölçümü yapılıp yapılmadığı sorusuna cevap 

aramaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık sektörü, sağlık hizmetleri, bütçe sistemleri, program bütçe, performans esaslı 

bütçeleme, program bazlı performans bütçe  

 

Various Country Practices on the Relationship between the 

Program Budget and Performance in Health Sector 
 
Abstract 

It is very important for countries to have healthy community members for economic growth and development in 

the implementation of policies adopted by them. The problem of policy makers to provide better services with 

scarce resources has emerged with the development of technology and the increasing need for health services. The 

budget system used to make effective decisions in the allocation of expenditures for health services has a great 

impact. In this context, spending institutions in the health sector will be able to create services as programs, sub-

programs and activities and performance auditing will be relatively easier thanks to an appropriate classification. 

The aim of this study is to answer the question of whether the performance budget is measured on the program 

budget used for the efficient allocation of resources in the health sector in selected countries. 

Keywords: Health sector, health services, budget systems, program budget, performance based budgeting, 

program based performance budget. 

 

 

1. Giriş 

Devletin gelecek döneme ilişkin makro ekonomik amaç ve hedeflerine uygun gelir ve gider 

tahminlerini içeren ve uygulanmasına izin veren yasal belgeye bütçe denilmektedir. Bütçe 

hakkının da en temel yansıması olan devlet bütçeleri belirli bir sistematik üzerine oturtulmakta 

ve buna terminolojide bütçe sistemleri denilmektedir. Geçmişten günümüze bütçe sistemleri bir 

dizi gelişim ve değişim içermiş ancak her sistemde öncelik kamusal kaynakların etkin kullanımı 

üzerine odaklanmıştır. Nitekim her devlet, bütçe sistemlerini ana hizmet grupları olan 

fonksiyonları üzerine odaklanacak şekilde dengeli bir kaynak dağılımını sağlayacak nitelikte 

oluşturmaya çalışmaktadır. Devletler eğitim, sağlık, savunma ve benzeri ana hizmetleri için 
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performansı sağlayacak bir bütçe sistemini sağlamaya çalışıarak verimlilik, etkinlik ve 

tutumluluk esaslarına uyum sağlamayı hedeflemektedir.  

Verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerinin bütününü temsil eden bütçe performası kavramı 

modern bütçe sistemlerinin tamamında kendine uygun bir yer bulmaya çalışmaktadır. Ilk 

modern bütçe sistemi olarak gösterilen performans bütçe, devamındaki program bütçe ve 

program bütçenin uzun vadeli şekli olan planlama-programlama-bütçeleme sistemi, sıfır esaslı 

bütçeleme, hedeflere göre yönetim ve yeni performans bütçe olarak da tanımlanan performans 

esaslı bütçeleme ve türlerinin tamamında kamusal kaynak kullanımında performans ön plana 

çıkarılmaktadır. Elbette modern bütçe sistemlerinin gelişimin de teknoloji ve kurumsal 

ilerlemenin de olduğu yadsınamaz bir gerçektir.  

Devletin ana hizmetlerinin esas alındığı program bütçe sistemi, devlet fonksiyonlarının 

programlara-alt-programlara ve proje-hizmetlere dönüştürüldüğü bir sistemdir. Bu sistem kamu 

gelirlerinin ana hizmetlere dağılımını doğru ve anlamlı şekilde yansıtmaya uygun olması 

açısından da önemlidir. Eğer program bütçe verimlilik, etkinlik ve tutumluluk kriterlerini içinde 

barındırabilirse devlet kurumlarıının da idari teşkilatlanmasına uygun olduğununda ideal bir 

bütçe sistemi olarak kabul edilebilir. Yani ana hizmet gruplarına uygun bir kurumsal yapı ile 

bütçe sistemi arasında ideal bir eşgüdüm sağlanmış olabilir. Işte bu çalışmada program bütçe 

ile performans ilişkisi ele alınarak çeşitli ülkelerdeki ana hizmetlerden biri olan sağlık 

sektöründeki program bütçe uygulamaları performans temelli olarak ele alınacaktır. 

2. Program Bütçe ve Performans İlişkisi 

Program bütçe sistemi, devlet hizmetlerine ilişkin maliyetlerin ve verilerin çeşitli yılları 

kapsayan bir dönem için geliştirilmesine imkan veren bir sınıflandırmayı esas almaktadır 

(Tüğen, 2018: 124). Planlama, Programlama Bütçeleme Sisteminin (PPBS) üst düzey stratejik 

planlama işlevlerini bütçeden çıkaran ve maliyet tahsisi ve çıktı tanımını sadeleştiren etkileşimli 

bir süreci ifade etmektedir (Diamond, 2003: 5). Program bütçe, devlet bütçesinin tümüne 

uygulanan performans bütçelemenin en yaygın kullanılan ve uzun dönemli amaçlara yönelik 

halidir (Robinson, 2011: 17). Program bütçelemenin temel amacı, sınırlı devlet kaynaklarının 

önceliklendirilmiş harcamalara tahsis edilmesidir. Programlar olarak önceliklendirilen 

harcamalar, toplumun ihtiyaçlarını en iyi yansıtan alanlara ödenek tahsisinin yapılabilmesi için 

karar vericilere de kolaylık sağlamaktadır.  Program bütçelemenin en temel özellikleri ise 

aşağıdaki gibi ele alınabilmektedir (Robinson, 2013: 1): 

 Bütçede fonlar, sonuç odaklı ‘program’lara tahsis edilmektedir. 

 İlgili kalem kontrollerine izin vermesi, Meclis’in ve Maliye Bakanlığının harcamalara 

ayrılan miktarları denetleyebilmesine ve bu kalemlerdeki harcamaların daha etkin 

yapılabilmesine imkân sağlamaktadır. 

 Bütçe hazırlık sürecinde her bir program için ne kadar tahsis edileceği belirlenebildiği 

için bütçe performansının iyileşmesinde oldukça etkilidir.  

Program bütçe ve performans bütçe ilişkisi temelinde, sonuçlara dayalı programlar yer 

almaktadır. Sonuçlara dayalı programlar, ortaklaşa oluşturulan amaçlara yönelik belirlenen 

harcamaları bir araya getirmekte ve başarılı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Örneğin 

Tablo 1’deki gibi bir sağlık programı, hastalık ve yaralanmaların önlenmesi sonucunu 

hedefleyen çeşitli çıktıları bir araya getirmektedir.  
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Tablo 1: Sonuçlara Dayalı Programın Aşamaları 
Girdiler : Çıktı üretmek için faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan kaynaklar (Örn: işçilik, 

ekipman, binalar vs.) 

Aktiviteler : Çıktıların üretimi ve teslimatında üstlenilen iş süreci türleri veya kategorileri (Örn: 

Hemşirelik, otobüs kullanma vs.) 

Çıktılar : Bir kurum tarafından ya da harici olarak sağlanan mal veya hizmet (Örn: Bir hastanenin 

çıktıları, hasta tedavileridir. Bir toplu taşıma sisteminin çıktıları ise otobüs ya da tren 

yolculuğu yapanlardır. Çıktılar, aynı zamanda devlet kurumlarının ‘ürün’leridir.  

Sonuçlar : Bireylerin, sosyal yapıların ve fiziksel çevrenin üzerinde kamu müdahalelerinin getirdiği 

değişikliklerdir (Örn: Bir hastanedeki kurtarılan hasta sayısı, azalan hava ve su kirliliği vs.) 

Çıktılar bazen ‘etki’ olarak da adlandırılmaktadır.  

Kaynak: (Robinson, 2013: 5). 

 

Bir program bütçe sisteminde, alt programlar da sonuçlara dayandırılmalıdır. Yani alt 

programların ilgili program dâhilindeki çıktıların sayısı kadar daha ayrıştırılmış gruplaşmaları 

temsil etmesi gerekmektedir.  
 

3. Çeşitli Ülkelerde Sağlık Sektöründe Program Bütçe ve Performans İlişkisi 

Program ve performans bütçe kavramlarının uygulama kökeni, ABD’ye dayanmaktadır. 

ABD’de 1912’deki ilk modern bbütçe çalışmalarından itibaren bütçe sistemlerinde öncelikle 

sınırlı bir performans ilişkisi kurulmuş, ardından tüm ana hizmetler programlar kapsamında 

şekillendirilmiş ve son dönemde ise performans en yagın boyutuyla ele alınmaya 

çalışılmaktadır.  Performans ve program bütçenin uyumlu bir kombinasyonu ise Richard 

Musgrave’n de savunduğu üzere kaynakların etkinliği prensibi açısından devletin en temel 

görevlerinden biri olmalıdır. Nitekim son dönemde bütçe anlayışındaki yeni eğilimler hep bu 

kombinasyon üzerine odaklanmaktadır. Devletler ana hizmetleri açısından program bütçe ile 

performansın nasıl sağlanabileceği üzerine odaklanarak çeşitli kamu sektörlerinde buna uygun 

projeler geliştirmektedir. Işte bu kısımda çeşitli ülke uygulamaları üzerinde durulacaktır. 

3.1. Brezilya 

Brezilya’da program bütçelemenin temelleri, 1930-40’lı yıllara ve hükümetin, kamu 

harcamalarını belirli hedeflerin gerçekleştirilmesiyle bağlantılı bir dizi faaliyetin uygulanması 

ile “girişimler” yerine “hizmet” olarak adlandırmaya çalıştığı zamanlara dayanmaktadır. Ancak 

1960'lı yıllarda, program bütçeleme daha sistematik bir şekilde uygulanabilmiştir (Renzio, 

2018: 2-3). 

2000-2003 yılları arası pek çok ülkede olduğu gibi Brezilya’da da çok yıllı bütçeleme sistemi 

hazırlık aşamasında, 1990’ların sonundaki çabalar, devlet performansını artırmak ve 

harcamaları sonuçlarla ilişkilendirmek için daha kapsamlı ve stratejik bir yaklaşım geliştirmeye 

odaklanılmıştır. Her programın, bir hedefin tanımını, sorumlu bir kuruluşun tanımını ve son 

tarihlerin, göstergelerin ve hedeflerin tamamlanmasını içermesi gerekmektedir. Ayrıca, sonuç 

odaklı yönetim sisteminin, her programdan sorumlu kuruluşlar içerisindeki program 

yöneticilerinin atanması, sonuç odaklı yönetimi destekleyecek bir bilgi sisteminin geliştirilmesi 

ve yıllık değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi yoluyla uygulamaya konması gerektiğini 

göstermektedir. 

Brezilya hükümeti, 2012-2015 Çok Yıllı Bütçeleme Programı kapsamında bütçe sisteminde bir 

değişikliğin gerekli olduğuna karar vermiştir. Programların “stratejik hedeflere ulaşmayı 

amaçlayan” sonuç odaklı yönetim yaklaşımının yapı taşları olduğu fikri ile programları 

“hükümetin eylemini ifade etmek ve yönlendirmek” olarak tanımlandığı bir yaklaşımla 

değiştirmiştir (Brazil –The Pluriannual Plan 2012-2015). Bu değişikliğin ardından, 

programların sayısı önemli ölçüde azaldı ve kilit bakanlıkların çoğu, hükümetin belirli bir 

sektör için vizyonunun ne olduğunu özetlemek adına kullanılan çok az sayıda program kullandı. 
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Nitekim bu durum, bütçe tahsisleri dahil tüm teknik detayların daha düşük seviyelerde 

detaylandırılması ihtiyacını doğurmuştur. Daha spesifik olarak, her program hükümetin 

sürdürmeyi amaçladığı bir dizi “hedef” e ve çoğu durumda alt programlar olarak kabul 

edilebilecek “bütçe eylemlerine” ayrılmıştır. Bu bütçe faaliyetlerinin bazıları küçük ölçekli 

faaliyetler ve projelerden oluşurken, diğerleri - temel sağlık hizmetleri ve eczacılık ürünleri gibi 

ayrı programlar olarak tanımlanmıştır (Renzio, 2018: 4).  

Brezilya’nın Çok yıllı bütçeleme sistemi (2016-2019) programında, bütçe performansını 

programlar olarak değerlendirmek için izlenmesi gereken 30'dan fazla gösterge belirlenmiştir. 

Bunlar 12 hedef altında gruplandırılmış ve çok sayıda hedef ve girişim belirlenmiştir. 

İnsanileşme, eşitlik ve sağlık ihtiyaçlarını karşılama, temel ve ayakta tedavi ve hastane bakımı 

politikalarını iyileştirme, sağlık hizmetlerine erişimi zamanında ve daha da genişleterek çok 

daha spesifik bir “sosyal kontrol mekanizmalarını güçlendirmek” ve şeffaflığı ve vatandaş 

katılımını güvence altına alan, sağlık kullanıcıları ile etkileşim kanalları güçlendiren hedefler 

belirlenmiştir. Hedeflerin çoğu, daha önce belirlenen mesleki eğitim, sağlık sürveyansı, ilaçlara 

erişim gibi programlar ile bağlantılıdır. Her program için yalnızca gösterge niteliğinde bir genel 

bütçe rakamı verilmektedir. 2015 programı için, çok yıllı bütçeleme sisteminin ilk yılında 

(2016) 102.5 Milyar  $ tahsis edilirken, geri kalan üç yıl için (2017-2019) 348.6 Milyar  $ 'lık 

bir gösterge toplam tahsisatı dahil edilmiştir (Brazil –The Pluriannual Plan 2016-2019). 

Brezilya’da program bazlı performans esaslı bütçelemenin sağlık sektöründe tanımlanması ve 

yönetilmesinin çeşitli unsurları şöyledir (Renzio, 2018: 8-11):   

 “Program” kavramı, hem şeffaflığı hem de hesap verilebilirliği zorlaştırabilecek olan 

hükümet tarafından sık sık ifade edilmektedir. 

 Bütçe programlarının geniş yapısını tasarlama konusundaki genel sorumluluk, çok yıllı 

bütçeleme sistemini formüle etme sürecinin bir parçası olarak dört yılda bir gözden 

geçiren ve güncelleyen Kalkınma/Planlama Bakanlığı’na aittir. 

 Ayrıntılı bütçe planlama, bütçe planları kullanılarak bütçe eylemleri ve ilgili kaynak 

tahsisatlarının altında gerçekleşmektedir. 

 Sağlık Bakanlığı, ne kadar büyük veya karmaşık olursa olsun, bireysel bir tematik 

programdan sorumlu olmanın onlara mevcut kaynakları yönetme konusunda ek esneklik 

sağlayacağını düşünmektedir.  

 Yıllar boyunca, personel maliyetlerini belirli programlara veya eylemlere bağlamak 

yerine, maaşlar ve diğer personel maliyetleri için ayrı programlar oluşturma kararı 

alınmıştır. 

 Programların yapısı ve bütçe faaliyetleri ile Sağlık Bakanlığı’nın idari yapısı arasındaki 

ilişki, Ulusal Sağlık Fonu’nun sağlık sektöründeki fonları yönetmek için ana kanal 

olarak kullanılmasıyla karmaşıklaşmaktadır. 

 Her bir bütçe faaliyeti için bütçe teklifinde yer alan çıktı veya süreç göstergeleri, çok 

yıllı bütçelemede bir bütün olarak programlar içinde tanımlanan amaç ve hedeflerle çok 

az ilişkilidir. Bu durumun oluşmasında planlama ve bütçelemenin sınırlı entegrasyonu 

neden olmuştur. Yıllık bütçe kanunu çok yıllı bütçeleme hedeflerine program 

seviyesinde uyumlu gerçekleşmemektedir. 

 Raporlama açısından, sağlık sektöründeki belirli bütçe faaliyetleri için bütçe uygulaması 

sırasında olanların tam bir resmini elde etmek karmaşık bir iştir. 

 Raporlama ve hesap verilebilirlik, sağlık hizmeti sunumunun ademi merkeziyetçi yapısı 

ile daha da karmaşıklaşmaktadır. 
 

3.2. Endonezya 

Endonezya’da program bazlı bütçeleme sisteminin de dahil olduğu performans esaslı bütçeleme 

sistemi 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Performans esaslı bütçeleme yaklaşımına geçiş, 
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bütçenin hesap verebilirliğini ve bütçeleme sürecini iyileştirmeyi amaçlamıştır. Başka bir amaç 

ise, kamu hizmetlerinin sınıflandırılmasını geliştirmek, devlet faaliyetlerinin nesnel ve orantılı 

bir tanımlanmasını sağlamak, kamu sektörünün hesap verebilirlik standartlarıyla tutarlılığını 

sağlamak ve hizmetlerin sunumunun basitleştirilmesi ve devlet finansmanının istatistiksel 

güvenilirliğini arttırmaktır (Rosika ve Hamryati, 2017: 62-63).   

Söz konusu sistemin yürürlüğe girmesinden altı yıl sonra, devlet kurumları uygulamalarında 

yetersiz kalmıştır. Durumu düzeltmek amacıyla, 2010 yılında hükümet merkezi yönetim 

politikasının stratejik hedeflerinin program hedeflerini tam olarak destekleyemediği 

gerekçesiyle yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koymuştur. Söz konusu değişiklikleri şöyle 

sıralamak mümkündür (Nurman ve Inisiatif, 2018: 3-4):  

 Bütçe ile ilgili ek düzenleme, hem Bakanlık ve kurumların bütçelerini hem de devlet 

hazinesini kapsamaktadır. 

 Ek düzenleme, orta vadeli harcama çerçevesinde uygulamaları içermektedir.  

 Yıllık çalışma planı ve bütçe hazırlanması, planlama-bütçeleme sürecinde bütçe 

uygulama belgelerindeki gelişmelerdir.  

 Merkezi yönetim bütçesi uygulamasındaki prosedürlere ilişkin değişiklikler  

içermektedir. 

 Performans ölçme ve değerlendirmesine ve entegre bilgi sistemlerinin uygulanmasına 

ilişkin ek düzenlemeler getirilmiştir.  

Endonezya’da performans uygulamasına ve program bazlı bütçelemeye geçiş, halkın bilgi 

edilenebileceği açıklıkta şu şekilde tasarlanmıştır: 1) girdiler (finansman) ile beklenen çıktılar 

ve sonuçlar arasındaki ilişki ortaya konulmaktadır. 2) Programların ve faaliyetlerin etkinliği ve 

verimliliği önem arz etmektedir. Ancak, Maliye Bakanlığı’nın bütçe birimi görevlisi ile yapılan 

röportajda reformun henüz tam olarak uygulanmadığı ileri sürülmüştür.   

Endonezya’da program bütçe ve performans Bakanlık düzeyinde (Sağlık Bakanlığı), 

Cumhurbaşkanı tarafından yönlendirilerek kendi vizyonlarını, görevlerini ve hedeflerini 

belirlemeleri ve bunları bakanlığın stratejik planında ve çalışma planında belgeler ile 

belirtilmesi şeklinde ilerlemektedir. Bakanlık, hem kısa (yıllık) hem de orta (beş yıllık) 

dönemler için stratejik hedeflerini de belirlemektedir. Mevcut kaynakları detaylandıran Maliye 

Bakanlığı belgesindeki bilgilere dayanarak, bakanlıklar hedeflere ulaşmak için programlar, 

faaliyetler ve öncelikli faaliyetler belirlemiştir. 

Genel olarak, Sağlık Bakanlığı’nın performansı finansal ve program performansı ile 

ölçülmektedir. Finansal performans, bütçe yılı sonunda yapılan bir denetim ile ölçülmektedir. 

Denetim tamamlandığında denetçiler Denetim Raporu’nda görüşlerini bildirmektedir. 

Denetçinin görüşü, performansın bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Finansal performansın 

bir başka göstergesi ise harcanmamış bütçenin miktarıdır. Bu kurumun belirlenmiş görevlerini 

yerine getirme yeteneğini yansıttığı varsayılmaktadır. Kaynakların harcanmaması, kurumun 

programları planlama ve/veya söz konusu programları uygulamadaki yetersizliğini de 

gösterebilmektedir. Bu bilgiler ile gelecek yılın bütçesini belirlerken bu göstergeden yararlanan 

Maliye Bakanlığı için de yararlıdır (Blöndal vd. 2009: 8-10). 

Program performans göstergelerinin elde edilmesi ise biraz daha karmaşıktır. Sağlık Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı ve Ulusal Kalkınma Planlama Kurumu arasında yapılacak bir toplantı 

sonrasında yıllık olarak kararlaştırılan, merkezi hükümetin ve bakanlığın amaçlarından elde 

edilmektedir. Örneğin Sağlık Bakanlığı 2017 Performans Raporu’na göre, bakanlığın iki ana 

hedefi vardır:  

 Toplumun sağlık durumunu artırmak, 

 Sağlık sektöründe sosyal ve finansal risklere karşı duyarlılığı ve toplumu korumayı    
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    artırmaktır.  

Sağlık Bakanlığı'nın mevcut bakanlık içinde sekiz çalışma birimi (altı müdürlük, bir denetleme 

kurulu ve bir genel sekreterlik) tarafından uygulanacak dokuz programı vardır. Stratejik 

hedeflerin ve performans göstergelerinin bazıları, belirli bir programla (ve böylece Sağlık 

Bakanlığı'ndaki belirli bir birimin), örneğin, 6 no'lu Halk Sağlığı Geliştirme Programı program 

koduyla “artan halk sağlığı” hedefi gibi görünmektedir. Ancak, diğer programlar arasındaki 

bağlantıların, programlarla, faaliyetlerle veya bakanlık içindeki birimlerle ilişkilendirilmesi 

daha zordur (Indonesia-Strategic Planning Ministry of Health 2015-2019:   43-44). Her 

programın ise kendi performans göstergeleri vardır. Programların türevleri olarak faaliyetler de 

performans göstergelerine sahiptir, ancak birçoğu ara sonuçlar, çıktılar ve hatta süreç ya da 

girdi göstergelerinin bir karışımı gibi göründüğü için belirsizdir.  

Endonezya'da performans ve program bazlı bütçelemenin tanıtılması, özellikle bütçe 

performansının ölçülmesinde, bütçenin ve bütçeleme sisteminin hesap verebilirliğini arttırmayı 

amaçlamaktadır. Uygulama kademeli olarak gerçekleştirilmiş ve sürekli iyileştirmeye tabi 

tutulmuştur.  Bugüne kadar, gelişmiş bir bütçe yapısı ve gelişmiş raporlama yoluyla, 

Endonezya’nın program bütçesi yapısı, devlet kurumlarının yapacaklarını söyleyeceklerini 

anlamalarına ve gerçekte yapıp yapmadıklarını değerlendirmelerine vatandaşların ve denetim 

organlarının bilgilenmesine yardımcı olmuştur.  

Endonezya'da sağlık sektöründe program bütçelemenin uygulanması için hala ciddi zorluklar 

vardır. Birincisi, programların planlanması, bütçelenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için 

temeller oluşturmak için güvenilir ve geçerli veri eksikliğidir. İkincisi, performans 

göstergelerinin - programlar, alt programlar / etkinlikler ve çıktılar için - genellikle niceliksel 

ölçümler, kıyaslamalar veya destekleyici veriler içermemesi; sıkça belirtilen diğer önceliklerle 

tutarsızlıklar göstermektedir. Son olarak da, raporların finansal performans ile program 

performansı arasındaki ayrımı (denetim organlarına ayrı olarak sunulurlar) programların 

performansı ile bütçe arasındaki bağlantıyı ölçmeyi zorlaştırmaktadır.  

3.3. Meksika  

Meksika, bütçe sisteminin önemli bir parçası ‘sonuca dayalı bütçeleme sistemi’dir. Sonuçlara 

dayalı bütçeleme, kamu hizmetlerinin tahsisleri gibi spesifik sonuçların elde edilmesine yönelik 

performans esaslı bütçeleme sisteminin alt dallarından biridir. Bu tür reformları yapan pek çok 

ülkede, bütçe sunumu, harcamaların temel amaçlarını temsil eden bütçe programları etrafında 

düzenlenmektedir. Bunlar, hedeflere katkıda bulunan alt programlara ve faaliyetlere bölünür ve 

hedeflere ulaşma yönünde ilerleme, sonuç göstergeleri ile izlenir. Meksika’nın bütçe programı 

yapısı, son yıllarda sonuçlara dayalı bütçelemenin uygulanmasına yönelik daha geniş bir 

yaklaşımı yansıtmaktadır. 

Meksika'da bütçe programları uygulaması 1970'lere dayanmaktadır. Programlar 1996 yılında 

büyük ölçüde revize edilmiş ve 2000'li yılların başında mevcut program göstergeleri gözden 

geçirilmiş ve göstergelerin sayısı çarpıcı biçimde azaltılmıştır. 2008 yılında ülke, yeni bir 

program yapısına sahip modern bir performans bütçeleme sistemi geliştirmek için bir dizi 

reform başlatmıştır. Başlangıçta toplum kesimine odaklanan yaklaşım, tüm hükümete 

yayılmıştır. 2010'dan 2012'ye kadar olan dönemde bu reformlar, bütçeyi “öncelikli faaliyetler” 

olarak bilinen bütçeden ve bütçe programları yapısına doğru kaydırmıştır (Lakin, 2018a: 3).  

Meksika’da bakanlıklardan mevcut faaliyetlerinin tümünü programlara ayırmaları ve mantıksal 

çerçeve yaklaşımına dayanan bir hiyerarşi kullanarak performans göstergeleri geliştirmeleri 

istenmiştir. Bu kapsamda bütün programlar dört seviyede performans göstergesine sahiptir: fin 

(nihai hedefler), propósito (orta hedefler), bileşen (çıktı) ve aktivitidad (faaliyet). Daha sonra, 

sağlık sektörü için PROSESA programı (Programa Sectorial de Salud, 2013-18) de dahil olmak 
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üzere mevcut yönetim altında altı yıllık sektör planları geliştirildiğinde, program 

koordinatörlerine en üst göstergelerin (nihai hedefler) seçildiğinden emin olmaları talimatı 

verilmiştir. Bu, sonuçta göstergeleri geliştirmek için kullanılan mantıksal çerçeve yaklaşımını 

baltalamıştır, çünkü sektör planı göstergeleri nihai hedefler değildir ve ayrı bir süreçle 

geliştirilmiştir. Örneğin, aşılama programı (E36), nihai amacı olarak, ilk yıllarında aşı olan yeni 

doğanların payını kapsamaktadır. Ancak, bu program için ara göstergeler, çocukların aşılara 

erişimini engelleyen belirli hastalıklardan muzdarip olma dereceleri ile ilgilidir. Genel 

olarak, programları planlara bağlama girişimi olumlu bir gelişme olsa da planlama sürecindeki 

eylemler ve zayıflıklar zorluklar yaratmıştır. Bazı kurumlar, geliştirilen sağlık sektörü planını 

tam olarak anlamamışlardır. 

Bilgi yükünü ele alan ve genel performans değerlendirme sisteminin bir parçası olarak Maliye 

Bakanlığı, çeşitli performans göstergeleri türlerini her program için tek bir çatıda bir araya 

getirmek için Sentezlenmiş Performans Bilgi Modeli’ni (Modelo Sintético de Información de 

Desempeño) tanıtmıştır. 2013'ten bu yana, programlar bu sistem kullanılarak sıfırdan beşe 

sıralanmıştır. Dahil olan göstergeler arasında, program performansını gözden geçirmek için 

sözleşmeli dış değerlendiricilerden ortaya çıkanlar yer almaktadır. Kurumların bu dış 

değerlendirmelere yanıt vermeleri gereklidir ve bunu “İyileştirmeye Duyarlı Yönler” (Aspectos 

Susceptibles de Mejora) önererek yaparlar. Bunlar, programların tasarlanma şeklini ve 

performans göstergelerinin nasıl ölçüldüğünü iyileştirmeye yönelik önlemleri içermektedir. 

Bakanlıklar bu önlemleri uygulamak için planlar geliştirmektedir. 

3.4. Filipinler 

Filipinler diğer ülkelerden farklı bir program bütçesi örneği sunmaktadır. Programları 

uygulamaya koyma kararı, performans bilgilerini bütçe programları olmadan farklı şekillerde 

kullanmaya çalıştıktan sonra gelmiştir.  Programlar, başlangıçta 2007’de reform süreci 

başladığında performans sisteminde temel bir bileşen olarak görülmemiştir, ancak performans 

odaklı reformlardan kaynaklanan zorluklar, ülkeyi 2015’te tekrar program bütçelemesine 

(Program Harcama Sınıflandırması veya PREXC olarak da bilinir) yönlendirmiştir (Lakin, 

2018b: 3).  Program Harcama Sınıflandırması 2015 yılında başlamış, ancak 2018 yılına kadar 

tam olarak uygulanmamıştır.  

Filipinler’de performansa yönelik ilk bütçe reformu olan Örgütsel Performans Göstergesi 

Çerçevesi (OPIF), 2007 yılında 20 bakanlıkta pilot olarak uygulanmıştır. Bakanlık düzeyinde 

‘Ana Nihai Çıktılar’ (Major Final Outputs, MFO) olarak bilinen olguyu oluşturmuştur. Bütçe, 

bu MFO'lar etrafında organize edilmiştir. Örneğin, Sağlık Bakanlığı'nda, MFO'larından biri 

“Hastane Hizmetleri” dir. Bu, “yönetilen hasta sayısı” ve “hastalar arasında net ölüm oranı” 

gibi göstergelerle ölçülmüştür. Birleştirilmiş bir sistem yoktur. Bu noktada program 

bütçelemesi bakımından, bazı kurumların programları vardır ancak “program” terimi kurumlar 

tarafından sürekli kullanılmamıştır (OPIF Reference Guide, 2012: 32-34).  

Filipinler, 2011 ve 2012'de bütçe yöneticileri için, örneğin bakanlık hedeflerine ulaşma primi 

gibi performansla ilgili teşvikler getirmiştir. 2013-14 yıllarında yapılan ilave reformlar, 

faaliyetlerin ve projelerin yeniden yapılandırılmasını ve MFO'ların yakaladığı çıktı seviyesinin 

üzerinde ‘Örgütsel Sonuçların’ kullanılmasını içermiştir. Performans göstergeleri 2014 yılında 

başlayan Genel Ödenekler Yasası’nda bütçe ile birlikte yayınlanmıştır. Bu göstergelerin tümü 

2015 yılına kadar bakanlık düzeyinde kalmıştır (Lakin, 2018b: 3).   

Filipinler'de program bütçelemesine geçiş gösterge çerçevesinin Örgütsel Çıktılardan ve Nihai 

Çıktılardan program düzeyinde çıktılara ve sonuçlara doğru dönüştürülmesini gerektirmiştir. 

2018 geçiş dönemi olduğu için, bütçe hem eski hem de yeni gösterge çerçevesini içerir ve bu 

da biraz kafa karıştırıcıdır. Ek olarak, bu göstergelerin çoğu yeni göründüğü için, yalnızca 

bazıları 2018 için hedeflerinin yanı sıra bazal çizgileriyle birlikte sunulmaktadır. Program 
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sonuçlarına ve çıktılarına odaklanarak, her bir programın, çoğu gibi belirli hastalıklarla ilgili 

olan dokuz sonuç göstergesine sahip olan Halk Sağlığı programı dışında, bir-üç sonuç 

göstergesine ve bir-üç çıktı göstergesine sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Filipinler'de, faaliyetler için 8 bütçe programı, 16 alt program tarafından desteklenmektedir 

(yönetim programları alt programlardan yoksundur). Alt programlar daha çok faaliyetlere ve 

projelere bölünmüştür. Yıllık bütçe, alt program ve programların ödeneklerini artıran, faaliyet 

seviyesindeki ödenekleri göstermektedir.  

4. Sonuç 

Performansı esas alan iyi bir program bütçe sisteminde devlet fonsiyonları ve programlar 

arasında eş güdüm bulunmaktadır. Bir fonksiyon kamu harcamalarının amacını, programlar ise 

harcama hedeflerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Elbette bu amaç ve hedefler arası başarı 

düzeyinin yüksekliği ise performansın sağlandığını yansıtan ideal bir yansımadır. İyi 

yapılandırılmış fonksiyonel sınıflandırmalara sahip olan ülkeler, programları, fonksiyonları ve 

alt fonksiyonları arasında doğru geçişleri sağlayan ülkeler olarak nitelendirilebilir. Nitekim bu 

çalışmada sağlık sektöründeki ülke uygulamaları ele alınmış ve bu geçişlerin düzeyi ve 

performans ilişki incelenmiştir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Devlet Fonksiyonlarının 

Sınıflandırılması (COFOG)'daki sağlık fonksiyonlarının gözden geçirilmesi, fonksiyonlar ile 

ülkelerin kullandığı program türleri arasında belirli uyumun da olduğunu ortaya koymaktadır.  

Çalışmada ele alınan ülekeler bağlamında bu ülkelerin tarihi gelişiminlerine kurumsal 

teşkilatlanmalarına uygun farklı türde programlar uyguladıkları söylenebilir. Her ülkede kendi 

koşullarına uygun programlatın olduğu, buna karşın sağlık alanında ön plana çıkan hastalık 

türlerine uygun programların yeterli düzeyde olmadığı ifade edilebilir.  Hastalıklara özgü bir 

programı olmasa bile bu tür hastalıklara özgü alt programlar veya gösterge veya hedeflerin 

olduğu görülmektedir.  Örneğin Meksika’da HIV hastalığa özgü bir program bulunmaktayken 

diğer üç ülkede belirli hastalıklara ilişkin gösterge ve hedefler bulunmaktadır. Örneğin, 

Filipinler'de sıtma, Brezilya'da kanser, Endonezya'da cüzzam hastalıkları buna örnek 

verilebilir. Bu durum ise yalnızca programlara değil, aynı zamanda alt programlara ve 

göstergelere de bakan bir hükümetin neyi başarmaya çalıştığını genel olarak anlamak için 

program yapısına bütünsel bir yaklaşım ihtiyacını da ortaya koymaktadır.  

Genel olarak, tek bir hastalığın sağlık sektörü için bir amaç olarak işlev görmesi dar bir bakış 

açısı şeklinde ifade edilebilir. Bununla birlikte, belli başlı hastalıklar etrafındaki sağlık 

faaliyetlerini şekillendirmek ve bunlara yönelik harcamaların performansa odaklanmasını 

sağlayabilmek her ülke açısından ortak bir nokta olabilir. Elbette bu durum hükümetlerin 

yaygın olan hastalıklarla mücadelede kamusal kaynak kullanım performansları açısından son 

derece önemlidir. Böylece hem sağlık hizmetleri doğru bir program temeline oturtulabilecek 

hem de kaynak tahsisinde performans hedefi her daim göz önünde bulundurulabilecektir.  

Ayrıca programlara uygun alt programların ve göstergelerin oluşturulması ve bunlara uyumlu 

kurumsal teşkilatlanmanın sağlanması sürecin etkinliğini tamamlayacak bir döngü oluşturmuş 

olacaktır. Sonuç olarak her ülkenin kaynak kullanımında performans hedefinin sağlanması ve 

bunun sağlık sektörü gibi alanlara yansıtılabilmesi ülke gerçeklerinden uzak olmayan bütçe 

sistemleri ve kurumsal yapılanmalar ile mümkün olabilecektir.  
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Kayıt Dışı Ekonominin Ekonomik Belirleyicileri Üzerine 

Literatür İncelemesi 
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Özet 

Kayıt dışı ekonomi, devletten gizlenen, kanuni belgelerle belgelendirilmeyen, resmi olarak kayıt altına alınmadığı 

için ölçüm yöntemleri ile tam olarak belirlenemeyen, milli gelir hesaplarına dâhil edilemeyen, yasal veya yasadışı 

gelir sağlayıcı ekonomik faaliyetler şeklinde tanımlanmaktadır. Kayıt dışı ekonomi hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ekonomiler için ortak bir sorun oluşturmaktadır. Kayıt dışı faaliyetlerin zamanla artması ile 

birlikte kayıt dışı ekonominin belirleyicilerinin tespit edilmesi önem kazanmıştır. Bu çalışmada kayıt dışı 

ekonominin ekonomik belirleyicileri araştırılmış ve kayıt dışı ekonominin ekonomik büyüme, vergiler, gelir 

dağılımı, yolsuzluk üzerindeki etkili olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler Kayıt dışı ekonomi, vergi yükü, gelir dağılımı 

JEL Sınıflandırması: 017, E26, 043 

 

Literature Review on the Economic Determinants of the Shadow 

Economy 
 

Abstract 

Unregistered economy is defined as economic activities that are hidden from the state, not documented by legal 

documents, cannot be fully determined by measurement methods because they are not officially registered, cannot 

be included in national income accounts, and legal or illegal income generating economic activities. The shadow 

economy is a common problem for both developed and developing economies. With the increase in informal 

activities, it is important to determine the determinants of the shadow economy. In this study, the economic 

determinants of the informal economy were investigated and it was determined that the shadow economy had an 

impact on economic growth, taxes, income distribution and corruption. 

Keywords: Shadow economy, tax burden, income distribution 

JEL Classification: 017, E26, 043 

 

1. Giriş  

Kayıt dışı ekonomi, ülke ekonomilerinde değişen boyutlarda meydana gelen ve çözülmesi 

gereken ciddi sorunlardan birisidir. Kayıt dışı ekonomi, her ülkede görülmekle birlikte 

genellikle gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre boyutlarının daha yüksek olduğu 

çeşitli çalışmalarda elde edilen ortak bir bulgu olmuştur (Prokhorov, 2001; Schneider ve 

Klinglmair, 2004; Schneider, 2010). Kayıt dışı ekonominin dünyada boyutunun artması ile 

birlikte dünya çapında kayıt dışı ekonomiye ilgi artmıştır. Böylece kayıt dışı ekonomi kavramı, 

1970’li yıllardan itibaren ekonomistler tarafından incelenmeye başlanmıştır. 1980’li yıllardan 

itibaren çeşitli çalışmalarda kayıt dışı ekonomiye yer verilmiştir (Buehn ve Schneider 2009; 

Savaşan, 2014; Medina ve Schneider, 2018). Kayıt dışı ekonomi, nedenleri, sonuçları ve işleyişi 

                                                 
 Bu çalışma Aysun Karamıklı’nın Dr. Öğr.Üyesi Ömer Faruk Öztürk’ün danışmanlığı altında yürütülen “Kayıt 

Dışı Ekonominin Kurumsal ve Ekonomik Belirleyicileri: Orta Doğu ve Doğu Avrupa Geçiş Ekonomileri Örneği” 

isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
1 Assist.Prof., Usak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Finance, 

Usak-Turkey, omerfaruk.ozturk@usak.edu.tr 
2 Graduate Student, Usak University,  Institute of Social Sciences, aysunkrmkl@gmail.com 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts       Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                 10-13th October 2019 
 

229 

 

itibariyle karmaşık ve çok yönlü bir olgudur. Yasal ya da yasadışı idarelerin bilgisi dışında 

gerçekleşen hukuki kurallara aykırı faaliyet olması kayıt dışı faaliyetlerin tespitini ve çözüm 

sürecini zorlaştırmaktadır. Ülkeler arasında büyüklüğü, nedenleri ve sonuçları farklılık gösteren 

kayıt dışı ekonomi ile mücadele önemlidir. Çünkü kayıt dışı ekonomide meydana gelen bir artış 

vergi gelirlerinin azalmasına, sosyal güvenlik sisteminin bozulmasına, vatandaşlar arasında 

haksız rekabet ortamının oluşmasına, işsizlik, sivil işgücü, gelir, tüketim, enflasyon, büyüme 

oranları ve milli gelir gibi birçok ekonomik göstergelerin hatalı sonuçlanmasına sebep 

olmaktadır. Böylece hem ekonomik hem de sosyal birçok olumsuz etkilere sebep olmaktadır. 

Bu nedenlerden dolayı tüm ülkeler ekonomideki olumsuz etkileri en aza indirgemek için çeşitli 

önlemler alarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmeye çalışmaktadırlar.  

Bu kapsamda çalışmada öncelikli olarak kayıt dışı ekonomi konusu ele alınarak tanımı ve 

özellikleri açıklanacaktır. Daha sonra kayıt dışı ekonominin ekonomik belirleyicilerinin 

incelendiği teorik ve ampirik çalışmalara yer verilerek ekonomik faktörlerden vergi yükü, 

ekonomik gelişmişlik, gelir dağılımı, işsizlik, enflasyon ve finansal gelişme incelenecektir. 

Çalışmanın sonuç bölümünde ise, kayıt dışı ekonominin ekonomik belirleyicileri üzerine genel 

bir değerlendirme ile önerilere yer verilecektir.  

2. Literatür  

Tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen kayıt dışı ekonominin çeşitli ekonomik belirleyicileri 

bulunmaktadır. Kayıt dışı ekonominin meydana gelmesinde etkili olan sebepleri tespit etmek 

amacıyla bu alanda birçok teorik ve ampirik çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları aşağıda 

özetlenmiştir.  

Tablo 1: Kayıt Dışı Ekonominin Ekonomik Belirleyicileri  

Değişken Kayıt Dışı Ekonomi Üzerindeki Etkisi 

Pozitif Negatif 
Vergi ve Sosyal 

Güvenlik Yükü 

Schneider ve Enste (1999), Giles ve 

Johnson (1999), Baldemir vd. (2006), 

Schneider (2010), Ay vd. (2014), Savaşan 

vd. (2016), Bayar vd. (2018)  

 Bovi (2003), Elgin (2012)  

 

İşsizlik Yurdakul (2008), Dobre ve Alexandru 

(2010), Savaşan (2014), Savaşan vd. 

(2016)  

Baldemir vd. (2006)  

 

Enflasyon Ay vd. (2014), Savaşan (2014), Savaşan, 

Yardımcıoğlu ve Demir (2016),  
                         - 

Finansal 

Gelişme 

 

                        - 

Blackburn vd. (2012),Bose vd. (2012), 

Capasso ve Jappelli (2013), Remeikine 

and Gaspareniene (2015), Din (2016), 

Bayar ve Aytemiz (2017)  
 

Schneider ve Enste (1999), çeşitli yöntemler kullanılarak (döviz talebi, fiziksel girdi (elektrik) 

yöntemi, model yaklaşımı) 76 gelişmekte olan, geçiş ülkeleri ve OECD ülkeleri için yaptığı 

çalışmada kayıt dışı ekonomiye sebep olan belirleyicileri incelemeyi amaçlamışlardır. 

Çalışmaları sonucunda, kayıt dışı ekonomiye yol açan belirleyicilerin artan düzenleyici 

faaliyetler ile birlikte artan vergi ve sosyal güvenlik yükü olduğunu sonucuna varmışlardır. 

Benzer bir çalışmada Bülbül ve Karadeniz (2004), vergi ve sigorta prim aflarının kayıt dışı 

ekonomi üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Çalışmaları sonucunda vergi ve sigorta prim 

aflarının kayıt dışı ekonomiyi ve kayıt dışı istihdamı büyüten ve besleyen bir unsur olduğunu 

ileri sürmüşlerdir. Ayrıca sık çıkarılan afların kayıt dışı ekonomi boyutunu genişletmekle 

kalmayıp, beraberinde kayıtlı çalışan bireylerin de haksızlığa uğradıklarını da belirtmişlerdir.  
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Diğer bir çalışmada Baldemir vd. (2006), Mimic model kullanarak Türkiye’de 1980-2002 

yılları arası için kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin hacminin belirlenmesi ve kayıt dışı ekonomik 

faaliyetleri etkileyen değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, faiz oranı, 

vergi gelirleri, TEFE, vergi yükü ve dışa açılma göstergesi değişkenlerinin kayıt dışı ekonomi 

üzerinde pozitif etki meydana getirmesi yanında işsizlik oranı değişkeninin negatif bir etki 

meydana getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir çalışmada Dobre ve Alexandru (2010), 

Granger nedensellik testi yöntemi kullanılarak ABD ekonomisinde 1980-2007 dönemine ait 

çeyrek veriler ile, işsizlik oranları ile kayıt dışı ekonomi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Çalışmaları sonucunda, işsizlik oranlarından kayıt dışı ekonomiye doğru tek yönlü bir 

nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir.  Diğer bir çalışmada Elgin ve Öztunalı (2014), 

panel veri analizi yöntemini kullanarak 141 ülkede 1984-2009 döneminde kayıt dışı ekonomi 

ile kişi başına GSYİH tarafından sağlanan ekonomik gelişme arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Çalışmaları sonucunda, kurumsal kalitenin ekonomik gelişme ile kayıt dışı 

ekonominin büyüklüğü arasındaki ilişkiyi güçlü bir etkileşim içinde olduğunu tespit etmişlerdir. 

Benzer bir çalışmada Savaşan (2014), zaman serisi analizi ve panel veri setleri kullanılarak 

Türkiye’de 1970-2013, 1990-2013 dönemleri için kayıt dışı ekonominin esas itibariyle bağlı 

olduğu sebeplerini tespit etmeye çalışmıştır. Çalışması sonucunda kayıt dışı ekonominin makro 

ekonomik gelişmelere, işsizlik oranına, enflasyon oranına ve vergi yüküne bağlı olduğunu tespit 

etmiştir. Başka bir çalışmada Bayar ve Aytemiz (2017), Maki (2012) eşbütünleşme testi ile 

Hacker ve Hatemi-J (2006) önyükleme nedensellik testini kullanarak Türkiye'de 1960-2009 

döneminde finansal sektör gelişimi ile kayıt dışı ekonominin büyüklüğü arasındaki etkileşimi 

incelemişlerdir. Çalışmaları sonucunda, finansal gelişimin uzun vadede kayıt dışı ekonominin 

boyutu üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ve finansal gelişmeden kayıt dışı ekonomiye tek 

yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Diğer bir çalışmada Wu ve Schneider 

(2019), panel veri seti kullanılarak 158 ülke ve bölgeyi kapsayan 1996-2015 döneminde kayıt 

dışı ekonomi ile gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamışlardır. Çalışmaları 

sonucunda gelişmişlik düzeyi ile kayıt dışı ekonomi arasında uzun vadeli U şeklinde bir ilişki 

olduğunu tespit etmişlerdir.  

3. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Özellikleri  

Kayıt dışı ekonomi, her ülkede farklı büyüklükte ve farklı şekillerde karşı karşıya kalınan 

sorunlardan birisidir. Bu farklılık sebebiyle kayıt dışı ekonomiyi ifade edebilmek için ilgili 

literatürde birçok kavram kullanılmaktadır. Bunlar, gayri resmi ekonomi, yeraltı ekonomisi, 

yasadışı ekonomi, gölge ekonomi gibi çeşitli kavramlardır Kayıt dışı ekonomi, vergi, sosyal 

güvenlik primi gibi mali ödemelerden ve bunlara ilişkin idari faaliyetleri yerine getirmekten 

kaçınmak için piyasada üretilen mal ve hizmetlerin kamu otoritelerinden gizlenmesi olarak 

tanımlamaktadır (Medina ve Schneider, 2018:4).  

Kayıt dışı ekonomi incelendiğinde çok taraflı bir kavram olması sebebiyle kendine özgü birçok 

niteliğe sahiptir.  Buna göre kayıt dışı ekonominin özellikleri, yasalara ve kurallara uygun 

olmaması, ahlaki normlara aykırı olması, vergilendirilmemiş olması, istatistiki olarak 

ölçülememesi ve gelir sağlaması şekilde açıklanabilmektedir.    

4. Kayıt Dışı Ekonominin Ekonomik Belirleyicileri 

Vergi ve sosyal güvenlik katkısı yükleri, ekonomik gelişmişlik düzeyi, enflasyon, işsizlik, gelir 

dağılımı, finansal gelişme kayıt dışı ekonominin başlıca ekonomik belirleyicileri arasında yer 

almaktadır.  

4.1. Vergi ve Sosyal Güvenlik Katkısı Yükleri  

Vergi ve sosyal güvenlik katkısı yükü kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin en önemli faktörlerinden 

birisidir. Vergi, bireylerin gelir ve servetlerinde bir azalmaya sebep olmasından dolayı vergi 
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ödemekten hoşlanılmamaktadır. Vergi yükü ile kayıt dışı ekonomi arasındaki ilişki literatürde 

birçok çalışmada incelenmiştir (Schneider 2010; Ay vd. 2014; Savaşan vd. 2016). Yapılan 

çalışmalarda genel olarak vergi ve sosyal güvenlik katkısı yükü ile kayıt dışı ekonomi arasında 

doğru yönlü bir ilişki olduğuna ulaşılmıştır. 

Vergi ve benzeri yükümlülükler karşısında bireyler faaliyetlerini denetim dışında tutmak için 

kayıt dışı bırakmaktadırlar. Diğer taraftan devlet, yüksek vergi oranlarının olumsuz etkisini 

azaltmak için vergi muafiyet ve istisnalar uygulamaya yönelmektedir. Bu durumda da 

mükellefler arasında vergi adaletsizliği oluşmaya başlamakta ve böylece muafiyet ve 

istisnalardan yararlanmayan bireyler vergi kaçakçılığına başvurmaktadırlar. 

Vergi oranlarının ekonomik faaliyetlere etkisi Arthur Laffer tarafından ortaya konulmuştur. 

Laffer’in çalışmasında vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki ilişki ve bireylerin kayıt dışı 

kalma kararı “Laffer eğrisi” ile incelenmiştir. (Schneider ve Klinglmair, 2004, s.19).  

Şekil 1: Laffer Eğrisi ve Vergi Geliri, Vergi Oranı ile Kayıt Dışı Ekonomi Arasındaki İlişki  

  
Kaynak: Schneider ve Enste, 2002, s.99                                                                                                 

Şekil 1’de gösterildiği üzere Laffer eğrisinde vergi oranının %0 olduğu durumda vergi geliri 

yoktur. Vergi oranının %100 olduğu aşamada ise bireyler üretimde bulunmamakta ve gelir elde 

edilmemektedir. Böylece vergi oranının yüksek olması ile bireyler vergi ödememekte ve kayıt 

dışı ekonomik faaliyetler artmaktadır. Vergi oranları ile kayıt dışı ekonomi arasındaki ilişkinin 

incelendiği diğer şekilde ise, ekonomi kamu sektörü, kayıt dışı ekonomi ve resmi ekonomi 

olarak ayrılmıştır. Kayıt dışı ekonomi başlangıçta yüksek bir seviyededir. Resmi ekonominin 

büyümesi ile kayıt dışı ekonomi azalmaktadır. Fakat optimal vergi oranının aşılması ile 

bireylerin kayıt dışı ekonomik faaliyetleri artış göstermektedir. Bürokratlar kendi faydalarını 

artırmaya yönelirlerse bu durum kamu sektörünün azalmasına sebep olmaktadır (Enste, 2003, 

s.9-11). Vergi oranlarının artması gelirin elden çıkmasına ve sermayenin azalmasına yol 

açmaktadır. Bunun sonucunda da vergi oranlarının artması ile bireyler kayıt dışı ekonomik 

faaliyetleri tercih etmektedirler. 

4.2. Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi  

Ekonomik gelişmişlik düzeyi, ülkelerin ekonomik yapılarını yansıtarak kayıt dışı ekonomiyi 

şekillendirebilmektedir. Bir ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi, kayıtlı istihdamın 

gerçekleştirilememesi, ekonomide kalkınma hızının artırılamaması ve düzenlemelerin yoğun 

olması kayıt dışı faaliyetlerde etkili olan faktörlerdir. Gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan 

ülkelere nazaran kayıt dışı faaliyetlerin daha az olduğu söylenebilmektedir. Diğer taraftan bir 

ülkenin milli gelir artışının yüksek olması o ülkenin gelişmiş bir ülke olarak ifade edilmesi için 
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tam olarak yeterli olduğunu göstermemektedir. Ekonomik olarak kalkınmayı başarmış çoğu 

ülkede sosyal problemlerin çözüme kavuşturulmadığının görülmesi üzerine ekonomik büyüme 

ile insani gelişme arasındaki bağın daha güçlü kurulması gerektiği ifade edilmiştir (Dinler ve 

Özdemir, 2010, s.957). Buradan hareketle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 

tarafından 1990 yılında geliştirilen “İnsani Gelişme Endeksi” ile gelir ölçümünün ağırlıklı 

olmasının yanı sıra insani gelişmeyi ölçmeyi amaçlayan yaşam süresi, eğitim düzeyi, iyi bir 

yaşam standardı sağlayacak kaynaklara sahip olma gibi göstergeler esas alınmaktadır. Bu 

kapsamda ülkelerin gelişmişlik düzeyleri değerlendirilirken ülkenin milli geliri tek ölçüt 

olmamakla birlikte diğer unsurlarda baz alınmaktadır (Gürses, 2009, s.343-345). Ekonomik 

gelişmişlik düzeyi ile kayıt dışı ekonomi arasında ters yönlü bir ilişki olduğu ifade 

edilebilmektedir. Bir ülkenin çeşitli unsurlar baz alınarak değerlendirilen ekonomik gelişmişlik 

düzeyinin artması o ülkede kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin de azaldığının bir göstergesidir. 

4.3. Gelir Dağılımı  

Kayıt dışı ekonomiyi etkileyen diğer bir faktör ise gelir dağılımıdır. Gelir dağılımı, belirli bir 

dönemde bir ülkede elde edilen milli gelirin bireyler veya üretim faktörleri arasındaki dağılımı 

olarak ifade edilmektedir (Aydın, 2012, s.148). Milli gelirin bireyler ve işletmeler arasında adil 

olarak dağıtılmaması sonucu gelir dağılımı eşitsizliği meydana gelmektedir. Bir ülkede gelir 

dağılımı eşitsizliğinin artması düşük gelire sahip bireylerin zaten kısıtlı olan gelirlerinin daha 

da azalmaması için vergiye ödemekten kaçınmalarına ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlere 

yönelmelerine yol açmaktadır. Diğer taraftan gelir düzeyi yüksek olan bireylerinde daha düşük 

vergi ödemek amacıyla bu tür faaliyetlere yönelmelerine de sebep olmaktadır.  Bu kapsamda, 

bireylerin vergiye karşı göstermiş oldukları tepki refah düzeylerine göre değişiklik 

göstermektedir.  

4.4. İşsizlik  

Ülke ekonomilerinde önemli bir sorun olan işsizlik kayıt dışı ekonominin diğer bir 

belirleyicisidir. Çalışma gücü ve isteği olduğu halde geçerli ücret seviyesinde çalışma 

koşullarında iş bulanamayanların oluşturduğu toplama işsizlik denilmektedir (Kanca, 2012, 

s.2). İşsizliğin olduğu bir ekonomide, daha düşük ücret sunulması ve sosyal güvence 

sağlanmamasından dolayı daha uygunsuz çalışma şartlarında çalışmaya razı olunmaktadır. 

Genel olarak gelişmekte olan ülkelerde daha çok görülen işsizlik sorunu, istihdam olanaklarının 

kısıtlı olması ve daha çok yüksek sermayeye ihtiyaç duyulmayan fason üretim, evde çalışma, 

işportacılık gibi işlerin yapılması kayıt dışı ekonomik faaliyetlere sebep olmaktadır (Aktürk, 

2005, s.298). Düşük yaşam koşullarına sahip bireyler, yaşamlarını sürdürebilmek için veya 

daha fazla gelir elde edebilmek için yasal olup olmadığına bakmaksızın çeşitli yollara 

başvurmaktadırlar. Bu durumda işsiz emek sahiplerinin kayıt dışı yollara başvurmalarına, 

kazançlarının vergilendirilmemesine ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin oranının artmasına yol 

açmaktadır  

4.5. Enflasyon  

Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri etkileyen en önemli ekonomik belirleyicilerden birisi olan 

enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli artışı olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifade ile 

paranın satın alma gücünü kaybetmesidir (Çataloluk, 2008, s.225). Enflasyon ekonomide 

istikrarlığa neden olarak kayıt dışılığı artıran faktörlerden birisi olarak değerlendirilmektedir 

(Savaşan vd., 2016, s.168).  

Fiyatlar genel düzeyinin artmasıyla ekonomik birimlerin nominal gelirlerinde artış söz konusu 

olmakta ve yüksek gelir dilimleri üzerinden vergilendirilmektedirler. Böylece enflasyonun 

olduğu bir ekonomik ortamda nominal gelirleri artan mükelleflerin reel gelirleri artmamasına 

rağmen ödemekle sorumlu oldukları vergi miktarı artmakta ve vergilemede adaletsizlik söz 
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konusu olmaktadır. Mükellefler satın alma gücünde yaşanan aşınmadan dolayı gelirlerinin bir 

bölümünü vergi dairesinden gizlemektedirler (Akbulak ve Tahtakılıç, 2003, s.21). Bu durumda 

vergi hasılatının azalmasına ve aynı zamanda Hazine’nin borçlanma veya para basma ile kamu 

harcamalarını finanse etme yoluna gitmesine sebep olmaktadır. Tüm bunların kapsamında 

enflasyon, işletmelerin öz kaynaklarında azalmaya, faiz oranlarını artırarak yatırım alanlarının 

azalmasına neden olmaktadır. Yatırımların azalması ekonominin daralmasına ve vergi 

gelirlerinin düşmesine yol açmaktadır (Ekici, 2009, s.205).  

Ekonomide enflasyon, kayıt dışı ekonomiyi artırdığı gibi aynı zamanda kayıt dışı ekonomide 

enflasyonu arttırdığı söylenebilmektedir. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin sürekli olarak 

büyümesi kayıtlı ekonomiyi azaltmaktadır. Böylece vergi gelirlerinin azalması borçlanmaya ve 

borçlanma faiz oranında yükselmeye ve sonuç olarak enflasyona sebep olmaktadır. Enflasyon 

ile birlikte bireyler maliyetleri düşürmek için kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelmektedirler. 

4.6. Finansal Gelişme  

Kayıt dışı ekonominin belirleyicilerinden bir diğeri de finansal gelişmedir. Finansal gelişme, 

ülkelerin finans piyasalarında kullanılan araçların çeşitliliğinin artması ve gelişerek daha 

yaygın kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Finansal piyasalar, risklerin toplanması ve 

azaltılmasına yardımcı olarak, fon fazlası olan birimlerden fon açığı olan birimlere fon transferi 

sağlamaktadır. Böylece fonları uzun soluklu projelerin tamamlanabilmesi için etkin 

kullanılacak alanlara tahsis etmektedir. Sermaye birikimi ve kaynak dağılımında etkinliği 

sağlamaktadır. Böylece yatırımlar artmakta ve ekonomik büyümeyi olumlu olarak 

etkilemektedir (İnançlı, Altıntaş ve İnal, 2016, s.37).  

Finansal gelişme, vergilendirilebilir faaliyetlerin artmasına yol açarak ekonomik büyüme ve 

yatırımlar üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Vergi matrahındaki genişleme ile vergi gelirinde 

artış sağlayarak vergilerin izlenmesi ve toplanmasını kolaylaştırmaktadır. Böylece finansal 

gelişme resmi borçlanma maliyetini düşürerek kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü 

azaltmaktadır (Bayar, Şaşmaz ve Öztürk, 2017, s.53). Bu bağlamda kayıt dışı ekonomi ile 

finansal gelişme arasında negatif bir ilişki olduğu ifade edilmektedir.  

5. Sonuç  

Kayıt dışı ekonomi, ülkelerin çoğunun karşılaştığı ortak bir sorundur. Kayıt dışı ekonominin 

vergi gelirlerini azaltması, toplum arasında haksız rekabet ortamı oluşturması, gelir dağılımında 

adaletsizliğe neden olması, sosyal güvenlik sistemini zedelenmesi, ülkelerin kredibilitesini 

düşürmesi devlet ile vatandaş arasında güvensiz bir ortamın oluşması gibi olumsuz etkilere yol 

açmaktadır. Bu nedenle kayıt dışı ekonominin azaltılmasının ülke ekonomileri açısından 

oldukça önem arz ettiği söylenebilir. Kayıt dışı ekonominin tamamen bitirilmesi imkânsız bir 

durum olduğundan ülkelerin kayıt dışı ekonomiyi makul bir düzeye çekilebilmesi amacıyla 

birtakım önlemler alması ülkeler için önemli olabileceği söylenebilir. Alınması gereken 

önlemler şu şekilde sıralanabilir; 

 Kayıt dışı ekonominin artmasında önemli olan unsurların başında vergi yükü 

gelmektedir. Bu sebeple kayıt dışı ekonomi ile mücadelede vergi oranlarının makul düzeylere 

çekilmesi, vergi idaresinin etkinliğinin artırılması kayıt dışı ekonomiyi azaltabilecektir. Ayrıca 

vergi denetim elemanlarının sayısının artırılması ile de kayıt dışı ekonominin boyutunun 

azaltılabileceği söylenebilir.  

 Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında vergi ahlakı ve vergi bilinci önem arz 

etmektedir. Toplumların vergiyi bir yük olarak değil toplumsal bir sorumluluk olarak 

algılamaları ve vergilerini titizlikle ödemeleri için vergi ahlakı ve bilincini geliştirmeye yönelik 

eğitim programlarına ağırlık verilerek kayıt dışı ekonominin boyutu azaltılabilir.  
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 Kayıt dışı ekonominin diğer bir belirleyicisi ise enflasyondur. Enflasyon, fiyat 

istikrasının bozulmasına, bireylerin satın alma gücünün etkilenmesine ve kayıt dışı yollara 

başvurmalarına sebep olmaktadır. Bu sebeple kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında 

enflasyon makul düzeye indirilebilir.  

 Kayıt dışı ekonomiye neden olan gelirin adil olmaması ve bireyler arasında adaletsiz bir 

durumun meydana gelmesidir. Bu sebeple gelir dağılımını adaletli bir duruma getirebilecek 

iktisat politikaları uygulanması öncelikli olarak adil bir vergilendirme sisteminin 

oluşturulabilmesi ile mümkün olabilecektir. Bunun için vergi sisteminde dolaylı vergi 

tutarlarının azaltılması dolaysız vergi tutarlarının ise artırılması ile sağlanabileceği ileri 

sürülebilir. 
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Nordik Modelinin Teknoloji Başarısı 
 

H.Önder Sarıdoğan1 

 

 
Özet 

Nordik, Kuzey Batı Avrupa bölgesinde yer alan İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda ve Danimarka ülkelerini 

tanımlayan genel isimdir. Nordik ülkeleri çoğu Batı ülkesinin aksine serbest piyasa sistemine mesafeli duruş 

sergileyerek ekonomide kamunun ağırlığını benimseyen bir sistem uygulamaktadır. İnsani Gelişim Endeksi ve 

Dünya Mutluluk Raporunda ilk sıralarda yer alan bu ülkelerde kişi başına düşen gelir, dünya ortalamasının oldukça 

üstündedir. Bu ülkeler sosyal ve ekonomik gelişmişliğin yanı sıra teknoloji ve yenilik hamleleri ile kendilerinden 

söz ettirmektedir.  

Bu çalışmada ilk olarak Nordik ülkelerinin Avrupa İnovasyon Skorbordu ve Küresel Yenilik Endeksi bağlamında 

bir analizi yapılacaktır. Ardından bu ülkelerin yenilik ve teknoloji başarısının arka planı araştırılacak ve ilgili 

politikaların diğer ülkelerde uygulanabilirliği tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Ar-Ge Harcamaları, Refah Ekonomileri 

JEL Sınıflandırması: O33, O32, D60 

 

The Technological Success of the Nordic Model 
 

Abstract 

Nordic is the general name that defines the countries of Sweden, Norway, Finland, Iceland and Denmark in the 

North Western European region. Unlike most Western countries, Nordic countries have a long-distance stance on 

the free market system and implement a system that adopts the weight of the public in the economy. The per capita 

income in these countries, which are at the top of the Human Development Index and World Happiness Report is 

well above the world average. These countries are talking about themselves with social and economic development 

as well as technology and innovation moves. 

In this study, an analysis of the Nordic countries in the context of the European Innovation Scoreboard and the 

Global Innovation Index will be made. Then, the background of innovation and technology success of these 

countries will be investigated and the applicability of relevant policies will be discussed in other countries. 

Keywords: Technology, R&D Expenditure, Welfare Economics 

JEL Classification: O33, O32, D60 

 

 

1. Giriş 

Nordik ülkeleri2 yüksek kişi başına milli gelir ve yüksek hayat standartları ile dünyanın 

dikkatini çeken bölgelerin başında gelmektedir. Bu ülkeler yüksek kamu harcamaları ve serbest 

piyasa sistemini dengeli bir biçimde yürüterek ekonomik ve sosyal anlamda başarıyı 

yakalamışlardır. Bölge ülkeleri güçlü eğitim sistemleri ile dünyadaki en eğitimli nüfuslardan 

birine ev sahipliği yapmaktadır. 

Nordik ülkeleri aynı zamanda start-up ve teknoloji alanında bir cazibe merkezi olarak göze 

çarpmaktadır. Bölge ülkeleri bazı alanlardaki çok yüksek vergi oranlarına rağmen, yatırım ve 

ekonomik dinamizmini korumayı başarmıştır. Diğer gelişmiş ülkelerden güçlü kılan en önemli 

                                                 
1Assist.Prof., Akdeniz University, Kumluca Vocational High School, Antalya-Turkey,  

ondersaridogan@akdeniz.edu.tr 
2 "İskandinavya" terimi genellikle Danimarka, Norveç ve İsveç için kullanılırken, "Nordik ülkeleri" terimi, ilişkili 

bölgeleri de dahil olmak üzere Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya ve İzlanda için kullanılmaktadır. 
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özellikleri Ar-Ge harcamalarının yüksek olmasıdır. Özellikle İsveç ve Finlandiya küresel bir 

oyuncu olarak güçlü bir yenilik ve teknoloji hamlesi gerçekleştirmiştir (Sevinçer, 2009). 

Nordik ülkelerinde eğitim, teknolojik altyapı ve Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik 

uygulanan politikalar tüm teknoloji ve yenilik endekslerinde ön sıralarda yer almalarını 

sağlamıştır. Bu ülkelerde internete erişim oranı, yüksek teknoloji ve bilişim hizmetleri gibi 

teknolojik altyapıyı güçlendiren unsurların gelişmiş olması teknoloji bağlamında diğer 

ülkelerden önde olmasını sağlamıştır. 

2. Nordik Ülkelerinin Makro Ekonomik Göstergeleri 

Nordik ülkeleri birçok ekonomik gösterge açısından dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Bu 

ülkelerin 2018 yılına ait seçilmiş makro ekonomik verilerine Tablo 1’de yer verilmiştir. Tablo 

1 incelendiğinde göze çarpan ilk husus ülkelerdeki kişi başına gelirin yüksekliğidir. OECD 

ortalamasının yaklaşık 40 bin dolar olduğu bu kalemde Norveç yaklaşık 92 bin dolarlık kişi 

başına gelir ile dünyada Lüksemburg‘tan sonra (107 bin dolar) ikinci sırada bulunmaktadır. 

Danimarka yaklaşık 63 bin dolar ile dünyada altıncı, İsveç yaklaşık 57 bin dolar ile dünyada 

dokuzuncu, İzlanda yaklaşık 52 bin dolar ile dünyada on üçüncü, Finlandiya yaklaşık 49 bin 

dolar ile dünyada on yedinci sırada yer almaktadır. Tabloya göre, Nordik ülkeleri dengeli ve 

istikrarlı büyümeleri, düşük enflasyon ve işsizlik oranları ile de başarılı bir görünüm 

sergilemektedir. 

Tablo 1: Nordik Ülkeleri Seçilmiş Makro Değişkenler (2018) 

 
GSYH Büyümesi 

 (Yıllık%) 

Kişi Başına GSYH  

(2010 Sabit $) 
Enflasyon (%) İşsizlik Oranı (%) 

Norveç 1.4 92121.42 2.7 3.9 

Danimarka 1.4 62888.73 0.8 4.9 

İsveç 2.3 57232.09 1.9 6.4 

İzlanda 4.6 52103.17 2.6 2.9 

Finlandiya 2.3 48579.87 1.08 7.7 

OECD 2,2 39929,80 1,9 5,3 

Türkiye 2,6 15026,70 16,3 10,9 

    Kaynak: Dünya Bankası WDI 

Nordik ülkelerini dünyanın diğer ülkelerinden ayıran bir diğer özelliği sosyal devlet yapısına 

verdikleri önemde kendini göstermektedir. Devletin piyasa ile halk arasında bir denge unsuru 

olarak yükseldiği ve gelir düzeyinde en makul eşitliği benimseyen bu ülkelerde, kamu 

harcamaları kaçınılmaz olarak çok yüksektir (Sevinçer, 2009).  

Şekil 1’de söz konusu ülkelerde 2000-2018 dönemi GSYH içinde kamu harcamaları paylarının 

seyri verilmiştir. 
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Şekil 1: Nordik Ülkelerinde Kamu Harcamaları 

Kaynak: Eurostat 

2000-2018 döneminde Norveç, İzlanda ve Finlandiya’da GSYH içinde kamu harcamalarının 

oranı artarken, İsveç ve Danimarka’da azalmıştır. 2000 yılında kamu harcamalarının GSYH’ye 

oranı Norveç’te %42, İzlanda’da %41 ve Finlandiya’da %48 düzeyinde iken bu oran 2018 

yılında sırasıyla %48,7, %41,7 ve %53,1 olarak gerçekleşmiştir. İsveç’in kamu harcamalarının 

GSYH’ye oranı %53,3’ten %49,9’a ve Danimarka’nın %52,7’den %51,4’e düştüğü 

gözlenmiştir. Söz konusu dönemde kamu harcamalarının GSYH’ye oranı ortalama olarak 

Danimarka’da %53,4, Finlandiya’da %52,2, İsveç’te %51,4, Norveç’te %45,0 ve İzlanda’da 

%43,7 olarak tespit edilmiştir. Bu oran 2018 itibariyle ABD’de %34,7, Almanya’da %43,9 ve 

Türkiye’de %33,8 olarak gerçekleştiği düşünüldüğünde Nordik ülkelerindeki kamu 

harcamalarının yüksekliği dikkatlerden kaçmamaktadır. 

Nordik ülkelerindeki kamu harcamalarının çoğunluğunu eğitim, sağlık ve sosyal harcamalar 

oluşturmaktadır (Toprak, 2015: 161). Sosyal devlet anlayışının bir sonucu olarak bu ülkeler, 

Birleşmiş Milletler’in hazırladığı İnsani Gelişim Endeksi ve Dünya Mutluluk Endekslerinde üst 

sıralarda yer almaktadır. Tablo 2 ve Tablo 3’te bu endekslere ait dünya sıralamasındaki ilk on 

beş ülke gösterilmiştir. 
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Tablo 2: İnsani Gelişim Endeksi 2017 

Sıralama Ülke Puan 

1 Norveç 0.953 

2 İsviçre 0.944 

3 Avustralya 0.939 

4 İrlanda 0.938 

5 Almanya 0.936 

6 İzlanda 0.935 

7 Hong Kong 0.933 

7 İsveç 0.933 

9 Singapur 0.932 

10 Hollanda 0.931 

11 Danimarka 0.929 

12 Kanada 0.926 

13 ABD 0.924 

14 B. Krallık 0.922 

15 Finlandiya 0.92 

Kaynak: BM İnsani Gelişim Endeksi 2018 

Tablo 3: Dünya Mutluluk Endeksi 2016-2018 

Sıralama Ülke Puan 

1 Finlandiya 7.769 

2 Danimarka 7.600 

3 Norveç 7.554 

4 İzlanda 7.494 

5 Hollanda 7.488 

6 İsviçre 7.480 

7 İsveç 7.343 

8 Y.Zelanda 7.307 

9 Kanada 7.278 

10 Avusturya 7.246 

11 Avustralya 7.228 

12 Kosta Rika 7.167 

13 İsrail 7.139 

14 Lüksemburg 7.090 

15 B. Krallık 7.054 

Kaynak: BM Dünya Mutluluk Raporu 2019 

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan İnsani Gelişim Endeksi üç ana 

unsur temelinde hazırlanmaktadır. Bu üç ana unsur; uzun, sağlıklı ve yaratıcı bir hayat yaşamak 

(sağlık), bilgi ve eğitim alabilme imkanına sahip olmak (eğitim) ve insana yaraşır bir hayat için 

gerekli kaynaklara (gelir) ulaşabilmektir (İngev, 2019). Tablo 2’de 2017 yılına ait İnsani 

Gelişme Endeksi sıralaması verilmiştir. Tabloya göre Nordik ülkelerinin tamamı üst sıralarda 

yer almaktadır. Listenin ilk sırasında 0.953 puan ile Norveç yer alırken, Finlandiya 0.920 puanla 

on beşinci sırada bulunmaktadır.  

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından hazırlanan Dünya 

Mutluluk Raporu ülkelerin gelir, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük, güven ve 

cömertlik değişkenleri bakımından kıyaslama yapmaktadır. Tablo 3’te Dünya Mutluluk Raporu 

sıralamasına yer verilmiştir. Tabloya göre Nordik ülkelerinden Finlandiya, Danimarka, Norveç 

ve İzlanda ilk dört sırada yer almaktadır. İsveç ise 7.343 puanla yedinci sırada bulunmaktadır. 

Raporda temel değişkenlerden ayrı olarak internet kullanımının ve bağımlılığının mutluluğa 

etkisi de incelenmiştir.  Buna göre, zamanın çoğunu dijital medyada harcayan bireylerin, bu 

ortamlarda daha az vakit geçirenlere kıyasla daha mutsuz olduğu ifade edilmiştir (BM, 2019: 

95).   

3. Nordik Ülkelerinde Teknoloji 

Nordik ülkeleri yüksek eğitim seviyesi, verimli Ar-Ge harcamaları, etkin teknolojik altyapısı 

ve kamu-özel sektör iş birliği vasıtası ile yenilik ve teknoloji alanında başarılı bir performans 

göstermektedir. Bu durum çeşitli yenilik ve teknoloji endekslerinde de kendini göstermektedir. 

Tablo 4’te Avrupa Yenilik Skorbordu ve Tablo 5’te Küresel Yenilik Endeksi sıralamalarına yer 

verilmiştir. 
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Tablo 4: Avrupa Yenilik Skorbordu 2018 

Ülke Endeks Puanı 

İsviçre 170,57 

İsveç 147,74 

Finlandiya 145,87 

Danimarka 140,94 

Hollanda 134,99 

Lüksemburg 129,20 

Belçika 128,06 

Birleşik Krallık 127,82 

Norveç 127,71 

Almanya 126,88 

Avusturya 124,82 

İzlanda 118,90 

İsrail 118,15 

İrlanda 117,63 

Fransa 111,01 

Türkiye 64,41 

Kaynak: EU, European Innovation Scoreboard 2019 

Tablo 5: Küresel Yenilik Endeksi 2018 

Ülke Endeks 

Puanı 

Avrupa 

Sıra 

Dünya 

Sıra 

İsviçre 68.40 1 1 

Hollanda 63.32 2 2 

İsveç 63.08 3 3 

Birleşik 

Krallık 

60.13 4 4 

Finlandiya 59.63 5 7 

Danimarka 58.39 6 8 

Almanya 58.03 7 9 

İrlanda 57.19 8 10 

Lüksemburg 54.53 9 15 

Fransa 54.36 10 16 

Norveç 52.63 11 19 

Avusturya 51.32 12 21 

İzlanda 51.24 13 23 

Türkiye 37.42 33 50 

Kaynak: Global Innovation Index 2018 Rankings 
 

Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında oluşturulan “Avrupa Yenilik Skorbordu”, bilgi ve iletişim 

teknolojileri seviyesini ölçmede yenilik ve Ar-Ge’yi öne çıkaran bir puanlama yöntemini 

benimseyerek ülkelerin araştırma ve yenilik sistemlerinin görece güçlü ve zayıf yönlerinin 

karşılaştırmalı bir değerlendirmesini sunmaktadır (European Union, 2019: 8). Tablo 4’te bu 

endekse ait puanlar sıralanmıştır. Buna göre, İsveç, Finlandiya ve Danimarka Avrupa’da ilk 

dört ülke içerisinde yer alırken Norveç 127,71 puan ile dokuzuncu, İzlanda ise 118,90 puan ile 

on ikinci sırada bulunmaktadır. 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü öncülüğünde hazırlanan Küresel Yenilik Endeksi dünyadaki 126 

ülke ve ekonominin inovasyon performansı hakkında ayrıntılı ölçümler sağlamaktadır. Politik 

çevre, eğitim, altyapı ve iş dünyası dahil olmak üzere  toplam 80 gösterge ile hazırlanan endeks 

geniş bir yenilik vizyonu sunmaktadır (Wipo, 2019). Küresel Yenilik Endeksi puan ve 

sıralamalarına Tablo 5’te yer verilmiştir. Nordik ülkeleri bu endekste de başarılı bir sonuç elde 

etmiş ve hem dünya geneli hem de Avrupa’da üst sıralarda yer almıştır. 

Nordik ülkeleri çeşitli teknoloji göstergeleri bağlamında da birçok AB ve OECD ülkesini geride 

bırakmıştır. Tablo 6’da bu göstergelere ait bilgiler sunulmuştur. Tabloya göre Nordik ülkeleri 

bireysel internet kullanımı ve eğitim harcamaları bakımından oldukça güçlü durumdadır. 2017 

yılında İzlanda’da internet kullanım oranı %98,3, Danimarka’da %97,1’dir. Bu oran AB’de 

%80,6 ve OECD ülkelerinde %79,3 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ise %64,7 ile Nordik 

ülkelerinin oldukça gerisinde kalmıştır. Eğitim harcamalarında yine İzlanda başı çekmektedir. 

2017 yılında İzlanda GSYH’nin %7,6’sını eğitim harcamalarına ayırmıştır. Bu oran AB’de 

%4,8 ve OECD ülkelerinde %4,5 olarak gerçekleşmiştir. 
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Tablo 6: Teknoloji Göstergeleri 2016-2017 

 Yüksek 

Tek. 

İhracatı  

(% Toplam 

Ürün 

İhracatı) 

Ar-Ge 

Harcamaları 

(% GSYH) 

BİT Malları 

İhracatı  

(% Toplam 

Mal 

İhracatı) 

Bilgisayar, 

İletişim vb. 

(% Toplam 

Hizmet 

İhracatı) 

Eğitim 

Harcamaları 

(% GSYH) 

Bireysel 

İnternet 

Kullanımı  

(% Nüfus) 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Norveç 19.3 18.4 2.0 2.0 1.1 1.1 37.3 33.4 6.4 6.4 97.3 96.5 

Danimarka 15.4 11.6 3.1 3.0 3.7 3.9 36.1 32.5 6.9 6.9 97.0 97.1 

İsveç 14.3 13.2 3.3 3.4 6.8 6.1 61.2 60.4 7.1 7.1 89.7 96.4 

İzlanda 23.2 13.8 2.1 2.1 0.1 0.2 18.9 15.8 7.6 7.6 98.2 98.3 

Finlandiya 8.4 7.8 2.7 2.7 2.7 2.7 74.8 73.2 6.4 6.4 87.7 87.5 

AB 16.3 14.3 2.0 2.0 5.3 5.3 47.0 50.2 4.8 4.8 79.3 80.6 

OECD 17.5 13.9 2.3 2.3 7.0 7.0 46.8 48.6 4.5 4.5 78.1 79.3 

Türkiye 2.0 2.5 0.94 0.96 1.3 1.3 10.9 10.2 3.8 3.8 58.3 64.7 

Kaynak: Dünya Bankası WDI, Ar-Ge Harcamaları Eurostat’tan sağlanmıştır. 
Toplam ürün ihracatı içinde yüksek teknolojili ürün ihracat oranlarında Norveç %18,4 ile, 

GSYH içinde Ar-Ge harcamaları oranında İsveç %3,4 ile, toplam mal ihracatı içinde BİT 

malları ihracat oranında İsveç %6,1 ile ve toplam hizmet ihracatı içinde bilgisayar, iletişim vb. 

ihracat oranında yine İsveç %60,4 ile başarılı bir performans sergilemiştir. 

4. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Nordik ülkeleri eğitimli iş gücü, teknolojik altyapısı ve mali devlet desteği ile dünya teknoloji 

sektöründe söz sahibi bölgeler arasında yerini almıştır. Bölge, Avrupa'nın en büyük teknoloji 

şirketlerine ev sahipliği yapmakta olup, Silikon Vadisi’nin hemen ardından en güçlü start-up 

ekosistemleri sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır.  Spotify, Skype, Soundcloud, Klarna, 

Minecraft ve Candy Crush Saga gibi milyar dolarlık (teknoloji kökenli) şirketler bu bölgenin 

şirketleridir (McKenna, 2017). 

 

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinin son teknoloji ile donatılmış veri merkezleri Nordik 

ülkelerinde bulunmakta ve bu veri merkezlerinin toplam değeri yaklaşık 3 milyar dolar 

kadardır. İsveç, Danimarka ve Finlandiya, sırasıyla Google, Facebook ve Apple veri 

merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır. Teknoloji şirketlerinin bu bölgeye yatırım yapmasının 

en önemli sebepleri hidroelektrik ve rüzgâr enerjisi ile üretilen enerji fiyatlarının düşüklüğü, 

veri merkezlerinin en büyük sıkıntısı olan ısınmanın iklim sayesinde düşük kalması, kamu 

yatırım teşvikleri, yüksek eğitimli işgücü ve yüksek yönetim kalitesi olarak sıralanmaktadır 

(Christensen vd, 2018). 

Nordik ülkelerindeki teknoloji başarısının altında yatan nedenleri aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür (McKenna, 2017, Grossinger, 2015). 

 Eğitim sistemi 

Nordik eğitim sistemi teknoloji alanında kalifiye işgücü yetiştirme konusunda başarılı bir 

sistem uygulamaktadır. Okullarda küçük yaşlardan itibaren girişimcilik yeteneği olan 

öğrencilere özel ilgi gösterilmektedir. Örneğin Finlandiya’da bilgisayar kodlama ve 

programlama dersleri müfredata alınmış durumdadır. Nokia, Linux ve Liukas gibi teknoloji 

şirketleri Finlandiya kökenlidir. 
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 Kurumsal Destek 

Nordik ülkeleri yeni girişimleri yeniliğin ve teknolojik ilerlemenin odak noktası olarak 

nitelendirdiklerinden yeni girişimlerin uzun vadede büyümeleri ve uluslararası hale gelmeleri 

için desteklemektedir. Ayrıca teknoloji sektörü devlet fonu ile finanse edilen hızlı fiber internet 

hızı gibi fiziksel altyapıdan kolayca yararlanabilmektedir. 

 Kümelenme Sistemi 

Nordik bölgesi farklı ülkelerden oluşmasına rağmen başarıya ulaşmasının sırrı bölgedeki lider 

isimlerin birbiriyle yakın üyelerden oluşan bir küme yaratabilmiş olmasıdır. Paylaşılan kültürel 

tarih ve yakınlıklar kadar dillerdeki benzerlik ve düşük sınır kontrolü de bu bölgeyi adeta bir 

“yerel bölge” ye dönüştürmüştür. Bu ülkeler kendi aralarında bir sınır ötesi ağ kurmak suretiyle 

teknoloji paylaşımında üst düzey iş birliği göstermektedir. 

 Uluslararası Bakış Açısına Sahip Yerel Sermaye Ekosistemi 

Nordik ülkelerinde girişimciler önce küçük ve teknoloji yoğun yerel bir pazar ile işe başlayarak 

deneyim kazanmakta ve sonrasında küresel pazarlara açılarak başarılı olma şanslarını 

artırmaktadır. 

 Politik İstikrar ve Güven 

Nordik ülkelerinde ekonomik sistemin kurulması açısından hayati önem sahip politik istikrar 

ve demokratik düzen sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Hükümetler şeffaflık ve teknolojiyi 

geliştirme konusundaki vaatlerini yerine getirmektedir. Bu durum halkın ve şirketlerin verdiği 

vergilerin hükümet tarafından harcanma şekline güven duyulmasını sağlamaktadır. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirme yollarından 

birisi katma değeri yüksek teknoloji ürünlerinin üretimini artırmaktır. Bunu sağlamak için 

Nordik ülkelerine benzer kamu destekli bir sermaye sistemi ve etkin bir teknolojik altyapının 

kurulması gerekmektedir. Böylece hem yerel girişimcilerin önü açılacak hem de uluslararası 

şirketlerin doğrudan yatırımları ülkeye çekilebilecektir. Kuşkusuz coğrafi bölge, kültürel yapı, 

doğal şartlar vb. unsurlar başarıya ulaşmada son derece önemlidir. Ancak her ülke başarılarıyla 

kendisinden söz ettiren bu ülkelerin teknoloji politikalarını kendi yapısına uygun hale 

dönüştürme suretiyle hedeflerine ulaşabilecektir. 
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Küresel E-Ticaret ve Marka Değeri 
 

H.Önder Sarıdoğan1 

 

 
Özet 

Günümüzün rekabetçi ticaret ortamında, şirketler işlemlerini verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirmenin 

yollarını aramaktadır. İnternet, ürün ve hizmetlerin satın alınması ve satılması için esnek bir platform ortamı 

sağlamaktadır. İnternetin hızla yayılması, bugün dünyada yaygın bir fenomen haline gelen elektronik ticaret 

kavramını ortaya çıkarmıştır. İnternet tabanlı ekonomik yapılar ve bilgi grupları, kuruluşlar ve bireylere ülke içi 

ve ülke dışından mal ve hizmet satın alma kolaylığı sağladığı için yeni ticari düzeni oluşturmaktadır. E-ticaret 

ticari hayatta birçok köklü değişikliğe yol açmıştır; e-ticaret yalnızca müşterilerin ve tedarikçilerin satış ya da satın 

alma şeklini değiştirmemiş, aynı zamanda marka değerine bakış açısını da değiştirmiştir. Bu çalışmanın amacı 

günümüz ticari hayatında e-ticaretin yerinin ve öneminin tespit edilerek şirketlerin marka değeri üzerindeki etkileri 

araştırmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik ticaret, marka, internet 

JEL Sınıflandırması: L81, L20, L86 

 

Global E-Commerce and Brand Value 
 
Abstract 

In today’s competitive business environment, companies seek ways to perform transactions efficiently and 

effectively. The internet has created a flexible platform for the buying and selling of products and services. The 

rapid proliferation of the internet gave rise to the concept of electronic commerce which has become a common 

phenomenon in the world today. Internet-based economic structures and information groups are the new business 

reality, as organisations and individuals revel in the ease of purchasing commodities and services from local and 

foreign shores. It is undeniable that e-commerce has changed many things in the business; it not only has changed 

the way they sell or purchase with their customers and suppliers but it has also changed the perspective of brand 

value. The aim of this study is to determine the place and importance of e-commerce in today's commercial life 

and to investigate the effects on the brand value of companies 

Keywords: Electronic commerce, brand, internet 

JEL Classification: L81, L20, L86 

 

 

1. Giriş 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim hayatın her alanında olduğu gibi 

işletmelerin üretim ve satış politikalarında da köklü değişimlere yol açmaktadır. Globalleşme 

olgusu ile ticari hayattaki rekabet anlayışı da değişime uğramaktadır. Rekabet, ülke sınırlarını 

aşarak küresel bir unsur haline gelirken, işletmelerin tüm dünyada rekabet edecek kalitede ve 

fiyatta mal ve hizmet üretmeleri gerekmektedir. Dünya kalitesinde mal ve hizmet üreten 

firmalar farklı satış kanallarını kullanarak olası krizlerin etkilerini azaltabilmektedir. 

E-ticaret, bilgisayar, ağ teknolojisi ve bilgi iletişim teknolojisi uygulamaları ile ticari 

faaliyetlerin ve kâr amacı gütmeyen iş veya hizmet faaliyetlerinin toplamını ifade etmektedir. 

E-ticaret, elektronik bilgi teknolojisinin ticarette uygulanmasıyla ortaya çıkan yeni bir ticaret 

şeklidir. Geleneksel ticaret ile karşılaştırıldığında, e-ticaretin daha az aracı, daha hızlı işlem 

süresi ve işletmeler için daha az stok baskısı yaratma gibi birçok farklı avantajı vardır (Liu, 
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2013: 81). Küresel e-ticaret yerel ekonomilerin gelişmiş ekonomilere ve küresel piyasalara 

entegre olması açısından önem arz etmektedir (Zanbak ve Gülşen, 2018: 416). 

Şirketlerin markalaşma konusunda atmaları gereken en önemli adımlardan biri tüketicilere 

ulaşmak ve tüketicileri kendilerine ve yaratmak istedikleri markaya bağlı duruma getirmektir. 

Şirketler bu amaçlarına ulaşmak için ürünlerini tüketicilere duyurmak ve satış sürecine hazırlık 

yapmaları gerekmektedir. Ürünlerin duyurumu ve satış sürecinin başlatılması faaliyetlerinin 

çekirdeğini pazarlama faaliyetleri oluşturmaktadır (Sözer ve Civelek, 2003: 189). Bu bağlamda, 

e-ticaretin zaman ve mekân önemsemeksizin dünyanın hemen hemen her yerinde ve saatin de 

müşterilerine alışveriş imkânı sunabilmesi en önemli avantajlarından biridir. Toplumların 

günlük yaşamının her alanında karşılaştığı teknolojik araç gereç ve iletişim yöntemleri, marka 

ve markalaşma şartlarını da yakından etkilemiştir. Marka değeri ve markalaşma kavramlarına 

yüklenen yeni anlamlar ve çok yüksek meblağlar ile ifade edilen kıymet bedellerinin e-ticaret 

ile ilişkisi araştırılan konuların başında gelmektedir.  

2. Dünya’da E-Ticaret 

E-ticaret sektörü dünya çapında sürekli olarak büyümekte ve her geçen gün yeni e-ticaret 

pazarları ortaya çıkmaktadır. Yıllar içinde toplam perakende satışların içindeki e-ticaret satışları 

sürekli artarak önemli miktarlara ulaşmıştır. Tablo 1’de 2019 yılında gerçekleşmesi beklenen 

dünya e-ticaret verileri yer almaktadır. 

Tablo 1: Dünya Çapında Perakende E-Ticaret (2019) 

Ülke Yıllık Online Satışlar (Milyar $) Toplam Perakende Satışların İçinde E-

Ticaret Payı (%) 

Çin 1.973,04 33.6 

ABD 534,95 9.8 

İngiltere 143,19 19.3 

Japonya 134,10 9.7 

Almanya 87,54 9.9 

Fransa 56,69 7.3 

Güney Kore 54,14 14.7 

Kanada 44,98 8.8 

Brezilya 29,65 4.6 

Avustralya 25,61 7.2 

Dünya 3,578.06 12,8 

Kaynak: emarketer 

E-Marketer internet sitesinin hazırladığı “Worldwide Retail Ecommerce Sales: Emarketer’s 

Updated Estımates And Forecast Through 2019” adlı rapora göre 2019 yılında Çin’in yıllık 

yaklaşık 1.973 milyar dolarlık satış hacmi ile dünyanın en büyük e-ticaret pazarı olması 

beklenmektedir. Bununla birlikte Çin’in toplam perakende satışlarının içinde e-ticaretin payı 

%33,6 olarak gerçekleşecektir. Rapora göre, Avrupa’da en büyük e-ticaret hacmine sahip ülke 

İngiltere’dir. İngiltere’de 2019 yılında yaklaşık 143 milyar dolarlık satış hasılatı beklenirken, 

%19,3 oranı ile toplam perakende satışlarının içinde en yüksek e-ticaret satış oranına sahip 

ülkelerden birisi olacaktır. Dünya geneline bakıldığında ise 2019 yılında yaklaşık 3,6 trilyon 

dolarlık satış hacmi beklenirken, toplam perakende satışların içinde e-ticaret payının %12,8 

olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 

İnternet, ürün ve hizmetlerin satın alınması ve satılması için esnek bir platform ortamı 

sağlamaktadır. İnternet heterojen, dinamik, birlikte çalışabilirlik ve diğer özelliklere sahip açık 

bir küresel ağdır (Chunling, 2015: 2069). Dünya geneli web ağlarının genişlemesi ve daha hızlı 

internet bağlantılarının sağlanması ile hane ve firmalarda internet kullanım miktarları artış 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts          Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                            10-13th October 2019 
 

246 
 

göstermiştir. Bu durum internetten alışveriş yapanların sayısını da her geçen yıl artırmıştır. 

Tablo 2’de bölgelerde ve dünya geneli dijital alışveriş yapanların sayısı verilmiştir. 

Tablo 2’ye göre 2014 yılında dünya geneli yaklaşık 1,3 milyar kişi dijital yollardan alışveriş 

yaparken, bu rakamın 2019 yılında yaklaşık 2 milyar kişiye yükselmesi beklenmektedir. Çin 

öncülüğünde Asya-Pasifik en çok online alışveriş yapılan bölge olmaktadır. 

Tablo 2: Dünya Geneli Dijital Alışveriş Yapanların Sayısı (milyon) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Asya-Pasifik 616,6 711,1 812,2 921.6 1,025.1 1,139.6 

Batı Avrupa 191,4 199,4 205,6 210.6 215.0 218.8 

Kuzey Amerika 182 189,9 197,6 204.9 211.0 215.4 

Orta Doğu-Afrika 128,1 142,6 159,1 177.6 198.5 218.0 

Latif Amerika 103,9 115,8 126,8 137.1 147.2 155.5 

Orta-Doğu Avrupa 96,4 103,7 108,8 113.3 117.4 121.4 

Dünya 1.317,8 1462,4 1.610,1 1,765.2 1,914.1 2,068.7 

Kaynak: emarketer 

3. Türkiye’de E-Ticaret 

Türkiye’de internet ve kredi kartı kullanımının yaygınlaşması ile e-ticaret pazarı büyümeye 

devam etse de dünya ortalamasının altında kalmaktadır. Perakende e-ticaret hacmi 2017’de 

%12 büyüyerek 11,6 milyar dolara ulaşmıştır. Ancak bu hızlı büyümeye rağmen e-ticaretin 

toplam perakendeden aldığı pay henüz %4,1 seviyesindedir. Bu rakamın dünya ortalaması 

gelişmiş ülkelerde %9,8, gelişmekte olan ülkelerde ise %4,8 olarak gerçekleşmiştir (TÜBİSAD, 

2018: 18). 

Şekil 1’de Türkiye’de e-ticaret pazar büyüklüğü gelişimi 2013-2017 dönemi için gösterilmiştir. 

2013 yılında 7,4 milyar dolar sektör büyüklüğü yıllık ortalama %12 büyüyerek 2017 yılında 

11,6 milyar dolara ulaşmıştır.  

Şekil 1: Türkiye’de E-Ticaret Pazarı Gelişimi (Milyar $) (2013-2017) 

 
Kaynak: TÜBİSAD, Türkiye’de E-Ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü, Mayıs 2018, s.14 

Türkiye’deki e-ticaret pazarının içeriği incelendiğinde 2017 yılı itibariyle ilk sırada 4,1 milyar 

dolarlık hacim ile tatil ve seyahat harcamaları gelmektedir. Tatil ve seyahat harcamalarını 4,0 

milyar dolar ile sadece online perakende2 harcamaları izlemektedir. Çok kanallı perakende3 2,3 

milyar dolar ve online yasal bahisler 1,2 milyar dolarlık hacimlere sahiptir (TÜBİSAD, 2018: 

13). 

                                                 
2 Fiziksel mağazası olmayıp sadece internet üzerinden satış yapanlar  
3 Hem internet üzerinden hem de fiziksel mağazadan satış yapanlar. 
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İnternet üzerinden yapılan kartlı ödeme işlemlerine ait istatistiklerin incelenmesinin 

Türkiye’deki e-ticaretin gelişimi hakkında fikirler sunacağı düşünülmektedir. Bankalararası 

Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Türkiye’deki internet üzerinden yapılan yerli kredi 

kartlarına ait harcama turarı 2016 yılında yaklaşık 69 milyar TL iken bu rakam 2018 yılında 

%92,7 artarak yaklaşık 133 milyar TL tutarına ulaşmıştır. Tablo 3’te Türkiye’deki yerli ve 

yabancı kredi kartlarına ait internetten yapılan kartlı ödeme işlemleri tutarları verilmiştir. 

Tablo 3:İnternetten Yapılan Kartlı Ödeme İşlemleri Tutarı (Milyon TL) 

 Yerli Kartların Yurt İçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı 

 Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam 

2016 63.478,88 5.404,61 68.883,49 63.478,88 4.889,64 68.368,52 

2017 90.943,16 7.312,81 98.255,97 90.943,16 8.126,36 99.069,52 

2018 122.845,70 9.781,08 132.626,77 122.845,70 16.065,27 138.910,97 

Kaynak: BKM 

Tablo 3’te verilen harcama tutarlarının detayına bakıldığında ise, Türkiye’de en çok harcama 

sırasıyla giyim ve spor malzemesi, seyahat bileti, araç kiralama vb., ev eşyası (mobilya, 

oyuncak, beyaz eşya, vb.; tüketici elektroniği hariç), gıda maddeleri veya günlük gereksinimler 

ve kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) ürünlerine yapılmıştır (TUİK, 2018). 

E-ticaretin gelişiminde ürün veya hizmet arz eden işletmelerin elektronik ağ sistemlerine uyum 

sağlaması ve katılımı kuşkusuz e-ticaretin gelişiminin en önemli aşamalarından birisidir. Hane 

halkları internet veya diğer dijital ortamlardan e-ticaret yapmak istese de eğer karşısında 

güvenilir ve teknolojik altyapısını kurmuş işletme bulamazsa bu isteği karşılıksız kalacaktır. 

Tablo 4’te Türkiye’de dijital ortamlardan sipariş alan girişimlerin oranları verilmiştir. 

Tablo 4: Web Sitesinden veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) ile Ürün Siparişi Alan 

Girişimler, 2016, 2017 

 Tüm Girişimler Bilgisayar Kullanan Girişimler 

Çalışan Sayısına Göre Büyüklük Grubu 2016 2017 2016 2017 

10-49 10.1 9.0 10.5 9.3 

50-249 12.9 12.1 13.1 12.3 

250+ 20.9 21.8 21.0 21.9 

Kaynak: TUİK, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2018  

Türkiye’de girişimlerin %9,8'i 2017 yılında internet (web siteleri, online mağazalar ve mobil 

uygulamalar) üzerinden ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) ile mal/hizmet siparişi 

aldı/satış yapmıştır (TUİK, 2018). Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre bu oran 250 ve üzeri 

çalışanı olan girişimlerde %21,8 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %12,1 ve 10-49 çalışanı 

olan girişimlerde ise %9 olarak gerçekleşmiştir. Rakamlar Türkiye’de web sitesi üzerinden 

veya elektronik veri alışverişi (EDI) ile ürün/hizmet siparişi alan girişimlerin sayısının oldukça 

sınırlı olduğunu göstermektedir. 
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Türkiye’deki bilgisayar ve internet kullanım oranlarına Tablo 5’te yer verilmiştir.  

Tablo 5: En Son Kullanım Zamanına Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı, 2017, 2018 

           En Son Kullanım Zamanı  

 

           Bilgisayar                          İnternet 

Toplam Toplam 

2017 2018 2017 2018 

Bilgisayar ve İnternet Kullananlar 56.6 59.6 66.8 72.9 

           Son Üç Ay İçinde 44.5 45.5 64.7 71.0 

           Üç Ay ile Bir Yıl Arasında                                

 

4.1 3.7 1.1 0.9 

           Bir Yıldan Önce 

 

8.1 10.4 1.1 0.9 

           Hiç Kullanmadı 

 

43.4 40.4 33.2 27.1 

 

TÜİK araştırması sonuçlarına göre 2018 yılında 16-74 yaş grubu bireylerin %59,6'sının 

bilgisayar ve %72,9'unun internet kullandığı saptanmıştır. Bu oranlar 2017 yılında sırasıyla 

%56,6 ve %66,8 olarak gerçekleşmiştir. 

“We are social” ve “Hootsuit” tarafından her yıl yayımlanan internet ve sosyal medya 

istatistikleri “Digital 2019 in Turkey” raporuna göre, 82,4 milyon nüfusa sahip Türkiye’de; 

 Nüfusun %72’sini oluşturan 59,36 milyon internet kullanıcısı bulunmakta ve bunların 

56,3 milyonu telefonlarından internete bağlanmaktadır. 

 Nüfusun %63’ünü oluşturan 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunmakta ve 

bu kullanıcıların 44 milyonu mobil cihazlar ile sosyal medyaya bağlanmaktadır. 

 Yetişkin insanların %98’i cep telefonu kullanırken, bunların %77’si akıllı telefon 

kullanmaktadır. 

 Masaüstü bilgisayar veya laptop kullananların oranı %48 iken, tablet kullananların oranı 

ise %25 düzeyindedir. 

 Giyilebilir teknoloji ürünleri kullananların oranı ise %9 olarak tespit edilmiştir. 

Söz konusu istatistiklerin hedef kitle belirleme, dijital ve sosyal medya pazarlama stratejileri, 

mecra seçimi gibi işletme stratejilerinde kullanılmasının sürdürülebilirlik açısından son derece 

yararlı olacağı düşünülmektedir. 

4. E-Ticaret ve Marka Değeri 

Herhangi bir ürünün kime ait olduğu veya nerede yapıldığını göstermek için işaretlenmesi 

kısaca marka kavramını ifade etmektedir. İşletmeler her yıl büyük miktarda bütçeyi; pazarda 

başarılı olabilmek ve yaşamlarını devam ettirebilmek, marka imajını yerleştirmek, iletişim 

stratejilerinde marka kişiliğini vurgulamak, tüketicilerin marka tercihlerini yönlendirmek için 

kullanmaktadırlar (Topçu, 2017: 226).  

Dünyanın en güçlü, en değerli ülkelerinin arkasında güçlü markaları yer almaktadır. Dünyanın 

önde gelen ekonomilerinde marka, insan, uzmanlık, ilişki ve diğer fikri mülkiyet hakları 

sürdürülen çoğu faaliyetin arsa, bina, makine gibi fiziki varlıklar oranını çoktan aşmış 

bulunmaktadır. Güçlü markalar markanın göreceli ağırlığını arttırmakta böylece daha yüksek 

bir fiyatı hak etmekte, rakiplerine göre daha çok satılmakta ve daha güçlü bağlılık sağlamaktadır 

(İlgüner, 2019: 6). 

Şirketlerin markalaşma adına atmaları gereken ilk adım ürünlerini tüketicilere duyurmak ve 

satış sürecine hazırlık yapmaktır. Ürünlerin duyurumu ve satış sürecinin başlatılması 

faaliyetlerinin çekirdeğini pazarlama faaliyetleri oluşturmaktadır. Günümüzde pazarlama 

faaliyetleri eskiye oranla daha fazla araçla ve yolla yapılabilmektedir. Son yıllarda en çok 
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kullanılan pazarlama faaliyetlerinden birisi de internet üzerinden yapılan pazarlama şeklidir. 

İnternet üzerinden yapılan pazarlama ve satış faaliyetleri daha az maliyetle ve çok büyük bir 

tüketici kitlesine haftanın yedi günü 24 saat boyunca ulaşma imkânı sunmaktadır (Sözer ve 

Civelek, 2003: 192).  

İnternet üzerinde markalaşma yaratabilmek için firmaların bir web sitesine sahip olması 

gerekmektedir. Web sitesinden sonra firmaların müşterilere ulaşmak amacıyla e-pazarlama 

yapmaları ve daha yüksek kitlelere ulaşmak için e-reklam faaliyetlerini yürütmeleri 

gerekmektedir. Böylece şirketin bilinilirliği ve marka tanınma oranı artmaktadır. Sonraki 

adımda şirketlerin mevcut müşterilerine kişiselleştirilmiş hizmet vermeye başlamaları ya da 

diğer bir deyişle müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarını sağlamaları sonucu sadık müşteriler 

ve bu müşterilerin sadık oldukları bir marka ortaya çıkmaktadır (Sözer ve Civelek, 2003: 193). 

Bu bağlamda markanın tanılabilirliği ve değeri daha fazla ön plana çıkabilmektedir. 

Tablo 6’da dünyanın en değerli ilk on markası yer almaktadır. Uluslararası marka 

değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" araştırmasına 

göre, bir e-ticaret sitesi olan Amazon dünyanın en değerli 500 markasının yer aldığı listede 

birinci olurken Amazon’un 2018 yılındaki 151 milyar dolarlık marka değerini %25 artırarak 

188 milyar dolara çıkarttığı gözlenmiştir. 

 

Tablo 6: Dünyanın En Değerli 10 Markası (Milyar $) 

Marka İsmi Marka Değeri 2018’e Göre Değişim 

Amazon 187.9 +24.6% 

Apple 153.6 +5.0% 

Google 142.8 +18.1% 

Microsoft 119.6 +47.4% 

Samsung 91.3 -1.1% 

AT&T 87 +5.6% 

Facebook 83.2 +8.7% 

ICBC 79.8 +34.9% 

Verizon 71.2 +13.3% 

China Construction Bank 69.7 +22.8% 
Kaynak: Brand Finance Global 500, March 2019 

 

Listenin ilk dört sırasında yer alan şirketlerin internet ve teknoloji sektörü şirketleri olduğu 

dikkatlerden kaçmamaktadır. Henüz 1994 yılında kurulan Amazon şirketinin dünyanın en eski 

ve en köklü şirketlerini marka değeri açısından geride bırakması e-ticaretin geldiği noktayı 

göstermesi açısından son derece önemlidir. Örneğin 1926 yılında kurulan Mercedes-Benz’in 

marka değeri Amazon’un üçte biri yaklaşık 60 milyar dolar kadardır. Ayrıca 2018 yılında 

Amazon istihdam ettiği personel sayısı yaklaşık 648 bin iken aynı yıl Mercedes-Benz yaklaşık 

168 bin kişi istihdam etmiştir. 

E-ticaret özellikle 90’lı yıllar ile beraber birçok küresel şirketin kuruluşuna ön ayak olmuş ve 

dünya geneline yayılmasında büyük rol oynamıştır. Tablo 7’de 2019 yılı itibariyle dünyanın en 

büyük yedi e-ticaret şirketi verilmiştir. 

Tablo 7: Dünyanın En Büyük E-Ticaret Şirketleri 

Şirket GMV*  Kuruluş Yeri\Yılı 

Alibaba 768 Milyar $ Çin 1999 

Amazon 239 Milyar $ ABD 1994 

JD.com 215 Milyar $ Çin 1998 
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eBay 93 Milyar $ ABD 1997 

Shopify 33 Milyar $ Kanada 2004 

Rakuten 31 Milyar $ Japonya 1997 

Walmart 19 Milyar $ ABD 2000** 

Kaynak: Alibaba, Amazon, JD.com, eBay, Shopify, Rakuten, Walmart. 
* Online Sitelerde Sistemden Geçen Satış Hacmi (Gross Merchandise Value) 

**Perakende satışa 1962’de başlamıştır. 

5. Sonuç 

Küresel ekonomi 20 yy’in son çeyreğinden itibaren teknoloji, yenilik ve bilgi temelli 

ekonomiye geçiş konusunda bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşüm hayatın her alanında olduğu 

gibi ticaret üzerinde de köklü değişimlerin önünü açmıştır. Geleneksel perakende ticaret 

firmalarının büyük bir kısmı ya tamamıyla e-ticarete geçiş yapmış ya da perakende ticaret ile 

birlikte e-ticaret faaliyetlerini de hayata geçirmiştir. E-ticaretin avantajları ve düşük maliyeti 

sebebiyle e-ticaret hacmi dünya genelinde ve Türkiye’de sürekli artış süreci yaşamıştır.  

E-ticaretin yaygınlaşması marka değeri ve markalaşma sürecini de etkilemiştir. Dünyanın her 

bölgesinde 7/24 ürünlerini ve hizmetlerini müşterilerine tanıtma ve ulaştırma imkânı bulan 

firmaların tanılabilirliği daha kısa sürede artabilmiştir. E-ticareti satış kanallarına entegre eden 

geleneksel firmalar dijital dönüşüm sayesinde satış ağını genişleterek gelirlerini 

yükseltebilmektedir.  
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Avrupa Birliği Ülkelerinde Eğitim Durumu Açısından Genç 

İşsizliğinin İstatistik Analizi 
 

Funda  H. Sezgin 1 

 

 
Özet 

Eğitimli işsizlik veya genç işsizliği günümüzde yaygınlaşan ve çözüm üretilmesi gereken önemli bir sorundur.  

Genç işsizliği, sadece gelişmekte olan ülkelerin değil, gelişmiş Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de en önemli 

sorunlarından biri haline gelmiştir. Diğer yandan, bir ülkenin gelişmişlik seviyesine bakılırken değerlendirilen en 

önemli ölçütlerden biri de eğitimdir. Eğitim, işsizlik riskini düşürerek ekonominin geneline olumlu bir katkıda 

bulunmaktadır. Özellikle, eğitimli gençlerin işsiz kalması günümüzde ekonomik koşulların etkilenmesi ve 

gençlerin de psikolojik olarak yıpranmasını da beraberinde getirmektedir. Avrupa Birliği küresel ekonomik 

krizinden önemli ölçüde etkilenmiş ve ekonomik büyümeden işsizliğe kadar önemli olumsuz etkiler yaşamıştır. 

Bu olumsuz etkileri aşabilmek için farklı iktisat politikaları uygulanmış, genç işsizliğinin aşılması amaçlı önlemler 

almıştır. Bu çalışmanın amacı, küresel kriz sonrasında uygulanan iyileştirme politikaları sonrasında, 2018 yılına 

yönelik olarak, eğitim düzeyi açısından genç işsizlik oranlarının nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır. Analiz 

sonucunda, eğitim açısından genç işsizliğin anlamlı farklılık gösterdiği, eğitim düzeyi arttıkça işsizlik azaldığı 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim düzeyi, genç işsizlik oranı, Avrupa Birliği 

JEL Sınıflandırması:  C12, E24, I20 

 

Statistical Analysis of Youth Unemployment in Terms of 

Education in European Union Countries 
 

Abstract 

Educated unemployment or youth unemployment is a common problem that needs to be solved. Youth 

unemployment has become one of the most important problems not only for developing countries but also for 

developed European Union (EU) member countries. On the other hand, education is one of the most important 

criteria when evaluating the development level of a country. Education contributes to the overall economy by 

reducing the risk of unemployment. In particular, the unemployed of educated young people today also affects the 

economic conditions and psychological wear of young people. The European Union has been significantly affected 

by the global economic crisis and experienced significant negative effects from economic growth to unemployment. 

In order to overcome these negative effects, different economic policies have been implemented and measures 

have been taken to overcome the youth unemployment. The aim of this study is to determine how young 

unemployment rates are affected in terms of education level for 2018 following the recovery policies implemented 

after the global crisis. As a result of the analysis, it was found that young unemployment showed a significant 

difference in terms of education and unemployment decreased as education level increased. 

Keywords: Level of education, youth unemployment , European Union 

JEL Classification: C12, E24, I20 
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1. Giriş 

Küresel bir sorun olarak görülen işsizliğin sonuçlarından en çok etkilenen kesim gençlerdir. 

Genç işsizliğinin önde gelen nedenleri arasında, genç olarak kabul edilen 15-24 yaş grubu 

arasında eğitime katılma oranının artması, yeni işler yaratılamaması, tecrübe yoksunluğu, 

gençlerin niteliklerinin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verememesi sayılmaktadır (Kıcır, 

2017:59). Söz konusu nedenlerden gençlerin eğitime katılma oranının artması dışında kalanlar, 

belli politikalarla çözülmesi mümkün olan özelliktedir. Fakat çözüm politikaları her zaman 

çabuk sonuç veremeyeceği için var olan küresel işsizlikten en fazla gençler etkilenmektedir 

(Bruno vd., 2014: 595).  İşsizlik sorunu bireyleri en verimli çağları olan gençliklerinde üretim 

ve ekonomik faaliyetlere katılmasını engelleyerek gençleri hem psikolojik olarak çaresizliğe 

sürüklemekte hem de gençlerin gelir kaybına maruz kalmalarına yol açmaktadır. Genç 

işsizliğini ivmelendiren unsurlar yeni işler oluşturulmaması, eğitim ve istihdam arasındaki 

ilişkinin sağlıklı bir biçimde kurulamaması, gençlerin niteliklerinin işgücü piyasasının 

ihtiyaçlarına cevap verememesidir (Goetschy,1999:119; Dietrich ve Möller,2015). 

Ekonomik etkilerinin yanı sıra genç işsizliği sonucu gençlerin iş piyasasına entegre 

edilememeleri ülkelerin gelecekle ilgili kalkınma ve refah beklentileri üzerinde bir tehdit 

unsuru oluşturmaktadır (Okur, 2014:21). Potansiyel üretim gücü olan genç işgücü, ülkelerin 

kalkınmasında önemli bir kaynaktır. Bu kaynak, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak 

nitelikli işgücüne dönüştürüldüğünde ise, toplumlar açısından avantaj oluşturacak bir değerdir. 

Aksi takdirde bu durum sosyo-ekonomik sorunların kaynağı haline dönüşebilmektedir 

(Açıkgöz,2017:2). Dolayısıyla, genel olarak işsizlik olgusunda olduğu gibi genç işsizliğinin de 

küresel bir sorun olarak görülmesi ve genç işsizliğinin çözümüne yönelik önlemler alınması 

gerekmektedir (Jensen vd., 2003: 310; Weishaupt vd., 2011:26). 

İşsiz olan, iş aramayı bırakan, cesareti kırılan veya kötü çalışma koşulları altında çalışan 

gençlerin kendileri, aileleri, toplum ve ekonomi açısından önemli maliyetleri vardır. Bu 

maliyetlerin insan üzerinde yarattığı ekonomik ve sosyal etkiler, işsizliği diğer iktisadi 

sorunlardan ayıran en önemli özelliktir (Goetschy, 1999; Ataman, 2001:2). Genç işsizliği, 2008 

yılında dünya piyasalarında yaşanan çöküşün ardından işgücü piyasaları önemli ölçüde 

zayıflayan ülkelerin karşı karşıya geldiği çözümü en acil sosyal ve ekonomik bir sorun olmuştur. 

Söz konusu durgunluk döneminde genç işsizliğin özellikle hızlı bir şekilde artış göstermesi 

politika odaklarını bu konunun üzerine çevirmiştir (Caporale ve Gil-Alana,2014). Genç işsizlik 

sorununu dikkate alan Avrupa’da, gençlerin istihdamının arttırılması ve işgücü piyasasına 

gençlerin aktif katılımının sağlanması politika hedeflerinin en üst sıralarında yer almaktadır 

(Taş ve Bilen, 2014:55). 

Son 20 yıllık süreçte dünya genelinde genç nüfus 139 milyon kişi artarken genç işgücü 35 

milyon kişi daralmıştır. Gençlerin işgücüne katılım oranı yine son 20 yılda %55’den %45’e 

düşüş göstermiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) 2019 yılı tahminlerine göre, dünya 

genelinde işsizlik oranı %5.8 iken genç işsizlik oranı %13.1’dir. Dünya genelinde olduğu gibi 

Avrupa Birliği ülkelerinde de genç işsizlik oranları genel işsizlik oranlarının iki katı 

düzeyindedir. Özellikle, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde her beş genç işçiden ikisinden 

fazlası ya işsizdir ya da çalıştığı halde yoksuldur ki bu durum tüm toplumları etkileyen çarpıcı 

bir gerçektir. Bu çalışmanın amacı, küresel kriz sonrasında uygulanan iyileştirme politikaları 

sonrasında, 2018 yılına yönelik olarak, eğitim düzeyi açısından genç işsizlik oranlarının nasıl 

etkilendiğini ortaya koymaktır. 
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2. Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde Genç İşsizlik  

Ekonomik bir birleşme hareketi olarak başlayan AB, günümüzde ekonomik boyutun ötesinde 

siyasi ve sosyal bir anlam kazanmıştır. Maastricht Anlaşmasıyla politik bir birlik olma yönü 

kuvvetlenen AB, 28 üyeli bir birlik olma yönüyle dünyada önemli bir bölgesel güç haline 

gelmiştir. Sosyal politikalarla ekonomi politikalarını bütünleştirme çabasında olan Avrupa 

Birliği, istihdam yaratılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, daha adil ve eşit gelir dağılımı 

konularında ağırlıklı olarak sosyal politikalara başvurmaktadır (De Lange vd., 2014:195). 

Avrupa ülkeleri coğrafi ve politik olarak birbirlerine yakındır, ekonomileri de birbirine bağlı ve 

entegre şekildedir. Bununla birlikte, ulusal politikaların komşu ülkeler üzerinde ölçüde sınır 

ötesi etkileri mevcuttur. Ülkelerarası oluşabilecek anlaşmazlıkları önlemek ve verimliliği 

sağlamak adına Avrupa Birliği seviyesinde ortak ekonomik eylemler gerçekleştirilmektedir 

(Arpaia ve Curci,2010:32). 

Avrupa ülkeleri arasında önemli farklılıklar olmasına rağmen işsizlik ve geçici istihdam 

problemi gençler arasında yüksek durumdadır (Blanchard, 2006:19). Küresel ekonomik krizin 

doğurduğu ekonomik durgunluğun sonuçları AB ülkeleri işgücü piyasalarında, nüfusun diğer 

kesimlerine kıyasla, yüksek işsizlik oranları ve uzun süreli işsizlik gençler üzerinde daha etkili 

olmuştur (Choudhry vd.,2012:81). 

Eğitim, AB gibi modern bilgi tabanlı ekonomilerde ekonomik büyümenin, istihdamın ve 

ücretlerin önde gelen belirleyicisidir. Eğitimin ekonomik boyutunu göz ardı etmek, yoksulluk, 

sosyal dışlanma ve sosyal güvenlik sistemlerinin finansal sürdürülebilirliği yaygın etkilere 

neden olacak şekilde gelecek nesillerin refahını tehlikeye atacaktır (Mosher ve Trubek,2003:69). 

Bu nedenle, AB politika gündemi eğitim, bilgi ve becerilerin önemi üzerine odaklanmaktadır. 

Avrupa Birliği üyesi her devlet eğitim ve öğretim sistemlerinden ve öğretim programlarının 

içeriğinden kendisi sorumludur. AB ise ulusal politikaları desteklemekte ve üye devletlerin 

yaşadığı zorlukları çözmeye yardımcı olmaktadır (O’Higgins, 2012:398; Özcüre, 2014:42). AB 

Konseyi tarafından 2009 yılında uygulamaya konulan Avrupa eğitim ve öğretim işbirliği 

stratejisinin içerdiği dört hedef, hayat boyu öğrenme ve eylem planı, eğitim ve öğretim kalitesi 

ile verimliliği artırma, eşitliği ve sosyal bütünlüğü destekleme; yaratıcılık ve girişimciliği 

artırma şeklindedir (Özgüler, 2013:56). Avrupa Birliği 2020 vizyonu hedefleri doğrultusunda 

ekonomik hedefleri temel başlıklar altında şöyledir: 

 İstihdamda 20-64 yaş arası nüfusun oranının %69’dan %75’e çıkarılması, 

 AB GSYİH değerinin %3’ünün Ar-Ge’ye ayrılması hedefinin gerçekleştirilmesi, özel 

sektörün Ar-Ge’ye yatırım yapması için gerekli koşulların sağlanması, 

 İklim değişikliği ve enerji alanında, sera gazı salımının 1990 yılına kıyasla en az %20, 

şartlar uygun ise %30 oranında azaltılması ile yenilenebilir enerji payının %20’ye 

yükseltilmesi ve enerji verimliliğinin %20 oranında sağlanması, 

 Eğitim alanında okulu erken bırakanlarının oranının %15’ten %10’a düşürülmesi ve 

30-34 yaş arası yükseköğrenim mezunu nüfusunun %31’den %40’a yükseltilmesi, 

 20 milyon insanın yoksulluktan kurtarılarak, ulusal yoksulluk sınırı altında yaşayan 

AB vatandaşlarının sayısının %25 azaltılması (Öz ve Karagöz, 2015:101). 
 

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından Haziran 2019 tarihinde yayımlanan 

bültende, avro bölgesindeki (EA-19) mevsimlik etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ortalaması, 

Nisan 2019’da %7,6 olarak açıklanmıştır. Söz konusu işsizlik oranı, bir önceki aya göre %0,1, 

geçen yılın aynı dönemine (2018 yılı Nisan ayı) göre ise %0,8 düşüş göstermiştir. Aynı 

zamanda, Ağustos 2008 tarihinden itibaren kaydedilen en düşük değere sahiptir. Nisan 2019’da 

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkedeki AB(28) işsizlik oranı ortalaması ise %6,4 olarak 

gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre %0,7’lık bir gerileme yaşanmıştır. AB üyesi 
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ülkedeki AB(28) işsizlik oranı, AB aylık işsizlik istatistiklerinin yayımlanmaya başladığı 2000 

yılı Ocak ayından bu yana AB’de kaydedilen en düşük işsizlik oranlarıdır.  

Eurostat’a göre, Nisan 2019 için 12.529 milyonu avro bölgesinde (EA-19) olmak üzere AB(28) 

üyesi ülkede toplam 15.802 milyon kişi işsiz durumda bulunmaktadır. Bir önceki aya (Mart) 

göre işsizlerin sayısı, 28 AB üyesi ülkede 108.000, avro bölgesinde ise 64.000 azalmıştır. 2008 

yılı aynı dönemine kıyasla, işsizlerin sayısı, AB(28) üyesi ülkede 1.394 milyon, avro bölgesinde 

ise 1.147 milyon azalmıştır. Nisan 2019 verilerine göre, AB üyesi ülkeler arasında en düşük 

işsizlik oranları Çek Cumhuriyeti (%2,1), Almanya (%3,2) ve Hollanda’da (%3,3) kaydedildi. 

En yüksek işsizlik oranları ise, Yunanistan (2019 yılı Şubat ayında %18,5), İspanya (%13,8) ve 

İtalya’da (%10,2) gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında işsizlik 

oranının sabit kaldığı Lüksemburg ve Polonya dışındaki bütün üye devletlerde işsizlik oranı 

düşme eğilimine girmiştir. İşsizlik oranlarında en büyük düşüş, Yunanistan (2018 yılı Şubat ayı 

ile 2019 yılı Şubat ayı arasında %20,6’dan %18,5’e), Estonya (Mart 2018 ve Mart 2019 

arası %6,0’dan %4,1’e) ve İspanya’da (%15,6’dan %13,8’e) gerçekleşmiştir.  

Genç işsizlik oranları, Nisan 2019’da 2.308 milyonu avro bölgesinde (EA-19) olmak üzere 

AB(28) üyesi ülkede toplam 3.213 milyon 25 yaş altı gencin işsiz olduğu belirlenmiştir. Bu 

dönemde genç işsizlerin sayısı, Nisan 2018 dönemine göre avro bölgesinde (EA-19) 151.000, 

AB(28) üyesi ülkede ise 246.000 düşüş göstermiştir. Nisan 2019’da avro bölgesindeki genç 

işsizliği %15.8, AB(28) üyesi ülkede ise %14,2 olarak gerçekleşmiştir. En düşük genç işsizlik 

oranları Almanya (%5,3), Hollanda’da (%6,2) olarak ve  en yüksek oranlar ise, Yunanistan 

(2019 yılı Şubat ayında %38,8), İspanya (%32,7) ve İtalya’da (%31,4) olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 1: Bazı AB Üyesi Ülkelerde Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış İşsizlik Oranları 

(Nisan 2019, %) 

 İşsizlik 

Oranı 

Kadın Erkek Genç 

İşsizliği 

Euro-19 7.6 8.1 7.2 15.8 

AB-28 6.4 6.7 6.1 14.2 

Almanya 3.2 2.9 3.4 5.3 

Avusturya 4.7 4.7 4.7 8.2 

Belçika 5.7 5.3 6.2 - 

Bulgaristan 4.5 4.1 4.8 13.7 

Çek Cumh 2.1 2.3 1.8 6.9 

Fransa 8.7 8.7 8.6 20.1 

Hollanda 3.3 3.3 3.3 6.2 

İspanya 13.8 15.8 12.1 32.7 

İsveç 6.2 6.2 6.2 17.5 

İtalya 10.2 11.3 9.4 31.4 

Polonya 3.7 4.4 3.2 10.6 

Portekiz 6.7 7.4 6.0 17.2 

Kaynak: Eurostat, 2019. 
 

3. İstatistiksel Analiz 

3.1. Veri Ve Hipotezler  

Çalışmada kullanılan veriler Eurostat veri tabanından elde edilmiştir. Ele alınan AB(28)  ülkeye 

yönelik 2018 yılı için analizler gerçekleştirilmiştir.  AB ülkeleri için ele alınan verilerde normal 

dağılım sağlanmadığı için parametrik olmayan yöntemler kullanılmıştır.  
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Çalışmanın birinci hipotezi: 

H0: Avrupa Birliği ülkelerine yönelik eğitim düzeyi açısından genç  işsizlik oranları arasında 

fark yoktur. 

H1: Avrupa Birliği ülkelerine yönelik eğitim düzeyi açısından genç  işsizlik oranları arasında 

fark vardır. 

Çalışmanın ikinci hipotezi: 

H0: Avrupa Birliği eski üye ve yeni üye ülkeler açısından genç  işsizlik oranları arasında fark 

yoktur. 

H1: Avrupa Birliği eski üye ve yeni üye ülkeler açısından genç  işsizlik oranları arasında fark 

vardır. 

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 çalışmanın birinci hipotezini sınamaya 

yöneliktir. 

Tablo 2 : AB Ülkeleri Eğitim Durumuna Yönelik  Genç İşsizlik Oranlarının Farklılığı İçin  

Kruskal-Wallis Test Sonuçları  

 Genç İşsizlik oranı 

Ki-kare istatistiği 56.987 

s.d. 2 

p .000* 

Grup: Eğitim düzeyi 

Farkın Kaynağına Yönelik Mann-Whitney U Test Sonuçları 

 
İlk-Orta  

Öğrenim 

İlk-Yüksek  

Öğrenim 

Orta-Yüksek 

Öğrenim 

Mann-Whitney U 293.22 1652.5 1850.5 

Wilcoxon W 246.67 1890.0 1933.5 

Z -0.844 -8.472 -8.901 

p 0.276 0.000* 0.013* 

Grup: Eğitim düzeyi   
* 0.05 için anlamlı farklılık 
 

AB ülkeleri eğitim düzeyleri açısından genç işsizlik oranları için anlamlı farklılık elde 

edilmiştir. Farkın kaynağı için yapılan ikili karşılaştırmalarda; ilk-orta öğrenim arasında fark 

yok iken (p>0.05), ilk-yüksek ve orta-yüksek öğretim arasında anlamlı farklılık (p<0.05) 

belirlenmiştir. Ortalama sıra değerlerine bakıldığında; ilk ve orta öğretim mezunlarının genç 

işsizlik oranlarının yüksek olduğu belirlenmiştir.  Böylece, eğitim düzeyi arttıkça genç işsizlik 

oranının daha düşük olacağı görülmüştür. 
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Tablo 3: AB Ülkeleri Eski ve Yeni Üye Ülkeler Genç İşsizlik Oranı Mann-Whitney U Test 

Sonuçları 

 

İlköğretim 

Mezunu Genç 

İşsizlik oranı 

Ortaöğretim 

Mezunu 

Genç İşsizlik oranı 

Yükseköğretim  

Mezunu Genç 

İşsizlik oranı 

Mann-Whitney U 3642.5 4393.5 3952.0 

Wilcoxon W 3551.5 4.566.5 4103.5 

Z -8.690 -8.278 -7.885 

p 0.000* 0.000* 0.000* 

Grup: Eski Üye-Yeni Üye 

*0.05 için anlamlı farklılık 
 

Buna göre,  AB üyesi eski ülkeler ve yeni ülkeler açısından ilköğretim mezunu genç işsizlik 

oranı açısından anlamlı farklılık vardır (p<0.05). Ortalama sıra değerlerine bakıldığında, yeni 

üye ülkeler için ilköğretim mezunu genç işsizler oranı daha yüksektir. AB üyesi eski ülkeler ve 

yeni ülkeler açısından ortaöğretim mezunu genç işsizlik oranı açısından anlamlı farklılık vardır 

(p<0.05). Ortalama sıra değerlerine bakıldığında, yeni üye ülkeler için ortaöğretim mezunu 

genç işsizler oranı daha büyüktür. Aynı şekilde yükseköğretim mezunu genç işsizlik oranı için 

anlamlı farklılık vardır (p<0.05) ve ortalama sıra değeri eski üye ülkelerde daha büyüktür, yani; 

eski üyelerde yükseköğretim mezunu genç işsizlik oranı daha yüksek çıkmıştır. 

4. Sonuç 

Genç işsizlik, ulusal işgücünün tam olarak kullanılamamasından kaynaklı atıl işgücü olması 

nedeniyle önemli ekonomik maliyetlere neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, genç bireyler 

genelde ailelerinden daha yüksek eğitim seviyesine sahip daha dinamik kişiler olduklarından 

gençlerin işgücü piyasasında daha az tercih edilmeleri, kısır döngü şeklinde nesiller arası 

yoksulluğu ve sosyal dışlanmayı beraberinde getirmektedir. 

Çalışmada, AB  ülkeleri için 2018 yılı verilerine dayanarak eğitim düzeyine göre genç işsizlik 

oranlarının istatistik anlamlı farklı olup olmadığı incelenmiştir. AB ülkeler grubunda farklı 

eğitim düzeylerindeki genç 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 genç 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. Eski ve yeni üye ülkeler  açısından 

ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim açısından genç işsizlik anlamlı farklılık göstermiştir. 

Ortalama sıra değerlerine bakıldığında, yeni üye ülkeler için ilköğretim ve ortaöğretim mezunu 

genç işsizler oranı daha yüksektir. Fakat eski üyelerde yükseköğretim mezunu genç işsizlik 

oranı daha yüksek çıkmıştır. 

Küresel kriz, bazı Avrupa ülkelerini diğerlerinden daha fazla etkilemiştir. Almanya gibi güçlü 

ülkeler hızlı bir şekilde toparlanırken, Yunanistan, İspanya ve Hırvatistan gibi ülkeler şiddetli 

ve uzun bir gerileme dönemine girmişlerdir. Ekonomik durgunluğun sonuçları AB ülkeleri 

işgücü piyasalarında kuvvetli bir şekilde kendini göstermiştir. Birçok Avrupa ülkesinde gençler, 

nüfusun diğer kesimlerine kıyasla yüksek işsizlik oranlarından ve uzun süreli işsizlikten daha 

fazla etkilenmişlerdir. 2018 yılı verilerine göre AB-28 düzeyinde genç işsizlik oranı %19,2 

olarak görülürken her ne kadar genç işsizlik oranlarında iyileşme olsa da genç işsizlik halen 

Avrupa’da önemli bir ekonomik ve sosyal bir sorun olarak devam etmektedir. AB-28 düzeyinde 
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genç işsizlik oranları, dünya geneli genç işsizlik oranlarına kıyasla %6 oranında daha yüksektir. 

AB_28 içerisinde 2018 yılı için Yunanistan (%42,7), İspanya (%39,3) ve İtalya (%36,8) en 

yüksek genç işsizlik oranlarına sahip ülkeler olarak dikkat çekmektedir. Öte yandan, Almanya, 

Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Avusturya ve Malta gibi ülkelerde genç işsizliği %10 ve altında 

seviyede seyretmektedir. Doğu Avrupa Bölgesi’nde genç işsizlik oranındaki düşüş eğilimi 

Rusya Federasyonu’ndaki ekonomik ve işgücü piyasası koşullarının iyileştirilmesi ile Çek 

Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya ekonomisindeki iyileşmeden kaynaklanmaktadır. 15-24 

yaş grubunun eğitim alması ve istihdam edilerek ekonomik büyümeye katkıda bulunması, tüm 

Avrupa ülkeleri için önemli bir hedeftir. Nüfusu gittikçe yaşlanan Avrupa ülkeleri, bir yandan 

aktif nüfusta azalma ile karşı karşıya iken diğer yandan da mevcut gençlerin eğitime ya da iş 

hayatına katılmamaları sorununu yaşamaktadır. Dolayısıyla yaşlı nüfusun sağlık, bakım ve 

emeklilik gibi sosyal koruma harcamalarından dolayı maliyetleri artan bu ülkelerde, zaten az 

olan genç nüfusun tamamının üretime katkısının sağlanamaması nedeniyle mevcut potansiyelin 

kullanılamaması, ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği gibi sosyal sorunlar da yaratmaktadır. 

Genç işsizlik Avrupa Birliği’ne üye devletlerin sosyal ve ekonomik geleceği adına önemli bir 

yük taşımaktadır. Kitlesel bir olgu olarak genç işsizlik orta ve uzun vadede demokratik 

toplumların istikrarı için potansiyel tehdit oluşturmaktadır. Genç işsizlik ile mücadelede etkili 

planlar ve önlemler ülkelerin geleceği için ileriye yönelik sosyal yatırımlar olarak 

görülmektedir. 

İşsizliğin giderilmesine yönelik politikaların önemli bir ayağını da işgücü piyasasının değişen 

koşullarına uygun olarak yürütülen aktif istihdam politikası oluşturmaktadır. Aktif istihdam 

politikasının araçlarıyla işgücü piyasasının talep etmiş olduğu işgücü hazırlanmaya 

çalışılmaktadır. İşsizlik sorunu karşısında benimsenen politikalar ülkeden ülkeye farklılık 

gösterse de; uygulanan politikalar ile genellikle yeni iş olanaklarının oluşturulması, işgücü 

niteliğinin geliştirilmesi ve emek piyasasının düzenlenmesine yönelik politikaların yürütülmesi 

şeklinde çeşitli alternatif çözüm yolları denenmelidir. 
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Avrupa Birliği Ülkelerinde Ar-Ge Harcalamaları ve İnovasyonun 

İstatistik Analizi: Eski ve Yeni Üye Ülkeler Karşılaştırması 
 

Funda  H. Sezgin 1 
 

 
Özet 

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin artması ile rekabetin sürükleyicilerinden biri olan inovasyon 

süreçlerinin hızlanmasını sağlayacak faaliyetler üzerine yoğunlaşmaktadır. Böylece inovasyon, iktisadi 

büyümenin  ve iktisadi kalkınmanın itici bir gücü olmasının yanı sıra, orta ve uzun vadede ülkelerin rekabetçi 

yapılarını korumaları ve sürdürmelerini sağlayan önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkelerle 

rekabet edebilmek ve küresel piyasalarda söz sahibi olabilmek için, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine önem veren 

yeniliğe dayalı bir ekonomik sistem oluşturulması gerekmektedir. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 1990 yılından 

itibaren refah ve yaşam standartlarını yükseltmek ve sürdürebilirliği sağlamak için bilim ve teknoloji alanında 

inovasyonların yapılması gerektiğini düşünmüş ve bu yönde çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı 

AB ülkelerinde 2017 yılı için yeni ve eski üye ülkelere yönelik Ar-Ge harcamaları ve inovasyon açısından 

karşılaştırma yapmaktır. İstatistik analizler sonucunda, yeni üye ülkelerin eski üye ülkelere göre ar-ge harcamaları 

ve inovasyon açısından  daha düşük değere sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge harcamaları, patent sayısı, inovasyon, Avrupa Birliği 

JEL Sınıflandırması:  C12, E24, I20 

 

Statistical Analysis of R&D Expenditures and Innovation in 

European Union Countries: Comparison of Old and New Member 

Countries 
 

Abstract 

Research and Development (R&D) activities are focused on activities that will accelerate innovation processes, 

which is one of the driving forces of competition. Thus, besides being a driving force of economic growth and 

economic development, innovation is considered as an important factor that enables countries to maintain and 

maintain their competitive structures in the medium and long term. In order to compete with the developed 

countries and to have a say in the global markets, it is necessary to establish an economic system based on 

innovation that attaches importance to R&D and innovation activities. Since 1990, the European Union (EU) 

countries have thought that innovations should be made in the field of science and technology in order to raise the 

welfare and living standards and to ensure sustainability and started to work in this direction. The aim of this study 

is to make a comparison in 2017 in terms of R&D expenditures and innovation for new and old member countries 

in EU countries. As a result of statistical analysis, it was determined that new member countries have lower value 

in terms of R&D expenditures and innovation than the old member states. 

Keywords: R&D expenditures, patent number, innovation, European Union 

JEL Classification: C12, E24, I20 
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1. Giriş 

Günümüzde gittikçe gelişen teknolojiyi yakalayabilmek için, var olan teknolojik sistemleri 

geliştirmek ya da uygun olan araştırma teknikleri ile farklı buluşlar yapmak gerekmektedir. Ar-

Ge faaliyetleri, günümüzün acımasız ve sert rekabet ortamı içerisinde işletmelerin adeta var 

oluş mücadelelerini göstermektedir. Sanayileşmiş ülkelerin vazgeçilmezi olan Ar-Ge 

faaliyetleri ülkelerin kendi teknoloji üretme kabiliyetlerini geliştirerek güçlü, istikrarlı, verimli, 

toplumsal ve ekonomik kalkınmayı sağlar (Bakan vd., 2013:5; Yıldırım ve Kaya Göze, 

2019:794). Ekonomik kalkınmanın ana şartlarından olan Ar-Ge faaliyetleri hem ülkelerin hem 

de firmaların rekabet edebilme gücünü artırmaktadır. Gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek ve 

küresel piyasalarda söz sahibi olabilmek için, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine önem veren 

yeniliğe dayalı bir ekonomik sistem oluşturulması gerekmektedir (Fagerberg ve Srholec, 2008: 

1422). 

Küresel rekabet, ülkeleri, özellikle sosyo-ekonomik açıdan işbirliği yapmaya zorlamaktadır. Bu 

zorunluluk ise, öncelikle bölgesel sonrasında dünya genelinde ülkelerin birlikte hareket etme 

ve karar alma sürecini dayatmaktadır. AB’nin ortaya çıkışı, genişleme süreci ve karar alma 

mekanizması, hedefleri, stratejileri tamamen bu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Birliğin temel 

amacı, sosyo-ekonomik yaşamın her alanında ortaklıklar oluşturarak sinerji yaratmak ve bu güç 

ile üye ülkelerde yaşayan halkın yaşam standartlarının yükselmesini sağlamaktır (Annoni vd., 

2016: 17). Dolayısıyla, özellikle gelişmekte olan ülkelerin Ar-Ge harcamalarını arttırması 

durumunda, küresel rekabet gücünün artacağı, devamında ise dış ticaret sektörlerinde önemli 

iyileşmeler sağlanacağı bilinmektedir. Dış ticaretteki olumlu gelişmeler, orta ve uzun dönemde 

ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyecektir (Halpern ve  Muraközy, 2011:14). Ar-Ge 

yatırımları, son yıllarda ekonomik büyümeden dış ticarete, küresel rekabetten verimliliğe kadar 

önemli bir değişken haline gelmiştir. Bu değişken, sermaye yoğun sektörlerde gelişmiş ülkeleri 

serbest piyasa koşullarında, rekabette üstün hale getirmektedir. Teknolojik yeniliklere ve Ar-

Ge’ye gerekli yatırımları yapmayan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ise zamanla 

piyasalardan çekilmek zorunda kalmaktadırlar. Belirtilen nedenlerden dolayı bu ülkeler, başta 

eğitim olmak üzere teknoloji transferi sağlayan yabancı yatırımlara destek sağlamalı ve 

kurumların Ar-Ge yatırımlarını özendirecek politikaları da geliştirmeleri gerekmektedir (Göçer, 

2013a:119; Göçer, 2013b: 218). 

Ar-Ge faaliyetleri, teknoloji geliştirmenin işlevsel bir aracı olup, yeni ürünün tasarım ve 

imalatında olduğu kadar, ürün geliştirmede de büyük öneme sahiptir. Ar-Ge altyapısı olmadan 

bir işletme ürünlerini rekabete açamaz, rekabet gücü sağlayacak bir ürün yelpazesi 

gerçekleştiremez. İmalat sanayinde teknolojinin gelişmesi için Ar-Ge vazgeçilmez bir olgudur 

(Tang, 2005:70). Ar-Ge faaliyetlerinde seçilen hedefler arasında, yeni ürün veya özgün ürünün 

gerçekleştirilmesi, rekabet gücü ve pazarda süreklilik için zorunludur. Özgün ürün, rekabet 

edebilmek, uluslar arası pazara çıkabilmek ve pazarda kalıcı olabilmek için sanayinin 

vazgeçilemez bir talebidir (Atik, 2005:41). Dolayısıyla, özellikle yatırım malı üreten 

sektörlerde, kullanıcıdan (müşteri) gelen talebe, pazarın gereksinimlerine ve rakip ürünlere göre, 

üstünlük sağlayıp öne geçebilmek için Ar-Ge faaliyetlerini belirli bir düzeye getirmek 

önemlidir. Bunun için, maddi kaynakların bu yöne akıtılması ne kadar zorunlu ise nitelikli insan 

gücünü (mühendis, teknisyen, bilim adamı) seferber etmek de o kadar gereklidir (Wang vd., 

2013:1991). Yeni ürünü oluştururken, maliyet faktörü her zaman birinci planda tutulmalıdır. 

Bunun için de tasarım, malzeme maliyetlerini düşürecek bir biçimde yapılmalı ve uygulamada 

kalite ile bütünleştirilmelidir. Yeni ürün, maliyet-kalite optimizasyonunu pazarla bütünleştiren 

bir yapıda olmalıdır (Wang ve Hagedoorn, 2014:1280). 

İnovasyon, yeni ve geliştirilmiş ürün ve süreçler, yeni organizasyonal yapılar, var olan 

teknolojinin yeni alanlarda kullanılması ya da yeni pazarlar keşfetmek şeklinde 

tanımlanmaktadır. İnovasyon, yeni bir fikir veya icadın ticari bir faaliyetle somutlaşmasıdır 
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(Wong vd., 2005:237). İnovasyon kavram olarak, hem bir süreci (yenilemeyi/yenilenmeyi) hem 

de bir sonucu (yeniliği) ifade eder. AB ve OECD literatüründe inovasyon süreç olarak; “bir 

fikri, pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim ya da dağıtım 

yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmek” olarak tanımlanır. Aynı 

zamanda bu dönüştürme süreci sonunda ortaya konan pazarlanabilir, yeni ya da geliştirilmiş 

ürün, yöntem ya da hizmeti de ifade etmektedir (Evangelista vd., 2002:315). İnovasyon, fiziksel 

ve beşeri sermaye ile işgücü verimliliğinin artırılması ve fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi 

yoluyla iktisadi kalkınmaya katkı sağlamaktadır (Ersöz, 2009:11). 

Mevcut küresel ortamda tüm ekonomiler düzeyinde politika yapıcıları inovasyonu 

destekleyerek ve teşvik ederek uzun dönemli inovasyon süreçlerine odaklanmış durumdadırlar. 

İnovasyon, gelişmekte olan ülkelerin daha yüksek kalkınma aşamalarına ulaşabilmelerini 

sağlayan ve bu ülkeler için ekonomik ve sosyal dönüşümleri beraberinde getiren önemli 

unsurlardan biri olmuştur ve olmaya da devam etmektedir (Guellec ve Potterie, 2001:118).  
Bununla birlikte inovasyon, firmaların karlarını ve pazar paylarını artırmaları ve rekabet 

avantajı elde etmeleri konusunda vazgeçilmez bir unsur olarak düşünülmektedir. İnovasyon ile 

birlikte teknolojik gelişmeler de ülkelerin ekonomik, siyasi ve sosyal yapısını değiştirmektedir. 

Bu nedenle, bütün ülkeler bilim ve teknoloji politikalarını bir sistem olarak ele almakta ve 

küreselleşen teknolojiye sahip olmak için Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vermektedirler (Samimi 

ve Alerasoul, 2009:3461). Günümüzde gelişmiş ülkeler, Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilen 

araştırmacı sayıları ve GSYİH içerisinde Ar-Ge harcamalarının payı gibi göstergeler açısından 

birbirlerine rekabet üstünlüğü sağlamaya çalışmaktadırlar. 

AB ülkeleri de bu yarış içinde rekabet üstünlüğünü korumak için gerekli stratejilerini hayata 

geçirmiştir. Bu çalışmanın amacı, eski ve yeni üye ülkelerin ar-ge harcamaları ve inovasyon 

göstergesi olarak patent sayısı açısından anlamlı farklı olup olmadığının ortaya konulmasıdır. 

Böylece, AB bilgi toplumu stratejilerinin eski ve yeni üye ülkeler açısından karşılaştırmalı 

analizi ele alınacaktır. 

2. AB Ülkelerinin Bilgi Toplumu Stratejileri, AR-GE Harcamaları ve İnovasyon 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) artan önemiyle beraber hayatın tüm alanlarına yayılması, 

yaşamsal faaliyetlerin önemli bir kısmında yer alması, gelişmenin, ilerlemenin gerekli 

unsurlarından biri haline gelmesi, ekonomik ve sosyolojik etkisini de zaman içinde 

arttırmaktadır. Finansal krizlerin etkilerinin derinden hissedildiği ve ciddi yapısal finansal 

sorunlar yaşayan üye ülkelerin Avrupa Birliği’nden çıkarılması gerektiği yönündeki 

eleştirilerin bile tartışıldığı bir ortamda birliğin, gerek sıkıntıya giren mali yapısını düzenlemek 

ve gerekse gelecek ekonomisi olma adına, ağırlığını her geçen gün biraz daha hissettiren BİT’in 

ve bu teknolojilerin sağlayabileceği faydaların üzerinde yoğunlaşması bir zorunluluk olarak 

ortaya çıkmaktadır (Annoni ve Kozovska, 2010:19). 

AB ülkeleri; sosyal, siyasal ve ekonomik birikimlerini daha ileri düzeye çıkarmak ve bilgi 

toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak için özellikle bu birikimin artmasına, hayata 

geçirilmesine ve etkin kullanılmasına en önemli katkıyı sağlayan, etkileşimi yüksek düzeyde 

artıran “sayısallaşma” kavramına odaklanma ihtiyacı duymuştur. Bu bağlamda, AB’nin BİT 

alanında birbirinden kopuk olarak ilerleyen ulusal çabaların birleştirilmesi, uygulamada 

eşgüdümün sağlanarak hem daha erken hem de daha etkin çözümler üretilmesi adına strateji, 

eylem planı ve programlar oluşturma ihtiyacı doğmuş ve bu kapsamda daha önce sırasıyla “e-

Avrupa Girişimi” (1999) ve “Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi” (2000), “e-Avrupa 2005” (2002) 

ve “i2010: Büyüme ve İstihdam için Bilgi Toplumu Stratejisi” (2005) girişimleri uygulanmıştır 

(De Bruijn ve Lagendijk, 2005:1156; De Propris, 2007:329). Tüm bu girişimlerin de devamı 

olarak 2010 yılında Avrupa Komisyonu tarafından “Avrupa için Sayısal Gündem” (Digital 

Agenda for Europe) Girişimi hayata geçirilmiştir. Avrupa için Sayısal Gündem, AB’nin yeni 
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ekonomik dönüşüm stratejisini ve 2020 yılı için hedeflerini ortaya koymak maksadıyla 3 Mart 

2010 tarihinde açıklanan “Avrupa 2020 Stratejisi”nin 7 alt başlığından birisidir. Bu strateji 

krizden çıkmak ve gelecekte karşılaşılabilecek zorluklara karşı mücadele edebilmek adına 

önemli bir dönüm noktasıdır (Nam ve Wamser, 2011: Wamser 2013:41). 

Avrupa 2020 Stratejisi; yüksek istihdam, düşük karbon ekonomisi, üretkenlik ve sosyal 

bütünlük için AB ve ulusal düzeyde uygulanacak katı uygulamalar getirmektedir. Büyüme ve 

istihdam için verilen bu mücadele aynı zamanda Avrupa’da üst düzeyde bir sahiplik ve iletişim 

gerektirmektedir. Bu strateji, Avrupa ekonomisinin küreselleşme karşısında yaşadığı temel 

problemlere politika düzeyinde verilen bir tepkidir ve bu strateji diğer politikalarla tutarlılık 

sağlayan üst düzey bir metin olarak karşımıza çıkmaktadır (Balcerzak,2015:196). Avrupa 

Birliği ekonomisinin küreselleşme karşısında yaşadığı yapısal problemlerin aşılabilmesi için 

hazırlanmış bir strateji olan Avrupa 2020 Stratejisi, bu anlamda Lizbon Stratejisinin yerini alan 

bir devam metni niteliğindedir. Ancak, temel olarak Lizbon Stratejisinden farkı, yaşanan 

küresel finansal krizi bir fırsata çevirme yaklaşımı ve bu kriz temelinde “dışarıda daha çok 

birlik, içeride daha çok koordinasyon” söylemi altında, üye ülkelerin daha bütüncül ve AB 

önceliklerine duyarlı politika ve tutarlı uygulamaları takip etmesinin sağlanması hususuna 

vurguda bulunmasıdır (Çolak ve Ege, 2013:661; Bourgeais ve Gebhard, 2015:1).   

Dima vd. (2018) çalışmasında belirtildiği üzere, “Avrupa 2020 Stratejisi” 3 ana başlık altında 

7 önemli girişimi içermektedir: 

A-Akıllı Büyüme 

1. Avrupa için Sayısal Gündem (Digital agenda for Europe) 

2. İnovasyonda güç birliği ve ortak çalışma (Innovation Union) 

3. İlerleyen gençlik (Youth on the move) 

B-Sürdürülebilir Büyüme 

4. Etkin kaynak kullanımı (Resource efficient Europe) 

5. Küreselleşme için sanayi politikaları (An industrial policy for the globalisation era) 

C-Kapsayıcı Büyüme 

6. Yeni beceriler ve yeni işler (An agenda for new skills and jobs) 

7. Yoksulluğa karşı Avrupa platformu (European platform against poverty) 
 

BİT sektörünün, AB’de 660 milyar Euro’luk pazar hacmiyle doğrudan Avrupa Birliği’nin 

GSYİH’sının yüzde 5’ini oluşturmasının yanında, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkisi 

bulunmaktadır. Çünkü BİT sektörü yüksek düzeyde dinamizm ve inovasyon içermektedir ve 

yine bu sektörün katkılarıyla diğer sektörlerin çalışma şekilleri de önemli ölçüde gelişmektedir. 

Bunun yanında BİT’in Avrupa için sosyal etkileri çok önemli hale gelmiştir. Örneğin; 250 

milyon Avrupalı günlük olarak internet kullanmakta, ayrıca cep telefonu kullanımı da günlük 

yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir (Potuzakova ve Öhm, 2018:179). 

İnovasyon Avrupa Birliği’nde, özellikle de Avrupa toplumunda önemlidir. Bunun nedeni; 

inovasyonun AB üye ülkelerinde refah ve yaşam standardını yükseltmesidir. Üye ülkeler, 

inovasyon ile kendi kaynaklarını ürün ve hizmete dönüştürürken, bir yandan daha üretken 

olurlar. Böylece de rekabet güçlerini artırırlar. Rekabet gücünün ve üretkenliğin artmasıyla da 

ülkeler ekonomik ve toplumsal bir değer yaratırlar (Soete, 2010:162). İstihdam ve ihracat da bu 

sayede artarak üye ülkelerde ekonomik kalkınmayı sağlar. Bu yüzden üye ülkeler, bu 

kalkınmayı ve büyümeyi sürdürebilmek için yeni girişimlerde bulunurlar ve inovasyon 

performanslarını artırmaya çalışırlar. İnovasyon Avrupa’da kamu sektöründe de önemlidir. 

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması, refah ve yaşam standartlarının yükseltilmesi 

için kamu sektöründe inovasyon büyük önem taşımaktadır. Kamu sektörü; gelişmişlik 

seviyesinin ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli bir faktördür. Bu yüzden Avrupa Birliği 

2000 yılından sonra kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için yeni politikalar hazırlamakta ve üye 
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ülkeler de kamuda gerçekleştirilecek inovasyonlar için çalışmalar yapmaktadır. Politikaların 

birbiriyle uyumlu çalışması için de yeni yönetim ve çalışma sistemleri belirlenerek, üye 

ülkelerin yönetişim sistemlerini bu doğrultuda geliştirmeleri beklenmektedir (Walburn, 

2010:700; Hammadou vd., 2014:1219). 

Hükümetlerin kamuda inovasyonlar yapması ve kendi inovasyon sistemlerini 

iyileştirmesindeki bir diğer sebep de; eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında inovasyonun 

önemli bir araç haline gelmesidir. Üye ülkelerin farklı emek piyasalara sahip olması sorunlar 

yaratmakta ve bu sorunlardan dolayı üye ülkelerde yaşayan insanların gelir dağılımında bir 

eşitlilik durumunun olmadığı görülmektedir. Ayrıca üye ülkelerin bazılarında işsizlik büyük bir 

sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (Wisla, 2014:56).  Avrupa Birliği üye ülkeleri de kamu da 

yaptığı inovasyonlarla, kendi emek piyasalarını düzenleyip uyguladıkları politikaları Avrupa 

genelinde bütünleştirmeye çalışarak eşitsizlik durumunun ortadan kalkması için çalışmalar 

yapmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı istihdamın artırılması, çalışma koşullarının 

iyileştirilmesiyle ilgiliyken bir kısmı da çalışanların sosyal güvenliğinin sağlanmasıyla ilgilidir 

(Kiselakova vd., 2018:39). 

Avrupa’daki özel sektörde de inovasyon önemlidir. Bilgiyi bir değer haline dönüştüren 

inovasyon, teknolojik gelişmeler ışığında işletmelerin üretim yöntemlerini geliştirir, çalışma 

koşullarını iyileştirir, ürettikleri ürünlerin kalitesini artırır, işlem girdilerinin maliyetini azaltır 

ve üretilen ürünlerden alınan verimliliği artırır (Wisla, 2012:46). İnovasyon, Avrupa’daki 

işletmelerin pazar payını artırarak onlara rekabet üstünlüğü de sağlar. Bilginin paylaşımındaki 

önemi açığa çıkararak müşteri, tedarikçi ve aracıların iletişimi artırır. İnovasyon, işletmeler 

içerisinde uygulanan politikaların yönetişimiyle de politikaları daha şeffaf daha açık hale 

getirerek ilgili araştırmacıların, devletin, sanayinin, işbirliklerinin ve halkın bu süreç içerisinde 

sorumluluk almasını sağlar (Karnitis ve Karnitis, 2017:212). Bu çalışmada, inovasyon 

göstergesi olarak patent başvuru sayısı ve Ar-Ge personel sayısı ele alınacaktır. 

Tablo 1: AB Ülkelerinde Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ya Oranı  
 

                          
Yıllar 

Ülkeler 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

İsveç 3,21 3,25 3,28 3,30 3,14 3,26 3,27 3,33 

İspanya 1,35 1,33 1,29 1,27 1,24 1,22 1,19 1,20 

Slovenya 2,06 2,42 2,57 2,58 2,37 2,20 2,01 1,86 

Slovakya 0,62 0,66 0,80 0,82 0,88 1,17 0,79 0,88 

Romanya 0,46 0,50 0,48 0,39 0,38 0,49 0,48 0,50 

Portekiz 1,53 1,46 1,38 1,33 1,29 1,24 1,28 1,32 

Polonya 0,72 0,75 0,88 0,87 0,94 1,00 0,96 1,03 

Hollanda 1,70 1,88 1,92 1,93 1,98 1,98 2,00 1,99 

İngiltere 1,66 1,66 1,59 1,64 1,66 1,67 1,68 1,67 

Lüksemburg 1,50 1,46 1,27 1,30 1,26 1,28 1,30 1,26 

Letonya 0,61 0,70 0,66 0,61 0,69 0,63 0,44 0,51 

italya 1,22 1,21 1,27 1,31 1,34 1,34 1,37 1,35 

İrlanda 1,61 1,53 1,56 1,57 1,55 1,19 1,19 1,05 

Macaristan 1,14 1,19 1,26 1,39 1,35 1,36 1,20 1,35 

Yunanistan 0,60 0,67 0,70 0,81 0,83 0,96 0,99 1,13 

Almanya 2,71 2,80 2,87 2,82 2,87 2,91 2,92 3,02 

Fransa 2,18 2,19 2,23 2,24 2,23 2,27 2,25 2,19 

Finlandiya 3,73 3,64 3,42 3,29 3,17 2.90 2,74 2,76 

Estonya 1,58 2,31 2,12 1,72 1,43 1,47 1,25 1,29 

Danimarka 2,92 2,94 2,98 2,97 2,91 3,06 3,12 3,06 

Çek Cum. 1,34 1,56 1,79 1,91 2,00 1,93 1,68 1,79 

Belçika 2,05 2,16 2,27 2,33 2,39 2,46 2,55 2,58 
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GKRY 0,45 0,46 0,44 0,48 0,51 0,48 0,53 0,56 

Litvanya 0,78 0,90 0,89 0,95 1,03 1,04 0,84 0,88 

Malta 0,61 0,67 0,83 0,77 0,72 0,75 0,58 0,55 

Hırvatistan 0,74 0,75 0,75 0,81 0,78 0,84 0,85 0,86 

Bulgaristan 0,56 0,53 0,60 0,64 0,79 0,96 0,78 0,75 

Avusturya 2,73 2,67 2,91 2,95 3.08 3,05 3,13 3,16 

AB (28ülke) 1,93 1,97 2,01 2,02 2,03 2,04 2,03 2,07 

Kaynak: EUROSTAT 

AB ülkeleri Ar-Ge yoğunluğu verilerine bakıldığında küresel kriz sonrasında artış kaydedildiği 

görülmektedir. 2017 yılı için İsveç, Avusturya, Danimarka ve Almanya’nın yüksek oranlara 

sahip olduğu görülmektedir. Ar-Ge yoğunluğu düşük ülkeler Romanya, Letonya, Malta ve 

Belçika olarak belirlenmiştir. 

Tablo 2: AB’de İstihdam Edilen AR-GE Personeli ve Patent Başvuru Sayısı 
 

Yıllar Toplam Ar-Ge 

Personel Sayısı 

Toplam 

Araştırmacı 

Sayısı 

Patent Başvuru Sayısı 

Yerli Yabancı Toplam 

2010 2.541.885 1.602.748 110.555 23.454 134.009 

2011 2.612.978 1.626.803 109.953 24.728 134.681 

2012 2.677.519 1.687.740 108.823 27.836 136.659 

2013 2.720.602 1.737.710 108.534 29.108 137.642 

2014 2.783.646 1.768.078 108.450 30.851 139.301 

2015 2.883.419 1.843.528 99.418 31.905 131.323 

2016 2.955.989 1.886.221 107.620 33.052 140.672 

2017 3.046.077 1.951.397 105.040 34.133 139.173 
Kaynak: EUROSTAT  

AB ülkeleri Ar-Ge personel sayısı ve toplam araştırmacı sayısı yıllar itibariyle artış eğilimi 

göstermektedir. Diğer yandan, toplam patent sayısı 2015 ve 2017 yıllarında düşüş gösterdiği 

görülmektedir. Bir ülkedeki patent sayısı, yenilikçilik ruhunu ortaya koymakta ve o ülkenin 

gelişmişliğin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Patent sayısı aynı zamanda bir 

ülkedeki Ar-Ge faaliyetlerinin ne derece başarılı olduğunun da göstergesidir. Ar-Ge faaliyetleri, 

yenilik yaratmak hususunda bir süreç ile ifade edilirken, patentler bu sürecin olumlu bir sonucu 

olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda yapılan Ar-Ge harcamaları ile alınan patent sayısı 

arasındaki ilişki yadsınamaz. 

3. İstatistiksel Analiz 

3.1. Veri Ve Hipotezler  

Çalışmada kullanılan veriler Eurostat veri tabanından elde edilmiştir. Ele alınan AB(28)  ülkeye 

yönelik 2017 yılı için analizler gerçekleştirilmiştir.  Bu çalışmada, inovasyon göstergesi olarak 

patent başvuru sayısı ve Ar-Ge personel sayısı ele alınacaktır. AB ülkeleri için ele alınan 

verilerde normal dağılım sağlanmadığı için parametrik olmayan yöntemler kullanılmıştır.  

Çalışmanın birinci hipotezi: 

H0: Avrupa Birliği eski üye ve yeni üye ülkeler açısından Ar-Ge/GSYH arasında fark yoktur. 

H1: Avrupa Birliği eski üye ve yeni üye ülkeler açısından Ar-Ge/GSYH arasında fark vardır. 
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Çalışmanın ikinci hipotezi: 

H0: Avrupa Birliği eski üye ve yeni üye ülkeler açısından patent başvuru sayısı arasında fark 

yoktur. 

H1: Avrupa Birliği eski üye ve yeni üye ülkeler açısından patent başvuru sayısı arasında fark 

vardır. 

Çalışmanın Üçüncü hipotezi: 

H0: Avrupa Birliği eski üye ve yeni üye ülkeler açısından Ar-Ge personel sayısı arasında fark 

yoktur. 

H1: Avrupa Birliği eski üye ve yeni üye ülkeler açısından Ar-Ge personel sayısı arasında fark 

vardır. 
 

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. 

 Tablo 3: Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro-Wilk normallik Testleri Sonuçları 

 

 Değişkenler 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

İstatistik 

Serbestlik 

derecesi 
p İstatistik 

Serbestlik 

derecesi p 

Ar-Ge/GSYH ,259 27 ,000 ,650 27 ,000 

Toplam Ar-Ge 

Personel Sayısı 
,293 27 ,000 ,376 27 ,000 

Patent Başvuru 

Sayısı 
,136 27 ,000 ,935 27 ,000 

Bu durumda parametrik olmayan yöntem testleri kullanılacaktır. İki grup için Mann-Whitney-

U testi uygulanacaktır.  

Tablo 4: AB  Eski ve Yeni Üye Ülkeler  Mann-Whitney U Test Sonuçları 

 
Ar-Ge/GSYİH 

Patent Başvuru 

Sayısı 

Ar-Ge personel 

sayısı 

Mann-Whitney U 6782.5 5450.0 7352.5 

Wilcoxon W 6893.5 5970.0 7.487.5 

Z -7.371 -6.234 -6.259 

p 0.000* 0.000* 0.000* 

Grup: Eski Üye-Yeni Üye 

*0.05 için anlamlı farklılık 

Analiz sonucunda, AB üyesi eski ülkeler ve yeni ülkeler açısından Ar-Ge/GSYİH, patent 

başvuru sayısı ve Ar-Ge personel sayısı için anlamlı farklılık vardır (p<0.05). Ortalama sıra 

değerlerine bakıldığında, yeni üye ülkeler Ar-Ge/GSYİH, patent başvuru sayısı ve Ar-Ge 

personel sayısı değişkenleri için eski üye ülkelere göre daha düşük değerler almıştır. Bu 
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durumda AB stratejileri yeni üye ülkeler için henüz olumlu olamamış, eski üye ülkeler daha 

fazla aşama elde etmiştir. 
 

4. Sonuç 

Avrupa, zaman ilerledikçe küreselleşmeden ve teknolojik değişmelerden etkilenerek yeni bir 

yapısal değişime gitmektedir. Özelikle de bu ilerleyişin yarattığı etkilerle Avrupa’da yer alan 

ülkelerin refah durumlarının gittikçe değiştiği görülmektedir. Küreselleşme sonucunda, AB 

ülkeleri ekonomik, siyasi ve sosyal dengeyi sağlamak için uyguladığı politikaları 

değiştirmektedir. Oluşan rekabetçilik de ülkelerin istihdam, ekonomik ve siyasi durumlarını 

etkilerken, Avrupa özellikle yaşam standartlarını yükseltebilmek, tüketici ihtiyaçlarına daha 

etkili cevaplar sunabilmek, küresel ve çevresel sorunlarla mücadele edebilmek için bilgi 

teknolojilerinden yararlanmayı ve bilginin yönetilmesinin artırılmasını bir çıkış yolu olarak 

görmektedir. Bu nedenle şu anda karşı karşıya kalınan radikal yeniliğin yeni bilgiyi, aktörler ve 

teknolojiler yardımıyla daha çabuk yaydığı düşünülmektedir. Genel olarak, duruma 

bakıldığında, Amerika’nın ve Japonya’nın giderek dünyanın en rekabetçi ekonomileri olması 

da AB’nin bütün gelişmeleri ve değişimleri dikkate almasını gerektirdi. Bunlara çözüm olarak 

da Avrupa Birliği farklılaştırma ve yenileşme işlemi olarak adıyla anılan inovasyon ve buna 

yönelik politikalarına ağırlık vermiştir. Böylece, bu politikalarla AB refah ve yaşam 

standartlarını yükseltmeyi, Amerika ve Japonya ile rekabet edebilmeyi hedeflemiştir. 

Bu çalışmada, AB(28)  ülkelerinde eski ve yeni üye ülkeler açısından inovasyon göstergesi 

olarak patent başvuru sayısı ve Ar-Ge personel sayısı ve Ar-Ge/GSYİH oranı ele alınarak, 2017 

yılı için karşılaştırmalı analizler gerçekleştirilmiştir. Veriler normal dağılımlı olmadığı için ikili 

grup karşılaştırmasında Mann-Whitney-U testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, AB üyesi eski 

ülkeler ve yeni ülkeler açısından Ar-Ge/GSYİH, patent başvuru sayısı ve Ar-Ge personel sayısı 

için anlamlı farklılık vardır (p<0.05). Ortalama sıra değerlerine bakıldığında, yeni üye ülkeler 

Ar-Ge/GSYİH, patent başvuru sayısı ve Ar-Ge personel sayısı değişkenleri için eski üye 

ülkelere göre daha düşük değerler almıştır. Bu durumda AB stratejilerinin yeni üye ülkeler için 

verimli olmadığı, eski üye ülkelerin daha olumlu sonuçlar elde ettiği belirlenmiştir. 

Üretilen politikaların ve stratejilerin verimli olması için daha detaylı çalışılması, uzun süreli bir 

program hazırlanması gerekmektedir. Bu programların sonuçlarına göre hangilerinin verimli 

olduğu tespit edilerek üye ülkeler tarafından görülen eksiklikler giderilmelidir. Kıyaslama 

çalışmalarıyla belirlenen başarılı politikalar ve uygulamalar da üye ülkelerce uyarlanmalıdır. 

Böylece, Avrupa Birliği’nin rakipleriyle arasındaki farkı kapatabileceği ve hedefine daha çabuk 

ulaşabileceği mümkün olacaktır. 
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Türkiye’de Göç ve Yoksulluk İlişkisi: Literatürel Bir 

Değerlendirme 
 

Özlem Sökmen Gürçam 1  Aslıhan Iğdır Akaras2 

 

 
Özet 

Göç, sadece günümüz toplumlarına ait bir kavram olarak düşünülmemekte aynı zamanda insanlığın varlığıyla 

birlikte ortaya çıkmış bir olgu olarak düşünülmektedir. Bu nedenle de göçün tarihinin, insanlığın tarihiyle başladığı 

kabul edilmektedir. Göç kavramının bilim adamları tarafından yapılmış birçok tanımı bulunmaktadır. Bütün 

tanımların ortak noktası ise, göçün yer değiştirme hareketi olarak ele alınmasıdır. Belli bir insan kitlesinin bir 

coğrafi noktadan başka bir coğrafi noktaya gerçekleştirdiği hareket göç olarak kabul edilmektedir. Göçün çeşitli 

tanımlarının olmasının nedenlerinden birisi göçün farklı sebeplerle gerçekleşiyor olmasıdır. Savaş, bir ülkede 

yaşanan iç çatışmalar, etnik, dini veya siyasi sebepler, çevre sorunları, toplumsal sorunlar, göçün sebepleri olarak 

gösterilmektedir. Göçün bir diğer nedeni ise ekonomik sorunlardır. Ekonomik sorunlar içerisinde yer alan 

yoksulluk konusu da göçe neden olan önemli sebeplerden biri olarak görülmektedir. Yoksulluk konusunda da tıpkı 

göç konusu gibi farklı tanımlar mevcuttur. Ancak yoksulluğun genel kabul görmüş tanımı; insanların gıda, giyinme 

ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumudur. Bu tanımdan yola çıkarak, yoksulluk tanımlaması 

yapılırken genel olarak insanların gelirlerinin ölçüt olarak ele alındığı görülmektedir. Ancak insanlar, bulundukları 

yerde yalnızca gelir yetersizliğinden dolayı iyi bir hayat sürdüremiyorsa yoksul değildirler; aynı zamanda 

insanların yerleşim şartları kötü ve insanlar devletin sağlamış olduğu her türlü sosyal ve kültürel şartlardan 

faydalanamıyor ise de yoksul olarak kabul edilmelidir. Bu yönüyle düşünüldüğünde yoksulluk konusu hem 

ekonomik hem de sosyal bir sorun olarak düşünülebilir. İnsanların sosyal refah seviyesi ve sosyal hayat standardı 

farklı insanlarla kıyaslandığında daha düşük olanlar diğer insanlara göre yoksul olarak değerlendirilir. Özellikle 

az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk oranları gelişmiş ülkelere göre oldukça fazladır. Bu durum 

daha iyi bir yaşam sürdürebilmesi amacıyla insanların şehirden şehire ve hatta ülkeden ülkeye göçüne neden 

olmaktadır.  

Çalışmada gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye’de göçün en fazla olduğu bölgelerin yoksulluk olgusu 

incelenecektir. Çalışmanın ilk kısmında göç ve yoksulluk kavramları ile ilgili teorik bilgiler verilecek ve daha 

sonra ülkenin en çok göç verdiği bölgeler ve o bölgelerdeki şehirler tespit edilerek o bölgelerin yoksulluk oranları 

ile kıyaslamalar yapılacaktır. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda eğer Türkiye’de göç ve yoksulluk ilişkisi var ise 

bu durumda neler yapılmalıdır sorusuna cevap aranacak ve öneriler sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Göç, iç göç, yoksulluk ve yoksulluk türleri 

JEL Sınıflandırması: H20, I3, O15 

 

Immigration and Poverty in Turkey Relations: A Literature 

Evaluation 

 

Abstract 

Migration is not only considered as a concept belonging to today's societies, but also as a phenomenon that emerged 

with the existence of humanity. Therefore, it is accepted that the history of migration starts with the history of 

humanity. There are many definitions of migration by scientists. What all definitions have in common is that 

migration is considered as a displacement movement. The movement of a certain mass of people from one 

geographic point to another geographic point is accepted as migration. One of the reasons why there are various 

definitions of migration is that migration takes place for different reasons. War, internal conflicts in a country, 

ethnic, religious or political reasons, environmental problems, social problems, are shown as the causes of 

migration. Another reason for migration is economic problems. Poverty, which is one of the economic problems, 
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is also seen as one of the most important causes of migration. There are different definitions of poverty, just like 

migration. However, the generally accepted definition of poverty; It is the situation where people cannot meet their 

basic needs such as food, dressing and shelter. Based on this definition, it is seen that in general, the income of 

people is taken as a criterion when defining poverty. However, people are not poor if they cannot live a good life 

because of lack of income only; at the same time, the settlement conditions of people should be considered as poor 

and if people cannot benefit from any social and cultural conditions provided by the state, they should be 

considered poor. Considering this aspect, poverty can be considered as an economic and social problem. Social 

welfare and standard of living of people compared to different people, those who are lower are considered poor 

compared to other people. Especially in underdeveloped and developing countries, poverty rates are quite high 

compared to developed countries. This situation causes people to migrate from city to city and even from country 

to country in order to lead a better life. 

In this study, the incidence of poverty in a country that most immigration is emerging in Turkey will be examined. 

In the first part of the study, theoretical information about the concepts of migration and poverty will be given and 

then the regions where the country emits the most migration and the cities in those regions will be determined and 

comparisons will be made with the poverty rates of those regions. As a result of the comparison, if there is a 

relationship between poverty and migration in Turkey is what should be done in this case seek to answer the 

questions and suggestions are presented. 

Keywords: Migration, internal migration, poverty and poverty types 

JEL Classification: H20, I3, O15 

 

1. Giriş 

İnsanlar tarafından yaşamlarını daha iyi standartlarda sürdürebilmek amacıyla yapılan göçün 

sosyal, ekonomik, doğal ve siyasi sebepleri bulunmaktadır. İnsanlar bulundukları ortamdan 

daha iyi düzeyde olan bir yere göç ettikleri yaşam standartlarını yükseltmiş olurlar. Gelişmekte 

olan ve az gelişmiş ülkelerde göç daha fazla görülürken gelişmiş ülkelerde de yaşanmaktadır. 

Ancak göçün en çok görüldüğü yerler gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdir. Gelişmekte 

olan Türkiye’de ise göç hareketleri 1950 yılından sonra başlamış ve özellikle 1990 yılından 

sonra yapılan göçler ekonomik nedenlere dayandırılmıştır. 1990 yılından sonra insanların 

işsizlik, istihdam gibi sorunlar ile başa çıkamaması nedeniyle insanlar daha çok kırdan kente 

göç etmekte iken daha sonra bu olgu kentin çekiciliğinden dolayı kentten kente göçü de 

artırmıştır. İşsizlik ve istihdam gibi sorunlar beraberinde yoksulluk kavramını da ortaya 

çıkarmaktadır. Yoksulluk da göç gibi gelişmekte ve az gelişmiş yerlerde görülmektedir. 

Yoksulluk ve göç kavramları birbiri ile bağlantılı kavramlar olup biri diğerinin sebebi ya da 

sonucu da olmaktadır.  

Çalışmada genel hatlarıyla göç ve yoksulluk kavramları açıklanmakta ve türlerinden 

bahsedilmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde göç olgusundan ve Türkiye’de göç 

anlatılmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde de yoksulluk, Dünya’da yoksulluktan bahsedilip 

daha sonra Türkiye’de yoksulluk anlatılmaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise, Göç ve 

yoksulluk ilişkisi Türkiye bağlamında değerlendirilmektedir. Son olarak Türkiye’de göç ve 

yoksulluk konusunda öneriler sunulmaktadır.  

2. Göç ve Türkiye’de Göç Olgusu 

Göç, bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı geçerek veya bir devlet içinde yer 

değiştirmesidir (Perruchoud ve Redpath – Cross, 2013: 35). Göçün, üzerinde uzlaşıya varılmış 

ortak bir tanımı bulunmamaktadır. Farklı bilim dalları ve bilim adamları tarafından yapılmış 

birçok göç tanımı bulunmaktadır. Ancak tüm tanımların ortak noktası, yer değişikliğidir. Sebebi 

ne olursa olsun göçten söz edebilmek için coğrafi bir hareket ve yer değişikliğinin olması 

gerekmektedir. (Güneş, 2012: 185). Yer değiştirme durumu, süreklilik amacı taşıyabileceği 

gibi, geçici nitelikte de olabilir. Eğitim veya çalışma amacıyla yapılan ve belli bir sürenin 

sonunda geri dönülen durumların da göç olarak kabul edileceği belirtilmektedir (Koçak ve 

Terzi, 2012: 165). 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts       Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                 10-13th October 2019 
 

271 

 

Göçle ilgili birbirinden farklı tanımların yapılma nedeni, konuya ilişkin bir uzlaşmazlık olması 

değil,  her göç olayının sebeplerinin ve yol açtığı sonuçların birbirinden farklı olmasıdır (Güneş, 

2012: 185). Göç, sonuçları bakımından da ekonomik, toplumsal, psikolojik birçok kavramı 

içinde barındırmaktadır. Bu nedenle göçü, sadece bir yer değişikliği olarak ele almamak 

gerekir. Çeşitli sebeplerle gerçekleşen göç, toplumun sosyo-ekonomik yapısını değiştiren nüfus 

hareketi olarak da tanımlanmaktadır (Sayın, Usanmaz ve Aslangiri, 2016: 2; Sağlam, 2006: 34). 

Hangi sebeple gerçekleşirse gerçekleşsin, göçe sebep olan faktörler ve göçün sebep olduğu 

sonuçlar şeklinde, göç olgusunun iki boyutu bulunmaktadır.  

Göç durağan bir olgu olmadığı için neden ve sonuçları, gerçekleştiği zaman ve mekan 

bakımından, dinamik bir süreç olarak kabul edilmektedir. Bu özelliğinin, göçün tanımının 

yapılması ve gerçekleşen bir göç hareketine ilişkin bilgilerin ortaya konması bakımından 

karmaşık bir hal ortaya çıkardığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla da göç olayları sosyo-

ekonomik yapıyla yakından ilişkili olduğu ve ekonomideki yapısal değişmeleri en iyi biçimde 

yansıtan göstergelerden biri olduğu için, göçün gerçekleştiği yerlere ilişkin sosyo-ekonomik 

yapının iyi bilinmesi gerektiği ifade edilmektedir (Şen, 2014: 233).   

Göç, insanlığın yeryüzündeki varlığıyla ortaya çıkmış bir olgudur. Savaşlar, iç çatışmalar, 

bölgesel sorunlar, terör olayları, yoksulluk, eğitim ve sağlık sorunları, coğrafi koşullar, 

ekonomik sorunlar, dini ve siyasi meseleler, göçün sebepleri arasındadır. Bunların içinde 

günümüz modern toplumlarına özgü olan nedenler dışında kalan tüm sorunlar, yüzyıllardır göç 

hareketlerine sebep olmuşlardır. İlk çağlardan itibaren, güvenli doğal ortamlarda barınma, 

korunma ve üretim arayışları gibi çeşitli siyasi ve ekonomik nedenlerle göç etmeye başlamıştır 

(Oğuz Gök, 2016: 66; Taş ve Özcan, 2013: 290; Şener, 2017: 3). Yukarıda sayılan çeşitli 

sebeplerle gerçekleşen göç hareketlerini, gelir ve istihdam durumu da etkileyebilmektedir. 

Dolayısıyla göç, ekonomik olarak az gelişmiş yerleşim yerlerinden, gelişmiş yerlere doğru 

olarak gerçekleşmektedir (Çelik, 2007: 88). Bunun yanı sıra göç, nedenleri ve sonuçlarıyla 

evrensel bir kavram olarak kabul edilebilir. Çünkü göç, tek bir ülkeye veya topluma ilişkin bir 

durum değildir. Göçün sebeplerinin, tüm dünya devletlerinde bulunması muhtemeldir (Koçak 

ve Terzi, 2012: 165). 

2.1. Göçün Sebepleri ve Göç Türleri 

İnsanlık tarihiyle birlikte ortaya çıkmış bir kavram olarak kabul edilen göç, yukarıda belirtildiği 

gibi, bütün toplumlarda ve bu toplumların her döneminde, yaşanmış bir toplumsal durumdur. 

Göç hareketlerinin gerçekleşme sebebi, göçün nereden nereye yapıldığı, mesafesi, süresi, göç 

edenlerin sayıları, göçün gerçekleşme biçimi gibi özellikleri bakımından farklılıklar gösterir. 

Bu nedenle de her göç olayını ayrı ele almak gerekir (Çam, 2002: 266). 

Göç birbirinden farklı ve çeşitli nedenlere dayanmaktadır. İnsanların iradeleri dışında 

gerçekleşen doğal afetlerin, tarihsel süreçte göçün en önemli nedeni olduğu belirtilmektedir. 

Ancak sanayi devriminden sonra yaşanan toplumsal ve ekonomik değişim neticesinde, göç 

insan iradesiyle ve ekonomik, siyasi ve toplumsal nedenlerle gerçekleşmeye başlamıştır. 

Teknolojik gelişmeler, istihdam imkanı, ulaşım ve iletişim araçlarındaki gelişmeler, eğitim ve 

sağlık imkanlarının daha fazla olması gibi sebepler ve refah bir yaşam sürme isteği, göçlerde 

artışa sebep olmuştur (Ekici ve Tuncel, 2015: 13). Dolayısıyla göç olgusunun, avcı ve toplayıcı 

toplumlardan başlayarak, tarım toplumuna ve sanayi toplumuna geçiş süreçlerinde farklılaşarak 

biçimlendiği ve küreselleşmenin de etkisiyle, günümüzdeki şeklini aldığı belirtilmektedir 

(Taşkesen, 2017: 20). İç göçün gerçekleşme biçiminin ülkelerin gelişmişliklerine göre de 

değişiklik gösterdiği, gelişmiş ülkelerde sanayileşme akabinde iç göçlerin ortaya çıktığı, 

gelişmekte olan ülkelerde ise tam tersine ardından sanayileşme hareketinin başladığı 

belirtilmektedir (Dücan, 2016: 169). 
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Göç, göç edilen yerin ülke sınırları içinde olma durumuna göre “iç göç” veya “dış göç”, göçün 

nedenleri açısından “zorunlu göç” ya da “isteğe bağlı göç”, amaçları açısından “işçi göçü” ya 

da “sığınmacılık/mültecilik”, yerleşme süresi açısından “geçici göç” ya da “kalıcı göç” ve 

hedefe varmakta kullanılan yöntemler açısından “yasal göç/düzenli göç” ya da “yasa dışı 

göç/düzensiz göç” gibi kriterler bakımından farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Ayrıca bu 

sebeplerin birkaçı, aynı göç olayında bir arada bulunabilmektedir (Şener, 2017: 4). 

İç göç, bir ülke içinde belli bir bölge, şehir, kasaba ve köy gibi yerleşim birimlerinden, diğerine 

yerleşme amacıyla yapılan hareket olarak tanımlanmaktadır. Bir ülkenin kendi sınırları içinde 

gerçekleşen iç göçlerin, ülkenin genel nüfusunda bir değişiklik meydana getirmemekle birlikte, 

göçle ilgili olan kentsel ya da kırsal nüfusun yoğunluğuna etki ettiği belirtilmektedir (Taşkesen, 

2017: 23; Sayın, Uslanmaz ve Aslangiri, 2016: 2). İç göçte, insanların kendi istek ve iradeleriyle 

yaşam alanlarını değiştirmeleri söz konusudur. İkametgahı belirsiz olanların durumu, 

mevsimlik göç hareketleri, adres değişiklikleri içgöç kapsamında değerlendirilmemektedir.  

Ayrıca, iç göç modern sanayi toplumuna özgü bir durum olarak kabul edilmektedir. Buna göre, 

bireylerin kendi iradeleriyle yer değiştirmeleri için, modern ulus devletin varlığı gereklidir. 

Oysa tarım toplumlarında, toprağa bağlılık söz konusu olduğundan, yer değiştirmenin, 

insanların kendi isteğine bağlı olmadığı belirtilmektedir ( Şen, 2014: 233).  

İç göç hareketi genellikle, sosyo-ekonomik olarak az azgelişmiş ya da gelişmekte olan 

yerlerden gelişmiş yerlere doğru gerçekleştiği için, göç edilen yerleri sosyal, kültürel, siyasi ve 

ekonomik anlamda etkilemekte ve değiştirebilmektedir. Bu göçler neticesinde, yoksulluk, 

gecekondulaşma, kentleşme, kentlileşme ya da kentlileşememe gibi olguların ortaya çıkabildiği 

belirtilmektedir (Taşkesen, 2017: 24). Ayrıca göç hareketleri içinde en yaygın olanı iç göçler 

olduğu için, bu göçlerin ülke içinde önemli boyutta sosyo-ekonomik değişimlere yol açtığı ifade 

edilmektedir. İç göç kavramı, göçün gerçekleştiği yönle ilgili bir çerçeve çizmemektedir. İç 

göçte yer değiştirme hareketi, ülkenin sınırları içinde her yere olabilir. Dolayısıyla göç, kırsal 

alandan kentlere olabileceği gibi kentten de kırsal alana ve kırsaldan kırsala ve kentten kente 

de gerçekleşebilir.  Türkiye’de iç göç,  1950‟li yıllardan günümüze kırdan kente doğru 

gerçekleşmektedir. Ayrıca Türkiye’de iç göçlerin daha çok bir coğrafi ve mesleki hareketlilik 

olarak gerçekleştiği ifade edilmektedir (Taşkesen, 2017: 23).  

İç göç olgusunda, köyden kentlere gerçekleşen göçlerin sebebi olarak öncelikle kentin 

çekiciliği, kırın ise iticiliği gösterilmektedir. Kentin çekiciliği, eğitim, sağlık ve iş imkanları 

nedeniyle kişilere sağlayacağı avantajlarla ilgiliyken, kırın iticiliği ise, tarımda makineleşme 

nedeniyle kırsal alanda ortaya çıkan işsizlik, imkanların kısıtlı olmasıyla ilgilidir (Koçak ve 

Terzi, 2012: 167; Sağlam, 2006: 35-36; Şen, 2014: 238; Ayrıca bkz, Ekici ve Tuncel, 2015:  16).  

2.2. Türkiye’de İç Göç Olgusu 

Türkiye’de istihdam nedeniyle gerçekleşen iç göçün, bölgeler arasındaki gelir seviyesi farkının 

çok yüksek olması ve her bölgede farklı sektörlerin büyümesi ve tarım sektörü aleyhine 

gerçekleşen ekonomik değişimler nedeniyle gerçekleştiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla, 

Türkiye’deki iç göçün en önemli sebebi, iş bulma arayışı ya da istihdam olanaklarıdır. Bu 

nedenle de Türkiye’de göç, daha az gelişmiş yerlerden, sanayileşmiş, istihdam olanaklarının 

fazla olduğu yerlere doğru gerçekleşmektedir. Bu nedenle de göç hareketlerinin sebep ve 

sonuçları bakımından Türkiye’de daha çok ekonomik niteliğe sahip olduğu söylenebilir (Atalay 

ve Öztürk, 2016: 520). 

Türkiye, jeopolitik konumundan dolayı tarih boyunca nüfus hareketlerinin yaşandığı ve göç 

alan bir coğrafya olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ise kaybedilen 

topraklardaki yerleşim yerlerinden ülkenin içindeki diğer yerleşim birimlerine doğru iç göçler 

gerçekleşmiştir. 1821 ve 1922 yılları arasında beş milyonun üzerinde nüfusun ülke içinde göç 
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ettiği, beş buçuk milyondan fazla insanın ise göç esnasında ve savaşlarda yaşamlarını 

kaybettikleri belirtilmektedir (Dücan, 2016: 168).  

Ayrıca Türkiye’de, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ulus-devlet oluşum surecinde, bilinçli göç 

politikaları ile ülke sınırlarının dışında yaşayan, iki milyona yakın Türk ve Müslüman nüfusun 

Türkiye’ye göç ettiği ifade edilmektedir. Türkiye’de Cumhuriyet’in ilk yıllarında zorunlu iç 

göç uygulamaları3 da yaşanmıştır ve iç iskan politikası şeklinde adlandırılan bu uygulamalarda 

zorunlu yerleştirmeler gerçekleştirilmiştir. 1920 ve 1950 yılları arasında ise göç hareketlerinin 

yoğunluğunda azalma söz konusu olmuştur. Bunun nedeni, tarım üretiminin azalmasını 

önlemek amacıyla, köylüyü yerinde tutmak için uygulanan politikalardır, hatta bu amaçla yurt 

dışından zorunlu göçle getirtilen vatandaşların da kırsal yerleşim birimlerine yerleştirildiği 

belirtilmektedir (Dücan, 2016: 168; Sağlam, 2016: 258). Gerçekten de 1927 yılında yapılan 

Türkiye’nin ilk nüfus sayımında, nüfus 13.648.270 kişidir. Sayım sonuçlarına göre köy nüfusu 

toplam nüfusun % 75.78’ini, şehirler ise % 24.22’sini oluşturmaktadır. Bu sonuç, ilk 

dönemlerinde Türkiye’nin bir köy veya kır toplumu olduğu şeklinde değerlendirilmektedir 

(Sağlam, 2016: 259). 

Gelişmiş ülkelerde 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan kentleşme olgusunun Türkiye’de daha 

geç dönemlerde ortaya çıktığı belirtilmektedir.  Türkiye’de kırdan kente gerçekleşen göç 

hareketleri,  II. Dünya Savaşından sonra gerçekleşen topraktan uzaklaşma, kentlere ve büyük 

yerleşim birimlerine yönelme hareketi olarak değerlendirilmektedir (Taşkesen, 2017: 23).  

 Türkiye’de 1950 yılından itibaren göç hareketlerinde hızlanma meydana gelmiştir (Sağlam, 

2006: 33). Hatta 1950 ve 1980 yılları arasında şehirlere göçü teşvik edici politikalar uygulandığı 

belirtilmektedir (Dücan, 2016: 168).  1950’li yıllarda Türkiye’de kırsal nüfusun artması ve 

tarımda makineleşme nedeniyle işgücü ihtiyacı azalmış ve bu bölgelerde işsizlik ortaya 

çıkmıştır. Akabinde de ülkede iç göç hareketleri başlamıştır. Bu durum, yeni gelişmeye 

başlayan sanayi için de ciddi oranda işgücü kaynağı oluşmasını sağlamıştır. Daha çok gençlerin 

gerçekleştirdiği iç göçler, doğrudan kırsal yerleşim birimlerinden büyük şehirlere yapıldığı gibi, 

önce küçük şehirlere ardından da büyük şehirlere yerleşecek şekilde de gerçekleşmiştir. Ancak 

göç edenlerin nitelikli kişiler olmaması, düzensiz gerçekleşen göç hareketleri, hem göç veren 

yerler hem de göç alan yerlerde çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Göçler neticesinde 

çarpık kentleşme meydana gelmiştir. Göçler ve kentleşme, sanayileşme süreci sonucunda 

gerçekleşmediği için, Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve hukuki gelişimini olumsuz yönde 

etkilemiştir. Bununla birlikte, düzensiz göç hareketleriyle şehirlere göç eden bu kesimin,  aynı 

zamanda Türkiye’de orta sınıfın doğmasına da yol açtığı belirtilmektedir (Sağlam,2006: 33; 

Dücan, 2016: 169-170; Koçak ve Terzi, 2012: 177; Taşkesen, 2017: 23). 

Türkiye’de iç göç hareketleri, sanayileşmeden ziyade daha çok ekonomik ve sosyal 

imkanlarından dolayı kentin çekiciliği ve tarım ve toprakla ilgili sıkıntılardan dolayı da kırın 

iticiliği nedenleriyle gerçekleşmiştir. Belirli yıllarda göçe neden, kırın iticiliği iken, sonrasında 

kentin çekiciliği olmuştur. Örneğin 1950’li yıllarda başlayan göç hareketleri, bilinçli 

politikalarla teşvik edilmiş olsa da kırın iticiliği de, bu hareketleri hızlandırmıştır. 1960’lı 

yılların sonlarında başlayan ve 1980’lerin başına kadar olan süreçte gerçekleşen iç göçlerde ise, 

kentin çekiciliğinin belirleyici sebep olduğu belirtilmektedir (Şen, 2014: 238). İtici ve çekici 

sebeplerin yanı sıra iletici sebeplerin de göç hareketlerine neden olduğu belirtilmektedir. Bunlar 

kitle iletişim araçları ve ulaşım ve seyahat imkanları sayesinde, kırsaldaki insanların kent 

hayatını tanımasını sağlayan ve kenti cazibeli hale getiren nedenlerdir ve 1990’lı yıllardan sonra 

kentleşmenin hızlanmasını sağlamışlardır (Taşkesen, 2017: 24; Şen, 2014: 238). 

                                                           
3 Ayrıntılı bilgi için bkz. KOÇAK ve TERZİ, 2012:  172.  
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 1991 yılında Türkiye’deki dört ayrı bölgeden seçilen 

köylerde, göçle ilgili itici ve çekici nedenleri ortaya koymak için anket yapmıştır. Ekonomik ve 

sosyal olarak içinde bulunulan şartlardan memnun olmamak ve daha iyi imkanların istenmesi, 

işsizlik ve çocuklarına dahi iyi bir gelecek hazırlama ve daha iyi eğitim imkanı sağlama 

düşüncesi, hem itici nedenler hem de çekici nedenler olarak anket sonuçlarına yansımıştır (Şen, 

2014: 238).  

1990’lı yıllardan sonra Türkiye’de gerçekleşen göçlerin ekonomik nedenlerle gerçekleştiği 

ifade edilmektedir. İlerleyen dönemlerde de sanayileşme, modernleşme ve kentleşme göçün 

sebebi haline gelmeye başlamıştır. Burada ekonomik sebepler ve kentin çekiciliğinin, insanların 

göçle ilgili kararlarında başlıca faktörler olduğu söylenebilir. Göç alan şehirlerdeki insanların 

yüksek gelir düzeyine sahip yaşantıları ve kırsal alanla kıyaslandığında bunların gelir ve yaşam 

biçimleri arasındaki farklar da iç göç açısından itici faktördür. Günümüzde de ekonomik 

beklentiler ve şehirlerin sanayileşme süreci sonrası istihdam açısından sağladığı avantajlar, 

bunların yanı sıra eğitim, kültür, sağlık gibi konularda hala küçük şehirlerin ve kırsal yerleşim 

birimlerinin, büyük şehirlerin çok gerisinde olması iç göçün en önemli nedenlerinden kabul 

edilebilir (Şen, 2014: 239). 

Tablo 1: Türkiye’nin 2018 yılında En fazla ve En Az Göç Alan İlk On İli 

     

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), (Erişim: 25.09.2019) 

 

Tablo 1’de 2018 yılında Türkiye’nin en fazla ve en az göç alan ilk 10 ülke gösterilmektedir. 

2018 yılında ilk sırada en fazla göç alan il İstanbul iken en az göç alan il ise Ardahan olmaktadır. 

En fazla göç alan iller genellikle sosyo ekonomik olarak gelişmiş iller kategorisinde iken, en az 

göç alan iller ise Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi içerisinde en az gelişmiş 

illeri kategorisindedir. 

En Fazla Göç Alan 

İller 
Aldığı Göç En Az Göç Alan 

İller 
Aldığı Göç 

İstanbul 385482 Ardahan 7342 

İzmir 130092 Kilis 8861 

Ankara 184382 Iğdır 9225 

Antalya 95920 Bayburt  9450 

Bursa 80940 Tunceli 11211 

Kocaeli 80457 Hakkari 12756 

Konya  58300 Bartın 13399 

Mersin 55779 Kars 14441 

Ordu 54813 Siirt 15017 

Muğla 52642 Muş 15742 
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3. Türkiye’de Göçün Bir Sebebi Olarak Yoksulluk 

Yoksulluk devletlerin var oluş sürecinden başlayarak günümüze kadar süre gelen ekonomik ve 

sosyal bir sorundur. Özellikle tüketimi üretiminden fazla olan gelişmekte ve az gelişmekte olan 

ülkeler arasında görülen yoksulluk sorunu gelişmiş ülkelerde de farklı boyutlarda 

görülmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde yoksulluk kavramı ülkelerin gelişmişlik 

seviyesine göre farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Genel olarak yoksulluk kavramı bir insanın 

kendisine yetecek kadar yiyecek elde edememesi ya da az veya çok açlık çekmesi durumu 

olarak ifade edilmektedir. Farklı bir açıdan ise yoksulluk, herkese iyi bir yaşam düzeyi 

sağlayacak yeterli ve erişebilir kaynakların bulunmaması olarak da tanımlanmaktadır (Sipahi, 

2006: 175). Yoksulluk günümüzde de hala birçok ülkenin karşılaştığı ciddi bir sorun olmakta 

ve yoksulluk sadece düşük gelir düzeyleriyle, düşük tüketimle ve düşük eğitim düzeyi ile varlık 

eksiğini içermemekte aynı zamanda kırılganlık, dışlanma ve güçsüzlüğü de içermektedir. 

OECD (2001)’ye göre ise yoksulluk; tüketim, sağlık, eğitim, haklar, güvenlik, onur ve saygın 

iş dahil olmak üzere insan yetenekleri ile ilgili çeşitli yoksunluk boyutlarını içermektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumunun tanımına göre ise yoksulluk, insanların ihtiyaçlarını 

karşılayamama durumudur. Türkiye İstatistik Kurumu yoksulluğu dar ve geniş tanımlamasıyla 

iki farklı şekilde açıklamıştır. Dar anlamda yoksulluk, bireyin açlıktan ölümü ve barınma 

imkanının bulunmaması olarak tanımlanırken, geniş anlamda ise bireylerin gıda, giyim ve 

barınma gibi temel olan ihtiyaçların karşılanmaması ya da toplumun hayat standardının 

gerisinde kalınması durumu olarak ifade edilmektedir (Öztürk ve Çetin, 2009: 2661-2662). Bu 

yönüyle yoksulluğun, sadece insanın kendine özgü bir özelliği olmadığı geçim sisteminin ve 

onları şekillendiren sosyo-politik ve sosyo-ekonomik güçlerin bir ürünü olarak da ortaya çıktığı 

görülmektedir (Mukhlis, 2019: 948; Tollens, 2007: 238). Bu bağlamda yoksulluk toplumların 

kendine has bir problemi olarak kabul edilmektedir. Literatürde farklı yoksulluk 

tanımlamalarından yola çıkılarak birçok yoksulluk türü ortaya çıkmaktadır. Yoksulluk olgusu 

mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk ve insani yoksulluk gibi farklı türlerde incelenmektedir.  

Mutlak Yoksulluk: Yoksulluk tanımlaması yapılırken en eski ve en temel tanım, mutlak 

yoksulluk üzerinden yapılmaktadır. Mutlak yoksulluk kavramı ise, bireylerin hayatlarını idame 

ettirebilecek asgari refah seviyelerini yakalayamama durumudur. Mutlak yoksulluk daha 

özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Mutlak yoksulluğun 

ölçülmesinde bireyler, hayatlarını devam ettirebilmek için gerekli asgari tüketim ihtiyaçlarını 

belirlemek zorundadır (Erdugan, 2010: 9; Gündoğan, 2008: 43). Ayrıca bireyler tüketim 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli minimum gelir bütçesini tespit etmelidir. Buna göre 

bireyin hane büyüklüğü ve yaş, cinsiyet özelliğine göre gündelik ihtiyacı olan kalori miktarı 

hesaplanmalı ve fiyatlandırılarak açlık sınırı / yoksulluk açığı belirlenmelidir. Belirlenen bu 

miktar ülkeden ülkeye farklılık arz etmektedir. En yoksul ülkeler için 1 Dolar, yoksul ülkeler 

için ise 2 Dolar limit baz alınırken az gelişmiş ülkeler için de günlük 1 Dolar kabul edilmektedir. 

Türkiye’nin de dahil edildiği ve Doğu Avrupa ülkelerinin içinde bulunduğu grup için 4 dolar, 

gelişmiş ülkeler için 14 Dolar olarak belirlenmiştir (Sarıkoca ve Daşlı, 2016: 1300). 

Göreli Yoksulluk: Göreli yoksulluk kavram bireylerin bir toplumsal varlık olmasından hareket 

etmektedir. Göreli yoksulluk kavramında yoksulluk, yalnızca kaynaklara ulaşamama ve hayatı 

idame ettirme konusu değil, birey veya hane halkının içinde bulunduğu toplum tarafından kabul 

edilen asgari bir hayat seviyesine sahip olup olmadığı ile ilgilidir. Göreli yoksulluk yoksul hane 

halkı ya da kişi ile o toplumda yaşayan ve var olan koşullara göre ortalama bir gelire sahip olan 

hane halkı ya da kişi arasındaki gelir kaynaklarına sahip olma kabiliyeti arasındaki farkı ifade 

eder (Aktan ve Vural, 2002). Adam Smith göreli yoksulluğu, insanların temel ihtiyaçlarını 

karşılarken bireysel olarak kaynakların yetersizliği nedeniyle toplumun genel refah düzeyinin 

altında kalması ve topluma sosyal yönden katılımlarının engellenmiş olması durumu olarak 

ifade etmiştir. Smith’e göre bu durumu yaşayanlar göreli yoksuldurlar ve asgari hayat 
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standardını yakalamış olsalar bile eğitim, sağlık, sosyal katılım yönünden yeterli olamadıkları 

için ortalama refah seviyesinin altındadırlar (Taş ve Özcan, 2012: 422). Kısaca göreli 

yoksulluk, kişilerin yaşamış oldukları toplum içerisinde kabul edilebilir minimum tüketim 

düzeyinin altında bir hayat sürmesi olarak tanımlanır. Bu nedenle kişi belli bir düzeyde hayat 

standardına sahip olsa da içinde yaşamış olduğu toplumun standartlarının altında kalması 

durumunda kişi yoksul kabul edilmektedir. bu bağlamda düşünüldüğünde gelişmiş toplumda 

yoksul kabul edilen bir kişi geri kalmış toplumda yaşayan bir bireyle karşılaştırıldığında zengin 

sınıfında kabul edilebilir (Kartal ve Demirhan, 2014: 18). 

İnsani Yoksulluk: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın 1997 yılındaki 

raporunda ilk defa “İnsani Yoksulluk (Human Poverty)” kavramı gelişmekte olan ülkelerdeki 

yoksulluğu anlamak için kullanılmıştır. İnsani yoksulluk Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı tarafından geliştirilen, mutlak - göreli yoksulluk tanımlarını da içeren ve daha geniş 

içeriğe sahip olan bu kavram, okur-yazarlık, yetersiz beslenme, kısa yaşam süresi, anne-çocuk 

sağlığı yetersizliği, önlenebilir hastalıklara yakalanma gibi temel insani yeteneklerden yoksun 

olunması şeklinde ifade edilebilir. Bu ifadeye göre temel insan yeteneklerinin sürdürülebilmesi 

alt yapı enerji, eğitim, hijyen gibi gerekli olan mal ve hizmet ulaşımının yokluğu veya 

kısıtlanması yoksulluğun insani boyutunu oluşturmaktadır (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 
2009: 11).  

Ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Raporu ile birlikte insani yoksulluğu ölçmek için insani 

yoksulluk endeksi (The Human Poverty Index-HPI) geliştirilmiştir. İnsani yoksulluk endeksi 

yaşam süresinin kısalığı, temel eğitim hizmetlerinden mahrumiyet ve kamusal ve özel 

kaynaklara erişememe gibi insani gelişim açısından ortaya çıkan mahrumiyetleri, yoksulluğun 

boyutlarını ve insani gelişim dışında kalmış insanların oranını ölçmektedir (Aktan ve Vural, 

2002). 

Kırsal Yoksulluk / Kentsel Yoksulluk:  Kırsal Yoksulluk: Yoksulluk kavramı ekonomik, 

sosyolojik ya da kültürel bakımdan bütün coğrafyalar açısından farklı anlamlar taşımakta ve 

farklı etkiler oluşturmaktadır. Bu nedenle yoksulluk konusunda kırsal ve kentsel yoksulluk 

ayrımına gidilmektedir. Kırsal yoksulluk özellikle kırsal ekonominin baş aktörleri olan tarım 

ve hayvancılık alanında kendisini göstermektedir (İncedal, 2013: 24). Kentsel Yoksulluk ise, 

kentsel yoksulluğun temel sebebi kırsal alanda geçinme şansını bulamayanların kente yapmış 

olduğu göçlerdir (Topgül, 2013: 282). Kentsel yoksulluğun ana sebebi kırsaldan kente doğru 

yoğun göç olmasına rağmen kentteki yetersiz istihdam, emek-yoğun süreçten teknoloji-yoğun 

sürece geçilmesi de etkili faktörlerdir. Kentsel yoksulluk özellikle gelir ve harcama 

konusundaki beklenti ve yoksun olma konusu ile ilgilenmektedir (Aktaş Kaya, 2007: 59). 

Tablo 2: Farklı Yoksulluk Tanımlamaları ile Yoksulluk Türleri 

 

 

Yoksulluk Türü 

 

 

Yoksulluğun Tanımı 

 

 

Yoksulluğu Azaltmanın Amacı 

Mutlak Yoksulluk Yaşamak için gerekli olan fiziki ihtiyaçları karşılayan kaynaklardan 

yoksun olma 

Temel ihtiyaçların karşılanması 

Göreli Yoksulluk İçinde yaşanılan topluma göre normal kabul edilen bir hayat sürmek, 
toplumda kendisine biçilen rolleri oynayabilmek ve toplumsal ilişkilere 

katılabilmek için gerekli olan yaşam standartlarından yoksun olma  

Toplumdaki diğer bireylere denk / 
eşit olma 

İnsani Yoksulluk Bireyin insan olarak toplumsal hayata katılabilmesi veya insanca yaşam 

için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel temel imkanlardan yoksun 

olması 

Eğitim, sağlık vb. hizmetlere ulaşımın 

ve kalitenin arttırılması   
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Kırsal Yoksulluk Kırsal alanda geçinme olanaklarının ve umudunun yitirilmesi   Kırsal alandaki gizli işsizliğin 
önlenmesi 

Kentsel Yoksulluk Kent özelinde yaşanan yoksulluk   Kentlere göçün önlenmesi 

Kaynak: Çelik, Vural ve Tuncer, 2017: 44. 

Tablo 2’de yukarıda bahsedilen yoksulluk türleri ve farklı tanımları gösterilmektedir. Tabloya 

göre mutlak yoksulluğu azaltmanın amacı, temel ihtiyaçların karşılanması iken göreli 

yoksulluğu azaltmanın amacı ise toplumdaki diğer bireylere denk / eşit olmadır. İnsani 

yoksulluğu azaltmanın amacı ise, Eğitim, sağlık vb. hizmetlere ulaşımın ve kalitenin 

arttırılmasıdır. Kırsal ve kentsel yoksulluğu azaltmanın amacı ise, kırsal alandaki gizli işsizliğin 

önlenmesi ve kentlere göçün önlenmesidir.  

Farklı farklı yoksulluk türleri ve dolayısıyla yoksulluk tanımları olmasına rağmen asıl önemli 

olan konu yoksulluğun boyutu, yoksulluk sonucunda bireyler üzerinde oluşan maddi - manevi 

tahribat ve bireylerin yoksulluğu değerlendirme biçimidir. Dünya Bankası’nın yoksulların 

yoksulluğu değerlendirme biçimini saptamayı amaçlayan bir çalışmasında Kenyalı bir adamın 

yoksulluk için “bana yoksulluğu sormayın, evime evimdeki eşyalara ve üzerime giydiğim 

kıyafetlere baktığınızda ne görüyorsanız işte onlar yoksulluktur” diye açıklama yapması 

yoksulluğun boyutunu ve onu değerlendirme biçimine en iyi örnektir  (World Bank, 2010).  

Yoksulluk ülkenin ekonomik sorunları, yaşanan iç savaşlar, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve 

ülkede bulunan alt yapı ve üst yapı yetersizliği gibi yaşanan olumsuz olaylar sonucunda ortaya 

çıkmaktadır.  Yoksulluk ülkede yaşanan olumsuz durumların derecesindeki farklılıklardan 

dolayı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Örneğin Ortadoğu ülkesi olan Suriye’de 

yaşanan iç savaştan dolayı yoksulluk oranı %82.5 iken Afrika kıtasında bulunan Burindi’ de ise 

yaşanan olumsuzluklar nedeniyle yoksulluk oranı %65 olmaktadır. Maalesef Afrika kıtasında 

38’den fazla ülkede çocuklar elektriksiz yaşamakta ve ülkenin doğal kaynakları bulunmamakta 

ve Afrika’da yoksulların sayısı her yıl artmaktadır.  

Tablo 3: Dünyanın En Yoksul 20 Ülkesi ve Yoksulluk Oranları – 2018 Yılı  

  Yoksulluk 

1. Suriye 82.5 

2. Gine-Bissau 67.0 

3. Burundi  64.6 

4. Guatemala  59.3 

5. Lesoto 57.0 

6. Togo  55.1 

7. Liberya  54.1 

8. Yemen 54.0 

9. Fil Dişi Sahilleri  46.3 

10. Meksika 46.2 

11. Nijerya 45.4 

12. Mozambik 45.1 

13. Doğu Timur 41.8 

14. Belize 41.0 

15. Seyseller 39.3 

16. Ruanda 39.1 

17. Yunanistan 36.0 

18. El Salvador  34.9 

19. Gabon 34.3 

20. Arjantin 32.2 
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            Kaynak: https://worldtop20.org/world-poverty-rate (Erişim: 25.09.2019). 

Tablo 3 dünyanın en yoksul yirmi ülkesini göstermektedir. Buna göre ilk sırada Suriye yer 

alırken son yirminci sırada Arjantin yer almaktadır. Dünyanın en yoksul yirmi ülkesinden 14’ü 

Afrika’dan, 2’si Orta Amerika’dan, 1’i Kuzey Amerika’dan, 1’i Karayipler’ den ve 2’si de Orta 

Doğu ülkelerinden olmaktadır. 

Yoksulluk en fazla Afrika ülkelerinde görülmesine rağmen birçok ülke yoksullukla mücadele 

etmek amacıyla programlar yapmaktadır. Yoksullukla mücadele programlarını sadece az 

gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler değil aynı zamanda gelişmiş ülkeler de uygulamaktadır. 

25 Eylül 2015’de Birleşmiş Milletler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerindeki on yedi maddenin 

en üst sırasına 2030 yılında yoksulluğu bitirmek ilkesini bırakmıştır (UNDP, 2006). 

Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye’de ise yoksulluğun bir problem olarak ortaya çıkışını 

1980 öncesi ve 1980 sonrası yıllar bağlamında incelemek mümkündür. 1980 öncesinde 

uygulanan ithal ikameci ekonomik politikalar, 1980’li yıllarda terk edilerek serbest piyasaya 

yönelik ekonomi politikaları yürürlüğe konmuştur. 1980 öncesi görülen toplumsal yardımlaşma 

uygulamalarının terk edilmesi, sanayide emek yoğun üretim yerine teknoloji yoğun üretim 

uygulamalarının benimsenmesi, Türkiye’deki askeri darbe sonrasında uygulanan politikalar ile 

birlikte yoksulluk oranları artmıştır. Ayrıca 24 Ocak kararları, her on yılda bir oluşan krizler, 

küreselleşme ve birçok sebep toplumdaki gelir dağılımını olumsuz etkilemiş ve adaletsiz 

dağılımı arttırmıştır. 1990’lı yıllarda art arda gelen krizler sonrası ekonomi küçülmüş ve işsizlik 

artışı yaşanmıştır. 2001-2009 yılları arasında da yaşanan ekonomik kriz ile birlikte iflas ve işten 

çıkarmalar artmıştır. Yaşanan olumsuz durum ülkede gelir dağılımını bozmuş, toplumsal 

kesimler arasındaki uçurum derinleşmiş ve yoksulluk oranlarında büyük bir farklılık ortaya 

çıkmıştır  (Yıldırım, Doğan ve Topcuoğlu, 2011: 2; Gürses, 2007: 60; Avcı, 2019: 16). Yaşanan 

bu olumsuzluklar yoksulluğu şiddetli bir boyuta ulaştırmış ve yoksulluk, Türkiye açısından 

uzun zamandan beri var olan önemli bir sosyo-ekonomik sorun olmuştur (Sarısoy ve Koç, 2010: 

334). 

Türkiye’de yoksulluğu arttıran unsurlar arasında ülkede var olan işsizlik, ülkenin yaşamış 

olduğu ekonomik krizler, gelir dağılımında yaşanan adaletsizlikler, bireylerin sosyal güvence 

eksiklikleri, kayıt dışı ekonomi, eğitim olanaklarının yetersizliği, beşeri sermayenin yeterli 

olmaması, yaşlı ve çocuklar açısından bakım hizmetlerinin azlığı, ülkede kadın nüfusunun 

eğitim oranının düşük olması, aile içinde şiddetin artış göstermesi, özellikle doğu ve güney 

doğu Anadolu bölgelerinde kadınların çok sayda çocuk doğurmaya zorlanması, ülkede köyden 

kente yapılan iç göçler ve sonrasında kente gelen bireylerin kent koşulları ile uyumsuzluk içinde 

olması gibi birçok sosyo-ekonomik kıstaslar bulunmaktadır (Gediklioğlu, 2015: 27). 

Türkiye’de yoksulluk ile ilgili bir araştırma yapılması amacıyla veri toplanmak istenmesi 

durumunda 2002 yılından önceki dönemlere ait veri bulunmamaktadır. Bu nedenle daha sağlıklı 

veriler bulunması için Türkiye ile ilgili veriler 2006 ve sonrası yılları kapsamalıdır. 

Tablo 4, Türkiye’de 2006-2018 yılları arasında eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine 

göre hesaplanan yoksulluk sınırı, yoksul sayıları ve yoksulluk oranı verilerini göstermektedir. 

Tabloya göre yoksulluk sınırı her yıl artış göstermektedir. Yoksul sayısında ise bir yıl artarken 

bir yıl azalma şeklinde düzensiz bir seyir izlenmektedir. Yoksulluk oranında ise düzensiz olarak 

artış ve azalışlar görülmektedir. Tabloda her yıl yoksulluk oranlarının %20’nin üzerinde bir 

oran olduğu da görülmektedir. Ancak hesaplanan yoksulluk verileri hane halkı kullanılabilir 

fert gelirine göre hesaplanmıştır. Bu bağlamda düşünüldüğünde ülkede yoksulluğun sadece 

gelir durumuna göre değil sosoyo ekonomik göstergelere de dayanarak çok boyutlu bir şekilde 

tanımlanması yararlı olacaktır (Dama, 2017: 5).  
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Tablo 4: 2006-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Yoksulluk Verileri 

 

   

     

 

Kaynak: Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK), (Erişim: 25.09.2019) 
 

Tablo 5, 2014-2017 yılları arasında Türkiye’nin bazı bölgelerindeki yoksulluk verilerini 

göstermektedir. Tabloya göre 2014 yılında yoksulluk oranının en fazla olduğu bölge TRA1 

Bölgesi olmaktadır. TRA1 bölgesinde bulunan iller Erzurum, Erzincan ve Baybrut olmaktadır. 

Bu iller genel olarak incelendiğinde Erzurum ve Erzincan illerinin Bayburt iline göre ekonomik 

potansiyelinin yüksek olduğu ancak Bayburt ilinin ekonomik potansiyelinin düşük olmasından 

dolayı yoksulluk oranın yüzde yirminin üzerinde olduğu gözlemlenmektedir. 2017 yılında ise 

yoksulluk oranın en fazla olduğu bölge ise TRA2 Bölgesi olmaktadır. TRA2 Bölgesinde yer 

alan iller Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan olmaktadır. Bu illerin ekonomik potansiyelleri çok 

düşüktür. Bu iller hem en az gelişmiş iller kategorisinde hem de sosyo ekonomik gelişmişlik 

endeksi yönünden de altıncı yani en son sırada yer almaktadır. Tablo 5’te yer alan bölge 

içerisindeki iller Türkiye geneli itibariyle yoksul sayılan ve aynı zamanda da göç veren iller 

konumundadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde bölgede yoksulluğun yaşanması durumunda 

bölge insanının daha iyi bir yaşam sürmesi için bulunduğu yerden başka bir yere göç etmesine 

neden olmaktadır. 

 

Tablo 5: Türkiye’nin Bazı Bölgelerindeki Yoksulluk Verileri 

Yıllar Yoksulluk 

Sınırı (TL) 

Yoksul sayısı  

(Bin kişi) 

Yoksulluk oranı  

(%) 

2006 2 821 17 165 25,4 

2007 3 649 16 053 23,4 

2008 3 797 16 714 24,1 

2009 4 227 17 123 24,3 

2010 4 457 16 963 23,8 

2011 4 883 16 569 22,9 

2012 5 418 16 741 22,7 

2013 6 012 16 706 22,4 

2014 6 665 16 501 21,8 

2015 7 495 16 706 21,9 

2016 8 539 16 328 21,2 

2017 9 532 15 864 20,1 

2018 10 670 16 888 21,2 

Bölgeler Yıllar Yoksulluk Sınırı 

 (TL) 

Yoksul Sayısı 

(Bin Kişi) 

Yoksulluk 

Oranı (%) 

TRA1 

(Erzurum, 

Erzincan, 

Bayburt) 

2014 5182 241 23,5 

2015 6251 203 19,6 

2016 8297 197 19,1 

2017 8601 156 15,1 

 

TRA2 

(Ağrı, 

Kars, 

Ardahan, 

Iğdır) 

2014     

4031 

226 20,6 

2015 4681 

 

267 23,7 

2016 5249 200 17,7 

2017 6407 

 

192 17,5 

TRB2 

(Van, Muş, 

2014     

3524 

364 17,8 
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       Kaynak: 
Türkiye 

İstatistik 

kurumu 

(TÜİK), 

(Erişim: 

25.09.2019) 

                   Not: Veriler TÜİK tarafından medyan gelirin % 50’sine göre hesaplanmıştır. 

 

4. Türkiye’de Göç ve Yoksulluk İlişkisi 

Göç ekonomik, sosyal ve bölgesel dengesizlikler, hızlı nüfus artışı, tarım sektörünün gelir 

dağılımındaki payının düşük olması ve siyasal sebeplerle insanların geçici ya da devamlı olarak 

yer değiştirmesidir (Başel, 2011: 516). Bu yönüyle göç coğrafi mekan değiştirme süreci olarak 

da ifade edilebilir. Göçün nedenleri ve sonuçları, bireylerin ve toplumun üzerinde önemli 

değişiklikler oluşturmaktadır. Göç olgusu toplumsal ve ekonomik değişimlere fayda 

sağlamasından dolayı bir neden iken, toplumsal ve ekonomik değişimlere bağlı olarak ortaya 

çıkmasından dolayı bir sonuç olmaktadır ( Yayar, Uçgunoğlu ve Demir, 2016: 423).  Yoksulluk 

ise, günümüzde Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biridir. Yoksulluğun 

olduğu ülkede sadece ekonomik sorunlar değil aynı zamanda sosyo-kültürel sorunlarda ortaya 

çıkmaktadır. Yoksulluk, kısaca minimum bir yaşam düzeyini sürdürecek gelir düzeyinden 

yoksun olma olarak tanımlanır (Ökten ve Kale, 2009: 60). Yoksulluğun olduğu bir yerde 

bireylerin daha iyi hayat standartlarına ulaşması açısından göç olgusu kaçınılmaz olmaktadır. 

Göç ve yoksulluk, bir ülkenin sosyo-ekonomik koşullarından kaynaklanan sorunlardır. 

Yoksullukla mücadele ile yoksul insanların yaşam kalitesini iyileştirme ve toplum yaralarını 

sarma büyük önem taşımaktadır.  Yoksullukla mücadele hem bireysel hem de toplumsal 

mücadele şeklinde incelenebilir.  Yoksullukla mücadelede bireysel mücadelenin önemi daha 

çoktur. Ancak yoksul olan birey sayısını azaltmada ve gelir dağılımındaki adaleti sağlamada 

sivil toplum örgütlerinin ve devlet kurumlarının atacağı adımlar daha çok öneme sahip 

olmalıdır. Bireysel mücadelede ulaşabilecek insan sayısı kısıtlı olmasına rağmen bireysel 

mücadeleden vazgeçilmemelidir. Yoksullukla mücadelede en önemli görev, sivil toplum 

örgütlerine ve kamu kurumlarına düşmektedir. Çünkü bu kurumların çok daha fazla bireye 

ulaşma şansı ve bu bireylere daha fazla yardımda bulunma imkanı vardır. Yoksullukla 

mücadelenin devlet kurumlarınca yürütülmesinde 1986 yılından itibaren Türkiye’de temel 

aktör olarak doğrudan faaliyet gösteren Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 

Müdürlüğü rol oynamaktadır. Bu kurum çeşitli faaliyetler yürütmekte olup, diğer kamu 

kurumları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde 

çalışmaktadır (Armağan, Özden ve Peker, 2012: 319) Günümüzde bu kurum Sosyal Yardımla 

Genel Müdürlüğü altında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak görevi yerine 

getirmektedir (https://www.ailevecalisma.gov.tr).  Devlet, kurumlarının yapmış olduğu sosyal 

Bitlis, 

Hakkari) 

2015  3724 212 10,3 

2016  4747 386 18,5 

2017 4897 288 13,9 

TRC3 

(Mardin, 

Batman, 

Şırnak, 

Siirt) 

 

2014 3258 279 13,4 

2015 3927 343 16,3 

2016 4023 362 16,9 

2017 4718 308 14,3 

TRB1 

(Malatya, 

Elazığ, 

Bingöl, 

Tunceli)   

2014 4950 312 19,0 

2015 5989 296 17,9 

2016 7113 310 18,7 

2017 7947 277 16,5 

TRC1 

(Gaziantep, 

Adıyaman, 

Kilis) 

2014 4505 346 13,5 

2015 5360 363 13,9 

2016 5879 363 13,8 

2017 6825 326 12,1 
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harcamalar ile kaynakları toplum içerisinde yeniden dağıtır. Eğitim, sağlık ve altyapı hizmetleri 

gibi hizmetler yoksul insanların yaşam standardının yükselmesini sağlar. Bu sebeplerden dolayı 

kamu kurumlarının sosyal harcamaları yoksul yanlısı yapılmalıdır. Yoksullukla mücadelenin 

ve dolayısıyla göç oranlarının düşürülmesi konusunun ne kadar başarılı olduğu eğitim ve sağlık 

harcamalarının büyüklüğü kadar, yoksul insanların örneğin en yoksul %20’lik kesimin ne kadar 

yararlandığına da bağlıdır  (Armağan, Özden ve Peker, 2012: 320). Anlatılanlar ışığında 

yoksullukla mücadele sonucunda göç olgusunun da azalacağını söylemek mümkündür. Çünkü 

yoksulluk ve göç birbiriyle bağlantılı olup bireyin bulunduğu ortamın ekonomik koşullarının 

düzeltilmesi durumunda o birey bulunduğu yeri bırakıp başka bir yere göç etmek zorunda 

kalmaz. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Göç ve yoksulluk sorunu her ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlar olup bu sorunların 

giderilmesi için sosyo-ekonomik ve yönetimsel olarak çözüm üretilmeli ve çözümün 

devamlılığı sağlanmalıdır. Bu nedenle göç ve yoksulluk ilişkisinin tutarlı bir şekilde 

yürütülmesi amacıyla bazı önlemler alınması gerekmektedir.  

Kırsal alanda yerleşim yerlerinin itici sorunlarının tespit edilerek çözülmesi ve çekici hala 

getirilmesi için hizmetler yapılmalıdır. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için, eğitimde fırsat 

eşitliği, sağlık imkanlarının düzeltilmesi, iş olanaklarının sağlanması ve göç etmek isteyen 

kişilerin yaşanabilir koşullara sahip olabileceği imkanların oluşturulması gerekir. Bu koşulun 

ilk adımı da istihdam olanaklarının arttırılarak işsizliğin azaltılması ve gelir dağılımının herkese 

adil bir şekilde dağıtımını sağlayacak politikalar izlenmesidir. Uygulanması planlanan 

politikalarla birlikte ülkenin sanayileşmesi yönünde adımlar atılarak günümüz toplumu 

insanlarının farklılaşan beklentileri de karşılanmalıdır.  

Eğitim seviyesindeki artış, iletişim teknolojilerindeki gelişme ve iletişim araçlarının yaygın 

şekilde kullanımı, sosyo ekonomik değişimlere sebep olmakta ve toplumun ihtiyaçlarının kamu 

kurumlarınca karşılanmasını zorunlu hale getirmektedir. Ancak bu ihtiyaçların karşılamaması 

durumunda bireylerin göç etmesi yönünde itici bir unsur olmaktadır.  

Sonuç olarak göçün ve yoksulluğun önlenmesi uygulanan sosyal ve ekonomik politikaların 

doğru olarak uygulanmasına bağlıdır.  
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Amerika Birleşik Devletlerinde Uzlaşma Müessesi ve Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi 

 
Ahmet Tekin1  Serhat Gözen2 

 

 
Özet 

Bu çalışmanın amacı ABD’de uzlaşma sürecinin incelenmesi ve uzlaşma talebinin kabul edilmesi veya 

reddedilmesindeki gerekçelerin ortaya konulmasıdır. Aynı zamanda ABD’de son on yıllık periyodda uzlaşma 

talebinde bulunan mükelleflerin uzlaşma oranlarındaki değişim ve yıllık bazda uzlaşma tutarlarının 

değerlendirilmesini içermektedir.  

ABD’de uzlaşma süreci ve sonucu incelendiğinde, son on bir yıllık periyodda uzlaşma talebinde bulunan mükellef 

sayısında bazı yıllarda küçük dalgalanmalar olmasına rağmen genel eğilim artış yönünde olduğu görülmektedir. 

Başvuru sayısındaki bu artışı, orantılı olmamakla birlikte uzlaşma oranı ve uzlaşma tutarı da aynı şekilde takip 

ettiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ABD’de uzlaşma, uzlaşma oranı, uzlaşma süreci. 

 

 Conciliation Organization in the United States and 

Evaluation of its Results 
 
Abstract  

The purpose of this study is to examine the reconciliation process in the United States and to provide reasons for 

accepting or rejecting the reconciliation request. It also includes changes in the settlement rates of the taxpayers 

who have made a settlement request in the US during the last decade and the assessment of the settlement amounts 

on an annual basis. 

When the conciliation process and its results are analyzed in the USA, it is seen that the general tendency is 

increasing despite the small fluctuations in the number of taxpayers demanding conciliation in the last decade. It 

is seen that the increase in the number of applications is followed by the settlement rate and the settlement amount. 

Keywords: Reconciliation in the US, reconciliation rate, reconciliation process. 

 

 

1. Giriş 

Uzlaşma, vergi idaresi tarafından, borçlu oldukları vergileri ödeyemeyen vergi mükellefleri 

veya borçlu oldukları vergileri ödemeleri durumunda finansal zorlukla karşı karşıya kalacak 

vergi mükellefleri için oluşturulmuş bir programdır.  

Uzlaşma Amerika’da 82 yıllık bir geçmişe sahiptir (Serim, 2006). ABD’de tarhiyat öncesi ve 

sonrası için her aşamada mükellefe uzlaşma talebinde bulunma hakkı tanınmıştır. Bu süreç 

vergi inceleme aşamasından, eğer tarhiyat yapılmış ve dava konusu edilmiş ise davanın 

sonuçlanmasına kadar geçecek sürenin tamamını kapsar (Erçoklu, 1986: 132). Aynı şekilde 

uzlaşmanın kapsamı da geniş tutulmuş ve her türlü vergi, vergi cezası ve faizin uzlaşma konusu 

yapılmasına olanak tanınmıştır. Bu kuralın tek istisnasını uyuşturucu ve kaçakçılık suçları 

oluşturmaktadır. 
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2. Amerika Birleşik Devletlerinde Uzlaşma Müessesi ve Uzlaşma Süreci 

Uzlaşma, ABD’de mükellefin talebi ile başlamaktadır. Mükellefin borç toplamının daha az bir 

seviyesinde vergiye karşılık gelen uzlaşma teklifi, IRS (Internal Revenue Service) ve borçlu 

yani mükellef arasında oluşturulan bir anlaşmadır ( IRS, 2017a). Başka bir ifadeyle, IRS’nin 

kabul etmesi şartıyla, borçlu bulunan vergi mükellefinin borcunun bir kısmından kurtulmasını 

sağlayan bir prosedürdür (Oei, 2012:1071). 

IRS uzlaşmaya, ilerde tahsil edilebilecek yüksek ama belirsiz vergi alacağının mümkün olduğu 

kadar yüksek bir tutarının tahsil edilmesi olarak bakmaktadır (İnaltong, 2012: 32-33). Bu 

nedenle borçlu yükümlünün, gerçek ödeme gücünün IRS tarafından kabul edildiği ölçüde bir 

uzlaşma teklifi hazırlaması gerekmektedir (IRS, 2017a). Form 656 Booklet Offer in 

Compromise’da varlıklarınıza, gelirinize, giderlerinize ve gelecekteki kazanma potansiyelinize 

göre uygun bir teklifi hesaplamanıza yardımcı olacak bir dizi adımda yol göstermektedir. 

Ödeme gücünün göstergesi olarak daha düşük bir miktar ödemek isteyen mükellefin uzlaşma 

teklifi IRS tarafından reddedilmektedir. 

ABD’de uzlaşma müessesi gerek mükellefi gerekte IRS’ye en iyi fayda sağlayacak şekilde 

tasarlanıştır (Wadwha and Williams, 1996: 27). Bu sayede karşılıklı çıkarlar gözetilmiş 

olmaktadır. Teklif, söz konusu vergi mükelleflerine bir taraftan borçlarını ödeyebilecekleri bir 

yol sağlarken diğer taraftan yeni bir sayfa açma olanağı sunmaktadır (IRS, 2017a).  

Uzlaşma tabi ile ilgili önemli bir nokta, teklif değerlendirirken cezalar ve faiz tahakkuk etmeye 

devam edecektir. Teklif iletildikten sonra, gerekli tüm vergi beyannamelerini, tahmini vergi 

ödemelerini ve federal vergi ödemelerini zamanında dosyalamaya ve ödemeye devam edilmesi 

gerekir. Teklif değerlendirirken dosyalama ve ödeme sorumluluklarının yerine getirilmediği 

taktirde teklifin iade edilmesine yol açacaktır (IRS, 2017a).  ABD’de vergi aslının yanı sıra 

ceza ve faizleri içinde uzlaşma başvurusunda bulunulabilmektedir. Ancak uyuşturucu ve 

kaçakçılık faaliyeti sonucu oluşan suçlar ve kasıtlı bir şekilde yapılan vergi kaçakçılığı uzlaşma 

konusuna dahil edilmemektedir (Özyer, 2008: 983). 

Mükellefler tarhiyat öncesinde ve tarhiyat sonrasında davanın sonucuna kadar uzlaşma 

talebinde bulunabilirler (Nas, 2008: 54). IRS Kanunu’na göre vergi borcunun konusunu 

oluşturan bütün uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce uzlaşma başvurusunda bulunarak idari 

açıdan ele alınması zorunludur (Internal Revenue Code, 7122). Yani, ABD’de söz konusu 

uyuşmazlıkların çözümünde öncelikli olarak idari çözüm yoluna başvurulmuş ve başka bir 

çözüm yolu kalmamış olması şartıyla yargı yolu ile çözümüne başvurulabilir. Mükelleflerin 

uzlaşma teklifleri komisyonda değerlendirilmesinin ardından tahakkuk eden vergi borcunun 90 

gün içinde ilgili vergi dairesine ödenmesi gerekmekte ya da aynı süre içerisinde yargı yoluna 

başvurma hakkı bulunmaktadır (Kotay, 2008: 105). ABD’de vergi aslının yanı sıra ceza ve 

faizleri içinde uzlaşma başvurusunda bulunulabilmektedir. 

ABD’de vergi uyuşmazlıklarının çözümü, sonraki dönemlerde tahsil edilebilecek ancak miktar 

açısından belirsiz vergi gelirine karşılık, mevcut durumda tahsil edilebilecek maksimum gelirin 

toplanarak uyuşmazlığın giderilmesi temeline dayanmaktadır (Özyer, 2008:983). 

Uzlaşma taleplerinin tümü IRS açısından olumlu karşılık bulamamaktadır. Bilhassa, mükellefe 

verilen ek süre içerinde borcunu ödeyebilme yeterliliğine sahipse veya taksitlendirme ile 

ödeyebilecek durumda ise uzlaşma talebi kabul edilmemektedir. Taksitlendirme yoluna 

gidilmesi durumunda başvuru ücreti ödenmesi gerekirken ek süreden faydalanılması 

durumunda böyle bir ücretlendirme söz konusu olmamaktadır. Öyle ki; ilk ödeme, birçok harç 

ve ödemelerden muaf olan yoksulluk istisnasına tabi yükümüler dahi indirimlide olsa kullanım 

ücreti (2018 yılı için 43 ABD Doları) ödemektedirler (IRS, 2017g). Diğer taraftan, borcun 
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ödenmesi için ek süre (60-120gün) isteyen mükellefler daha uzun süreli taksitlendirme 

işleminden daha düşük miktarda ceza ve faiz ödemeleri söz konusudur (IRS, 2017f). 

Tüm gerekli vergi beyannameleri verilmediyse ve gerekli ödemeler yapılmadıysa, IRS 

başvuruyu iade edecektir. Verilen başvuru ücretleri de iade edilecektir. İade edilen başvuruda 

gerekli olan ilk ödeme, ödenecek bakiyenin azaltılması için uygulanacaktır. Dosyada geçerli 

bir süre uzatması varsa, bu politika cari yıl vergi iadesi için geçerli olmamaktadır. 

Mükellefin uzlaşma talebinde bulunabilmesi için IRS’nin belirlediği 4 aşamaya sahip uzlaşma 

teklifi ön elemesi testinden geçmesi gerekmektedir. Bu sayede vergi borçlusunun uzlaşma 

talebinde bulunmaya uygunluğu değerlendirilmektedir (IRS, 2017d).  

Uzlaşma tekliflerinin IRS tarafından kabul edilmesinin 3 yolu vardır (IRS, 2019a):  

1. Vergi borcunun doğmasında vergi mükellefinin aleyhine işlemlerin yürütülmesi,  

2. Vergi toplama faaliyetinin mükellefin aleyhinde sürdürüldüğüne IRS’nin şüphe 

duyması,  

3. Uzlaşma talebinin vergi yönetimi açısından pozitif etkiye sahip olması durumunda 

teklifin kabulü mümkün olmaktadır. 

IRS uzlaşma tekliflerini değerlendirirken mükelleflerin gerçek ekonomik durumlarını 

saptamaya çalışmakta ve bu nedenle uzlaşma teklifinin değerlendirilmesi zaman almaktadır. 

Kişiden kişiye değişmekle birlikte bu süre en az 6-12 ay arasında sürmektedir (Wallen, 2017). 

Eğer teklif yapıldıktan sonra 2 yıl içinde cevap verilmezse teklif otomatik olarak kabul edilmiş 

sayılmaktadır (IRS, 2017b). Bu süre zarfında yani uzlaşma teklifi değerlendirilirken (IRS, 

2017b); 

 Geri ödemesi olmayan ücretler (başvuru ücreti, ilk taksit ödemesi) vergi borcu 

ödenmesinde kullanılır (mükellef isterse, belirli bir yıldaki vergi borcuna tahsis 

edilebilir), 

 Federal Vergi İdare Birimine başvurulabilir,  

 Haciz işlemleri durdurulur, 

 Yasal (hukuki) değerlendirme ve tahsil süresi uzatılır,  

 Teklife ilişkin tüm gerekli ödemelerin yapılması gerekir, 

 Mevcut bir taksit sözleşmesi üzerinde ödeme yapılması gerekmez. 

Çoğu durumda, vergi mükellefinin teklif ettiği miktar makul tahsilat potansiyeline eşit veya 

ondan daha fazla olmadığı sürece, IRS bir uzlaşma teklifini kabul etmez. Makul tahsilat 

potansiyeli, vergi mükelleflerinin gayrimenkul, otomobil, banka hesapları ve diğer mülkler gibi 

varlıklarından elde edilebilecek değerleri içerir (IRS, 2019a).  

Ödeme yöntemi ise 2 şekilde gerçekleşebilmektedir (IRS, 2019a):  

 Toplu Nakit Ödeme Teklifi - Mükellefler teklif miktarını toplu olarak veya taksit 

ödemeli olarak ödemeyi seçebilirler. Bir ’’götürü nakit teklifi’’, teklifin kabul 

edilmesinden sonraki 5 veya daha az ay içinde 5 veya daha az taksitle ödenecek bir 

teklif olarak tanımlanır. Bir vergi mükellefi toplu bir nakit teklif verirse, vergi 

mükellefi, 656 Formuna teklif tutarının yüzde 20’sine eşit bir geri ödemesiz ödeme 

içermelidir. Bu ücret başvuru ücretine ek olarak talep edilir. Yüzde 20’lik ödeme 

genellikle geri ödemesizdir, yani teklif reddedilmiş veya mükelleflere kabul 

edilmeksizin iade edilse bile, vergi mükellefine iade edilmeyecektir. Bunun yerine, 

yüzde 20 ödemesi vergi mükellefinin vergi borcuna uygulanacaktır. 

 Periyodik Ödeme Teklifi -Bir teklif, 6 ya da daha fazla aylık taksitler halinde ve teklif 

kabul edildikten sonraki 24 ay içinde ödenmesi durumunda, vergi kanunu uyarınca 

’’periyodik ödeme teklifi’’ olarak adlandırılır. Periyodik bir ödeme teklifi sunarken, 
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vergi mükellefinin 656 Form ile birlikte önerilen ilk taksit ödemesini de içermesi 

gerekir. Bu ücret başvuru ücretine ek olarak gereklidir. Bu tutar genellikle geri 

ödemesizdir, tıpkı götürü nakit teklif için gereken yüzde 20 ödeme gibi. Ayrıca, IRS 

periyodik bir ödeme teklifini değerlendirirken, vergi mükellefinin teklif koşulları altında 

verilen taksit ödemelerini yapmaya devam etmesi gerekir. Bu miktarlar da iade 

edilemez. Bu tutarlar vergi borçlarına uygulanır ve vergi mükellefinin, dönemsel 

ödemelerin uygulanacağı vergi yükümlülüğünü belirleme hakkı vardır. 

IRS, vergi mükellefinin teklifini kabul ederse, vergi mükellefinin başka bir ödeme yapmamasını 

ve vergi kanunlarına tam olarak uymasını bekler. Vergi mükellefi, uzlaşma teklifinin tüm şart 

ve koşullarına uymuyorsa, IRS uzlaşma teklifini olumsuz neticelendirmektedir. Tahsilât ve 

yetkili vergi idaresi uzlaşma tekliflerindeki uygulamada, şartlar ve koşullar için vergi 

mükellefinin tüm vergi iadelerini zamanında dosyalaması ve uzlaşma teklifinin kabul 

tarihinden itibaren 5 yıl boyunca tüm vergileri zamanında ödemesi gerekliliğini içerir (IRS, 

2019a). Bir uzlaşma teklifinin reddedildiği beyan edildiğinde, anlaşma artık uygulanmamakta 

ve IRS başlangıçta borçlanılan tutarları (daha az ödemeyle) ve ayrıca faiz ve cezaları 

alabilir. Ek olarak, teklifin kabul edildiği takvim yılı içerisinde yapılacak olan vergi iadesi vergi 

borcuna uygulanmaktadır. Aynı zamanda teklifler 2019 yılı için 186 $ başvuru ücreti 

gerektirmektedir (IRS, 2019a). 

Daha öncede bahsedildiği üzere borç hemen veya 120 gün içinde tam olarak ödenemiyorsa, 

aylık bir ödeme planına oluşturulabilir (bir taksit sözleşmesi).  Ödeme planı, zaman içinde bir 

dizi aylık ödeme yapmanıza olanak sağlar. IRS aylık ödeme yapmak için çeşitli seçenekler 

sunar (IRS, 2019b): 

 Banka hesabınızdan otomatik ödeme, 

 İşvereninizden bordro kesintisi, 

 Elektronik Federal Vergi Ödeme Sistemi (EFTPS) ile Ödeme, 

 Telefon veya internetten kredi kartıyla ödeme yapılması, 

 Çek veya havale yoluyla ödeme veya 

 Bir perakende satış merkezinde nakit ödeme. 

Mükellef mevcut şartlar altında borcunu ödeme kapasitesi ile orantılı bir uzlaşma talebinde 

bulunuyorsa, talebin kabul edilme oranı yüksek olacaktır. Uzlaşma talebinde bulunan 

mükellefin bir diğer önemli görevi ise ihtiyaç duyulan belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde 

iletilmesidir. Mükellefin uzlaşma teklifinde bulunabilmesi için (IRS, 2017a); 

 Tüm vergi beyannamelerini muhafaza etmesi (son 5 yılın) 

 İçerinde bulunulan yıl itibariyle ödemesi gereken vergi tutarını ödeme, 

 İşyeri sahibi olması durumunda federal vergi ödemelerini yapması gerekmektedir. 

Bir taksit sözleşmesi kapsamında tam ödeme yapamıyorsanız, bir kısmi ödeme taksit 

sözleşmesi veya bir uzlaşma teklifi önerilebilmektedir. Bir uzlaşma teklifi kişi ile IRS arasında, 

üzerinde anlaşılan bir miktarın ödenmesi halinde vergi borcunu çözen bir anlaşmadır. IRS bir 

teklifi değerlendirmeden önce, vergi mükellefinin çalışanları ile birlikte iş sahibi olması 

durumunda tüm vergi beyannamelerini vermiş, cari yıl için gerekli tüm vergi ödemelerini 

yapmış ve cari çeyrek için gerekli tüm federal vergi ödemelerini yapmış olmalıdır (IRS, 2019b). 

Açık bir iflas işleminde vergi mükelleflerinin uzlaşma teklifi işlemine girmeleri uygun değildir 

(IRS, 2019b).  

Uzlaşma teklifinin eksiksiz ilerlemesi adına bazı işlemler takip edilmelidir (IRS, 2019a): 

• Form 656, Uzlaşma Teklifi 
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• Tamamlanmış ve imzalanmış Form 433-A, Ücret Kazananlar ve Bağımsız Çalışan Bireyler 

için Bilgilendirme Beyanı, 

• Varsa, 433-B Formunu doldurup imzaladıysanız, İşletmeler için Bilgilendirme Beyanı, 

• Düşük Gelir Sertifikasına sahip olunmaması halinde, 186 $ başvuru ücreti, 

• Düşük Gelir Sertifikasına uyulmadığı takdirde, seçilen ödeme seçeneğine dayalı ilk teklif 

ödemesi. 

Eğer kişinin kendisi ve eşinin ayrı ayrı ve/veya ortak vergi borcu varsa her birinin ayrı bir 656 

Formunu göndermesi gerekecektir. Ya da kişi ve eşi veya eski eşiyle ortak bir vergi borcunuz 

varsa ve eşi veya eski eşi teklifin bir parçası olmak istemiyorsa, kendi başınıza ortak vergi 

borcuna ilişkin sorumluluğundan ödün vermemek için 656 Formunu gönderebilir (IRS, 2019a). 

Bireysel ve Ticari Vergi Borcunun bulunması durumunda iki Form 656 gönderilmesi gerekir 

ve her 656 Formu, 186 $ başvuru ücretini ve ilk ödemeyi gerektirir (IRS, 2019a). 

ABD’de uzlaşma talebinin oluşturulmasında yedi adım izlenmektedir (IRS, 2019a) 

1. Bilgi toplama: Bir teklif tutarının hesaplanması için, nakit miktarı, yatırımlar, 

kullanılabilir krediler, aktif-pasif varlıklar, gelir ve borçların tümü hakkında 

bilgi sahibi olunabilecek finansal durum hakkında bilgi toplanılması 

gerekmektedir.  

Ayrıca, hane içerisinde ortalama brüt aylık gelir ve fiili masrafları hakkında bilgi 

toplanılması gerekecektir. Hane halkı, kendisine ek olarak, kira, kamu 

hizmetleri, sigorta, bakkaliye vb. haneye ilişkin harcamalarda para ödemeye 

katkıda bulunanları da içerir. Bu, IRS'nin teklifi doğru bir şekilde 

değerlendirmesini gerektirir. Toplam hane halkı gelir ve giderlerinden kişinin 

payını belirlemek için de kullanılabilir. 

Genel olarak, IRS özel okullar için harç ücreti, üniversite harcaması, hayır 

kurumları katkıları ve diğer teminatsız borç ödemelerini gider hesaplamasının 

bir parçası olarak dikkate almayacaktır. 

2. Ücret Kazananlar ve Serbest Çalışan Bireyler için Bilgi Toplama Beyanı, Form 

433-A’nın doldurulması: Bu form, varlıklar, gelir, giderler ve gelecekteki 

kazanma potansiyeline göre uygun bir teklif tutarı hesaplamak için 

kullanılacaktır. Finansal durumu etkileyen herhangi bir özel durumun yazılı bir 

açıklamasını yapma fırsatı olacaktır. 

3. İşletmeler için Bilgi Toplama Beyanı Form 433-B (OIC) doldurulması: Bu form, 

işletme varlıkları, gelirleri, giderleri ve gelecekteki kazanç potansiyeline dayalı 

uygun bir teklif tutarını hesaplamak için kullanılacaktır. İşletmenin gelir elde 

etmek için kullanılan varlıkları varsa (örneğin, işinde araçlar için kullanılan bir 

çekici kamyon), bu varlıklarda öz kaynaklarından hariç tutabilir. 

4. Gerekli Belgeleri Ekleme: 433-A (OIC) ve 433-B (OIC) Formu ile destekleyici 

belgeler eklenmesi gerekecektir. Gerekli olan belgelerin bir listesi her formun 

sonunda bulunur. Gerekli tüm eklerin kopyaları eklenmelidir.  

5. Uzlaşma Teklifi için Form 656’nın doldurulması: Form 656, vergi yıllarını ve 

uzlaşmak istenilen vergi türünü tanımlar. Ayrıca teklif tutarını ve ödeme 

koşullarını da belirler. 

6. İlk Ödeme ve 186 $ Başvuru Ücreti ödenmesi: Seçilen ödeme seçeneğine bağlı 

olarak ilk ödeme için kişisel çek, banka çeki veya nakit olduğu belirtilmeli. 

Genellikle, ilk ödemeler iade edilmez, ancak teklif kabul edilmezse vergi 

borcuna uygulanır. Tüm ödemeler ABD doları cinsinden yapılmalıdır. 

Hatırlatma: Düşük Gelir Sertifika kurallarına uyuluyorsa, ilk ödeme ve başvuru 

ücreti gerekmediğinden teklifle birlikte herhangi bir para gönderilmemelidir. 
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7. Başvurunun Mail ile gönderilmesi: Başvuru paketinizin bir kopyası mükellefte 

kalmalı ve kayıtlar için saklanması gerekmektedir. Tamamlanan başvuru 

paketini uygun IRS tesisine mail gönderilmelidir. 

Periyodik Ödeme seçildiğinde, Düşük Gelir Sertifikasına uyulmaması durumunda, teklif 

değerlendirirken ödemeleri yapmaya devam edilmesi gerekir (IRS, 2019a). Aylık ödeme 

yapılmaması (kesin bir karar mektubu alıncaya kadar) teklifin temyiz hakkı olmadan iade 

edilmesiyle sonuçlanacaktır (IRS, 2019a). 

Teklif kabul edilirse, gerekli tüm vergi beyannamelerinin zamanında ibraz etmeye devam 

edilmeli ve gelecekte ödenecek tüm tahmini vergi ödemeleri ve federal vergi ödemeleri 

zamanında ödenmelidir (IRS, 2019a). Teklif kabul edildikten sonraki beş yıl içinde doğacak 

vergi yükümlülükleri zamanında teslim edilmez ve zamanında ödenmezse teklif reddedilebilir. 

Teklif temerrüde düşerse, asıl vergi borcundan, daha az ödemeden ve tahakkuk eden tüm faiz 

ve cezalardan mükellef sorumludur (IRS, 2019a). Çünkü teklif, faiz tahakkuk ve cezalarını 

durdurmaz. 

IRS bir uzlaşma talebini reddederse, vergi mükellefine posta yoluyla bildirilecektir. Posta, 

IRS'in teklifi reddetmesinin nedenini açıklayacak ve vergi mükellefinin kararı IRS Temyiz 

Bürosu'na nasıl temyiz edebileceği konusunda ayrıntılı talimatlar sağlayacaktır. İtiraz, posta 

tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır (IRS, 2019a). Ancak bazı durumlarda, bir 

uzlaşma talebi reddedilmek yerine vergi mükellefine iade edilir, çünkü vergi mükellefi, iflas 

başvurusunda bulunan, gerekli başvuru ücretini veya teklifle birlikte geri ödenmeyen tutarı 

içermeyen, gerekli vergi beyannamesi verilmediğinden gerekli bilgileri sunmaz veya IRS’nin 

teklifi değerlendirdiği tarihte geçerli vergi borcu ödenmemiştir (IRS, 2019a). İade edilen bir 

teklif reddetmeden farklıdır, çünkü IRS teklifi iade ettiğinde temyiz hakkı yoktur. Ancak, bir 

kez mevcut olduğunda, teklif tekrar sunulabilir. 

3.Uzlaşma Verilerinin Değerlendirilmesi 

Tablo 1’de ABD’nin 2008-2018 dönemini kapsayan yıllara ait uzlaşma verileri yer almaktadır. 

 Tablo 1: 2008-2018 Dönemine Aİt ABD Uzlaşma Verileri 

Yıllar Alınan Teklif 

Sayısı 

Kabul Edilen 

Teklif Sayısı 

Uzlaşma 

Oranı (%) 

Uzlaşma Tutarı 

(Milyon $) 

2008 44.000 11.000 25,0 200,1 

2009 52.000 11.000 21,1 157,2 

2010 57.000 14.000 24,6 129,6 

2011 59.000 20.000 33,9 154,0 

2012 64.000 24.000 37,5 195,6 

2013 74.000 31.000 41,9 195,3 

2014 68.000 27.000 39,7 179,4 

2015 67.000 27.000 40,2 204,7 

2016 63.000 27.000 42,8 226,0 

2017 62.000 25.000 40,3 256,0 

2018 59.000 24.000 40,6 261.3 

  Kaynak: 2008-2018 IRS Data Book Verilerine Dayanılarak Düzenlenmiştir. 

Tabloya göre, 2008-2010 yılları arasında 2008 yılında %25 oranı ve 200 milyon dolarlık 

tutarıyla yıllık bazda en verimli uzlaşma dönemi gerçekleştiği görülmektedir. 2011 yılından 

itibaren uzlaşma teklifinde büyük artışlar olmamasına rağmen kabul edilen teklif oranı itibariyle 

ciddi şekilde arttığı görülmektedir. En yüksek uzlaşma oranı %42 ile 2016 yılında 

gerçekleşirken, en çok uzlaşılan tutar ise 2018 yılında 261 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Özellikle son yıllarda ki veriler incelendiğinde gerek uzlaşma oranı gerekse uzlaşma tutarları 

itibariyle teklif sayısı da dikkate alındığında önemli düşüşlerin olmadığı tam tersine 2014 
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yılından itibaren uzlaşmanın önemli seviyelerde gerçekleştiği görülmektedir. Yine 2016 

yılından itibaren uzlaşma başvuru talebi ve kabul edilen teklif sayısında azalış gözlenirken 

uzlaşma tutarları artış eğilimindedir. 
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İktisat Öğrencilerinin Elektronik Piyasalar ve Tam Rekabet 

Piyasaları Hakkında Algıları 
 

Merve Uygur1     Serkan Dilek2 Hayrettin Kesgingöz3      Orhan Küçük4 

 

 
Özet 

İnternet ve haberleşme teknolojilerinde meydana gelen değişimler sonucunda elektronik ticaret giderek 

yaygınlaşmakta; tüketiciler daha yüksek oranda alışverişlerini internet sitelerinden gerçekleştirmektedirler. Tam 

rekabet piyasaları ise iktisatçıların olmasını arzuladığı piyasa türü olmakla beraber güncel hayatta nadir olarak 

görülmektedir. Internet piyasalarının ise tam rekabet piyasalarına benzediği yönünde kanaatler bulunmaktadır. Bu 

çalışmada internet piyasaları ile tam rekabet piyasaları arasındaki benzerliklere iktisat öğrencilerinin algıları 

incelenmeye çalışılmıştır. Bunun için Kastamonu Üniversitesi İİBF İktisat öğrencileri üzerinde bir anket 

uygulanmıştır. Sonuçta öğrencilerin elektronik piyasaların tam rekabet piyasası özelliklerini genelde taşıdığını 

düşündükleri ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Elektronik ticaret, tam rekabet piyasası, elektronik piyasalar 

JEL Sınıflandırması: D11, D41, L10 

 

The Perceptions of Economics Students about Electronic Market Places 

and Perfect Competition Markets 

 
Abstract 

As a result of changes in Internet and communication Technologies, e-trade is pervading, consumers are 

purchasing their needs from websites in increasing return. Though economists want markets similar to perfect 

competition markets, these types of markets are seen in daily life rarely. There are thoughts that electronic markets 

have similarities to perfect competition markets. In this research it is tried to investigate perceptions of economics 

students to similarities between electronic markets and perfect competition markets. To this aim we conducted a 

survey on Kastamonu University economics students. As a result of this research it is found that students thought 

electronic markets have similarities with perfect competition markets.  

Keywords: e-trade, perfect competition markets, electronic markets 

JEL Classification: D11, D41, L10 

 

 

1. Giriş 

İktisat teorisinde uzun dönem sonuçları açısından istenen, arzulanan piyasa türü tam rekabet 

piyasasıdır (Dilek, 2017). Ancak internet öncesindeki ekonomik hayatta tam rekabet piyasasına 

kolay kolay rastlanmamaktadır. Çünkü atomisite, şeffaflık, giriş-çıkış serbestliği, homojenlik 

şartları geleneksel piyasalarda genellikle görülmemektedir.  

Kitle iletişim araçları teknolojisinde meydana gelen gelişmeler ise kuralları 18. Yüzyıl 

sonlarına dayanan iktisat teorisi tarafından açıklanmakta zorluk çekilen durumlara mahal 
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2 Assoc.Prof., Kastamonu University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of 

Economics, Kastamonu-Turkey, serkan.dilek@gmail.com 
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Economics, Karabuk-Turkey, hayrettinkeskingoz@gmail.com 
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vermektedir. İnternetin keşfi ve kullanımının yayılması sonucunda internet üzerinden yapılan 

e-ticaret uygulamalarının yaygınlaştığı görülmektedir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin 

ise tam rekabet piyasasına yaklaşılması anlamına gelindiği iddiası ortaya atılmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı e-ticaret piyasalarının tam rekabet piyasasına yaklaşıldığı iddiasına 

üniversite öğrencilerinin yaklaşımını incelemektir. Bu amaçla Kastamonu Üniversitesi İİBF 

öğrencileri üzerinde anket yapılmış ve sonuçları ele alınmıştır. 

2. Yöntem 

Üniversite öğrencilerinin e-ticaret piyasalarının tam rekabet koşullarına yakın sonuçlar ortaya 

çıkarıp çıkarmadığını görmek için Kastamonu Üniversitesi İİBF bünyesinde İktisat, işletme, 

Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Finans bölümlerinde okuyan öğrencilere anket 

uygulanmıştır.  

3.Sonuçlar 

Kastamonu Üniversitesi İİBF öğrencilerine uygulanan anketin iki kısmı bulunmaktadır. Birinci 

kısımda katılımcılara demografik sorular sorulmuştur ve bu sorulara ait cevaplar Tablo 1’de 

verilmiştir.  

Tablo 1: Demografik Kısım 

Yaş F % Cinsiyet F % 

19 ve altı 46 11,5 Erkek 181 45,3 

20 62 15,5 Kadın 219 54,7 

21 119 29,8 Toplam 400 100 

22 92 23,0 Sınıf F % 

23 yaş ve üstü 81 20,2 1 30 7,5 

Toplam 400 100 2 139 34,8 

Bölüm F % 3 113 28,3 

İktisat 185 46,2 4 ve uzatmalı 118 29,4 

İşletme 79 19,8 Toplam 400 100 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 92 23,0 Barınma Yeri F % 

Bankacılık ve finans 44 11,0 KYK 187 46,7 

Toplam 400 100 Özel Yurt 59 14,7 

Ailenizin Yaşadığı Bölge F % Ailemin yanında 57 14,3 

Karadeniz 126 31,5 Öğrenci arkadaşlarımla kiralık evde 97 24,3 

Marmara 78 19,5 Toplam  400 100 

İç Anadolu 85 21,3 Ailenizin Yaşadığı yerleşim yeri F % 

Ege 24 6,0 Büyükşehir 180 45,0 

Akdeniz 23 5,8 İl Merkezi 91 22,8 

Doğu ve G.doğu Anadolu 16 4,0 İlçe Merkezi  79 19,8 

Türkiye Dışı 48 12,0 Köy 50 12,5 

Toplam 400 100 Toplam 400 100 

Ailenizin Aylık Geliri F % Ailemin Evi F % 

2000 TL ve altı 66 16,5 Kendine Ait Ev 288 72,0 

2001-3000 TL 152 38,0 Kiralık Ev 81 20,3 

3001-4000 TL 65 16,3 Akrabalarıma ait ev 31 7,8 

4001-5000 TL 63 15,8 Toplam 400 100 

5001 TL ve üstü 54 13,5 İnternet Alışveriş F % 

Toplam 400 100 Hiç Yapmadım 43 10,8 

   Sadece Birkaç kez Yaptım 142 35,5 

   Çok defa yaptım 215 53,8 

   Toplam 400 100 
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İkinci Bölümde ise e-ticaret ile geleneksel ticaretin tam rekabet piyasasına yaklaşımı konusunda 

sorular sorulmuştur. Tam rekabet piyasası koşulları Mobilite, Homojenlik, Şeffaflık, Atomisite 

olmak üzere dört tanedir.  

Giriş- çıkış serbestliğine dair soruların ortalama, skewness ve kurtosis değerleri Tablo 2’de 

verilmiştir. Yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach Alfa katsayısı 0,807 olarak bulunmuştur.  

Tablo 2: Giriş Çıkış Serbestliği 

 Skewness Kurtosis Ortalama 

B1:  -0,354 -0,665 3,18 

B2: -0,164 -0,433 3,17 

B3: -0,585 -0,324 3,43 

B4: -0,441 -0,160 3,28 

B5: -0,420 0,245 3,28 

B6: -0,228 0,018 3,02 

B7: -0,399 0,270 3,22 
 

Atomisite koşullarına ait olarak ise Tablo 3’de bulunan sorular sorulmuştur. Bu soruların 

güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach Alfa katsayısı 0,673 olarak bulunmuştur.  
 

Tablo 3: Atomisite 
 Skewness Kurtosis Ortalama 

C1:  -0,236 -0,412 3,10 

C2: -0,291 -0,425 3,23 

C3: -0,122 -0,442 3,03 

C4: -0,252 -0,166 3,21 
 

Şeffaflık ilkesine göre sorulan soruların ortalama, skewness ve Kurtosis değerleri de Tablo 4’de 

verilmiştir. Bu sorulara ait Cronbach Alfa katsayısı 0,743 olarak bulunmuştur. 
 

Tablo 4: Şeffaflık 
 Skewness Kurtosis Ortalama 

D1:  -0,009 -0,631 3,01 

D2: -0,059 -0,370 3,07 

D3: -0,352 -0,349 3,34 

D4: -0,454 -0,170 3,47 
 

Homojenlik için ise Tablo 5’de verilen sorular sorulmuştur. Bu soruların da güvenilirliği 

Cronbach Alfa katsayısı ile ölçülmüş ve 0,632 değeri bulunmuştur.  
 

Tablo 5: Homojenlik 
 Skewness Kurtosis Ortalama 

E1:  -0,112 -0,224 2,85 

E2: -0,254 -0,129 3,17 

E3: -0,205 -0,503 3,22 

 

4. Hipotez Testleri 

Hipotez testleri de uygulanmıştır. Skewness ve Kurtosis değerlerinin -1,5 ile +1,5 aralığında 

olması nedeniyle Parametrik testler (Anova, Independent Sample T test) uygulanmıştır. Hipotez 

testlerinin sonuçları Tablo 6’da paylaşılmıştır.  

Tablo 6: Hipotez testleri 

Giriş-Çıkış Serbestliği algıları  yaşa göre değişmektedir. 

Anova sig: 0,346 Red.  

19 ve altı:3,1925   20 yaş: 3,2373   21 yaş:3,2953    22 yaş:3,0994    23 yaş:3,2804 
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Giriş-Çıkış Serbestliği algıları cinsiyete göre değişmektedir. 

Independent Sample T test sig:0,633 rED 

Erkek: 3,2455  kadın: 3,2107 

Giriş-Çıkış Serbestliği algıları sınıfa göre değişmektedir. 

Anova sig:0,771 REd 

1.sınıf: 3,10     2.sınıf:3,2199   3.sınıf:3,2541    4 ve daha üst: 3,2397 

Giriş-Çıkış Serbestliği algıları bölüme göre değişmektedir. 

Anova  sig:0,814   Red 

İktisat: 3,2417    İşletme:3,2405    Siyaset:3,2314   Bankacılık:3,1266 

Giriş-Çıkış Serbestliği algıları  Barınma yerine göre değişmektedir. 

Anova sig:0,918 Red 

KYK: 3,2193 Özel yurt:3,2034  Ailemin yanında:3,2882  öğrenci evi:3,2180 

Giriş-Çıkış Serbestliği algıları  aile yaşam yeri değişmektedir. 

Anova sig:0,234 REd 

Büyükşehir:3,2762   İl merkezi:3,1774   İlçe merkezi: 3,2749  Köy:3,06 

Giriş-Çıkış Serbestliği algıları Aile geliri değişmektedir. 

Anova sig: 0,583 Red. 

2000 TL ve altı:3,3420   2001-3000 TL:3,1992   3001-4000 TL:3,1429    

4001-5000 TL:3,2313     5001 TL ve üstü:3,2566 

Giriş-Çıkış Serbestliği algıları Aile evine göre değişmektedir. 

Anova sig:0,504 Red 

Kendi evi: 3,2495   kira:3,1429    akraba:3,2304    

Giriş-Çıkış Serbestliği algıları Aile yaşadığı yere göre değişmektedir. 

Anova Sig:0,219 Red 

Karadeniz: 3,2506 Marmara: 3,3297  İç Anadolu:3,2672  Ege:3,2738   

Akdeniz:3,1242   Doğu ve g.Doğu:3,1161    Yurtdışı:2,9851 

Giriş-Çıkış Serbestliği algıları İnternet alışveriş etme durumuna göre değişmektedir. 

Anova Sig:0,297 Red 

Hiç: 3,2060  Birkaç kez: 3,1559    Çok defa: 3,2771 

Atomisite algıları yaşa göre değişmektedir. 

Anova sig: 0,048 Kabul. 

19 ve altı:3,0652   20 yaş: 3,0968   21 yaş:3,2668    22 yaş:2,9918    23 yaş:3,2006 

Tukey: 21 yaş ile 22 yaş: sig:0,035 

Atomisite algıları cinsiyete göre değişmektedir. 
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Independent Sample T test sig:0,670 rED 

Erkek: 3,1243  kadın: 3,1541 

Atomisite algıları sınıfa göre değişmektedir. 

Anova sig:0,595 REd 

1.sınıf: 3,0417     2.sınıf:3,1331   3.sınıf:3,1084    4 ve daha üst: 3,2055 

Atomisite algıları bölüme göre değişmektedir. 

Anova  sig:0,488   Red 

İktisat: 3,1973    İşletme:3,1139    Siyaset:3,0842   Bankacılık:3,0682 

Atomisite algıları Barınma yerine göre değişmektedir. 

Anova sig:0,845 Red 

KYK: 3,1738 Özel yurt:3,1186  Ailemin yanında:3,1009  öğrenci evi:3,1134 

Atomisite algıları aile yaşam yeri değişmektedir. 

Anova sig:0,628 Red. 

Büyükşehir:3,1806   İl merkezi:3,0632   İlçe merkezi: 3,1329  Köy:3,15 

Atomisite algıları Aile gelirine göre değişmektedir. 

Anova sig: 0,002 Kabul. 

2000 TL ve altı:3,4545   2001-3000 TL:3,0510   3001-4000 TL:3,0500    

4001-5000 TL:3,1429     5001 TL ve üstü:3,1157 

Levene: 0,650 Varyanslar Homojen 

Tukey: 2000 TL ve altı ile 2001-3000 TL sig:0,001 

2000 TL ve altı ile 3001-4000 TL sig:0,007 

Atomisite algıları Aile evine göre değişmektedir. 

Anova sig:0,937 Red 

Kendi evi: 3,1484   kira:3,1204    akraba:3,1210    

Atomisite algıları Aile yaşadığı yere göre değişmektedir. 

Anova Sig:0,645 Red 

Karadeniz: 3,1587 Marmara: 3,2147  İç Anadolu:3,0971  Ege:3,3021   

Akdeniz:3,0652   Doğu ve g.Doğu:3,0469    Yurtdışı:3,0365 

Atomisite algıları İnternet alışveriş etme değişmektedir. 

Anova Sig:0,471 Red 

Hiç: 3,1453  Birkaç kez: 3,0845    Çok defa: 3,1767 

Şeffaflık Algıları yaşa göre değişmektedir. 

Anova sig: 0,130 Red. 

19 ve altı:3,0054   20 yaş: 3,2379   21 yaş:3,3067    22 yaş:3,1250    23 yaş:3,3272 
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Şeffaflık Algıları cinsiyete göre değişmektedir.  

Independent Sample T test sig:0,258 rED 

Erkek: 3,2749  kadın: 3,1815 

Şeffaflık Algıları sınıfa göre değişmektedir.  

Anova sig:0,261 REd 

1.sınıf: 3,0667     2.sınıf:3,2176   3.sınıf:3,1571    4 ve daha üst: 3,3347 

Şeffaflık Algıları bölüme göre değişmektedir.  

Anova  sig:0,535   Red 

İktisat: 3,2662    İşletme:3,2532    Siyaset:3,1821   Bankacılık:3,0795 

Şeffaflık Algıları Barınma yerine göre değişmektedir. 

Anova sig:0,467 Red 

KYK: 3,1805 Özel yurt:3,2034  Ailemin yanında:3,3772  öğrenci evi:3,2294 

Şeffaflık Algıları aile yaşam yerine göre değişmektedir. 

Anova sig:0,638 Red. 

Büyükşehir:3,2167   İl merkezi:3,1621   İlçe merkezi: 3,3228  Köy:3,2050 

Şeffaflık Algıları Aile gelirine göre değişmektedir. 

Anova sig: 0,247 Red. 

2000 TL ve altı:3,4129   2001-3000 TL:3,1530   3001-4000 TL:3,1462    

4001-5000 TL:3,2341     5001 TL ve üstü:3,2731 

Şeffaflık Algıları Aile evine göre değişmektedir. 

Anova sig:0,905 Red 

Kendi evi: 3,2344   kira:3,1883    akraba:3,2177    

Şeffaflık Algıları Aile yaşadığı yere göre değişmektedir. 

Anova Sig:0,655 Red 

Karadeniz: 3,2778 Marmara: 3,2981  İç Anadolu:3,1912  Ege:3,1563   

Akdeniz:3,0870   Doğu ve g.Doğu:3,3594    Yurtdışı:3,0729 

Şeffaflık Algıları İnternet alışveriş etme değişmektedir. 

Anova Sig:0,131 Red 

Hiç: 3,2384  Birkaç kez: 3,1144    Çok defa: 3,2930 

Homojenlik Algıları yaşa göre değişmektedir. 

Anova sig: 0,744 Red. 

19 ve altı:3,0507   20 yaş: 3,1613   21 yaş:3,1232    22 yaş:3,0254    23 yaş:3,0412 

Homojenlik Algıları cinsiyete göre değişmektedir.  

Independent Sample T test sig:0,844 rED 
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Erkek: 3,0737  kadın: 3,0883 

Homojenlik Algıları sınıfa göre değişmektedir.  

Anova sig:0,469 REd 

1.sınıf: 2,9778     2.sınıf:3,0671   3.sınıf:3,1681    4 ve daha üst: 3,0424 

Homojenlik Algıları bölüme göre değişmektedir.  

Anova  sig:0,542   Red 

İktisat: 3,0829    İşletme:3,1646    Siyaset:3,000   Bankacılık:3,0985 

Homojenlik Algıları Barınma yerine göre değişmektedir. 

Anova sig:0,370 Red 

KYK: 3,1462 Özel yurt:3,0282  Ailemin yanında:3,0760  öğrenci evi:2,9931 

Homojenlik Algıları aile yaşam yerine göre değişmektedir. 

Anova sig:0,576 Red. 

Büyükşehir:3,100   İl merkezi:2,9963   İlçe merkezi: 3,1477  Köy:3,0667 

Homojenlik Algıları Aile gelirine göre değişmektedir. 

Anova sig: 0,152 Red. 

2000 TL ve altı:3,1212   2001-3000 TL:3,1711   3001-4000 TL:3,0256    

4001-5000 TL:2,8995     5001 TL ve üstü:3,0617 

Homojenlik Algıları Aile evine göre değişmektedir. 

Anova sig:0,438 Red 

Kendi evi: 3,0937   kira:3,000    akraba:3,1828    

Homojenlik Algıları Aile yaşadığı yere göre değişmektedir. 

Anova Sig:0,345 Red 

Karadeniz: 3,1111 Marmara: 3,1068  İç Anadolu:3,1020  Ege:3,1111   

Akdeniz:3,0145   Doğu ve g.Doğu:3,3333    Yurtdışı:2,8611 

Homojenlik Algıları İnternet alışveriş etme durumuna göre değişmektedir. 

Anova Sig:0,835 Red 

Hiç: 3,1395   Birkaç kez: 3,0869    Çok defa: 3,0667 

 

Görüldüğü gibi iki hipotez kabul edilmiştir. Birinci hipoteze göre “Atomisite algıları yaşa göre 

değişmektedir.” Ve ikinci hipoteze göre “Atomisite algıları gelire göre değişmektedir.”.  

Ayrıca bu algılar arasında korelasyon da incelenmiş ve korelasyon matrisi Tablo 7’de 

paylaşılmıştır.  

Tablo 7: Korelasyon Matrisi 

 Giriş-Çıkış 

Serbestiyeti 

Atomisite Şeffaflık Homojenlik 
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Giriş-Çıkış 

Serbestiyeti 

1 0,531 

0,000 

0,534 

0,000 

0,471 

0,000 

Atomisite 0,531 

0,000 

1 0,507 

0,000 

0,439 

0,000 

Şeffaflık 0,534 

0,000 

0,507 

0,000 

1 0,389 

0,000 

Homojenlik 0,471 

0,000 

0,439 

0,000 

0,389 

0,000 

1 

 

Algılar arasında korelasyon katsayılarının genelde 0,40 ile 0,60 arasında olduğu görülmektedir. 

Küçük (2016:250)’e göre bu değişkenler arasında orta düzeyde ilişki olduğunu göstermektedir. 

Homojenlik ve şeffaflık algıları arasındaki ilişki ise 0,40’ın çok az altındadır ve bu nedenle ikisi 

arasında zayıf ilişki bulunmaktadır. 

İnternet ortamında gerçekleştirilen ticaret, tam rekabet piyasasına benzer sonuçların ortaya 

çıkmasına neden olduğu iddia edilmektedir. Bununla ilgili olarak Kastamonu Üniversitesi İİBF 

öğrencileri üzerinde anket uygulanmış ve öğrencilerin bu konuyla ilgili algılarının orta düzeyli 

olduğu ortaya çıkmıştır.  
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Bütçe Uygulamalarında Vatandaş Bütçesi: Türkiye ve Seçilmiş 

Ülke Uygulamaları  
 

Fazlı Yıldız1  Fatma Alkan2 

 

 
Özet 

Son yıllarda küreselleşme sürecinin etkisiyle devletin geleneksel yönetim anlayışında ve mali yönetim 

uygulamalarında değişiklikler görülmüştür. Günümüzde, kamu hizmetlerini sunumu ve bütçeleme süreçlerinde 

katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi ilkelerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bütçeleme süreçlerine 

bireylerin katılımını sağlayarak vatandaş odaklı kamu hizmeti yaklaşımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

Vatandaş bütçesi, bütçenin şeffaf bir şekilde halkla paylaşılmasını ve halkın bütçeleme süreçlerine katılmasını 

sağlamayı amaçlamaktadır. Vatandaş bütçesi, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçeleme süreçlerine daha fazla 

vatandaş katılımını sağlamak için kullanabilecekleri temel araçlardan biridir. Bu çalışmada öncelikle vatandaş 

bütçesi kavramının teorik çerçevesi incelenmiş ve farklı ülke uygulamalarına yer verilmiştir. Devamında vatandaş 

bütçesi perspektifinden, Türkiye’de 2019 yılı vatandaş bütçe rehberi incelenmiştir. 
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Abstract 

In recent years, the effects of the globalization process have led to changes in the government's traditional 

management approach and financial management practices. The principles such as participation, transparency and 

accountability in the public services presentation and budgeting process are seen as the forefront. It is aimed to 

disseminate citizen-oriented public service approach by providing individuals' participation in the budgeting 

process.The citizen budget aims to ensure that the budget is transparently shared with the public and that the public 

to participate in the budgeting process. Citizenbudget is one of the basic tools that central and local administrations 

can use to provide more citizen participation in the budgeting process. In this study, the theoretical framework of 

the concept of citizen budget has been examined and different countries' applications have been included. Later, 

from the citizen budget perspective, the citizen budget guides applied in Turkey in 2019 was examined. 
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1.Giriş 

Dünya’da siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki değişimler, vatandaşların kamu 

kesiminden talep ve beklentilerinin değişmesine neden olmuştur. Özellikle teknoloji alanındaki 

değişimler, vatandaşların kaliteli ve verimli bir hizmet beklentisine neden olmakta, buna 

yönelik hizmet sunumu gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.  

Günümüzde geleneksel bütçeleme yaklaşımının yerini modern bütçeleme yaklaşımlarına 

bırakması, vatandaşların talep ve beklentilerini gözönüne alarak, vatandaşların bütçeleme 
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sürecinde rolünü giderek artırmaktadır. Bunun için özellikle kamu sektöründeki bütçeleme 

süreci, vatandaşlara yönelik hizmetlerin ve gerçekleştirilecek hizmet sunumları için alınan 

kamu kararlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla bütçeleme sürecinde vatandaşların talep ve 

beklentilerinin dikkate alınması, literatürde vatandaş odaklı kamu hizmeti yaklaşımı olarak 

adlandırılmaktadır. Bu yaklaşım vatandaşların bütçeleme sürecine katılımını sağlayarak, 

vatandaşların talep ve beklentileri doğrultusunda bir bütçe yapılmasını öngörmektedir. 

Vatandaşların bütçeleme sürecine katılımı doğrultusunda hazırlanan vatandaş bütçesi, merkezi 

ve yerel yönetimlerde, şeffaflığı ve vatandaşların bütçeleme sürecine katılımını artırmak için 

kullanabilecekleri temel araçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Vatandaş bütçesi, yıllık 

bütçenin vatandaşların anlayabilmesi için basit bir dilde, görsel ögeleri de içerecek şekilde 

temel bilgilerin vatandaşa sunulması için hazırlanan bir dökümandır. Bu nedenle, ülkelerde 

yıllık bütçenin yanı sıra vatandaş bütçesinin hazırlanması bireylerin bütçe hakkındaki bilgi 

düzeylerinin artması açısından son derece önemlidir. 

Bu çalışmada, öncelikle vatandaş bütçesi kavramının tanımı, özellikleri ve amaçları 

kapsamında teorik çerçevesi incelenmiş, farklı ülkelerde mevcut vatandaş bütçesi 

uygulamalarına yer verilmiştir. Devamında vatandaş bütçesi perspektifinden, Türkiye’de 2019 

yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan 

vatandaş bütçe rehberi incelenmiştir. 

2.Vatandaş Bütçesi Teorisi 

2.1. Kavramsal Çerçeve 

Vatandaş bütçesi, mali konularda yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip olmayanlar da dahil olmak 

üzere, ülkede yaşayan bireylerin etkinleştirilerek, hükümetlerin politikalarını ve planlarını daha 

kolay anlamaları için tasarlanmış olan bütçenin teknik nitelikte olmayan kısa bir sunumudur. 

Vatandaş bütçe rehberleri, hükümetlerin yapacakları faaliyetleri, harcama planlarını ve 

harcamaları finanse edecek gelirleri basit şekilde hazırlayarak bireyleri bilgilendirmeyi ve bütçe 

içeriğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır (Alkan ve Yıldız, 2017: 352). 

Genellikle, yıllık bütçe bir hükümetin politikalarını eyleme geçirdiği bir anahtar araçtır. 

Bununla birlikte, yıllık bütçe uzun ve karmaşıktır ve bir dizi ayrıntılı destekleyici belge eşlik 

etmektedir. Bu yüzden, teknik uzmanlar için bile, bütçeyi anlaması zor ve zaman alan bir 

görevdir. Bu nedenle, hükümetlerin, kamuoyunun bütçeyi anlamasına yardımcı olması için 

proaktif olması önemlidir. Bütçeler, halka açık olmasının yanı sıra halk tarafından erişilebilir 

olmalıdır (Ramkumar and Shapiro, 2010: 18, WB, 2011:1). Ülkenin başında bulunan hükümet 

ile o ülkede yaşayan bireyler arasındaki iletişimi sağlamak ve varolan sorunları gidermede 

vatandaş bütçesi yardımcı olabilir. 

Vatandaş bütçesinin pek çok formu olmasına rağmen onun ayırdedici özelliği, nüfusun 

mümkün olduğunca geniş bir kesimine ulaşarak, hükümetin planlarını anlamaları için 

tasarlanmış teknik olmayan bir sunum olmasıdır. Vatandaş bütçesiyle, hükümetin bütçede 

belirttiği faaliyetleri ve bu faaliyetleri doğrultusunda harcamalarını ve bunlar için ayrılacak 

gelirleri daha basit bir şekilde hazırlanarak, tüm vatandaşları bilgilendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, vatandaş bütçesi, ülkede yaşayan her kesimden bireylerin 

bütçenin içeriğini daha iyi anlamasını sağlamak için hazırlanmaya başlanmıştır 

(www.mofnp.gov.zm/.../, 10.07.2017). 

1990'ların sonundan bu yana, hükümetlerin vergileri artırma, borç alma ve kamu harcamalarını 

artırma politikalarında daha etkili bir kamu hesap verebilirliği sağlamak için uluslararası çapta 

büyük çabalar gösterilmektedir. Uluslararası Para Fonu'nun Mali Şeffaflık Üzerine İyi 

Uygulamalar Yasası, Uluslararası Bütçe Ortaklığının Açık Bütçe Girişimi ve bütçeleme 

süreçlerinin daha fazla şeffaf olmasını teşvik eden paydaş çabaları kamu mali yönetimini 
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şeffaflaştırmayı amaçlamaktadır. Bu girişimler daha şeffaf bütçelemeyi, daha adil ve daha 

müreffeh toplumlar yaratmanın kritik öneme sahip bir yolu olarak görmektedir. Tersine 

uygulamalar ile süreci yönetmek, hükümetlerin sorumsuzca borçlanmalarını ve harcamalarına 

izin verir, kamu gelirlerinin kötüye kullanılmasından şüphe uyandırır (Petrie and Shields, 

2010:2). 

Uluslararası bütçe şeffaflığı girişimlerine ilk örnek olarak, Uluslararası Para Fonu (IMF) 

1998'de Mali Şeffaflık Üzerine İyi Uygulama Kodunu ilan etmiş ve 2007'de revize etmiştir. 

Kodun uygulanması, IMF Mali Şeffaflık El Kitabı tarafından desteklenmektedir. IMF, 90’dan 

fazla ülkedeki finansal yönetim uygulamalarını kodla ilişkili olarak değerlendirmektedir. 

Standartlara ve Kodlara Uyuma İlişkin Mali Şeffaflık Raporları (ROSCs) olarak bilinen bu 

değerlendirmeler IMF web sitesinde yayınlanmaktadır3. Açık Bütçe Girişimi, kamuoyunun 

bütçe bilgisine erişimi ve hesap verebilir bütçe sistemlerini benimsemek için küresel bir sivil 

toplum araştırması ve savunuculuk programıdır. Açık Bütçe Endeksi, ülkelerin uygulamaları 

üzerine iki yılda bir yapılan bir anket yayımlayarak, bütçe süreci boyunca halka sunulan 

bilgilere dayanarak ülkelere puan vermektedir (Petrie and Shields, 2010:2). 

Çok yakın zamana kadar, hükümetlere bütçeye rehberlik edecek bir vatandaş bütçesi üretme 

çağrısında bulunan uluslararası standartlar yoktu. Daha öncede de uluslararası bütçe şeffaflığı 

girişimlerine örnek olarak verdiğimiz, 2006 yılından bu yana Uluslararası Bütçe Ortaklığı 

Merkezinin (International Budget Partnership-IBP) Açık Bütçe Anketi, ülkelerde hükümetin 

bütçesinin bir özeti olan bir vatandaş bütçesi yayınlayıp yayınlamadığına ilişkin bir soru da 

içermektedir. IMF'nin Mali Şeffaflık Yasası’nda 2007’de yapılan bir revizyonda, yıllık 

bütçenin basit bir özet rehberini ve açık bir şekilde yayınlanmasını isteyen bir hüküm yer 

alıyordu. IMF'nin bu adımı, vatandaş bütçesinin önemi konusundaki artan görüş birliğini ortaya 

koymaktadır (Ramkumar and Shapiro, 2010: 18).  

2.2. Vatandaş Bütçesinin Özellikleri 

Vatandaş bütçesi, hükümetlerin ülkede uygulamaya koymak için çıkarttığı bütçenin bilgilerinin 

ana bileşenlerini özetleyecek şekilde hazırlanan özet bir dökümandır. O ülkede yaşayan 

vatandaşların anlayabileceği, açık ve erişibilir bir formatta üretilmektedir. Bütçe önceliklerini, 

kamu gelir ve giderleri göstermekte, hükümetlerin kamu kaynaklarını hangi alanlara yönelik 

kullandıklarını açıklamaktadır. Kamu kesiminin tüm alanlarında özet şekilde hazırlanmakta ve 

uygulanmaktadır. Dolayısıyla vatandaş bütçenin bu şekilde hazırlanması, bütçe bilgilerine 

erişimin sağlanmasını ve şeffaflığı teşvik edececektir (Altuğ vd., 2013: 226). 

2.3. Vatandaş Bütçesinin Amacı 

Vatandaş bütçesinin başlıca yararlananları vatandaşlardır. Vatandaş bütçesi, bütçenin nasıl 

formüle edildiğini, ne zaman yürürlüğe girdiğini, nasıl uygulandığını ve her aşamada kimin 

sorumlu olduğunu açıklayan araçtır (Bilge, 2015: 10). Böylelikle, vatandaşları hükümetin ne 

gibi faaliyetlerde bulunduğuna dair bilgilendirmek ve hükümetin yaptıkları faaliyetlere karşı 

vatandaşların katılımı artırarak, vatandaşa karşı hesapverebilirliğini artırmak amaçlanmaktadır 

(IBP, 2013: 6). 

Vatandaş bütçesi uygulaması; vatandaşlar ile hükümet arasındaki güven duygusunun 

oluşmasına yardımcı olarak, vatandaşların hükümetlerin yaptığı bütçe tahsislerini görmesi için 

erişiminin sağlanmasına yardımcı olur. Bunun sonucunda şeffaflığı teşvik ederek, dolandırıcılık 

ve yolsuzluğun azaltılması ya da caydırılmasına yönelik katkı sunmaktadır 

(https://saeguide.worldbank.org/). Ayrıca vatandaş bütçesi, hükümet politikalarının daha iyi 

anlaşılmasını sağlamada, hükümetlerin öncelikli kamu harcama alanlarını takip etmede ve 

                                                 
3 Ayrıntı için bkz. www.imf.org/external/np/fad/trans/index.htm 
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kamu harcamalarında kısıtlama yapılan alanlar hakkında bilgi sahibi olmada yardımcı 

olmaktadır   (WB, 2011:1). 

Hükümetler, vatandaş bütçesi ile vatandaşların bütçe bilgisinin artırılmasını sağlayarak, bütçe 

sürecinde daha büyük bir anlayış ve katılımı oluşturmayı amaçlamaktadırlar (IBP, 2008: 25).  

Ülkedeki vatandaşların gelir düzeylerinin ve okur yazarlık düzeylerinin düşüklüğü, online 

verilen bilgilere erişimi ve bu konudaki birçok kaynağa ulaşmayı sınırlayabilir. Gelişmekte olan 

ülkelerin birçoğunda, ülkedeki yaşayan nüfusun bilgisayar ve internet erişimine olanağı 

sınırlıdır. Bunun için vatandaş bütçesi, bu ve benzeri eksikliklerin giderilmesinde yardımcı 

olabilir. Örneğin, o ülkenin dilinde gazete ekleri ya da yerel dillerde radyo sunumları ile o 

ülkede yaşayan nüfusun büyük bir bölümüne ulaşılarak bütçe hakkında temel bilgilere sahip 

olunması sağlanabilir. Öte yandan bu yagınlaştırma, hükümetin bütçe önerisi veya çıkarılacak 

bütçe ile sınırlı olması gerekmez. Dolayısıyla hükümetler, bütçe sürecinin özellikle yürütme ve 

denetim aşamalarında olduğu gibi diğer aşamalarında da üretilen bilgileri yaymak için aynı 

yöntemleri kullanabilirler. Bu yönleriyle vatandaş bütçesinin, bütçe ile ilgili önemli mesajları 

paylaşmak, bütçe sürecine vatandaşın katılımını teşvik etmek için bütçe bilgilerin sunulmasında 

önemli bir araç (IBP, 2008: 39-40) olduğunu söyleyebiliriz. 

3.Seçilmiş Ülkelerde Vatandaş Bütçesi Uygulamaları 

Günümüzde sivil toplum kuruluşları, vatandaşların kamu bütçelerini anlamasını ve bütçeleme 

sürecine katılımını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Bu kuruluşların başında da 

Uluslararası Bütçe Ortaklığı Merkezi (IBP) merkezi gelmektedir. IBP, 1997 yılında 

vatandaşların bütçe değerlendirme sürecine katılımını ve yönetişimi sağlamak, şeffaflığı 

artırmak ve yolsuzluğu azaltmak için kurulmuştur (Yıldız ve Sarısoy, 2015: 127).    

Dünyada ülkelerin bütçelerinde, şeffaflık, denetim ve katılımcılık gibi konuları ölçmek ve 

değerlendirmek için IBP tarafından açık bütçe endeksi çalışmaları yapılmaktadır. IBP 

tarafından 2006 yılından itibaren iki yılda bir olmak üzere ülkelerin açık bütçe endeksleri 

yayımlanmıştır. 2018 yılı Ocak ayında ise 2017 yılına ilişkin (Open Budget Survey 2017) son 

rapor yayımlanmıştır. Bu endekste sekiz temel bütçe dokümanı sorgulanmaktadır. Bu 

dokümanlar; Bütçe Öncesi Raporu, Hükümetin Bütçe Teklifi, Merkezi Hükümet Bütçesi, Yıl içi 

Raporlar, Yarıyıl Raporu, Yıl Sonu Raporu, Denetim Raporu ve Vatandaş Bütçesi’dir.  

Bu doğrultuda oluşturulan açık bütçe anketinde, her ülkeye farklı kategorilerde 0 ile 100 

arasında puan verilmiştir. Beş kategoride verilen puanlama sonuçlarına göre; 81–100 arası 

kapsamlı bilginin kamuoyuna açık olduğu, 61–80 arası önemli derecede, 41–60 arası ortalama 

düzeyde, 21–40 arası çok az, 0–20 arası ya hiç ya da neredeyse yok denecek kadar az bilginin 

kamuoyuna açık olduğu durumu göstermektedir (IBP, 2018: 5).  2018 yılında ilişkin 

yayımlanmış olan 2017 OBI sonuçlarına göre; Yeni Zelanda, Güney Afrika, İsveç ve Norveç 

en yüksek skora sahipken, Yemen, Katar, Lesotho, Ekvator Ginesi, Venezuela ve Nijer en 

düşük skora sahip olan ülkelerdir (IBP, 2018: 7). 

IBP tarafından yapılan açık bütçe araştırmaları, 2006 yılında 59 ülkeye açık bütçe anketi 

yapılmış ve sadece 7 ülke vatandaş bütçesi yayımlamıştır. 2008 yılından 85 ülkeyle yapılan 

açık bütçe anketinde ise, 17 ülkenin vatandaş bütçe yayımladığı görülmüştür (Koyuncu vd., 

2016: 97-98). 2012 yılında yapılan açık bütçe anketi verilerinde ise vatandaş bütçesi uygulayan 

ülke sayısının 24 olduğu gözlemlenmiştir (Altuğ vd., 2013: 223). En son 2017 yılında 

yayımlanmış açık bütçe anketinde ise 57 ülkenin vatandaş bütçesini kamuya açık olarak 

yayımladığı, 40 ülkenin ise bu nitelikte bir belge üretmediği tespit edilmiştir (IBP, 2015: 69-

70). Ülkelerin 2017 vatandaş bütçesi hazırlama ve yayımlama performansları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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Tablo1: Ülkelerin Vatandaş Bütçesi Yayımlama Performansları (2017)  
Ülkeler Vatandaş Bütçesi Ülkeler Vatandaş Bütçesi Ülkeler Vatandaş Bütçesi 

Afghanistan + Ghana + Philippines + 

Albania + Guatemala + Poland - 

Algeria - Honduras x Portugal - 

Angola + Hungary - Qatar - 

Argentina - India + Romania + 

Australia + Indonesia + Russia + 

Azerbaijan x Iraq - Rwanda + 

Bangladesh - Italy + SaoTomePrincipe - 

Benin + Japan + Saudi Arabia + 

Bolivia + Jordan + Senegal + 

BosniaandHerzegovina - Kazakhstan - Serbia - 

Botswana + Kenya + Sierra Leone + 

Brazil + Kyrgyz Republic + Slovakia + 

Bulgaria + Lebanon - Slovenia + 

Burkina Faso x Lesotho x Somalia - 

Burundi x Liberia + South Africa + 

Cambodia + Macedonia - South Korea + 

Cameroon - Madacascar x South Sudan - 

Canada - Mali x Spain - 

Chad x Malawi - Sri Lanka - 

Chile + Malaysia + Sudan - 

China - Mexico + Swaziland - 

Colombia + Moldova + Sweden + 

Comoros + Mongolia - Tajikistan + 

Costa Rica + Morocco + Tanzania x 

Cote d’Ivoire - Mozambique + Thailand + 

Croatia + Myanmar x Timor-Leste + 

Czech Republic x Namibia x Trinidad Tobago + 

Dem. Rep. of Congo + Nepal - Tunisia + 

Dominican Republic + New Zealand + Turkey + 

Ecuador + Nicaragua - Uganda x 

Egypt + Niger x Ukraine + 

El Salvador + Nigeria x United Kingdom - 

Equatorial Guinea - Norway + United States - 

Fiji - Pakistan - Venezuela - 

France + PapuaNew Guinea - Vietnam x 

Georgia + Paraguay - Yemen - 

Germany + Peru + Zambia x 

    Zimbabwe - 

(+) Kamuya açık yayımlandı 
(-) Belge üretilmedi 

(x) Geç yayımlandı/online yayımlanmadı veya dahili kullanım için üretildi 

Kaynak: IBP  International Budget Partnership (2018), Open Budget Survey 2017, ss. 58-59. 

Farklı ülkeler tarafından hazırlanarak yayımlanan vatandaş bütçe rehberleri, içerik, amaç ve 

kapsam gibi nitelikler bakımından farklılık gösterebilmektedirler. Aşağıda vatandaş bütçesinin 

uygulandığı ülkelerden bazılarına ilişkin uygulama örnekleri verilmiştir. 

3.1.Kenya 

2011 yılında Haziran ayında Kenya hükümeti tarafından, “Bütçe Özetleri 2011-2012” başlıklı 

yayımlanan belgeler, Kenya hükümeti açısından büyük bir adım olarak görüldü. Kenya 

hükümeti tatafından yayımlanan altı sayfalık vatandaş bütçesi, “Kenya için daha iyi 

sürdürülebilir kapsayıcı büyüme” ve “tarımsal sulama” gibi büyük projeler ile “yoksullar lehine 

kamu harcaması” başlığı altında önemli temel bütçe bileşenleri basit bir şekilde özetlenerek 

birleştirilmiştir. Bunların yanı sıra, Kenya vatandaş bütçesi, hükümet harcamaları ve 

projeksiyonlar ile sektörlerin makroekonomik rakamları gibi önemli noktaları basit bir şekilde 

listeler halinde ortaya koymaktadır. Vatandaş bütçesi, 2011 yılından itibaren Kenya’da düzenli 

olarak yayınlanmaktadır (https://saeguide.worldbank.org/).  

3.2.Güney Afrika 

Güney Afrika, OBI tarafından yapılan 2017 açık bütçe anketi değerlendirmesinde 100 

üzerinden 89 puan ile en üst sırada yer almakta ve vatandaş bütçesi İngilizce, Afrikaans, Xhosa 

Setswana ve Xulu gibi farklı şekillerde online olarak yayınlamaktadır. Güney Afrika vatandaş 

bütçesi, ülkenin hükümeti tarafından teklif edilen üç yıllık bütçesi ve son üç yıllık bütçesi 

arasındaki farklılıkları açıklayan özet şeklinde hazırlanmış bir-iki sayfalık bir belgedir. Ayrıca, 
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harcamaları için hükümetin hedef alanları çok genel bir şekilde belirtilmiştir. Örneğin, 2010 

yılında yayınlanan vatandaş bütçesi, eğitim, sağlık, suç, kırsal kalkınmayla mücadelede 

istihdam yaratma ve insan yerleşim yerlerini iyileştirmenin yanı sıra 2010 FIFA maçlarına 

hazırlanmak için altyapı yatırımlarını vurgulamaktadır. Ayrıca hükümetin planladığı 

harcamalar ana hatlarıyla ortaya konulmakta, büyük bir sütun şeklinde harcama değişiklikleri 

ve vergi önerilerini özetleyecek şekilde hazırlanmaktadır. Öte yandan mevcut online “2010 

Ulusal Hazine Bütçesi Özeti” daha ayrıntılıdır (https://saeguide.worldbank.org/). Ayrıca Güney 

Afrika’da sıradan vatandaşların Maliye Bakanları’na bütçe önerileri gönderebileceği "Pravin 

İpuçları" sistemi de bulunmaktadır. Kamunun internet erişiminin sınırlı olduğu durumlarda 

vatandaş bütçesi, kamuya mali harcama ve politika hakkında bilgi vermenin bir başka yolu 

olarak görülmekte; gazete ve dergilerde yayınlanabilmekte veya radyo ve televizyonda 

yayınlanabilmektedir (Bilge, 2015: 14). 

3.3. Kazakistan 

Kazakistan'da bir sivil toplum örgütü olan Hukuki ve Ekonomik Reformlar Yardımı Merkezi, 

birkaç yıl önce, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde kullanılmak üzere neler yapılabileceğine 

ait bir model oluşturabilmesi açısından üç çeşit "Vatandaş Bütçesi" geliştirdi. 2011 yılı Mayıs 

ayında, Kazakistan Maliye Bakanlığı (MOF), kendi vatandaş bütçesinin üretimi ve 

yayınlanması için prosedürler ve bir metodoloji geliştirmek için resmi olarak bir çalışma grubu 

oluşturdu. Çalışma grubunda sivil toplum temsilcileri ve Kazakistan Ulusal Bütçe Ağı üyeleri 

vardı (Bilge, 2015:13). 

Maliye Bakanlığı tarafından sivil toplum temsilcileri ile iki ay aktif bir şekilde çalıştıktan sonra, 

vatandaş bütçesinin üretilmesi için yasalar düzenlendi. 2011 yılı Haziran ayında kanunla 

imzalanan tasarı, hem merkezi, hem de yerel düzeyde vatandaş bütçelerinin geliştirilmesini 

kapsamaktadır. Kazakistan mevzuatı konusunda benzersiz olan durum ise, vatandaş 

bütçelerinin yalnızca hükümetin yürütme bütçe önerisini yayınladığında değil, aynı zamanda 

bütçe sürecinin formülasyonu, onaylanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında 

yayınlanmasıdır. 2011 yılı Ekim ayından itibaren tasarı uygulanmakta ve ilgili bölümler Maliye 

Bakanlığı'nın yanı sıra yerel yönetimler de dahil olmak üzere devlet kurumlarının resmi web 

sitelerinde mevcuttur  (Bilge ,2015:13). 

3.4. Guatemala 

Guatemala’da Maliye Bakanlığı, 2010 yılında, bilginin kullanılabilir olmasını gerektiren bazı 

kanunlara uymak için ilk vatandaş bütçesini üretmeye karar vermiştir. Bakanlığın girişimi, 

şeffaflığı bütçeye koymayı taahhüt eden ülkenin Başkanının açık desteği ile desteklenmiştir. 

Girişimi çok önemliydi, çünkü girişim, bakanlığın kendi içinden büyük bir muhalefetle karşı 

karşıya kaldı. Bakanlık, sivil toplum gruplarından, özellikle de Centro Internacional Invest 

Investigaciones en Derechos Humanos ve Uluslararası Bütçe Ortaklığı’ndan bir işbirliği ve 

yardım teklifi aldı. Bu detaylandırma sürecinde bu ortaklarla sürekli iletişim halindeydi ve 

ayrıca vatandaş bütçesi içeriği hakkında medya ve diğer paydaşlarla istişarede bulundu. 

Vatandaş bütçesinin yayımı, Alman yardım ajansı GTZ / GIZ tarafından desteklendi. Belge 

halka açık bir olayla ve medya tarafından dikkatle başlatıldı. İngilizce İspanyolca ve dört Maya 

dili ile basıldı (Altuğ vd., 2013: 230).  

2011 yılında yayımlanan vatandaş bütçesi rehberinde, vatandaş bütçesinin ne olduğu, nitelikleri 

vb. durumlar teorik olarak özet bir şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca, kamu gelir ve giderlerine 

ilişkin bilgiler grafik ve tablolarla sunulmuş, bütçe süreci şekiller yardımıyla daha anlaşılır bir 

şekilde düzenlenerek gösterilmiştir. Bunların yanı sıra yayımlanan vatandaş bütçesinin diğer 

ülkelerdeki vatandaş bütçelerinden farkı, çok sayıda görsel öge kullanılarak açıklanmasıdır. 

Rehberde, metin içerisinde çok fazla rakama yer verilmemekle birlikte, rakamların büyük bir 
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kısmı yüzdelik ifadeler şeklinde gösterilerek, vatandaşlar açısından daha anlaşılır olması 

önemlilik arz etmektedir (Altuğ vd., 2013: 230). 

3.5. Gana 

Gana, ilk vatandaş bütçe rehberini 2006 yılında yayınladı ve Bakanlık tarafından üretildi. 

Maliye ve Ekonomik Planlama, Maliye Bakanı tarafından Gana halklarını kamu politikası 

formülasyonuna katılım kültürünü geliştirmeye teşvik eden bir önsöz ile ve özellikle yıllık 

bütçenin hazırlanmasına fikirler sunmak üzere hazırladı. Vatandaş bütçe rehberi, yapılma 

amacını açıklayarak başlamakta ve daha sonra 2007 "Bütçe Bildirimi ve Ekonomik Politikası" 

nı özetlemektedir. Ayrı bölümler halinde, ekonomik görünüm, gelir, 2007 bütçesinin odağı, 

harcama, yoksulluğun azaltılması ve Binyıl Kalkınma Hedeflerine doğru ilerleme ve 2007 için 

politika girişimleri ele alınmaktadır. Ayrıca bütçe döngüsü ve bütçenin hazırlanmasına katkıda 

bulunan birimlere ilişkin bölümler de vardı (Petrie and Shields, 2010: 9) . 

3.6. El Salvador 

El Salvador'un "Genel Devlet Bütçesine Yönelik Vatandaş Rehberi" nin onuncu baskısı, Maliye 

Bakanlığı tarafından 2007'de yayınlandı. Rehber, bütçeyi daha erişilebilir hale getirmeyi 

amaçlamakta; böylece vatandaşların hükümetin maliye politikası hedefleri ve bütçesi hakkında 

daha iyi bir bilince sahip olacakları düşünülmektedir. Vatandaş bütçesi rehberinin giriş 

kısmında, bir bütçenin ne olduğunu, El Salvador'un bütçesinin yasal dayanağı ve bütçenin nasıl 

hazırlandığını kısaca açıklamaktadır. Ayrıca, yıllık bütçe kanununu oluşturan belgeler ve 

bütçenin kurumsal kapsamı hakkında geniş kapsamlı ayrıntıları da sağlamaktadır. Rehber, daha 

sonra, 2007 yılı maliye politika hedeflerini, gelirler ve harcamalar ile ilgili bilgileri ve 

faaliyetlerle ilgili ayrıntıları (farklı belediyelere yapılan transfer tutarları dahil) sunmaktadır 

(Petrie and Shields, 2010: 10). 

3.7. Tunus 

Tunus'un 2013 yılının Aralık ayında ilk vatandaş bütçesinin tasarlanması ve yayınlanması, 

önemli bir kilometre taşıydı ve bütçe şeffaflığının geliştirilmesinde önemli bir adım atılmıştır. 

Tunus, kamu finansmanı tarihinde ilk defa, Maliye Bakanlığı taslak Finansman Tasarısı, Bütçe 

Öncesi Beyanı ve bakanlıkların ve yerel yönetimlerin bütçeleri de dahil olmak üzere daha önce 

kamuya açık olmayan bütçe bilgilerini yayınlamaya başladı. 2014 Vatandaş Bütçesinin 

yayımlanması, Maliye Bakanlığı’nın bütçe şeffaflığına yönelik olumlu bir adım olarak 

düşünülmektedir (IBP, 2014). 

Tunus’ta Vatandaş Bütçesi, Bütçe Şeffaflığı Ortak Komitesinin sivil toplum üyelerini içeren 

açık ve kapsamlı bir süreçten sonra geliştirilmiştir. Bütçe şeffaflığını ve hesap verebilirliğini 

dünya çapında değerlendiren IBP'nin iki yılda bir gerçekleştirdiği bir girişim olan Açık Bütçe 

Anketi (OBS), 2012 yılında yapılan anket ilk kez Tunus'u kapsıyordu. Ocak 2013'te kamuoyuna 

açıklanan 2012 Açık Bütçe Anketi sonuçları, IBP'den bir özel delegasyon ve Maliye 

Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer tarafından ayrıntılı olarak tartışılmış ve Vatandaş 

Bütçesi’nin yayınlanması da dahil olmak üzere bir dizi olumlu girişim başlatılmıştır (IBP, 

2014). Uluslararası Bütçe Ortaklığı (IBP) tarafından yürütülen ve Tunus'taki yaklaşık 100 sivil 

toplum örgütünün yaptığı bir anketin sonuçlarını göz önünde bulundurdu. Ankette IBP, 

Vatandaş Bütçesi içeriğinin geliştirilmesinde çok değerli olan sivil toplumun bütçe bilgi 

ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olmuştur. Anketten çıkan sonuçlar, vatandaş bütçesinin 

dahil edilmesinin önerisi, nihai belgenin hazırlanmasında Maliye Bakanlığı'na büyük ilham 

kaynağı olmuştur (Bilge, 2015: 13-14). Tunus’ta Vatandaş bütçesi, yirmi sayfadan oluşmakta 

ve bütçeye ilişkin bilgileri grafikler, şekiller yardımıyla, basitleştirilmiş ve erişilebilir bir 

şekilde sunmaktadır (IBP, 2014).  

 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts          Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                            10-13th October 2019 
 

307 
 

4.Türkiye’de Yayımlanan Vatandaş Bütçe Rehberleri 

Ülkemizde Vatandaş Bütçe Rehberi ilk kez 2017 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali 

Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır. Son döneme ilişkin 2019 Bütçesi 

Vatandaş  Bütçe Rehberi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 

yayımlanmıştır. Bütçenin sade ve anlaşılabilir dille kamuoyuna açıklanması, şeffaflık ve  hesap 

verebilirliğin sağlanması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bütçenin kolay ve anlaşılabilir 

bir özetini sunan, 2019 yılında yapılacak harcamalar ve bu harcamaların nasıl karşılanacağına 

ilişkin temel bilgileri içeren Vatandaş Bütçe Rehberi hazırlanarak kamuoyuna elektronik 

ortamda sunulmuştur (CBSBB, 2019: 1).  

3.1. 2019 Bütçesi Vatandaş Bütçe Rehberi 

2019 Vatandaş Bütçe Rehberinde; bütçenin oluşturulmasında kullanılan makroekonomik 

varsayımlar, bütçe giderlerinin dağılımı, hangi sektörlere ne amaçla ödenek tahsis edildiği ve 

vergi gelirlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır (CBSBB, 2019: 1). 2019 yılına ilişkin ekonomi 

beklentileri (GSYH, Büyüme, Kişi Başına Milli Gelir, Enflasyon, İşsizlik Oranı, İhracat ve 

İthalat) ve bütçe beklentileri (Bütçe Gideri, Faiz Hariç Gider, Bütçe Geliri, Vergi Geliri, Bütçe 

Açığı ve Faiz Dışı Fazla) belirtilmiştir. 2019 bütçe uygulamalarındaki hedeflenen ana 

stratejiler; bütçe politikalarının ekonomide büyümeyi teşvik edici, ekonomik istikrarı ve mali 

disiplini devam ettirici, rekabet gücü ve katma değeri yüksek bir ekonomik yapıyı teşvik edici, 

kamu gelir politikalarını geliştirici ve kamu harcamalarında tasarruf arttırıcı nitelikte olduğu 

belirtilmiştir. 2019 yılı bütçe uygulamalarındaki temel hedef, kamu giderlerinin azaltılması ve 

kamu gelirlerinin arttırılarak tasarruf hedefli bir bütçe politikası benimsenmiştir (CBSBB, 

2019: 1). 2019 Vatandaş Bütçe Rehberi dokuz temel başlıktan ve dört sayfadan oluşmaktadır. 

Bu başlıklar; eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, yatırımlar, reel sektör, ar-ge ve yenilik, tarım, 

ücretler, bireysel emeklilik sistemi (BES) ve vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Bu başlıkların 

içeriklerinde genel olarak şu bilgilere yer verilmiştir (CBSBB, 2019): 

Eğitim: 2019 yılı MY bütçesinde bütçe giderlerinin yaklaşık %17’si, vergi gelirlerinin ise 

%22’si eğitime ayrılmaktadır. Eğitim alanındaki harcamalar; eğitim çağındaki öğrencilere burs 

ve öğrenim kredisi imkanı, taşımalı eğitim ve yemek yardımı programı, pansiyonlardaki 

öğrencilere barınma desteği, ücretsiz ders kitabı desteği, engelli öğrencilere eğitim programı 

desteği, özel okullara devam eden öğrencilere öğrenim ücreti desteği, yükseköğrenim 

öğrencilerine harç ödemeden eğitimden yararlanma desteği şeklindeki uygulamaları 

kapsamaktadır (CBSBB, 2019: 2).  

Sağlık: 2019 yılı MY bütçesinden sağlık harcamalarına ayrılan pay %16,3 düzeyindedir. Sağlık 

harcaması kapsamındaki harcamalar; ilaç ve tedavi harcaması, aile hekimliği harcamaları, 

hastane inşaatı ve tıbbi cihaz alımları, KÖİ kapsamındaki şehir hastaneleri yatırımları, evde 

sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri (aşılama vb.) uygulamalardan oluşmaktadır 

(CBSBB, 2019: 2). 

Sosyal Yardımlar: 2019 yılı MY bütçesinden sosyal yardım programlarında çeşitlendirme 

politikaları çerçevesinde 62,1 milyar TL kaynak ayrılmıştır. Sosyal yardım harcamaları; ödeme 

gücü olmayan kişilerin sağlık giderlerinin karşılanması, engelli kişilere evde bakım hizmeti, 

kadın konuk evleri, koruyucu aile hizmetleri, 65 yaş üstü kişiler ile bakıma muhtaç engelli 

kişilerin yakınlarına aylık bağlanması, çocuk yurtları ve yetiştirme yurtlarına ilişkin 

harcamalar, doğum yardımı ödemelerini kapsamaktadır (CBSBB, 2019: 2). 

Yatırımlar: Kamu yatırımlarının 2019 MY bütçe giderleri içindeki payı %11’dir. 2019 yılında 

kamu yatırımları içindeki en yüksek pay ulaştırma sektöründedir. Sonra sırasıyla eğitim, sağlık 

ve tarım alanlarındadır. Ayrıca kırsal ve bölgesel kakınma politikalarını desteklemek amacıyla 
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KÖYDES, SUKAP ve SODES projeleri kapsamında özellikle yerel yönetimlere yönelik 

merkezi yönetim bütçesinden kaynak ayrılmıştır (CBSBB, 2019: 3). 

Reel Sektör: Özel sektör destekli büyüme politikaları çerçevesinde 2019 MY bütçesinde reel 

sektör destekleri kapsamında 32,8 milyar TL kaynak ayrılmıştır. Reel sektör destekleri; 

istihdam destekleri (işveren SGK pirimlerinin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması), 

kredi destekleri, ihracatçıya yönelik destekler, KOSGEB destekleri, özellikle KOBİ’lerin 

finansman sorunlarının giderilmesine yönelik Halk Bankası aracılığıyla kullanıdrılan esnaf 

kredilerinde faiz desteklerinden oluşmaktadır  (CBSBB, 2019: 3). 

Ar-Ge ve Yenilik: 2019 MY bütçesinde, ülkemizde sanayi yapısının yenilikçi ve yüksek 

teknoloji içerikli ürünler üreten bir yapıya dönüştürülmesi amacı doğrultusunda, kamu ar-ge 

harcamalarını ve özel sektör ar-ge yatırımlarını desteklemek amacıyla 4,6 milyar TL kaynak 

ayrılmıştır (CBSBB, 2019: 3). 

Tarım: 2019 yılı MY bütçesinden; tarımsal destek programları (16,1 milyar TL), tarım sektörü 

yatırımları (5,1 milyar TL), tarımsal kredi sübvansiyonları, tarımsal KİT ve ihracat destekleri 

(5,3 milyar TL) olmak üzere toplam 26,5 milyar TL tarım sektörüne yönelik kaynak ayrılmıştır. 

Tarımsal desteklemeler, hayvancılık destekleri, ürün desteklemeleri, akaryakıt desteği ve tarım 

sigortası desteklerinden oluşmaktadır (CBSBB, 2019: 3). 

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES): Yurt içi tasarrufların arttırılması yoluyla sürdürülebilir 

büyüme hedefi doğrultusunda  bireysel emeklilik sistemi kapsamında devlet katkısı ödemesi 

için 2019 MY bütçesinden 4,1 milyar TL kaynak ayrılmıştır (CBSBB, 2019: 3). 

Ücretler: Kamu kesiminde ücretlere ilişkin bütçe kaynaklarının kullanımı; kamu görevlilerinin 

ve emeklilerin mali ve sosyal haklarında yapılacak olan iyileştirmelerle ilgilidir. 2018 yılında, 

Ocak ayında tüm kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında % 5,69 oranında, Temmuz 

ayında ise % 8,65 oranında artış yapılmıştır. 2019 yılı için ise Ocak ayında %4, Temmuz ayında 

% 5 artış yapılması hedeflenmektedir (CBSBB, 2019: 4). 

Vergi Gelirleri: Vergi gelirlerine ilişkin 2019 yılında beklentilerin yer aldığı bu bölümde; 

merkezi yönetim bütçe gelirlerinin %88,9’unun vergi gelirlerinden, %12,7’sinin ise vergi dışı 

gelirlerden oluşacağı tahmin edilmektedir. 2019 yılında proje temelli (süper) teşvik sistemi ile 

stratejik yatırımların desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda; kurumlar vergisi istisnası, 

gümrük vergisi muafiyeti, 10 yıl gelir vergisi stopaj istisnası ve işveren sigorta primi desteği, 

10 yıl %50 enerji tüketim desteği, 49 yıl bedelsiz irtifak hakkı tesisi, alt yapı yatırım desteği, 

10 yıl faiz/kar payı ve hibe desteği ve yatırım konusu ürünlere kamu alım garantisi 

uygulamalarına yer verilmiştir (CBSBB, 2019: 4). 

5.Sonuç ve Genel Değerlendirme 

Merkezi hükümetler ile yerel yönetimler tarafından hazırlanan yıllık bütçeler karmaşıktır ve 

ayrıntılı birçok belge bütçe dökümanlarına eşlik etmektedir. Teknik uzmanların dışında halk 

tarafından bütçelere erişimin kolaylaştırılması ve bütçelerin anlaşılabilirliğinin arttırılmasını 

hükümetlerin hedeflemesi gerekir. Yönetim aygıtını kullanan hükümetler ve ülkede yaşayan 

bireyler arasındaki iletişimi güçlendirmek, karşılıklı güveni tesis etmekı ve ortaya çıkacak 

çatışmaları azaltmak için bütçeleme süreçlerinde bireylerin aktif olmasını destekleyici 

yaklaşımları yaygınlaştırmak gerekmektedir. Vatandaş bütçesi uygulamaları, bu amaçlara 

ulaşmada destekleyici yönde yardımcı olabilecek uygulamalardan biridir. 

Vatandaş bütçesi, daha geniş halk kitlelerine ulaşma amacına yönelik yıllık bütçelerin kolay 

anlaşılabilmesi için hükümetlerin planlarının anlaşılmasına yönelik teknik olmayan özet 

sunumudur. Vatandaş bütçesiyle, hükümetin bütçede belirttiği faaliyetleri ve bu faaliyetlere 

yönelik harcamaları ve harcamalar için gerekli gelirleri daha basit bir şekilde hazırlayarak 
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bireylerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda ülkede yaşayan her kesimden 

insanın bütçenin içeriğini daha iyi anlamasını sağlamak hedeflenmiştir. Ayrıca, uygulanacak 

politikaların sade ve anlaşılabilir dille kamuoyuna açıklanması, mali yönetimin temel 

ilkelerinden olan şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması bakımından da büyük önem 

taşımaktadır. 

Bütçeleme sürecinde şeffaflığı, katılımcılığı ve hesap verebilirliği destekleme çalışmaları 

kapsamında ülkemizde ilk kez Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

tarafından 2017 yılında ve devamında 2018 yılında, son olarak ise Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığınca 2019 yılında yapılacak kamu harcamaları ve bu harcamaların 

finansmanına ilişkin temel bilgileri özet biçimde kolay ve anlaşılabilir nitelikte sunmak için 

Vatandaş Bütçe Rehberi yayımlanmıştır. Hazırlanan Vatandaş Bütçe Rehberinde; bütçenin 

hazırlanmasında dikkate alınan makroekonomik varsayımlar, eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, 

kamu yatırımları, tarım, turizm, ücretler, reel kesim, ar-ge ve vergi gelirleri gibi ana başlıklarda 

ilgili yıl bütçe hedeflerine ilişkin beklentiler özet biçimde sunulmaktadır. 
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Air Transportation and Carbon Footprint: Current Situation and 

Solutions 
 

Ulas Akkucuk1 

 
 
Abstract 

There is growing concern over global warming all around the world. Fossil fuels contribute to global warming. 1 

lt of gasoline creates 2.3 kg of CO2 and the average Canadian produces 4600 kg of CO2. Air transport also a 

significant contributor 2% of all CO2 and 12% of all transport related. Globally, flights produced 895 million tons 

of CO2 in 2018. Globally, humans produced over 42 billion tons of CO2. As the move towards reducing carbon 

emissions takes hold in the capitals of the world the air transportation industry growing at a rapid pace also finds 

itself at the center of the discussion. This paper will talk about the recent results on the contribution of the air 

transportation industry to global carbon emissions and some of the possible solutions. The findings will be 

presented from the literature both supporting the view and against the view that air transportation is a significant 

contributor to CO2 emissions.  
 

Keywords: Air transportation, Carbon footprint, Sustainability 
 

JEL Classification: Q35, Q54, R40 

 

 

1. Introduction 

With the green movement taking its place among the major political circles the world is paying 

attention to environmental problems more than ever. One of the biggest environmental 

problems is global warming. There is increasing worry over global warming all around the 

world. Fossil fuels contribute to global warming. 1 lt of gasoline creates 2.3 kg of CO2 and the 

average Canadian produces 4600 kg of CO2. Air transport also a significant contributor 2% of 

all CO2 and 12% of all transport related. Worldwide, flights produced 895 million tons of CO2 

in 2018. Globally, humans produced over 42 billion tons of CO2. As the move towards reducing 

carbon emissions takes hold in the capitals of the world the air transportation industry growing 

at a rapid pace also finds itself at the center of the discussion. This paper will talk about the 

recent results on the contribution of the air transportation industry to global carbon emissions 

and some of the possible solutions. The findings will be presented from the literature both 

supporting the view and against the view that air transportation is a significant contributor to 

CO2 emissions. Even major web sites for making reservations and flight search feature a system 

that identifies the flights that emit less carbon related emissions. One example is given in Figure 

1 featuring a snapshot taken from a search on sky scanner.  

Many of the readers must have heard of the trip by the Swedish teenager by boat from Europe 

to the USA. 16-year-old Greta Thunberg of Sweden sailed into New York City on Wednesday 

August 28 after an exciting two week journey across the Atlantic Ocean. Sixteen-year-old 

environmental activist Greta Thunberg sailed into New York harbor after a two-week, zero-

emission journey on a 60-foot, carbon-neutral racing yacht. She also gave a speech which 

influenced many listeners to rethink about the impact of fossil fuels. The same trip if made by 

an airplane would have emitted up to 4 tons of carbon dioxide. Figure 2 presents the path of the 

yacht. Indeed according to cotap.org a short air trip emits about 0.54 tons of CO2. This is 

equivalent to a round trip between Charlotte and New York. A medium trip (2000 miles 

roundtrip such as Chicago to Denver) emits about 0.64 tons. A long trip (5500 miles roundtrip 
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such as between LA and NYC) emits about 2.02 tons. An extended trip (10000 miles roundtrip 

such as Seattle to Istanbul) emits 3.68 tons.  

 

 

Figure 1: Screen Shot of Sky Scanner page 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts          Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                            10-13th October 2019 
 

314 
 

 

Figure 2: Path of the yacht “Malizia” (Source: twnews.se) 
 

2. Literature Review 

One of the most important papers in the area is that by Sgouridis et al. (2011) and outlines the 

main strategies for reducing the carbon footprint from the air transportation industry. This paper 

examines five generic policies for reducing the emissions of commercial aviation: 

 (1) Technological efficiency improvements 

 (2) Operational efficiency improvements  

 (3) Use of alternative fuels  

 (4) Demand shift 

 (5) Carbon pricing (i.e. market-based incentives). 

We can examine these policies one by one starting with the technological improvements. This 

category is associated with producing better aircraft whose consumption of fuel is less. One 

such example is the Airbus Neo. Boeing also designed a new aircraft (737 Max) in order to 

rival the Airbus but this was not a success. The second policy is about how the aircraft are 

operated. For example taxiing with one engine reduces emissions and is an operational solution. 

Also taking shorter taxi routes and air traffic control systems providing shorter routes are other 

examples. We must be aware that flying from İstanbul airport to Antalya takes longer than 

Sabiha Gökçen. This is due to the fact the aircraft makes a long right turn in order to turn south. 

The third solution is using alternative fuels with lesser emissions. The fourth solution is about 

eliminating flights that are shorter than 1500 km. It is actually the shorter flights and very long 

flights that have the highest per passenger/per kilometer carbon footprint. The reason is of 

course the extra fuel spent for ascent and descent. For very long flights the extra fuel needed to 

be carried increases the footprint. Finally of course a carbon tax paid per metric ton added may 

have desirable influence on the airline company.   Another paper by Edwards et al. (2016) also 

examines in a very technical manner the effect of carbon index (CI) on the carbon emissions.  

It is argues that the optimal use of this index will result in 1% increase per flight. 
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If we want to wrap up the recommendations proposed in the literature and some new 

recommendations we could provide the following list: 

 

• Reconsidering flight corridors 

 

• Not operating inefficient small aircraft 

 

• Reducing luggage allowance 

 

• Increasing number of seats 

 

• Reducing taxi way lengths 

 

• Reducing traffic at airports to reduce delays over the airports 

 

• More efficient newer aircraft: The new Airbus A380, Boeing 787, ATR-600, Embraer 

E2 and Bombardier CSeries aircraft use less than 3 liters of jet fuel per 100 passenger 

kilometers. This matches the efficiency of most modern compact cars 

 

• Biofuels (sustainable but also creates CO2) 

 

• Demand shift (teleconferencing, choosing holidays in close destinations) 

 

3. Conclusion 

It is important for each company to pay close attention to the monitoring of the carbon emissions 

and environmental problems caused by the industry. We present a review of carbon footprint 

of aviation industry 

 

• Some solutions are presented in the paper 

 

• Other ways to reduce carbon footprint 

• Food 

• Public Transport 

• Household appliances/ heating 

 

• Effect on the economy 

• Travel and leisure economy might be affected 

• Alternative ways to use hotels and resorts 

 

• More on: cotap.org carbonfootprint.com 

 

In fact, looking at carbon emissions is just one aspect of the general issue of sustainability. 

Many aspects of sustainability have been discussed in the literature previously. Sustainability 

in all disciplines has been under investigation by different researchers for a long time. Logistics, 

Supply Chain and Recycling are among the areas most frequently visited by sustainability 

researchers (Akkucuk, 2016; Gencer, 2016; Gencer & Akkucuk, 2016). Akkucuk and 

Sekercioglu (2016) demonstrate a case where an NGO is working to foster sustainable 

ecotourism in Turkey.  In the future there will also be related studies about the effect of air 

transportation on the global carbon emissions. 
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Üç Semavi Din ve Muhasebe 
 

Ali Altınbay1  Mustafa Semih Erkek2 

 

 
Özet 

Din geçmişten günümüze dek insan hayatını etkileyen pek çok olayda etkili olmuştur. Yaşamın her aşamasını 

şekillendiren din, muhasebe üzerinde de etkili olmuştur. Çalışmamızın amacı insan ve toplum hayatında önemli 

bir sosyolojik kurum olan dinin muhasebe biliminin oluşum sürecindeki etkilerini ele almaktır. Yahudilik, 

Hristiyanlık ve İslamiyet’in kutsal kitapları incelenmiş, muhasebe ile ilişkilendirebileceğimiz kısımlar üzerinde 

durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:Muhasebe tarihi, genel muhasebe 

JEL Sınıflandırması: M40, M41, M49 

 

Heavenly Religions and Accounting 
 
Abstract 

Religion has been effective in many events affecting human life from past to present. Religion, which shaped every 

stage of life, also had an impact on accounting. The aim of this study is to examine the effects of religion, which 

is an important sociological institution in human and social life, in the formation process of accounting science.  

The sacred books of Judaism, Christianity and Islam have been examined and the parts we can relate to accounting 

have been emphasized. 

Keywords: Accounting history, general accounting. 

JEL Classification: M40, M41, M49 

 

 

 
1. Giriş 

Din olgusu, insanlığın doğuşuyla birlikte ortaya çıkmış toplumsal bir kurumdur. İlk insandan 

günümüze kadar uzanan süreçte din, insanların gündelik yaşayışlarını, değer yargılarını, 

toplumsal hayatı etkileyen çok önemli bir sosyal unsurdur. 

Yapılan araştırmalar göz önüne alındığında dünya nüfusunun yaklaşık %90’ının bir dine 

mensup olduğu görülmüştür. 2.2 milyar mensubuyla Hristiyanlık dünyada en fazla insanın 

inandığı din olup, İslamiyet 1.6 milyar mensubuyla ikinci sırada yer almaktadır.  

Yahudiler açısından kayıt tutma (katiplik), sayım ve denetim gibi muhasebeye dair pek çok 

kavramın Tevrat’ta da yer aldığı görülmektedir. Tevrat’ta; “Kiminle ticari alış veriş yaparsan 

yap, daima alıp verdiğini say ve değerlendir ve ne verirsen, ne alırsan mutlaka yaz’’ ifadesi 

yukarıdaki yargıyı destekler nitelikte bir ifadedir. 

“Onlara verilen paranın hesabı sorulmasın, çünkü dürüstçe çalışıyorlar.” Dolayısıyla İncil, 

sahteciliği azaltmak için muhasebenin gerekli olduğuna dikkat çekmektedir. İncil’e göre 

muhasebe aynı zamanda taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözme amacına hizmet eder. 
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Bu kadar geniş bir kitleyi tesiri altına alan dinin, ticari ve ekonomik hayattan da soyutlanması 

beklenemez. İslami muhasebe de amaç olarak toplumsal faydanın yanı sıra Allah’ın rızası da 

gözetilmektedir. İslam dini dünya ve ahiret yaşamını belirlerken “Şer’i Deliller” denen dört 

kaynağı kendine kaynak olarak kabul eder. Bunlar; Kur’an’ı Kerim, Sünnet, İcma ve Kıyas’tır.  

Anlaşıldığı üzere,  İslami muhasebeyi bu kaynaklar üzerinden ele almak gerekmektedir.  

2. Din ve Toplum 

Çalışmamızın konusu her ne kadar üç semavi dinin muhasebe ile olan ilişkisini açıklamaya 

çalışmak olsa da dinlerin insanı ve toplumu nasıl etkilediğini ele almadan çalışmanın yeterince 

yararlı olamayacağını düşündüğümüz için bu bölümümüzü din ve toplum ilişkisine ayırdık. 

Doğası gereği din, insanlar için ortaya çıkmıştır. Bu yüzden ilgi alanı öncelikle insan ve 

dolayısıyla toplumdur. İnsanlık tarihiyle dinlerin ortaya çıkış tarihini aynı saymamız yanlış 

olmayacaktır. Nitekim ilk insandan, ilk toplumdan beri dinlerin var olduğu bilinen bir 

gerçekliktir. Dinler, insanları ve toplumları çeşitli yönlerde, farklı ölçülerde  tesiri altına 

almışlardır. Zaten insanı ve toplumu da din kavramından bağımsız düşünmemiz de doğru 

olmayacaktır. Din tabiatı gereği insanlara evrensel değerler sunar, bir dinin farklı coğrafyalarda, 

farklı kültür ve yaşayıştaki insanlar için gönderilmesi de zaten din kavramının evrensel 

niteliğini ortaya çıkarmaktadır. İnsan davranışlarını, tutum ve tavırlarını etkilemek konusunda 

önemli bir toplumsal kurum olarak karşımıza çıkan din, bu yönüyle toplumları da etkisi altına 

almaktadır(Ejder, 2008:236).  

Dinlerin en belirgin özelliklerinden birisi de özgün olmasıdır. Yani, her dinin kendine özgü 

ilkeleri, kuralları, ritüelleri vardır. Bireyin bir dini kabul etmesinden itibaren o dinin bireyin 

karakter ve davranış kalıplarını da etkilemesi beklenir. Bu etkileme ve değişimin bireyden 

başlayarak bütün bir toplumda görülmesi, sosyal yapının oluşmasında dinin payını göstermiş 

olur. Dinlerin sosyal yapıyı oluşturma gibi bir görevi de üstlendiğini söyleyebiliriz( Güneş, 

2014:166). 

Din, iktisat ve siyaset toplumların içinde filizlenmiş olup içerisinde evrensel özellikler 

barındıran sosyal kurumlardır.  Nasıl ki iktisat ve siyaset bireyin sosyalleşmesinde önem arz 

ediyorsa din de en az bu sosyal kurumlar kadar önem arz etmektedir. Dinin yapı gereği 

dominant karakter taşıması ve dogmatik olması münasebetiyle  toplumları etkileme potansiyeli 

de bir hayli yüksektir. Yarattığı değerler vasıtasıyla din, insan ve toplumu da tesiri altına 

almaktadır. Bu değerlerle ile din, toplumun şekillenmesinde rol oynamakta, toplumsal 

zihniyetin değişmesinde etkin bir rol üstlenmektedir. Örnek vermemiz gerekirse Ortaçağda 

yaygınlaşan Hristiyanlık ile aynı çağda yaşayan İslam dininin etkilerinin farklı olduğu 

görülmüştür(Sinanoğlu, 2015:2018).  

Düşünüş biçimi ya da düşünüş yöntemi olarak da tanımlayabileceğimiz zihniyet kavramının 

oluşumunda ve gelişiminde dinlerin yadsınamaz ölçüde payı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun 

dışında toplumsal uzlaşı ve barışta, insanların etkileşimi ve bütünleşmesi ile topluma ve 

insanlığa ait ortak değerlerin oluşmasında da din kurumunun etkisi büyüktür. Dinin sirayet 

ettiği bir başka sosyal kurum da hiç kuşku yok ki politikadır. Din, birey özelinde ve can bulduğu 

toplum genelinde dünya görüşünün oluşumuna da katkı sağlamaktadır(Çekin,2013:40) 

İslam dininin, çıktığı toplumu hangi açılardan etkilediği, nasıl değiştirip dönüştürdüğü, nasıl 

yeniden yapılandırdığı din ve toplum ilişkisi açısından bize çarpıcı örnekler vermektedir.  

Putperestliğin yaygın olduğu, katı kuralların ve değişmez törelerin hakim olduğu bir toplumda, 

Hz. Peygamberin tebliği üzerine kısa bir zaman diliminde nasıl değişip dönüştüğü ancak dinin 

toplum üzerindeki oluşturduğu etkiyle açıklanabilecektir. Bu etkinin tüm dinlerde belirli 

ölçülerde gerçekleştiğini de söylemek gerekir(Abuzar,2017:52). 
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“Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette güzellik ver”  Hz. Muhammed’in bu sözlerinden 

anlaşılacağı üzere İslam dini hem fani dünyaya hem de ahirete hitap eden bir dindir. İslam dini, 

dünyayı dışlayan ya da tamamen fani dünya yaşamını ön plana çıkaran bir din değildir.  Dünya 

ve ahiret hayatı birbirinden ayrı düşünülmemiştir. Bu yüzden Müslümanlar dünya ve ahiret 

hayatına ortak bir çerçeveden bakmaktadırlar. Zaten İslam dininin öğretilerinin hem bu 

dünyaya hem de dünya ötesine yönelik olduğu bilinmektedir. İslam dini bu yüzden ticareti 

teşvik etmiş fakat bir takım uygulamalara yasaklar getirmiştir( Yıldırım,2016:56). 

İslam dininin önemli bir yönü de adalettir. Adalet mekanizmasının işlemediği bir toplumda 

kargaşa ve kaos kaçınılmazdır. İslam adalet kavramını ön plana çıkarmasıyla toplumsal refahı 

ve barışı sağlamaya çalışmaktadır. Çalışmamızın konusu olan muhasebenin en önemli 

bileşenlerinden birisi de adalet sağlamaya çalışmasıdır(Sırım,2018:911). 

İslam dininin ana kaynakları Kur’an ve sünnettir. Bu iki kaynak Müslüman toplumların 

gelişimini, zihniyetlerini, maddi ve manevi kalkınmayı teşvik etmesi bakımından da önem 

teşkil etmektedir(Okumuş,2009:332). 

İslam dinine göre Allah’ın yarattığı en üstün varlık insandır. Akıl, irade ve yetenekleri sebebiyle 

insanı, Allah diğer canlılardan üstün kılmıştır. Allah, gönderdiği dinler ile insanı kendine karşı 

sorumlu hale getirmiştir. Bu sorumluluğunun farkına varan insan, Allah’a karşı 

sorumluluklarını yerine getirdiği ölçüsünde ahirette mükafatını alacağını da bilmektedir. Din 

de zaten bu sorumlulukları nasıl ve ne şekilde yerine getireceğimiz hakkında bize bilgiler 

vermektedir. Bu yüzden insan ilk olarak doğru olan dine inanmalı daha sonra da bu dinin 

kendine emrettiklerini yerine getirmelidir(Yardımcıoğlu,2016:77). 

Sonuç olarak her dinin, özellikle de üç büyük semavi dinin toplumun her meselesine karşı 

söyleyebileceği mesajları vardır. Din, dünya ve ahiret yaşamını düzenleme konusunda çok etkili 

bir sosyal kurumdur. 

3. Yahudilik ve Muhasebe 

“ Kral Yoşiya, krallığının on sekizinci yılında Meşullam oğlu Asalya oğlu Yazman Şafan'ı 

Rabbin Tapınağı'na gönderirken ona şöyle dedi: “Başkâhin Hilkiya'nın yanına çık. Kapı 

nöbetçilerinin halktan toplayıp Rabbin Tapınağı'na getirdikleri paraları saysın. Rabbin 

Tapınağı'ndaki işlerin başında bulunan denetçilere versin. Onlar da paraları Rabbin 

Tapınağı'ndaki çatlakları onaranlara, marangozlara, yapıcılara, duvarcılara ödesinler. 

Tapınağın onarımı için gerekli keresteyi, yontma taşı da bu parayla alsınlar. Onlara verilen 

paranın hesabı sorulmasın, çünkü dürüstçe çalışıyorlar.” ( II.Krallar/22: 4-7) ifadesiyle 

Yahudiler açısından kayıt tutma (katiplik), sayım ve denetim gibi muhasebeye dair pek çok 

kavramın Tevrat’ta da yer aldığı görülmektedir. Bu aynı zamanda ticarette yapılan hilenin 

kutsal mekânı kirlettiğini belirten (Hezekiel: 28/18) ayet gereği olması gereken ve yapılabilecek 

muhtemel hilelere engel olacak önemli bir yöntemdir. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi; sayma, 

kaydetme ve denetim gibi muhasebeye ait bir çok alanın Yahudilerin kutsal kitabı olan 

Tevrat’ta kendine yer bulduğunu görüyoruz. Ayrıca ayetin öngördüğü yöntem, ticari hilelerin 

kutsallığı lekelediğini belirterek olası hilelerin önüne geçmesi açısından da önemli olduğu 

belirtilmiştir(Ülkü,2015:177). 

Tevrat’ta; “Kiminle ticari alış veriş yaparsan yap, daima alıp verdiğini say ve değerlendir ve ne 

verirsen, ne alırsan mutlaka yaz’’ ifadesi yukarıdaki yargıyı destekler nitelikte bir ifadedir. 

Görüldüğü üzere muhasebe bilimine ilişkin ilk izlerin sadece bir iki medeniyete ait olmadığı, 

dinlerde de gözüktüğü ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki ifadeden de  görüldüğü üzere Tevrat’ta 

başta envanter olmak üzere, muhasebe fonksiyonlarından kaydetmeye de atıf yapıldığı 

anlaşılmaktadır(Kizil ve Kocur,2017:332). 
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Başka bir örnek vermemiz gerekirse Yahudi dininin kutsal mekanlarında dua edilmeden önce 

baş haham hesapları kapatır, raporları düzenler ve denetçiler tarafından yaptığı işlerin 

denetlenmesinin bekler adeta bir muhasebeci gibi çalışırdı. Mabede yapılan yardım, bağış ya 

da devletçe gönderilen para, baş haham ile devlet tarafından görevlendirilen denetçi tarafından 

sayılır, sayılan para kayıt altına alınırdı(Güvemli, 2000: 109). 

4. Hristiyanlık ve Muhasebe 

Bu bölümümüzde üç semavi din içerisinde en fazla mensubu bulunan Hristiyanlık’ın muhasebe 

ile olan ilişkisi ele alınacaktır. Roma İmparatorluğu, Hristiyanlık dinini resmi olarak kabul 

ettikten sonra, sınırlarını geliştirmiş buna paralel olarak da Hristiyan tüccarlarla ticari 

faaliyetlerine hız vermiştir. Bu ticari faaliyetler belli bir süre sonra ortaklığa dönüşmüştür. Bu 

şirketleşme hamleleri sayesinde farklı bölgelerde ticaret yapan tüccarların tuttuğu ticari 

defterler, gelir-gider kayıtları muhasebe bilimine katkı sağlamıştır. İmparatorluk döneminde 

bütçeleme ve denetleme gibi muhasebe alanlarının da geliştiği görülmektedir. İmparatorluğun 

yıkılışından sonra Hristiyanlık  inancının yaygın olduğu Avrupa’ya hakim olan feodalite ve 

baskın kilise nedeniyle ekonomik faaliyetler toprağa bağlı gelişmiştir. Bunun etkisiyle o 

dönemki muhasebe belgeleri daha çok toprak ağalarının kayıtlarında ortaya çıkmıştır. 

Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla muhasebe biliminin de önemli ölçüde gelişim gösterdiğini 

söyleyebiliriz. Milattan sonraki ilk beş yüz yıl içerisinde envanter kavramının gelişim 

gösterdiği, ilk defa bu dönemde binaların, tesislerin, alet ve canlı varlıkların kategorize edilmesi 

de bu döneme  rastlamaktadır. 10. Y.Y’ a geldiğimizde ise Haçlı seferleri başlamış, bununla 

birlikte Doğu-Batı  arası ticari faaliyetler artmış dolayısıyla da muhasebe bilimi olumlu yönde 

etkilenmiştir (Ülkü,2015:182). 

İncil’i incelediğimizde genel olarak M.Ö. 18. Y.Y. dan M.S. 50 ye kadar geçen olayları 

kapsadığını görmekteyiz. İncil, tapınağın yapımı hakkında yazılan “12 Kings 12: 16” da bu 

hususu dile getirmektedir: “Tapınakta çalışanlara para ödemekle görevli kişiler öyle dürüst 

insanlardı ki, onlara hesap bile sorulmazdı.” Bu olay 22:7’de tekrarlanmaktadır: “Onlara verilen 

paranın hesabı sorulmasın, çünkü dürüstçe çalışıyorlar.” Dolayısıyla İncil, sahteciliği azaltmak 

için muhasebenin gerekli olduğuna dikkat çekmektedir. İncil’e göre muhasebe aynı zamanda 

taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözme amacına hizmet eder. Muhasebe, borçluların ve 

alacaklıların ödenmesi gereken tutarlar konusunda hemfikir olduklarını ve ortakların ve diğer 

sınıf sahiplerinin kazançlarından paylarını bilmelerini sağlar. "Bunlardan utanmamalısınız 

seyahat arkadaşınızla sıkı hesaplar tutun" bu ifadeden yola çıkarak İncil’in hileyi önlemek 

sebebiyle muhasebeyi önemli gördüğü vurgulanmaktadır. İncil’in dikkat çektiği bir başka husus 

ise muhasebeyi, ticari taraflar arasında doğabilecek çatışmaların çözümüne yardımcı olabilecek 

bir araç olarak görmesidir. Bütçeleme, iş planlaması ve ürün değerlemesi de İncil’de kendine 

yer bulan muhasebe ile ilişkili kavramlardır. Bütün bu ifadelerden anlayacağımız üzere İncil, 

muhasebe bilimine kayıtsız kalmamış ve içinde ona dair ifadeler yer bulmuştur. Katolikler insan 

aklına güvenmek yerine kayıtların yazılı olması konusunda hassasiyet göstermişlerdir. Bunu 

yaparken de hesapların doğruluğuna şahitlik etmeleri için Tanrı’yı ve Meryem Anayı 

çağırmışlar, muhasebe defterini oluşturma süreçlerini dini açıdan bir sorumluluk olarak 

görmüşlerdir Goody, 2002: 88). 

 

 

5. İslam ve Muhasebe 

Kur’an ve Sünnet öğretileri bir araya gelerek İslam hukukunu oluşturmaktadır. İslam hukukuna 

da kısaca “Şeriat” denilmektedir. İslam hukuku hayatın her alanını etkilediği gibi finansal 

hayatı ve muhasebeyi de etkilemektedir(Badshah ve Mellemvik,2013:245). 
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İslam hukuku, Allah’ın iradesini yansıttığından, sadece seküler bir devlete veya topluma ilgi 

gösterenleri değil, tüm yaşam alanlarını kapsamaktadır. Bu mesele, inanç ve dini pratik 

meseleleriyle sınırlı değildir, aynı zamanda diğer birçok alanın yanı sıra cezai ve hukuki 

meselelerle de ilgilidir(Lewis,2001:108) 

Buna ilişkin Kur’an-ı Kerimden bir ayet-i kerimeyi örnek olarak alabiliriz: 

"Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. 

Aranızdan bir kâtip bunu adaletle yazsın. Kâtip Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri 

durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın; rabbi olan Allah’tan korksun ve borçtan hiçbir 

şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda 

olursa velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek 

olmazlarsa, rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması 

için-iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmemezlik etmesinler. Borç küçük olsun 

büyük olsun vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha 

adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç 

ilişkisinin, aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır; onu 

yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Kâtip de şahit 

de zarar görmesin. Eğer zarar verirseniz şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah’tan 

korkun, Allah size öğretiyor, Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir." (Bakara,2:82) 

Söz konusu ayetin tefsiri şöyle bir yorum getirmektedir: “Ey iman edenler! Belirli bir zamana 

ait olacak halde, belirli bir zamana kadar herhangi bir borç ile alış veriş yaptığınızda borcunuzu 

yazılı hale getiriniz. Allah faizi haram kılmıştır. Ama borç-alacak ilişkisini, vadeli işlemlerin 

tümünü yasaklamamıştır. Borç ilişkisi kurabilirsiniz ama borçların tam olarak belirlendiği bir 

vade olmalı, söz konusu borç yazılarak belge haline getirilmelidir. Ve bu yazma işini 

hakkaniyetli, yansız birisi yapmalıdır. Kendine yazması talep edilen katipler bundan geri 

durmasın. Geleneklerdeki usul göz önünde bulundurularak adil ve yansız bir şekilde yazsın. 

Borçları yazmak, yazı bilenin üstüne borçtur.” (Yazır, 1992: 263).   

Bütün tefsircilerin ortak görüşü bu ayetin muhasebe ve ticaret ile ilgili olduğudur. Ayrıca bu 

ayette sosyal sorumluluk kavramı da kendisine yer bulmuştur. Ayetle ilgili değineceğimiz 

başka bir husus ise vade ve vadenin kayıt altına alınmasıdır. Tefsire baktığımızda faizin haram 

kılındığına fakat borç ile alış verişin yasaklanmadığını görüyoruz. Ayette bahsedilen diğer bir 

husus ise yazıcılara yöneliktir. Yazıcıların yansız ve dürüst olması, belgelerin usul erkan 

gözetilerek, hak ve hukuku temel alarak borçları yazmaları vurgulanmıştır. Ayrıca yazı bilen 

kişinin borç yazmaktan kaçınmaması, borcun yazıya dökülmesini ise borçlu tarafın teklif etmesi 

bunu yaparken de borcu tastamam yazması gerekmektedir. (Yazır, 1992: 263).   

Bakara suresinin 282. Ayetinin Müslümanlara getirmiş olduğu tüm ticari ve ekonomik işlerin 

yazılıp belgelenmesi, bunu yazan katibin iki tarafa da aynı mesafede olması, hak hukuk 

kavramlarını gözetmesi, şahit bulundurma zorunluluğunu getirmesi muhasebenin sosyal 

sorumluluk kavramı ile ilişkilidir. Ayrıca tüm ticari işlemlerin tüm ayrıntıları ile  herkesin 

anlayabileceği açıklıkta yazılıp belgelenmesinin yazılıp talep edilmesi de  “Önemlilik” ve “Tam 

Açıklama” kavramlarıyla açıklanabilir. Bu iki kavramın tanımına bakacak olursak; Tam 

açıklama mali kayıtların bilgi kullanıcılarının  tamamının anlayabileceği açıklıkta oluşturulması 

iken “Önemlilik” kavramı da paydaşların ve bilgi kullanıcılarının kararlarını değiştirebilecek 

tüm mali olayların kaydının yapılması şeklinde tanımlanabilmektedir. Diğer yandan ise ayette 

bulunan parasal tutarların eksik ya da fazlalaştırılmadan tastamam kaydedilmesi ise “Maliyet 

Esası Kavramı” ile açıklanabilir(Can,2008:7) 

İslami muhasebe kavramı hakkında farklı görüşler mevcutsa da henüz üzerinde uzlaşılan bir 

tanım yapılabilmiş değildir. Fakat daha önce İslami Muhasebe ile ilgili yapılmış çalışmaları 

incelediğimizde birkaç tanım üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. İslami muhasebe bir 
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tanıma göre, ekonomik hedeflere ulaşırken İslami kurallara uygun davranılıp davranılmadığı 

konusunda paydaşlara ve bilgi kullanıcılarını ikna edecek veriler üreten muhasebeye verilen 

isimidir. Başka bir tanıma göre ise İslami muhasebe, muhasebe bilgilerinin paydaşların ve bilgi 

kullanıcılarının işletme hakkında kararlarını doğru bir şekilde vermelerine olanak sağlayan, 

amacı insanların refah seviyesini arttırmak ve Allah’ın takdirini kazanmak olan İslami 

hükümlerle uyumlu muhasebe sürecidir. Diğer bir tanıma göre ise İslami muhasebe, bir şirketin 

paydaş ve potansiyel bilgi kullanıcılarına söz konusu işletmenin İslam’ın şer-i hükümlerinden 

ayrılmayacağını paydaşlarına garanti eden muhasebe sisteminin adıdır. (Ersoy,Çatıkkaş ve 

Yatmaz,2018:98) 

İslami muhasebe üzerine araştırmalar, İslami bankalar için finansal raporlama ile başlamıştır. 

İslami finans kuruluşlarına geleneksel muhasebe uygulamaları ve ekonomik sonuçları önceki 

çalışmaların odağıydı. Bu çalışmalar; İslami bankalar için ayrı muhasebe standartlarına ihtiyaç 

duyulduğunu, İslami bankaların finansal raporlaması için kavramsal bir çerçevenin 

gerekliliğini, muhasebe tekniklerinin İslami finansmana uygulanmasını ve İslam ülkelerinde 

uluslararası muhasebe standartlarının uyumlaştırılması konularını 

kapsıyordu(Hudaib,2016:42). 

İslami muhasebe, birçok yönden daha bütüncül bir yaklaşımdır.. İslam dini, faiz esaslı geliri ve 

kumar oynamayı yasaklamaktadır. Bu sayede İslami muhasebe , bir taraftan  şirketlerin  para 

kazanmasını sağlarken diğer taraftan aynı şirketlerin başkalarına zarar vermemesini 

sağlamaktadır. Bunları yaparken aynı zamanda İslami muhasebe sadece belirli  şirketlerin 

hissedarlarını kayırmaksızın servetin eşit bir şekilde tahsis ve dağıtımını gerçekleştirmeye 

çalışmaktadır(Ahmed,2012:14). 

İslami muhasebe, sorgulanan taraflara İslam hukuku altında çalışmaya devam etmeleri için 

uygun bilgi sağlama sürecidir. İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Örgütü 

(AAOIFI), İslami finansal kurumlar için İslami muhasebe ve denetim standartlarının 

geliştirilmesi üzerinde çalışmaktadır(Jedidia ve Khammasi, 2017:114) 

İslamiyet, muhasebeyi güven ve sorumluluk ilkelerine göre ele almaktadır. İslam dinine göre 

muhasebeci, işletmenin topluma zarar vermesini önlemekle sorumludur. Ayrıca işletmenin 

çevreye zarar vermesini önlemek de muhasebecinin başka bir görevi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 15. Y.Y. da muhasebecinin görevi daha çok işletmelerin halkın ihtiyaçlarına cevap 

verip verememesini belirlemekti. Bu da İslam inancına göre muhasebecinin sadece finansal 

olaylarda görevinin olmadığını göstermektedir. Muhasebecinin temel görevlerinden biri de 

ümmetin refah seviyesinin şeriat ilkeleri uyarınca sağlanıp sağlanamadığının kontrol 

edilmesidir(Yardımcıoğlu,2016:61).  

Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman 

adaletle hükmetmenizi emrediyor...(Kur’an 4: 58). Bu ayette adalet kavramı ön plana 

çıkarılmıştır. Muhasebe, mali nitelikteki olaylarla ilgili karar veren bir faaliyet alanıdır. Yani 

muhasebe, işletme ile akalalı mali olayları kendi kurallarına göre kaydedip yorumlamaktadır. 

Diğer bir ifadeyle muhasebe işletmenin mali durumu ile alakalı durumunu ortaya çıkarmakta 

ve işletmenin mali durumu ile ilgili bir hükümde bulunmaktadır. Söz konusu hükmün ayette 

belirtildiği gibi adil ve yansız olması gerekmektedir. Buradan çıkarabilecek sonuç ise 

muhasebenin İslami hükümlerle uyum içinde olması gerekliliğidir(Cüre,2015:102) 

Matematik alanında İslam coğrafyasında yaşanan gelişmeler, muhasebe biliminin de 

gelişmesine katkı sağlamıştır. Sayıca az olmakla birlikte bu konuda bilgi ve kayıtlarında olduğu 

bilinmektedir. İslam dininin doğmasıyla beraber Müslüman toplumlarda görülen önemli 

gelişmeler; bilim, kültür ve ekonomik alanlarda yaşanmıştır. Hemen hemen hayatımızın bütün 

alanlarını etkileyen İslam dininin, muhasebe alanını etkilemeyeceği düşünülemez. Bu sebeple 

İslam’ın getirdiği düşünce ve kültür devriminin muhasebe özelinde araştırılması ve bu konuda 
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çalışılması gereklilik göstermektedir. Çalışmamızın konusu olan din ve muhasebe ilişkisini 

incelemek muhasebe bilimine önemli yönde katkı sağlayacaktır(Gökgöz,2010:174). 

6. Sonuç 

Dinlerin tarihi, insanlık tarihiyle yaşıttır. İnsanlık yaşadıkça dinler de yaşayacaktır. Din , 

insanları doğrudan etkileyen sosyal hayat ve ruh dünyalarını şekillendiren önemli bir sosyal 

kurumdur. Hayatımızın tamamını etkileyen din kurumunun muhasebe bilimini etkilememesi 

beklenemezdi. Bütün dinlerin ekonomik hayat ile ilgili bir zihniyeti mevcuttur. Örneğin, İslam 

dininde faiz kesin bir şekilde yasaklanmıştır.  

Çalışmamızda üç semavi din olan İslamiyet, Yahudilik ve Hristyanlığın muhasebe biliminin 

oluşum sürecündeki katkılarını inceledik. Bu çerçevede özellikle üç semavi dinden seçtiğimiz 

ayetleri muhasebe bilimiyle ilişkilendirmeye çalıştık. Tevrat’ta başta envanter olmak üzere, 

muhasebe fonksiyonlarından kaydetmeye de atıf yapıldığı görülmekteyken, İncil’in hileyi 

önlemede ve ticari anlaşmazlıklardan doğan çatıışmaların çözümünde muhasebeyi önemli bir 

araç olarak gördüğünü vurguladık. İslamiyet’e baktığımızda ise Bakara suresinin 282. Ayetinin 

Müslümanlara getirmiş olduğu tüm ticari ve ekonomik işlerin yazılıp belgelenmesi, bunu yazan 

katibin iki tarafa da aynı mesafede olması, hak hukuk kavramlarını gözetmesi, şahit 

bulundurma zorunluluğunu getirmesi muhasebenin sosyal sorumluluk kavramı ile tüm ticari 

işlemlerin tüm ayrıntıları ile  herkesin anlayabileceği açıklıkta yazılıp belgelenmesinin yazılıp 

talep edilmesi de  “Önemlilik” ve “Tam Açıklama” kavramlarıyla açıklanabilir olduğunu 

görülmektedir.   

Sonuç olarak üç semavi dinin kutsal kitaplarında muhasebe biliminin varlığına ve gerekliliğine 

dikkat çekilmiştir. Muhasebe bilimi finansal açıdan adaleti sağlayacak bir araç olarak 

görülmüştür. Hiç kuşku yok ki dinler  muhasebe bilimininin gelişimine günümüzde ve 

gelecekte de katkı sağlamaya devam edecektir.  
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Merdiven Yöntemi 
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Özet 

Muhasebenin tarih sahnesinde ilk olarak hangi tarihte kim tarafından hangi millet tarafından nasıl bulunduğu kesin 

olarak bilinmese de yapılan araştırmalar neticesinde bu tarihin ilk insana ilk topluma kadar uzandığı 

düşünülmektedir. Ama Mısır’da görülen bazı uygulamalar muhasebe tarihinin en eski uygulamaları olarak kabul 

edilebilirler. Yine bazı tarih araştırmacılarına göre de yazı ve sayıların keşfinin de insanlığın hesaplaşma ve 

muhasebe ihtiyacıyla alakalı olduğunu iddia etmektedirler. Merdiven yöntemi, doğduğu coğrafya olan 

Ortadoğu’da hüküm süren merkeziyetçi devletçi yapının ihtiyacına uygun olarak şekillenmiştir. Başka bir ifadeyle 

merdiven yöntemi, devletin muhasebe ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Abbasilerde başlayıp 

Osmanlılarda devam eden bu yöntem, devlet sisteminin ekonomik tekamülüyle beraber yöntem de gelişim 

göstermiştir. Çalışmamızın amacı; 1100 yıldır varlığını sürdürmekte olan merdiven yöntemini, ortaya çıkışından 

son kullanıldığı zamana kadarki süreçte detaylı bir şekilde incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Merdiven yöntemi, muhasebe kayıt yöntemleri, genel muhasebe 

JEL Sınıflandırması: M41, M48 

 

Ladder Method 
 

Abstract 

Although it is not known exactly how and from which date by whom and by which nation the accounting was first 

found in the history scene, as a result of the researches, it is thought that this history extends to the first human 

from the first society. Some of the practices seen in Egypt may be regarded as the oldest practices in accounting 

history. According to some historical researchers, they also claim that the discovery of texts and numbers is related 

to humanity's need for reckoning and accounting. The ladder method has been shaped in accordance with the needs 

of the centralist statism structure which is dominant in the Middle East, the geography where it was born. In other 

words, the ladder method has emerged in order to meet the accounting needs of the state. This method, which 

started in Abbasids and continued in the Ottomans, developed with the development of the economic development 

of the state system. The aim of our study is to examine the ladder method which has been in existence for 1100 

years from its emergence until the last time it was used. 

Keywords: Ladder method, accounting record methods, general accounting. 

JEL Classification: M41, M48 

 

 

1. Giriş 

Muhasebenin tarih sahnesinden ilk olarak hangi tarihte kim tarafından hangi millet tarafından 

nasıl bulunduğu kesin olarak bilinmese de yapılan araştırmalar neticesinde bu tarihin ilk insana 

ilk topluma kadar uzandığı düşünülmektedir. Ama Mısır’da görülen bazı uygulamalar 

muhasebe tarihinin en eski uygulamaları olarak kabul edilebilirler. Yine bazı tarih 

araştırmacılarına göre de yazı ve sayıların keşfinin de insanlığın hesaplaşma ve muhasebe 

ihtiyacıyla alakalı olduğunu iddia etmektedirler. Muhasebe bilim tarihi için yapılan çalışmalar 

sınırlı sayıda kaynak üzerinden yapılmaktadır. Bu sınırlı kaynaktan elde edilen bulgular ise 
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muhasebenin hikayesine Asurlulardan Mısır’a daha sonra da İtalya’ya geçtiğini  söylemektedir. 

Muhasebe bilimiyle alakalı ilk yazılı eserlere ise Sümerlilerde rastlanılmıştır (Can, 2017:2). 

Çalışmamızın ana konusu olan merdiven yöntemi Abbasilerde doğmuş bir devlet 

muhasebesidir. İlhanlılardan Osmanlılara geçmiş 11 asır varlığını sürdürmüştür. 

Bahsetmemiz gereken başka bir nokta da siyakattır. Siyakat yazısı merdiven kayıt yönteminde 

kullanılan bir yazı çeşidi olması itibariyle önem taşımaktadır. Bu yazının kullanılması ve 

okunması zordur. Okunup yazılabilmesi yetenek ve tecrübe gerektirmektedir. Şifreli 

yazılması,harflerin birbiriyle iç içe, bitiştirilerek yazılması, sanatsal bir yazımı olmaması bu 

yazı türünün en belirgin özelliklerindendir. Ortaya çıkışı net olarak bilinmemekle birlikte 

Selçuklularda benzer bir yazı çeşidinin olduğu dile getirilse de bu bilgi teyit edilememiştir. 

Kaynaklar bu yazının Abbasilerde ortaya çıktığını söylese de yazının gelişmesi ve asıl olarak 

şeklini alması Osmanlı devrinde olduğu bir gerçektir. 

2. Merdiven Yönteminin Doğuşu 

Muhasebe tarihine ilişkin çalışmalar sonucunda muhasebe bilimine ait ilk bulgular papirüslerde 

ve tabletlerin üzerindeki yazılarda karşımıza çıkmıştır. Muhasebe tarihçileri; paranın bulunması 

ile birlikte muhasebenin de geliştiğini, kağıdında bulunması defter kayıtlarının ve muhasebe 

belgelerinin muazzam ölçüde artması sonucunu doğurmuştur. Ayrıca çeşitli edebi ve sanat 

eserlerinde de muhasebe bilimine ait çeşitli bulguların olması muhasebe biliminin günümüze 

kadar gelmesini kolaylaştırmıştır (Apalı, Bekçi ve Karataş, 2009:63). 

Muhasebe bilgilerini kayıt ederken kaydedilecek düzgün bir zemine ihtiyaç ortaya çıkmıştır. 

Kil tabletler de bunlardan bir tanesidir. Ama özellikle kağıdın bulunup belge ve defterlerin 

çoğalması muhasebe biliminin gelişimi için önem arz etmiştir. Günümüzde ise kağıt yerini 

bilgisayara bırakmıştır (Elagöz, Erol ve Öztürk, 2012:223). 

Merdiven yöntemin adını şekil itibariyle merdiveni andırmasından yani yukardan aşağıya 

uzanan ana tutarı oluşturan hesapların alt hesaplarının alt alta sıralanmasından almıştır. 

Sistemin adını kesin olmamakla birlikte İlhanlılardan aldığı düşünülse de Osmanlılar merdiven 

ismini kullanmamışlardır (Bektaş ve Durmuş, 2017:198). 

19. YY da çift taraflı kayıt sistemine yerini bırakarak varlığını tamamlayan sistem 11 asır 

kullanılması itibariyle önemli bir yere sahiptir. Yöntem genellikle Orta Doğu bölgesindeki 

yönetim karakterine uygun olarak devletçi bir anlayışla gelişmiş ancak özel sektörde ise 

kullanılmamıştır. Bu durumun en önemli sebebi ise özel sektörün o dönem itibariyle 

gelişmemesi ve yöntemin  kar amaçlı şirketlerin kayıt sistemine uygun olmamasıdır. 19. YY da 

mevcut yöntem kumaş fabrikasında denenmiş fakat başarı sağlanamamıştır ( Güvemli, 

2015:21). 

Merdiven yönteminin kullanıldığı başka bir alan ise vakıf muhasebeleridir. Devlet muhasebesi 

olan yöntemin vakıflarda da kullanılmasının en önemli nedeni vakıfların devlet tarafından 

denetlenip idare edilmesidir (Akman ve Güvemli, 2013:130) 

Yöntem, doğduğu coğrafya olan Ortadoğu da hakimiyeti olan merkeziyetçi devletçi yapının 

ihtiyacına uygun olarak şekillenmiştir. Başka bir ifadeyle merdiven yönteminin devletin 

muhasebe ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Zaten o dönemde özel sektör 

yeterince gelişmemiştir. Abbasilerde başlayıp Osmanlılarda devam eden bu yöntem devlet 

sisteminin ekonomik gelişmelerinin gelişmesiyle beraber yöntem de gelişim göstermiştir. 

Merdiven yönteminin doğuşu ile tutar usulüne geçilmiştir. Örnek verecek olursak bir çiftçi 

vereceği vergiye ekip biçtiği ürünün belli bir kısmını vermek yerine belli oranda vergisini nakit 

olarak vermeye başlamıştır. Bu da muhasebeye olan ihtiyacı arttırmıştır (Özçelik, 2017:398). 
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3. Merdiven Yönteminin Özellikleri 

Merdiven yönteminin özelliklerine gelecek olursak; tahakkuk esası bu yöntem için geçerlidir. 

Devlet muhasebesi için kullanılan bu yöntemde günlük işler deftere kaydedilir, günlük 

defterdeki bu kayıtlarda defterin bir farklı alt hesabı özelliği gösteren yardımcı defterlere 

kaydedilirdi. Bu yardımcı defterler 17. YY  da değişim göstermişlerdir. Söz konusu gelirler 

belirli kıstaslara göre gruplara ayrılır aynı şekil de giderler için de geçerlidir. Gruplara ayrılan 

gelir ve gider kalemleri devlet muhasebe sisteminde ayrı ayrı departmanlara dağıtılırdı (Çabuk 

ve Saygılı, 2012:174). 

Bu yöntemin özelliklerine baktığımızda adının tutarların şekil itibariyle merdiveni andıran alt 

alta yazılmasından almıştır. Siyakat yazısı bu yöntem için kullanılmıştır. Bu kayıt siteminin 

diğer bir özelliği ise bir yıla ait muhasebe bilgilerinin tek kayıtta yapılabilmesidir. Merdiven 

yönteminin başka bir özelliği ise kaydedilen hesapların karışmasını önlemek için kayıtların son 

harfinin kağıdın sonuna kadar enlemesine yazılmasıdır (Bektaş ve Durmuş, 2017:198). 

Osmanlı Devletinde 600, toplamda ise 1100 sene kullanılan kayıt yöntemi devletçilik 

politikasının hüküm sürdüğü ülkelerde kullanılmıştır. Vergi gelirlerinin eyaletlerden alınması 

her bir verginin çeşidine göre ayrılıp ayrı ayrı hesaplanırdı (Apalı, Bekçi ve Karataş, 2012:311). 

Hesaplamalarda eski Arap rakamları kullanılmaktadır. Bu özellikte Merdiven yöntemini Roma 

rakamlarını kullanan Batılı kayıt yöntemlerinden üstün kılmaktadır. Roma ve Arap 

rakamlarının kullanılmasına ilişkin şöyle bir örnek verilebilir; 

Örneğin, 7966 rakamı Kuzey Afrikalı Arap matematikçiler tarafından geliştirilen ve 

günümüzde tüm dünyada kullanılan modern Arap rakamlarıdır. Merdiven yöntemini kullanan 

Osmanlı Devletinde eski Arap rakamları kullanıldığında 7966 rakamı yine aynı şekilde 4 

karakterle yazılabilmektedir: ٧٩٩٩ . 7966 rakamı Roma rakamıyla ise daha uzun yazılmakta 

ve 9 karakterle ifade edilebilmektedir: VMMCMLXVI  

8888 rakamı ise eski Arap rakamı olarak aynı şekilde yine 4 karakterle yazılabilmektedir: 

٩٩٩٩ . 8888 rakamı Roma rakamıyla ise çok daha uzun yazılmakta ve 16 karakterle ancak 

ifade edilebilmektedir: VMMMDCCCLXXXVIII  

 
Kaynak: ( https://roma-rakamlariyla-tarih.hesabet.com, 2019) 

 

4. Osmanli Devlet Muhasebesi Olarak Merdiven Yöntemi 

Osmanlı devletinin muhasebe sistemine baktığımızda devletçi ve merkeziyetçi yapıya uygun 

olarak merdiven yöntemi kullanılmış, bu yöntem de siyakat yazısıyla yazılmıştır. İcmal ve 

tahrir adı verilen muhasebe defterleri kullanılmıştır. Osmanlıda bulunan katip de denilen 

muhasebe görevlileri, bu kayıtları yapabilecek donanım ve kabiliyette olup ahlakçılık ve adillik 
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gibi özellikleri ile ön plana çıkan devletin çeşitli bürokrasi kademelerinde görev almış 

muhasebecilerdi (Can ve Esen, 2010:52). 

Osmanlıdan günümüze kalan 95 milyon civarında belge 350 bin civarında ise defter bulunduğu 

bilinmektedir. Bu defterlerin ise yarısının muhasebe ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu 

rakamları ortalama olarak yıllara böldüğümüzde ise karşımıza yıllık yaklaşık 350 defter ile 30 

bin civarı da belge tutulduğu ortaya çıkmaktadır. Bu veriler ışığında diyebiliriz ki Osmanlı 

Devleti için muhasebe oldukça önem teşkil etmektedir (Can ve Esen, 2010:52). 

Osmanlı da muhasebe sistemi defterdarlık adı altında organize edilmiştir. Başdefterdarlığın 

günümüzde karşılığı ise ekonomi bakanlığıdır. Baş defterdarlığa bağlı olarak faaliyet gösteren 

muhasebe alt departmanları bulunur. Burada ise halife lakabı verilen muhasebeciler vardır. 

Muhasebe eğitimi usta çırak usulüne uygun olarak verilmektedir. Eyaletlerde de merkezi 

örgütlenmeye benzer bir örgütlenme mevcuttur (Can, 2017:2). 

Anadolu muhasebe kültürünün başlaması 1071 Malazgirt Zaferinden sonra başladı diyebiliriz. 

1071 den sonra Türk milleti Anadolu’ya yerleşmiş bir zaman sonra ise Selçuklular kurulmuştur. 

Selçukluların ekonomi ve muhasebe açısından Fars kültüründen etkilendiği bilinmektedir. Fars 

kültürünün etkisiyle İlhanlılarda zamanın en iyi muhasebe sistemlerinden biri kurulmuştur 

(Özçelik, 2017:398). 

Merdiven yönteminin ortaya çıktığı Abbasilerde bakanlar kurulu işlevi gören Divan 

bulunmaktaydı. Merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren alt divanlar ise mali ve ekonomik  işlerle 

ilgili çalışan Divan-ül Haraç lar vardı. Osmanlılarda da tıpkı Abbasilerde olduğu gibi katip 

denilen muhasebeciler vardır. Abbasilerde oluşan muhasebe sisteminin oluşumunda 

İslamiyet’te etkili olmuştur. İlhanlılarda ve Osmanlılardaki muhasebe sisteminden de kısaca 

bahsedecek olursak Divan bu ülkelerde de bulunurdu. Ayrıca divanda yer alan Divan-i Memalik 

denilen maliye ve ekonomi bakanı işlevinde kurullar da vardı. Defterdar ise anlamı itibariyle 

defterleri gözeten kişidir. Günümüzde ise defterdarların görevi illerdeki mali yönetime bakan 

kişidir (Alpaslan ve Ertaş, 2017:56). 

Türk muhasebe tarihine ilişkin ilk ortaya çıkan belgeler Osmanlı’ya ait olan devlet muhasebe 

belgeleridir. Osmanlıda örgütlü bir muhasebe sisteminden söz edebiliriz. Bu örgütlü sistemin 

ana üssü ise İstanbul’dur.  Anadolu ve Rumeli topraklarında da merkeze bağlı örgütlenmeden 

bahsedilebilir. Büyük bir muhasebe örgütü olan bu sistemin belli başlı kural ve ilkeleri de 

vardır. İşe başlamadan staja, meslek ünvanı almadan çalışma sistemine kadar uzanan pek çok 

kuralları vardır. Günümüzdeki mevcut muhasebe sisteminde de Osmanlının izlerini görmek 

mümkündür (Arıkan ve Güvemli, 2013:38). 

Merdiven yönteminin kullanım alanı büyük ölçüde devlet muhasebesi için olmuştur fakat devlet 

tarafından kontrol edilen birimlerde de bu yöntem kullanılmıştır. Vakıfların muhasebe tutma 

işleminde de bu yöntem kullanılmıştır. Osmanlı da vakıflar, belirli aralıklarda Baş defterdarlığa 

bağlı olup yöntemi iyi bilen katipler tarafından denetlendiği için vakıflar da bu yöntemi 

kullanmıştır. Günümüze ulaşan vakıflara ait belgelerde binlerce rapor bulunmuş bunların 

hepsinin de bu yöntemle kaydedildiği görülmüştür ( Oğuz ve Taş, 2013:105). 

Osmanlı devletinde geçerli olan devletçi ve merkeziyetçi muhasebe sistemi, eyaletler ile diğer 

ekonomik kuruluşların devletle olan ilişkisini muhasebe özelinde bağlıyordu. Öyle ki eyalet 

defterdarlıkları görevini yapsa da bunların mali olaylarına ilişkin kayıtlarının belgeleri 

merkezde bulunuyordu. Baş muhasebeci sadece eyaletlerin ya da taşranın değil tüm ülkenin 

mali yapısını kontrol ediyordu. Osmanlı devletinin muhasebe organizasyonu en uzak illeri bile 

kontrol edebilecek kabiliyete sahipti (Öztürk, 2011:112). 

Osmanlı devletinde özenle hazırlanmış bir raporlama sistemi mevcuttur. Bir diğer husus ise 

muhasebe sisteminin etik ve ahlaki ilkelerle örülü olduğu dolayısıyla kuralların muhasebeciler 
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tarafından çok iyi benimsendiğidir. Devletin muhasebe sistemindeki bu şeffaflık dönemin 

yöneticileri tarafından da dikkate alınarak ekonomik bunalımlar esnasında muhasebecilerin 

görüşlerine başvurulmak suretiyle hazırlanan raporlar kılavuz niteliğinde kullanılmıştır. Tüm 

bunlar dikkate alındığında Osmanlıda muhasebenin ne kadar önemli olduğu görülmektedir 

(Gülçin, 2018:669). 

5. Kitab- Us Siyakat 

Kitab-us Siyakat İlhanlılar döneminde kaleme alınan dört muhasebe kitabının en meşhuru ve 

en gelişmiş olanıdır. Miladi takvime göre 1363 de yazılan kitabın dili Farsça olup, Arapça 

yazılmış hali de mevcuttur. Kitap merdiven yönteminin önemli  bir özelliği olan siyakat ile 

kaleme alınmıştır. Kitap zamanın hükümdarı olan Felek’in namına kaleme alındığı için kitabın 

önünde hükümdarın da ismi yazmaktadır fakat yine de orijinal ismi değildir. Kitabın el yazması 

Arapça hali İstanbul’da bulunan Süleymaniye kütüphanesinde mevcuttur. Farsça yazılmış 

kopyasının ise Tahran da bulunduğu bilinmektedir. Kitapda merdiven yöntemi tüm ayrıntısıyla 

anlatılmış ve devlet muhasebesinin uzmanlık alt dallarına da değinilmiştir. Kitap devletin ve 

eyaletlerin gelirlerini kapsamaktadır. Eyalet özelinde vergi gelirleri büyük defter ve büyük 

deftere bağlı yardımcı defter şeklinde tasarlanmıştır. Devletin yaptığı harcama çeşitleri de yine 

yukarda bahsettiğimiz şekilde kaydedilmiştir. Kitap merdiven yönteminin baskın bir özelliği 

olan tahakkuk esası uyarınca yazılmıştır. Kitabın başka bir özelliği ise dönemsellik ilkesinin 

uygulanmasıdır (Kurt, Örten ve Torun, 2011:38). 

Merdiven kayıt sisteminin detaylı bir şekilde anlatıldığı kitap sekiz bölüm olarak yazılmıştır. 

Bu sekiz bölümün içinde muhasebe kural ve ilkelerinden tutun da kullanılan defterlere kadar 

detaylı bir anlatım söz konusudur. Yapılan araştırmalar neticesinde görülüyor ki kitapta yazılan 

kurallar ile günümüzde kullanılan muhasebe kuralları arasında büyük bir benzerlik vardır. 

Merdiven yöntemi özel kesime uygun değildir. Çünkü kar amaçlı hesaplar içermemektedir. 

Tarihsel araştırmalar ışığında Osmanlılara ait bir muhasebe kitabından söz etmemiz mümkün 

değildir. Bunun en büyük nedeni ise Osmanlılardaki muhasebe eğitiminin usta-çırak  ilişkisi 

içinde yürümesidir (Aydemir ve Erkan, 2011:112). 

Kitab-us Siyakat dışında İlhanlılar döneminde kaleme alınan üç muhasebe kitabı daha vardır. 

Bunlar 1308-1364 yılları arasında yazılmış olup, sonraki her yazılan kitap bir öncekinin daha 

geliştirilmiş halidir.. Dört kitap ise şunlardır: 

-  Saadetname 

-  Kanunu Saadet 

- Cemaiu-l Hesab 

- Risale-i Felekiyye. Diğer adıyla Kitab-Us Siyakat (Alpaslan ve Ertaş, 2017:56). 

Türk devletlerinde ve Osmanlı’da önemli olan Siyakat yazısı merdiven yönteminin 

kullanılmasıyla başlamıştır (Can ve Küçüker, 2016:121).  

Merdiven yönteminde kullanılan ve aynı zamanda yöntemi çağının diğer yöntemlerinden üstün 

kılan siyakat yazısı bitişik ve noktasız yazılan bir yazı türüdür. İnce, birbiri içine geçmiş halde, 

noktasız ve dik yazılabildiği için minimum yer kaplar aynı zamanda da hızlı yazılabilmesi 

siyakatın tartışmasız üstnlükleridir. 

Çoğunlukla mali işlerde kullanılan bu yazı resmi ve özel bir takım yazışmalarda da kullanım 

alanı bulmuştur (Elitaş, 2012:104). 

Osmanlı Devletinde istihbarat yazışmalarinda da kullanılan Siyakat yazısına aşağıdaki gibi bir 

örnek verilebilir : 
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Kaynak: (https://islamansiklopedisi.org.tr/siyakat, 2019) 

 

 

6. Merdiven Yöntemine Ait Muhasebe Kaydı 
Asıl Tutar (Gelir) - Defter-i Kebir Hesapları----------------------------------------------------------------------------------- 

Hoveyze gelirleri, Molla Gıyasettin Konyevi  

uhdesinde, Rebiulevvel, 843senesi (1439)                                                 3.000.000 Dinar 

                                                        

Asıl Tutar (Gider) - Defter-i Kebir Hesapları---------------------------------------------------------------------------------- 

Mukarreriye ve Itlakiyeye (genel ve özel bütçe)                                             2.800.000 Dinar  

(Yardımcı hesaplar)  

Vilayete Mukarreri’ye Kısmı--------------------------------------------------------------                                                                                                

                                                                                                       1.400.000 Dinar  

 Vilayete Itlakiye Kısmı-------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                       1.400.000 Dinar  

Kalan, muhasebe kaydı gereğince-----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                              

                                                                                                                                              200.000 Dinar 

 Ekleme (izafe) 

 Buna eklenen, hassa mahsulü gelirinden--------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                                                                                              300.000 Dinar 

Ekleme (izafe) Yardımcı hesaplar--------------------------------------------------  

Kuru üzüm bedelinden                                                           200.000 Dinar  

 Ekleme (izafe) Yardımcı hesaplar-------------------------------------------------- 

 Lor  bedelinden                                                                         100.000 Dinar 

İkinci toplama ve ekleme (izafe)------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adı geçen kişinin nezdinde kalandan ve eklenenden                                     500.000 Dinar  

Bu Merdiven Basamağı Yöntemi’yle yapılan kayıt, çift taraflı kayıt yöntemine göre aşağıdaki gibi olacaktır; 

 
Kaynak: (Kurt, Örten ve Torun, 2011:46). 

 

7. Merdiven Yöneteminin Yetersiz Kaldiği Noktalar 

Merdiven yöntemi doğası itibariyle özel kesim için uygun bir yöntem değildir. Yöntem 

dönemin Orta Doğu ülkelerinin devletçi ve merkeziyetçi mali anlayışının etkisiyle serpilip 

gelişmiştir. Bu nedenle klasik anlamda bir devlet muhasebesi yöntemidir. Fakat Tanzimat ile 

birlikte devletçi politikalardan kısmen de olsa vazgeçilmek istenmiş özel sektör 

canlandırılmaya çalışılmıştır. Bu da özel sektörün muhasebeye ihtiyaç duymasına neden olmuş, 

mevcut yöntem ise yetersiz kalmıştır (Güvemli, 2015:17). 

Tanzimat’tan sonra çift taraflı kayıt sistemini kullanan işletmelerin faaliyete başlaması, devletin 

vergiyi kar üzerinden almaya başlaması ve de batının örnek alınması gibi nedenler merdiven 

yönteminin yetersiz kaldığını göstermektedir (Güvemli, 2014:230). 

Merdiven yönteminin devrinin kapanıp çift taraflı kayıt sistemine geçilmesindeki başka bir 

etken ise yabancı sermayeli kuruluşların çift taraflı sistem de başarılı olmalarıdır. Çift taraflı 

sistem bu dönemde bilim olarak kabul edilmiştir. Söz konusu dönemde artan muhasebe 

yayınları da sistemin yetersizliğini açığa vurmuştur (Güvemli, 2012:125). 

Merdiven yönteminin esas aldığı Siyakat yazısı da okunması ve yazılması çok zor olan bir yazı 

türüdür. Şifreli bir yazı türü olup sanat gözetilmez ve sadece ustaları tarafından okunabilir. Bu 

durum da zamanla yöntemin dez avantajı haline gelmiştir. (Yıldız, 2012:57). 
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8. Sonuç 

Merdiven yöntemi adını şekil itibariyle merdiveni andırmasından yani yukarıdan aşağıya 

uzanan ana tutarı oluşturan hesapların alt hesaplarının alt alta sıralanmasından almıştır. 

Merdiven yöntemi, Muhasebe tarihinde özellikle bizim Muhasebe tarihimizde önemli bir yer 

tutan bir kayıt yöntemidir. Söz konusu yöntem; Abbasi devleti, İlhanlı devleti ve Osmanlı 

devletinde mali bürokraside asırlarca kullanılmıştır. Merdiven yöntemi, 1100 yıllık bir kullanım 

ömrüne sahip olup muhasebe kültür ve tarihimizdeki yeri küçümsenemez. Devletçi ve 

merkeziyetçi bir anlayışla dizayn edilen bu yöntemin günümüz şartlarında nasıl 

kullanabileceğine dair yöntemin üstünlüklerine odaklanılarak akademisyenler ve 

muhasebeciler tarafından bir takım araştırma ve çalışmalar yapılabilir.     
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Küresel Muhasebe Perspektifinden Çevresel Dışsallıkları 

Yönetmede Maliyet Modellerindeki Gelişmeler 
 

Metin Çalık1 

 

 
Özet 

Küreselleşme onu izleyenler için ampirik mihenk taşıdır. Küreselleşmenin aracı ve hedefi olan muhasebenin 

görünümü ve etkisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklı düzeyde gerçekleşmiştir. Piyasa başarısızlıklarının 

tipik örnekleri olan çevresel dışsallıklar çoğunlukla hükumetler ve yerel yönetimler gibi kamu makamları ile 

vatandaşlar tarafından ödenen ek maliyetlerdir. Olumsuz çevresel dışsallıklar olan atmosferik kirlilik, gürültü 

kirliliği, sera gazı emisyonları, su ve toprak kirliliği, biyolojik çeşitlilik ve ekonomik stratejiye zarar vermektedir. 

Bir ürünün kullanım ömrü boyunca hem maliyeti hem de ekonomik fayda ile toplumsal ve çevresel katma değeri 

de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışma küreselleşme sonrasında işletme kararlarında dışsallıkların 

yönetilmesine maliyet modellerindeki gelişmelerin etkisini gözden geçirilmiştir. Bu çalışma, maliyet modelleri 

açısından ekolojik dışsallıklar ve dış maliyetlerle ilgili güncellenmiş verilerin toplanması ve oluşturulması 

açısından katkı sağlamıştır. Şirketlerin hem olumlu hem de olumsuz dışsallıkları hesaba katarak muhasebe sürecine 

dahil ettikleri ekolojik dışsallıkları ekonomik modellerine etkili bir şekilde entegre etmeleri faydalı olacaktır. 
Ekonomik açıdan, optimal kaynakların tahsisinde, dışsallıkların içselleştirilmesi ve ekonomik karar almada göz 

önünde bulundurulması faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dışsallıklar, maliyet modelleri, küreselleşme, çevre 

JEL Sınıflandırması: M41, Q52, Q54  

 

Developments in Cost Models in Managing Environmental 

Externalities from the Global Accounting Perspective 
 

Abstract 

Globalization is an empirical touchstone for those who follow it. The outlook and impact of accounting, which is 

the instrument and target of globalization, has been realized at different levels in developed and developing 

countries. Typical examples of market failures, environmental externalities, are often additional costs paid by 

public authorities and citizens, such as governments and local governments. Negative environmental externalities, 

such as atmospheric pollution, noise pollution, greenhouse gas emissions, water and soil pollution, biodiversity 

and economic strategy are damaging. During the life of a product, both the cost and economic benefit and the 

social and environmental added value should be considered. This study reviews the effects of developments in 

cost models on the management of externalities in business decisions after globalization. This study contributed 

to the collection and creation of updated data on ecological externalities and external costs in terms of cost models. 

It would be beneficial for companies to integrate the ecological externalities they incorporate into the accounting 

process effectively into their economic models, taking into account both positive and negative externalities. From 

an economic point of view, it would be useful to internalize externalities and consider them in economic decision-

making in the allocation of optimal resources. 

Keywords: Externalities, cost models, globalization, environment 

JEL Classification: M41, Q52, Q54 
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1. Giriş 

Küreselleşme ile ilgili literatür, siyaset bilimi, antropoloji, sosyoloji, coğrafya, kültürel 

çalışmalar ve ekonomi alanındaki her yeni dergi sayısının yayınlanmasıyla hızla artmıştır. 

Küreselleşme sonrası gelişmiş toplumlarda, çevresel sürdürülebilirlik sorunları ile birlikte 

verimlilik ve performans kavramları neredeyse aynı öneme sahiptir. Üretim sürecinde istenen 

çıktılarla birlikte atık madde, çevre ve hava kirleticileri gibi istenmeyen çıktılarda mevcut 

olabilmektedir. Küreselleşme anlatılarından daha fazla  "ekonomik" değişim, üretim, “ekonomik” 

ilerleme, karşılıklı bağımlılık, bölgesel sınırlar, otoriter düşünce ve yönetişim arasındaki 

tarihsel ilişki gibi çok daha karmaşık, koşullu ve başka bir bakış açısıyla karşılaşılmaktadır. 

Ekonomik, teknolojik ve kültürel bir süreç olarak küreselleşme, uluslarüstü olmanın büyümesi 

ve yayılmasıyla karakterize edilir. Değişim, küreselleşme bağlamının doğasını şekillendirmeye 

yardımcı olan birbiriyle ilişkili çeşitli güçlerin uluslarüstücülük etkileşimi ile ortaya çıkmıştır. 

Küreselleşme bağlamsal olarak önemli bir tezahür ve süreç olup, maddi açıdan son çeyrek 

yüzyıl boyunca bu önemini üstlenmiştir. Kapitalist üretim süreci, uluslarüstücülükle tutarlı ve 

gelişmiş bir gelişme gösterdi. Örneğin, birbirine bağlı ve artan uluslararası ticaret, bütünleşik 

finansal piyasalar, ekonomik faaliyet ve iş uluslararasılaşması, açık deniz düzenlemeleri, sınır 

ötesi şirket ittifakları ve oligopolist, iş dahil olmak üzere ulusötesi birleşme, küçük ve yerel 

olmaktan ziyade, çok daha fazla, hatta daha da ayrılmaz hale gelmiştir. Küreselleşme, 

muhasebenin sosyal ve eleştirel analizi için birçok zorluk yaratsa da, muhasebe ve küreselleşme 

etkileşimi, pozitif potansiyel ve fırsatın bulunduğu bir düşünce olarak düşünülebilir (Gallhofer 

ve Aslam, 2006). 

Günümüzdeki küreselleşmenin gerçekliğini inkar etmek için geçmişin bir çalışmasını kullanan 

Hirst ve Thompson gibi yazarlar, ekonominin belirli bölgesel sınırlar içinde doğal ve organik 

olarak işlediğinin, ulusal, uluslararası veya küresel olduğu görüşündedirler. Bunlar gibi yazarlar 

günümüzdeki devletlerin ekonomik özerkliği, egemenliği ve toplumsal dayanışmasının 

ekonomik küreselleşme süreçleri tarafından çarpıcı biçimde aşındığı görüşü ile hemfikirdirler. 

Nitekim Hirst ve Thompson'ın ideal öğretici küreselleşme tanımında: "Böyle bir küresel 

sistemde, farklı ulusal ekonomiler uluslararası süreçler ve işlemler tarafından sisteme 

yansıtılmakta ve yeniden ifade edilmektedir. Ulusal ekonomilerin seviyesi hâlâ egemendir ve 

uluslararası fenomenler, ulusal ekonomilerin farklı ve farklı performanslarından ortaya çıkan 

sonuçlar” olarak ifade edilmektedir (Hirst ve Thompson, 1996, s71). ” 

Karar vericiler gerek ekonomik açıdan uygun gerekse çevresel açıdan sürdürülebilir projeleri 

yürütme ve sunmada zorluk yaşamaktadırlar. Entegre bir analiz, karar vericilere çevreyi ve 

ekonomiyi göz önünde bulundurmaları için dengeli bir bilgi kaynağı sunabilir. Stratejik kararlar 

tamamen maliyete dayalı değildir, ancak bu husus şüphesiz karar alma sürecinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Sürdürülebilirlikle ilgili bilgiler, örgütsel faaliyetlerin çevresel, sosyal ve 

yönetişim yönleriyle ilgili bilgileri içerebilir. Sürdürülebilirlik güvencesi kurumsal raporlarda 

sürdürülebilirlikle ilgili bilgiler için güvence hizmetlerini ifade etmektedir. Sürdürülebilirlikle 

ilgili bilgiler, “güvence” terimi bazen “denetim” veya “doğrulama” gibi diğer terimlerle 

birbirinin yerine kullanılabilmektedir (Channuntapipat, Taddei ve Turley, 2018). 

Son zamanlarda, katı atık yönetimi ile ilgili toplumsal sonuçlara ilişkin toplu farkındalıktan 

kaynaklanan olumsuz dışsallıklar konusunda artan bir endişe yaşanmakta olup, bütünsel 

çevresel etkilerin ana kaygılar arasında olduğu görülmektedir Günümüzde tüm girdileri 

azaltılacak kaynaklar olarak kabul eden standart varsayım ekolojik bağlamda artık kabul 

görmemektedir.  

OECD’nin tanımında dışsallıklar, malların ve hizmetlerin üretiminin veya tüketiminin 

etkisinin, sağlanan mal ve hizmetler için tahsil edilen fiyatlara yansıtılmayan başkalarına 

maliyet veya fayda getirdiği durumlar olarak ifade edilmektedir (Khemani ve Shapiro, 2003). 
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Dışsallıklar bir tür piyasa başarısızlığıdır. Dışsallıklar, bir malın tüketimine veya üretimine, 

malın fiyatına yansımayan yayılma etkileri olarak tanımlanır. Örneğin, çelik üretimi kirliliğin 

havaya karışmasına neden olur, ancak çevreye olan kirliliğin maliyeti çelik fiyatlarına 

yansıtılmaz. Sosyal maliyet, bir faaliyetin sadece firma için değil toplumun geri kalanı için 

toplam maliyetidir. Sosyal fayda, topluma ekonomik bir faaliyetten sağlanan toplam faydadır. 

Özel maliyet, bir faaliyetin bireysel bir tüketici veya firma için yaptığı fiyattır. Özel çıkar, bir 

bireyin veya bir firmanın sırasıyla bir iyiyi tüketerek ve üreterek elde ettiği yarardır. Olumlu 

dışsallıklar, tüketim veya üretim sonucu bu üçüncü taraflarca yaşanan faydalardır. Buna karşın 

olumsuz dışsallıklar, üçüncü taraflara zarar vermektedir. Olumlu dışsallıklar öncelikle topluma 

bir bütün olarak faydalı olduğu için, mümkün olduğunda desteklenmelidir. Olumsuz 

dışsallıklar, bir üçüncü tarafın ekonomik bir işlem gerçekleştiği zaman (bir malın üretildiği veya 

tüketildiği zaman) yaşadığı maliyetler veya zararlı sonuçlardır (İntelligent Economist, 2019). 

2. Dışsallıklar 

Bir dışsallık, bir alıcı ile satıcı arasındaki bir değişimin, piyasaya dahil olmayan bir üçüncü taraf 

üzerindeki etkisidir. Dışsallıklar, bir ekonomide, belirli bir mal veya hizmetin üretimi veya 

tüketimi, söz konusu mal veya hizmetin üretimi veya tüketimi ile doğrudan ilgili olmayan 

üçüncü bir tarafa etki ettiğinde ortaya çıkar. Dışsallığın üçüncü taraf üzerinde olumsuz veya 

olumlu bir etkisi olabilir. Başkalarına olumsuz dışsallık yükleyen taraflar davranışlarının daha 

geniş sosyal maliyetini hesaba katmak zorunda kalırlarsa, dışsal dışsallığa neden olanın 

üretimini azaltmaya teşvik ederler (Albuquerque vd., 2019). 

 Dışsallık, üçüncü taraflarca yapılan veya alınan maliyet veya faydaya atıfta bulunan ekonomik 

bir terimdir. Bununla birlikte, üçüncü taraf bu maliyet veya faydanın yaratılması üzerinde 

kontrol sahibi değildir (Kenton, 2019). 

Üretim şirketlerinin döngüsel ekonomi stratejilerini benimserken topluma katkılarını sağlamak 

için küresel veya bölgesel çevresel etki sınırlarını ölçülebilir endüstriyel parametrelere 

dönüştürmelerine gereksinim bulunmaktadır. Strateji belirleme de sürdürülebilirlik kavramı, 

parametreleriyle tutarlı olarak ekonomik amaçların, kapsamların ve maliyet tahsislerinin 

belirlenmesinin önemini belirtmektedir (Albuquerque vd., 2019:477). 

Hemen hemen tüm dışsallıklar teknik dışsallıklar olarak kabul edilir. Teknik dışsallıklar, ilgisiz 

üçüncü tarafların tüketim ve üretim fırsatlarını etkilemektedir, ancak tüketim fiyatı dışsallıkları 

içermemektedir. Bu dışlama, özel bireylerin kazancı veya kaybı ile bir bütün olarak toplumun 

toplam kazancı veya kaybı arasında bir boşluk yaratır. 

Bir bireyin veya örgütün hareketi genellikle olumlu özel kazanımlara yol açar, ancak genel 

ekonomiden uzaklaşır. Pek çok ekonomist, teknik dışsallıkları piyasa yetersizliği olarak 

görmektedir ve bu, insanların devletin müdahalesini vergi ve düzenleme yoluyla olumsuz 

dışsallıkları engellemek için savunmasının nedenidir. 

Dışsallıklar bir zamanlar yerel yönetimlerin ve onlardan etkilenenlerin sorumluluğuydu. 

Örneğin, belediyeler bölgedeki bir fabrikadan kaynaklanan kirliliğin etkilerinin ödenmesinden 

sorumluyken, bölge sakinleri kirlilik nedeniyle sağlık hizmeti maliyetlerinden sorumluydu. 

1990'ların sonundan sonra, hükümetler, üreticiye dışsallık maliyetini getiren yasaları 

çıkarmışlardır. Bu mevzuat, birçok şirketin tüketiciye mallarını ve hizmetlerini daha pahalı hale 

getirerek geçirdiği maliyetleri arttırmıştır. İşletmelerin üretimlerinde ulaşabileceği azami 

Dünyada ticaret kirliliği izin belgelerine örnek olarak Azot oksit SO2 izinleri, 1995'ten beri 

ABD'de işlem görmektedir. Avrupa'da ise karbon emisyonları 1 Ocak 2005’ten bu yana işlem 

görmektedir. 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts       Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                10-13th October 2019 
 

337 

 

2.1. Olumlu ve Olumsuz Dışsallıklar 

Dışsallık hem olumlu hem de olumsuz olabilir ve bir mal veya hizmetin üretiminden ya da 

tüketiminden kaynaklanabilir. Maliyetler ve faydalar hem bireye, bir kuruma-hem de toplumu 

sosyal bir bütün olarak etkileyebilir. Bir dışsallık, dışsallığa neden olan varlığı etkilemeyebilir  

(Kenton, 2019). 

Olumlu dışsallık üçüncü tarafın, işlem dışında, başkaları tarafından yapılan bir piyasa 

işleminden faydalandığı bir durumdur. Olumlu bir dışsallık durumunda, üçüncü taraf bir alıcı 

ile bir satıcı arasındaki takastan fayda elde eder, ancak bu faydaların karşılığını ödememektedir. 

Bu durumda, piyasalar düşük üretime meyillidir, çünkü tedarikçiler başkalarına ek faydaları 

göz önüne almazlar. Başkaları için yarar yaratan taraflara bu dış yararlar için bir şekilde tazmin 

edilebilirlerse, üretimi artırmaya teşvik edeceklerdir. 

Çoğu dışsallıklar negatiftir. Kirlilik iyi bilinen olumsuz bir dışsallıktır. Bir şirket, çevreye daha 

zararlı yeni işlemler uygulayarak maliyetleri düşürmeye ve karı artırmaya karar verebilir. 

Şirket, genişleyen operasyonlar şeklinde maliyetleri gerçekleştirmekte, aynı zamanda 

maliyetlerden daha yüksek getiri elde etmektedir.  

Olumsuz dışsal etkiler, sürdürülebilirlik kavramı ve çevrenin ekonomik fonksiyonu açısından 

dört kategoriye ayrılabilir: i- Hizmetlerin değerinin olumsuz yönde etkilenmesi; ii-kaynakların 

fazladan çıkarılarak tükenmeye yol açması; iii-biyolojik sistemlerin asimilasyon kapasitesinin 

ötesinde zararlı atık üretimine neden olması; ve iv-yaşam destek sistemlerinin yenilenebilir 

kapasitesinin azaltılması. Negatif dışsallıklar (i) giriş olarak, (ii) azaltılacak çıkış olarak ya da 

(iii) veri dönüşümü yoluyla getirilebilir (Adler ve Volta, 2016) 

Şirketler olumsuz dışsallık durumunda, olumsuz etkilerin yanı sıra bu etkilerin ele alınmasının 

maliyetlerini bir başkasına devretmektedirler. Olumlu dışsallıklar ise müşterilerin, 

hükümetlerin ve/veya vatandaşların “ödenmemiş fayda” aldıklarında ortaya çıkmaktadır. Her 

iki dışsallık da dengede sapmalara ve dolayısıyla kaynakların yetersiz tahsis edilmesine yol 

açmaktadır. Burada beklenilen tutum şirketlerin hem olumlu hem de olumsuz dışsallıkları 

hesaba katarak bu analizi ekonomik modellerine etkili bir şekilde entegre etmeleridir.  

Tablo 1: Olumlu ve Olumsuz Dışsallıklara Örnekler 

 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts       Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                10-13th October 2019 
 

338 

 

Kaynak: Çeşitli kaynaklardan derleme 

2.1.1.Üretimden Kaynaklanan Olumsuz ve Olumsuz Dışsallıklar 

Üretim dışsallıkları, malın gerçek üretim maliyeti ile bu üretimin gerçek maliyeti arasındaki 

topluma büyük farkla ölçülebilir. Üretim dışsallıklarının etkisi olumlu ya da olumsuz ya da her 

ikisinin bir kombinasyonu olabilir (Kenton, 2019). Çevreyi kirleten ve yakındaki sakinlerin 

sağlığını etkileyen bir fabrika tarafından yayılan kirlilik üretimden kaynaklanan olumsuz bir 

dışsallık örneğidir. Kirlilik, maliyeti bir bütün olarak toplumu etkileyen ortak bir olumsuz 

dışsallıktır. 

Üretimden kaynaklanan olumsuz dışsallıklar, marjinal sosyal üretim maliyetinin, marjinal özel 

maliyetten yüksek olması durumunda gerçekleşmektedir. Örneğin fabrika emisyonlarından 

kaynaklanan hava, kara, nehir ve gürültü kirliliği gibi. 

İyi eğitimli bir işgücünün bir şirketin üretkenliği üzerindeki etkisi olumlu bir dışsallık örneğidir. 

Beşeri sermaye birikiminden kaynaklanan dışsallıklar, iktisadi büyüme konusundaki teorik 

çalışmalarda önemli bir yer kaplamaktadır (Herbertsson, 2003). Üretimden kaynaklanan pozitif 

dışsallıklar ise marjinal sosyal üretim maliyetinin, marjinal özel maliyetten düşük olduğu 

durumlarda gerçekleşmektedir. Örneğin, yeni yolların inşasını takiben yerel firmalar için daha 

düşük nakliye maliyetleri gibi. 

Olumlu dışsallıklar, hem özel hem de sosyal düzeyde olumlu bir kazanç olduğunda ortaya çıkar. 

Bir şirket tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) olumlu bir dışsallık olabilir. Ar-

Ge, bir şirketin özel kârlarını artırır, ancak aynı zamanda bir toplum içindeki genel bilgi 

seviyesini arttırmanın da faydasını sağlar. Olumlu dışsallıkların özel getirilerden daha yüksek 

olan kamusal veya sosyal getirileri vardır. 

Benzer şekilde, eğitime yapılan vurgu da olumlu bir dışsallıktır. Eğitime yapılan yatırım daha 

akıllı ve daha akıllı bir işgücüne yol açmaktadır. Şirketler, bilgili oldukları için eğitimli 

çalışanları işe almaktan yararlanırlar. Bu, işverenlere fayda sağlar çünkü daha iyi eğitimli bir 

işgücü, çalışanların eğitimi ve gelişim maliyetlerine daha az yatırım gerektirir. 

2.1.1.Tüketimden kaynaklanan olumsuz ve olumsuz dışsallıklar 

Tüketimden kaynaklanan olumsuz dışsallıklar, marjinal tüketimin marjinal sosyal faydasının, 

marjinal özel faydadan düşük olması durumunda gerçekleşmektedir. Olumsuz dışsallıklar, bir 

ürünün üretim, nakliye, kullanım ve elden çıkarma gibi yaşam döngüsü boyunca çeşitli 

faaliyetlerinden kaynaklanabilmektedir. Geri dönüşüm gibi atık yönetimi stratejileri bile, 

toplama, taşıma ve elden çıkarma aşamalarında ortaya çıkan negatif dışsallıklar yaratmaktadır. 

Olumsuz dışsallıklar, hava kirliliği (sera gazı emisyonu), toprak ve su gibi çevresel aksaklıklar 

ve gürültü ve koku şeklinde rahatsızlıklar gibi birkaçıdır (Maldonado, 2016). 

Tüketimden kaynaklanan pozitif dışsallıklar ise, marjinal tüketimin marjinal sosyal faydasının, 

marjinal özel faydadan daha yüksek olduğu durumlarda gerçekleşmektedir. Tüketiciler için, şu 

anda uygun maliyetli olan ve çoğu zaman kabul edilen birçok mal ve hizmetin maliyeti, eğer 

“gerçek maliyetleri” hesaba katılırsa maliyetlerde aşırı bir artış görebilir. Örneğin, birçok 

modern elektrikli ürün için gerekli olan nadir toprak elementlerini çıkarmanın ve rafine etmenin 

çevresel maliyeti fiyatlarına dahil edilmişse, bu fiyatı ulaşılamaz bir meblağa götürebilir. 

2.2. Dışsallık İçin Çözümler  

Teknik dışsallıklar, ilgisiz üçüncü tarafların tüketim ve üretim fırsatlarını etkilemektedir, ancak 

tüketim fiyatı dışsallıkları içermemektedir. Bu dışlama, özel bireylerin kazancı veya kaybı ile 

bir bütün olarak toplumun toplam kazancı veya kaybı arasında bir boşluk yaratmaktadır. Bu 

nedenledir ki hükumetler olumsuz dışsallıklarda taraf olmaktadırlar. Dışsallıklar ilgili çözümler 
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hükumet çözümleri ve özel çözümler olmak üzere iki gruba ayrılabilir  (İntelligent Economist, 

2019). 

2.2.1. Hükümet Çözümleri 

Hükümetler dışsallıkların etkilerini dengelemek için düzenlemeler de yapabilirler. Düzenleme 

en yaygın çözüm olarak kabul edilir. Halk genellikle dışsallıkların olumsuz etkilerini azaltmak 

için yasaları ve düzenlemeleri geçirmek ve yasalaştırmak için hükümetlere yönelir.  

Bir hükümetin bir sektörü düzenlerken dikkate alması gereken bazı faktörler şunlardır:  

 İzleme: Hükümet, maliyetli ve zor olabilecek kirletici emisyonlarını izlemelidir. 

 Yürütme: Hükümetin, kirletenlerle ilgili yasaları yürürlüğe koyma yolu olmalı. 

 Cezalar: İhlal cezaları, firmaları mevzuattan yok saymaktan caydıracak kadar önemli 

olmalıdır. 

 Teşvikler: Ceza yeterince sert değilse, firma düzenlemeleri görmezden gelecek ve yine 

de kirletecek. Ceza, kirlilik azaltma maliyetinden daha yüksek olmalıdır, aksi takdirde 

firmalar kirlenmeye devam eder. 

 Düzenlemenin etkisi: Bir vergiye veya firmaların kirlilik için izin almaları gerektiğine 

benzer şekilde, düzenleme zararlı mallar üretme maliyetine katkıda bulunacaktır.  

Sübvansiyonlar: Üreticilere verilen, üretim ve tüketimde artışa yol açan üretim maliyetini 

düşürmeye yardımcı olan bir destek şeklidir. Devletlerin tüketimini artırmak istediği mallar 

sübvanse edilmektedir. Olumsuz dışsallığa sahip mallara sübvansiyon sağlanmalıdır. Birey için 

sunulan teşvikler toplumun yapmasını istediği şey değildir. Sonuç olarak:  

Çok fazla sosyal olarak pahalı mal üretiliyor 

Çok az sosyal olarak faydalı mal üretiliyor. 

Dolaylı vergiler: Vergilendirme dışsallıkların üstesinden gelmenin bir çözüm yoludur. Dolaylı 

vergiler mal ve hizmetlerin imalatı veya satışına uygulanan bir vergidir. Bu vergiler, mal ve 

hizmet tüketimini caydırmakta ve arzdaki düşüşle temsil edilmektedir. Hükümet olumsuz 

dışsallığı olan ürünlere dolaylı vergiler uygulamalıdır. Eğitim ve düzenleme aynı zamanda 

tüketilen ve üretilen miktarı kontrol etmenin bir yoludur. 

Kirlilik gibi bazı dışsallıkların olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için, hükümetler 

dışsallıklara neden olan eşyalara vergi uygulayabilir. Ekonomist Arthur C.'den sonra 

adlandırılan bir Pigovya vergisi olarak adlandırılan verginin, negatif dışsallığın değerine eşit 

olduğu düşünülüyor. Bu vergi, ilgisiz bir üçüncü tarafa net maliyet getiren faaliyetleri 

caydırmak içindir. Bu tür bir verginin dayatılmasının, dışsallığın piyasa çıktısını etkili olduğu 

düşünülen bir miktara düşüreceği anlamına gelmektedir (Kenton, 2019). 

2.2.2. Özel Çözümler 

Ahlaki kodlar: Ahlak kuralları bireylerin davranışlarını yönlendirir. Örneğin, çöp para cezası 

olasılığı küçük olabilir, ancak vatandaşlık duygusu çöp atmaktan kaçınmak için bir teşvik 

sağlayabilir. 

Sivil toplum kurumları: Bağışları kısıtlamak veya davranışları teşvik etmek için özel bireyleri 

olumsuz dışsallıklarla mücadeleye yönlendirmektedir. Örneğin, çevreyi korumaya yardımcı 

olacak bağışlar. 

2.3. Dış maliyetlerin Kapsamı ve Dışsallık Düzeyi 

Muhasebe geniş ölçüde bilgi olarak kabul edilmektedir. Muhasebe paydaşlarından devlet ve üst 

düzey yönetim dahil olmak üzere dinamik yönetişim kuvvetlerine aracılık etmektedir. 

Düzenleme çerçeveleri, neoliberal ekonomik politikanın tüm dünyaya yayılmasıyla tutarlı bir 
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şekilde inşa edilmiştir. Ulus devletler, alt devlet kurumlarının yanı sıra asli ve sivil toplum 

kuruluşları tarafından düzenleyici faaliyetlerin arttırıldığı bir bağlamda faaliyet göstermeye 

başlamıştır. Böylece yönetişim daha çok katmanlı ve dağınık hale gelmiştir (Gallhofer ve 

Aslam, 2006).  

Dışsallık aynı zamanda ekonomiye ve topluma yapılan toplam maliyeti de bir dışsallık yaparak 

arttırır. Dışsal maliyetler, eğer sosyal maliyetler özel maliyetlerden daha ağır basarsa 

olumsuzdur. 

Sosyal Maliyet # Bireysel Maliyet                                  Sosyal Fayda # Bireysel Fayda 

Sosyal maliyetler = Özel maliyetler + Dış maliyetler Sosyal fayda = Özel fayda + Dış fayda 

Avrupa Birliği’nin Dış Ulaştırma Maliyetleri El Kitabı’nda dışsallıkların ulaştırmaya ilişkin 

etki kategorileri şunlardır (AEA, 2014): 1. Tıkanıklık; 2. Kazalar; 3. Gürültü; 4. Hava kirliliği; 

5. İklim değişikliği; 6. Diğer çevresel etkiler (yukarı ve aşağı işlem maliyetleri); 7. Kara ve 

demiryolu için altyapı aşınması ve aşınması. 

Dış maliyetler, dışsallıkların parasal değerlemesidir. Çevresel performansı ölçmek için 

literatürde kabul edilen ortak prosedür, geleneksel veri zarflama analizi (DEA) çerçevesine 

istenmeyen dönüşümleri veri dönüşümleri yoluyla dahil etmektir.  Fiyatlar ve/veya marjinal 

hasar maliyetleri bugün sıklıkla mevcuttur, çünkü negatif dışsallıklara genellikle bilimsel 

araştırmalar veya Uluslararası İklim Değişikliği Paneli gibi uluslararası kuruluşlar aracılığıyla 

değerler verilmektedir. Ayrıca, çevre sorunlarına artan ilgi, Avrupa Birliği (AB) Emisyon 

Ticaret Planı gibi kirleticiler için pazarlar yaratmıştır. (Adlera veVolta, 2016). 

Bazı yazarlara göre, dış maliyetlerin rekabet stratejilerinin seçiminde derin bir etkisi 

olabilmektedir. Dışsal maliyetlerin şirket üzerindeki etkilerini anlayabilmek için ekolojik 

dışsallıkların muhasebe sürecine dahil edilmesi faydalı olacaktır. Bu tez savunucuları karbon 

dışsallıklarının vergilendirilmesini bir muhasebe yöntemi olarak sunmaktadırlar (Albuquerque 

vd., 2019:477). 

Dışsallıkların ve dışsal maliyet değerlerinin karşılaştırılmasında, dışsallıkların 

parasallaştırılması gibi metodolojik konulardaki belirsizlikler, dışsallıkların mı yoksa dışsal 

maliyetlerin mi işletme maliyetlerini olumsuz etkilediğinin değerlendirilip değerlendirilmemesi 

farklı politika kararlarına yol açabilmektedir. Dışsallıkların ve dışsal maliyetlerin benzer 

sonuçlar vermemesi durumunda, birden fazla aracın kullanılması farklı politika eylemlerine yol 

açabilmektedir. Örneğin, hava kirliliği için daha fazla yerel önlemlere odaklanmak yerine, iklim 

değişikliği için küresel düzeyde önlemler alınması gibi (Merchan vd., 2019). 

Fayda ve maliyet analizi için kullanılan metodolojide, Hunkeler ve arkadaşlarının önerdiği 

yaklaşım çerçevesinde LCC (life cycle costing) ve PSILA (product structure-based integrated 

life cycle analysis) yer almaktadır. Yaşam döngüsü maliyet (LCC - ömür devri maliyet) 

düşüncesi, bir ürünün yaşamının tüm yönlerini göz önünde bulundurarak, belirli bir uygulama 

için en uygun malzemenin seçilmesini sağlayarak, tüm üretim kararları için temel bir gereklilik 

haline gelmektedir. Ürün yapısına dayalı entegre yaşam döngüsü analizinin (PSILA) 

dışsallıklarla sayısal olarak uygulanması, bu yöntemin döngüsel işletmelerin yönetimine nasıl 

yardımcı olabileceğini göstermektedir (Albuquerque vd., 2019:477). 

2.4. Dışsallıkları Yönetmede Dairesel Ekonomi  

Dairesel ekonomi (circular economy), ekonomik büyümeyi ve kaynakların kullanımını 

azaltmak amacıyla, kaynakların değerini en üst düzeye çıkarmak için ürün ve süreçlerin yeniden 

tasarlandığı bir geri dönüşüm ekonomik sistemi olarak tanımlanabilir. Bu sitem atıkları 

kaynaklara dönüştürmeyi amaçlayarak üretim ile tüketim faaliyetleri arasında bağ kurmaya 

çalışmaktadır. Dairesel iş modeli uygulaması, döngüsel ya da ters tedarik zincirlerinin 
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tasarımını teşvik etmektedir. Kullanım ömürleri sonunda ürünlerin geri dönüşüm, yeniden 

kullanım ya da yeniden üretme yoluyla üretim girdisi olarak tedarik zincirine yeniden 

girmelerini sağlamaktadır. 

 
Şekil 1: LCC ile İlgili Uluslararası Standartlar  
Kaynak: (Çalık, 2014) 

Dairesel ekonominin Ellen MacArthur Vakfı (2010) tarafından geliştirilen “3R” (yeniden 

kullanım, onarım ve yeniden üretim) ilkeleriyle, yerel veya bölgesel boyutta mülk bakımı 

yoluyla paketleme, nakliye maliyetleri ve işlem maliyetleri önlenebilmekte veya 

azaltabilmektedir. Bunlardan ilki olan uygun tasarım, çöplüklerde atık boşaltımını önlemek için 

sökülüp yeniden kullanılabilen ürünlerin tasarımının önemini vurgulamaktadır. İkincisi, 

malzemelerin teknik malzemeler ve besin maddeleri olarak yeniden sınıflandırılmasını 

sağlamaktadır. Teknik materyaller (metaller ve plastikler gibi) kullanım ömürleri sonunda 

tekrar kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üçüncü prensip yenilenebilir olmak, yenilenebilir 

enerjiyi, dairesel ekonominin fosil enerjiye bağımlılığı azaltmak ve ekonomik sistemin 

esnekliğini geliştirmek için ana enerji kaynağı olarak konumlandırmaktadır (Albuquerque vd., 

2019:477). 

3.Dışsallıkları Yönetmede Maliyet Yaklaşımları 

Küreselleşme, özellikle “ülkeler arasında ticaretin genişlemesini sağlayan“ 

uluslararasılaşmanın ekonomik sonuçları ”anlamına gelmektedir. Küreselleşmenin bu yönünün 

savunucuları, (finans sağlayıcılarının) karar alma davranışını destekleyen uluslararası 

muhasebe (ve denetim) uygulamasını geliştirerek ve uygulayarak sağlanacağına 

inanmaktadırlar (Crawford, 2019). 

Çevresel ve ekonomik değer, bir kuruluşun karar alma süreci için gerekli bilgileri üretmek 

amacıyla, ürünün yaşam döngüsü boyunca oluşturduğu üretim maliyetlerinin çevresel etkilerle 

entegrasyonuna olanak tanıyan yöntemlerin benimsenmesinin önemini vurgulamaktadır 

(Albuquerque vd., 2019:477). Yeni hesaplama uygulamalarının ortaya çıkması, nicelikle ilgili 

hususları toplumsal düzenin meselelerine çevirme yeteneğinden dolayı analiz etmeye değer bir 

konudur. Yönetimsellik, 'bir dil olarak muhasebe' ve 'sayıların söylemsel doğası' kavramlarını 

temel alarak dilin ve hesaplama uygulamalarının muhasebe gerçekliğinin inşasında iç içe geçme 

rolünde yatmaktadır. 

Dışsallık maliyetleri finansal ve fiziksel olmak üzere iki parametrede tanımlanmaktadır. Bir 

ürünün dışsallık maliyetlerini değerlendirmede hem fiziksel hem de finansal parametreler 
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hesaba katılmalıdır. Finansal parametreler, çevresel emisyon birimi başına muhasebe fiyatını 

gösterirken; fiziksel parametreler emisyonun birimini temsil emektedir. Negatif dışsallıkları 

değerlemenin temel bir kuralı, üretimden elde edilen hem piyasa hem de piyasa dışı tüm 

maliyetleri hesaba katmaktır. Bu nedenle, bunu yapmak için, üretilen kalıntı, atık, yan ürünler 

ve ürünler dikkate alınmalıdır (Martinez-Sanchez,  Kromann, ve Astrup, 2015). 

Tablo 2. Negatif Dışsallıkların Ölçümünde Finansal Yöntemler 

Yöntem Tanım Odak 

Maliyet Muhasebesi 

(CA) 

Kayıt sistemi, belirli bir ürün veya hizmetin 

yaratılmasında kullanılan kaynakları (örneğin emek, 

malzeme) hesaba katar 

İşlemler 

Faaliyete Dayalı 

Maliyetleme (ABC) 

Maliyet nesnelerinin ürünler yerine faaliyetler olduğu 

durumlarda maliyet muhasebesi modeli 

Faaliyetler (örneğin, 

Süreçler) 

Çevre Yönetimi 

Muhasebesi (EMA) 

Finansal verileri, maliyet muhasebesini ve kütle 

dengelerini malzeme verimliliğine, daha düşük çevresel 

etkilere ve çevre korumada maliyet azaltımına 

dönüştüren birleşik yaklaşım (fiziksel ve finansal) 

Malzeme ve nakit 

akışı analizi 

Sosyal Yönetim 

Muhasebesi (SMA) 

Bir kuruluşun, muhasebe beyanı için analiz edilen 

verilerin bir parçası olarak paydaş girdisi ile çıkar 

toplulukları veya menfaat toplulukları üzerindeki 

etkilerinin sistematik analizi 

Toplum, insanlık ve 

bir dereceye kadar 

çevre üzerindeki 

etkiler 

Sürdürülebilirlik 

Yönetimi Muhasebe 

Sistemi (SMAS) 

Çevresel ve sosyal etkilerin maliyetini açıklayan 

kavramsal model 

Faaliyetler 

Kaynak: Maldonado, 2016. 

İşlem odaklı bir yaklaşım olan geleneksel maliyet muhasebesinin aksine, faaliyete tabanlı 

maliyetleme (Activited Based Cost), ürün yaratma sürecinde yer alan tüm faaliyetlere maliyet 

tahsis ederek ürün veya hizmet maliyetini tahmin etmektedir (Bkz. tablo 2. ve tablo 3.). 

Etkinlik, herhangi bir ürün veya hizmeti oluşturmak için gereken ayrık görev olarak tanımlanır. 

ABC, üretim işleminden kaynaklanan genel üretim maliyetlerini her birime, parti ürününe veya 

tesise atamak için yeni bir yol önermiştir. ABC, ürün veya hizmetler için yöneticilere daha 

doğru bir maliyet ölçüsü sağlamıştır. 

Tablo 3:  Negatif Dışsallık Ölçümü için Finansal Yöntemlerin İlkeleri ve Kısıtlamaları 
Yöntem Prensipleri ve 

ilkeleri 

Analiz ünitesi Çalışma alanı Sınırlılıklar 

Maliyet 

Muhasebesi 

(CA) 

Yönetim 

muhasebesi 

İşlemler Kayıt işlem 

maliyetleri 

İşlem odaklı yaklaşım; iç 

kurumsal bilgilere 

dayanmak; kurumsal analiz 

seviyesi; verimlilik ölçüsü; 

doğrusal ve statik 

Faaliyete Dayalı 

Maliyetleme 

(ABC) 

Maliyet 

muhasebesine 

temelli 

Etkinlik, maliyet 

sürücüsü 

Etkinlik İç kurumsal bilgilere 

güvenmek; kurumsal analiz 

seviyesi; verimlilik ölçüsü; 

doğrusal ve statik 

Çevre Yönetimi 

Muhasebesi 

(EMA) 

Yönetim 

muhasebesi ve 

malzeme akışı 

analizine 

dayanarak 

Etkinlik, maliyet 

sürücüsü; fiziksel ve 

para birimleri 

Malzeme takibi; 

finansal ve 

çevresel etkileri 

yansıtmak için 

finansal akışlar; 

iç karar vermede 

çevre maliyet 

bilgisi 

Finansal bilgilere 

güvenmek; kurumsal analiz 

seviyesi; verimlilik ölçüsü; 

doğrusal ve statik 

Sosyal Yönetim 

Muhasebesi 

(SMA) 

Yönetim 

muhasebesine 

dayanarak 

Para kazanmayan 

sosyal çıktılar 

İç karar vermede 

sosyal 

maliyetlerin 

ölçülmesi 

Sosyal maliyeti ölçmek 

zordur ve genellikle genel 

giderler olarak kaydedilir; 
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kurumsal analiz seviyesi; 

doğrusal ve statik 

Sürdürülebilirlik 

Yönetimi 

Muhasebe 

Sistemi (SMAS) 

Faaliyete 

dayalı 

maliyetleme 

(ABC), 

Marx'ın emek 

teorisi ve 

SMA 

Etkinlik, maliyet 

sürücüsü 

Sosyal, çevresel 

ve finansal 

alanlarda ortaya 

çıkan maliyetler 

için önlemler 

Kurumsal analiz seviyesi; 

verimlilik ölçüsü; doğrusal 

ve statik 

Kaynak: Maldonado, 2016. 

Bununla birlikte, bu perspektifler, üretim maliyetini değerlendirmek için hala iç kurumsal 

bilgilere dayanmaktadır, aynı şekilde finansal muhasebe raporları, iç bilgileri hissedarlara 

ve/veya halka açıklamaktadır. Bu, ürün fiyatlaması ve yatırımlarla ilgili karar vermeyi mümkün 

kılan iç yönetimin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak içindir. 

Çevresel maliyetler, malzeme, su, enerji ve emisyonların elde edilmesiyle ilişkili olanlardır; 

sosyal maliyetler çalışanların güvenliğini ve sağlığını desteklemek için harcanan harcamalardır. 

Ancak hiçbiri dışsallıkları olumlu ya da olumsuz olarak içselleştirmez.  

3.2. Marjinal Sosyal Maliyet 

Marjinal sosyal maliyet (MSC), bir ekonomide bir tane daha birim üretmek veya bir kez daha 

harekete geçmek için bir bütün olarak topluma yapılan toplam maliyettir. Gerçek maliyet 

ekonomisi, negatif dışsallıkların maliyetini mal ve hizmetlerin fiyatlandırmasına dahil etmeye 

çalışan ekonomik bir modeldir. Marjinal sosyal maliyet (MSC), toplumun başka bir birimin 

üretimi için veya ekonomide daha fazla harekete geçmek için ödediği toplam maliyettir. Ek bir 

birimin üretiminin toplam maliyeti, yalnızca üretici tarafından üstlenilen doğrudan maliyet 

değil, aynı zamanda diğer tüm paydaşlara ve çevreye olan maliyetleri de içerir (Albuquerque 

vd., 2019). 

Marjinal sosyal maliyet, bir ekonominin bir mal veya hizmetin bir biriminin daha üretiminden 

hissettiği etkiyi yansıtır. Marjinal sosyal maliyet belirlenirken, hem sabit hem de değişken 

maliyetler hesaba katılmalıdır. Sabit maliyetler, değişken olmayan maaşlar veya başlangıç 

maliyetleri gibi maliyetlerdir. Değişken maliyetler ise değişmektedir. 

3.2.Yaşam Döngüsü Maliyet (Ömür Devri Maliyet LCC) 

Avrupa Komisyonunca yayınlanan yerel yönetim enerji ihaleleri bildirgesinde şu maliyet 

türlerinin kullanılması istenmiştir (European Commission, 2004: 4): i-Direkt çalıştırılan 

maliyetler; ii- endirekt maliyetler; iii-yönetim maliyetleri; iv-bakım onarım maliyetleri; v-geri 

dönüşüm maliyetleri; vi-bertaraf etme maliyetleri. 

Ömür Devri Maliyetleme Analizi (Life Cycle Costing Analysis), ilk sermaye maliyetleri ve 

gelecekteki işletme ve varlık yenileme maliyeti açısından hem de ilgili tüm ekonomik faktörleri 

dikkate alarak belirli bir süre içinde yapılacak karşılaştırmalı maliyet değerlendirmelerini 

sağlayan bir araç ve tekniktir. 

Beşikten mezara kadar olarak ifade edilen LCC, bir sistemin ömür devri ile ilgili gelecekteki 

tüm maliyetlerin değerlendirilmesini içermektedir. LCC, değer zinciri boyunca maliyetleri 

azaltmanın yollarını sağlayarak şirketlerin stratejik konumunu güçlendirebilir. Bu nedenle, 

döngüsel modelin uygun bir maliyet aracıyla birlikte benimsenmesi, şirketlerin giderek daha 

zorlu, karmaşık ve rekabetçi bir pazarda rekabet edebilme gücünü ve hayatta kalmalarını 

sağlayabilir (Çalık, 2014 

LCC, bir projenin veya bir ürünün ömrü boyunca, bir ürünün satın alınmasından, 

kurulmasından, işletilmesinden ve bakımdan hammaddenin nihai elden çıkarılmasına kadar 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts       Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                10-13th October 2019 
 

344 

 

gerçekleşen tüm maliyetleri belirleyen ekonomik bir yöntemdir. LCC'nin gerçekleştirilmesi, bir 

ürün veya hizmetin tüm yaşam döngüsü boyunca tanımlanması için potansiyel maliyet 

faktörlerini ve maliyet tasarrufunu sağlar. Farklı alternatifleri karşılaştırırken en karlı seçenek 

tanımlanabilir.  

3.3. Ömür Devri Değerlendirmesi LCA (Life Cycle Assessment) 

LCA, endüstriyel ekolojinin bir parçası olarak kabul edilir. Tipik olarak, malzemelerin veya 

ürünlerin üretimi, kullanımı ve imhasıyla ilgili etkileri tanımlamak ve ölçmek için süreç bazlı 

bir yöntemdir. Dahası, LCA enerji ve atık yönetimi problemlerine dayanmakta ve işletmelerde 

pazarlama, operasyon ve tasarım gibi çeşitli seviyelere uygulanabilmektedir (Maldonado, 

2016). 

Ömür devri değerlendirme, bir ürünün ömür devrine atfedilebilecek çevresel etkilerin tahmin 

ve değerlendirilmesi için bir metodolojik çerçeve sunar. LCA ürünle ilgili tüm süreçleri 

kapsayan bir terim olan “ürün sisteminin” tüm yaşam döngüsünü inceler. LCA’nın koruma 

alanları; i-insan sağlığı; ii- doğal çevre; iii-doğal kaynaklar ve iv-insan yapımı çevredir (Çalık, 

2014). 

3.4. Dışsallıkları Değerlendirme Yöntemleri 

Dışsallık değerlendirmesi, mühendislerden, ekolojistlerden ve ekonomistlerden elde edilen 

girdilerle sistem analizini içeren ve disiplinlerarası bir süreçtir. Disiplinlerarası alanda olduğu 

gibi, dışsallık değerleme yöntemleri de paralel olarak. Buna rağmen, negatif dışsallıkların 

finansal değerlemesi için mevcut kural, tüm maliyetlerin, örneğin piyasa ve işaretlenmemiş 

maliyetlerin muhasebeleştirilmesiyle gerçekleştirilmektedir.  

Bir kirleticinin ekonomik maliyetini belirleme yollarından biri, insanlara bu tür kirleticilerin 

üretimini azaltmak için ne kadar ödemek istediklerini doğrudan sormaktır. Diğer bir yaklaşım, 

bazı çevresel uygunlukların azaltılması için ekonomik bir değeri kabul etme isteğidir. Dolaylı 

yöntemler, dışsallık değerleme verilerini esas olarak iki kaynaktan elde eder. İlki, uzman 

değerlendirmesi yoluyladır. En yaygın uzman değerlendirme yöntemleri arasında, kontrol 

maliyeti yöntemi, temizleme maliyeti yöntemi ve yenileme maliyeti yöntemi gibi tekniklere 

ayrılabilen hasar maliyeti yöntemi de yer almaktadır. İkinci kaynak, darbe yolu analizi veya doz 

yanıt fonksiyonları yoluyla gerçekleşir. Doz yanıt fonksiyonları, kirleticiler ve bunların fiziksel 

etkileri arasındaki fiziksel ilişkiyi analiz ederek gerçekleştirilir ki bu nedenle ileri 

değerlendirme teknikleri için veri tedarikçisi olarak hizmet etmektedir. Açıklanmış tercih 

yöntemi içindeki diğer dolaylı yöntemler arasında vekil pazar yöntemi, hastalık maliyeti 

yöntemi ve sağlık üretim fonksiyonu yer almaktadır (Eshet, Ayalon ve Shechter, 2006). 

Atık yönetiminde olumsuz dışsallık değerlendirmesi için en yaygın kullanılan yöntemlerden bir 

tanesi Etki Yolu Analizi IPA (impact pathway analysis) dir. IPA inşaat süreci, emisyon ve 

teknoloji üreticisini, kirleticinin bölgeler üzerindeki dağılımını veya konsantrasyonunu, artan 

kirletici konsantrasyonunun etkisini ve son olarak etkilerin parasal maliyet değerlemesini 

belirlemeyi içerir. IPA çıktısı, kirletici emisyon birimi başına düşen zarar maliyetinin (negatif 

dışsallık) bir tahminidir (örneğin kilogram başına maliyet ). Bunu, üretilen toplam emisyonlarla 

çarparak bize toplam dışsallık maliyetlerinin bir tahminini vermektedir (Maldonado, 2016). 

En iyi bilinen doğrudan tekniklerden bir diğeri de fayda-maliyet analizidir. Fayda-maliyet 

analizi herkes tarafından kullanılabilir. Hükümetler, işletme teklifleri ve hükümet teklifleri 

hakkında karar vermek için fayda-maliyet analizini daha sık kullanmaktadır (Bkz. Tablo 4.). 

Fayda-maliyet analizi, sadece özel karlara değil, bir eylemin daha olumlu ve olumsuz yanlarına 

da bakmaktadır (Elmacı, 2015). 



8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts       Antalya/Turkey 

of the Globalization and Liberalization”                10-13th October 2019 
 

345 

 

Tablo 4.’te bir kimyasal üretimi yapan işlemenin dışsal maliyetlerinin fayda-maliyet analizi ile 

değerlemesi yer almaktadır. İşletmenin sosyal faydası sosyal maliyetlerden fazla vermesi 

işletmeyi yatırım yapmada avantajlı kılacaktır. 

Tablo 4: Bir Kimyasal Üretimi Yapan İşletmenin Dışsal Maliyetleri 

Özel Maliyetler TL (000) Özel Avantajlar TL (000) 

Arazi Maliyeti 500 Kimyasal ürünün satışından elde 

edilen para 

15000 

İnşaat Maliyeti 1000 

İşçilik Maliyeti 1000 

Tesis inşa edildiğinde işletme maliyeti 7000 

Malzemelerin ve tamamlanan ürünlerin 

nakliye maliyeti 

500 

Toplam  10000 Toplam 15000 

    

Dış Maliyet  Dışsal Faydalar  

Atık ürünler kirlenmeye neden olacak 100 Yeni İşler oluşturulacak 3500 

Sigara ve duman sakinlerinin sağlığına 

zarar verebilir 

130 Diğer firmalar kimya firmalarına 

hizmet vermek için bölgeye 

taşınır 

500 

Park alanı şimdi yerel halk tarafından 

kullanılamayacak 

20 Topluma fayda sağlamak için 

önemli kimyasallar üretilecek 

3000 

Toplam 250 Toplam 7000 

    

Sosyal Maliyet 10250 Sosyal Fayda 22000 

 

Fayda-maliyet analizi metodolojisi, analize tabi olan nesnenin ekonomik değerini 

değerlendirmek için kullanılan yöntemlerle birlikte değişmektedir. Belirtilen tercihleri kullanan 

doğrudan yöntemler, koşullu değerleme yöntemini veya piyasa oluşturma yöntemini gerektirir. 

Sürdürülebilir zenginlik yaratan ve çevresel olarak onarıcı, sosyal açıdan sorumlu ve ekonomik 

açıdan uygun olan ve dışsallıkları, tasarımdan doğrusal üretim zincirlerinden kaynaklanan 

kalıntı ve atıkların değerlenmesi yoluyla içselleştiren bir yaklaşıma gereksinim bulunmaktadır. 

4. Sonuç 

Bu çalışma, küreselleşme-muhasebe bağlamında dışsallıkların, dışsallıkları içselleştirerek 

bunların maliyetlerine dahil edilmesi gerektiğini ve bu durumun işletmelerde karar alınmasında 

göz önünde bulundurulması gerektiğini kavramaya katkıda bulunmuştur. Buna göre dışsallıklar 

iki fiziksel ve finansal olmak üzere iki açıdan izlenebilir ve incelenebilir. Dışsallıklara parasal 

bir değer atamak için en önemli yöntemler arasında, ömür devri maliyet yaklaşımları ve fayda-

maliyet analizi tercih yöntemi belirtilmektedir. 

Olumsuz dışsallıkların varlığı, tarafsız verimlilik ölçütleri elde etmek için verimlilik analizi, 

maliyet ve fiyatlama kararlarında dikkate alınmalıdır. Ürünlerin fiyatları, negatif dışsallık 

maliyetleri de dahil olmak üzere tüm maliyetlerini yansıtmalıdır. Hem olumlu hem de olumsuz 

dışsallıkları ürünlerin tam maliyet muhasebesine ve özellikle de artık ve atık dönüşümünden 

türetilenlere dahil etmek suretiyle, gerçek bir sistemik maliyet ve karlılık değerlendirilebilir. 

Aynı bakış açısıyla, negatif dışsallıkların üretimini azaltmak ve daha fazla eko-çevresel 

verimlilik elde etmek için belirli girdiler (esnek girdiler) sınırlı bir oranda arttırılabilirler. 

Küreselleşme paradigması örgütsel, devlet, yasal, parasal ve diğer kurumsallaşmış sınırları 

sosyo-teknik işleyiş için şeffaf hale getirir. Muhasebe, küresel yönetim mimarisinin adalet, 

demokrasi, güvenlik, toplum ve refah için etik tüketicilik anlamında eyleme dönüşebilecek daha 

bütünsel bir küresel koordinasyon çerçevesi dönüşümüne katkıda bulunabilir ve bunları 

yansıtabilir. Bu, genel olarak muhasebenin, küreselleşmiş bağlamda ilerici ve özgürleştirici bir 

yönetişim gelişimi için anahtar olduğunu vurgulamaya yardımcı olmaktadır. 
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Hükümetler, akademik çevre ve yöneticiler, mamül yaşam döngüsü dışındaki tüm unsurların, 

sonuçları da dahil olmak üzere, çevre ve topluma olumsuz dışsallıklar yoluyla yüklenen maliyet 

olduğunu anlamışlardır. Biyoçeşitliliğin yanı sıra ekosistemlerin hizmetleri de, örneğin fiyatlara 

yansıtılmayan atık maliyeti dikkate alındığında, değer düşüklüğüne uğramaktadır. Bu nedenle, 

ürünlerin fiyatları satıcı ve alıcı arasındaki mesajların karşılığı ise, pazarın etkili olmasının tek 

yolu, ürünlerin maliyetinin hem negatif hem de pozitif dışsallıklar üzerindeki tam maliyetlerini 

göstermesi gerektiğidir. Bu nedenle dairesel bir ekonominin maliyetleri içselleştirmeyi 

hedeflemesinin gerekmektedir. 
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Entegre Raporlama: Finansal Raporlamada Muhasebe 

Bilgilerinin Bir Açıklama Aracı Olarak Kullanılması 
 

Metin Çalık1 Şeyda Demir2 

 

 
 

Giriş 

Entegre raporlama, bir işletmenin strateji, yönetişim, finansal performansı ile faaliyet gösterdiği sosyal, çevresel 

ve ekonomi arasındaki bağlantıları göstermektedir. Entegre raporlama ile kâr maksimizasyonu ve stratejik 

kurumsal performans hakkında alternatif bir düşünce tarzını geliştirmektir. Entegre raporlama, şirketin 

sürdürülebilir gerçek performans gelişimini hakkında yatırımcılara ve diğer paydaşlara bilgi sağlar. Bu çalışma ile 

firmaların entegre raporlarının kalitesinin finansal performansa etkisi incelenmiştir. Entegre raporlamanın kalitesi 

ile bir firmanın 2014-2018 yılları arasındaki verileri kullanarak, firma performansı ile performans rapor açıklama 

kalitesi arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda, firma performansı ile entegre raporlama niteliği 

arasındaki pozitif ilişki görülmüştür. Firmanın entegre raporları kalite ve uzunluk açısından aynı değildir ayrıca 

aralarında da anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Entegre raporlama, Finansal Performans, Kalite 

JEL Sınıflandırması: M41, M14, G32 

 

Integrated Reporting: Using Accounting Information in Financial 

Reporting as an Explanation Tool 
 
Abstract 

Integrated reporting shows the links between strategy, governance, financial performance and the social, 

environmental and economic activities in which an entity operates. To develop an alternative way of thinking 

about profit maximization and strategic corporate performance through integrated reporting. Integrated reporting 

provides information to investors and other stakeholders about the company's sustainable real performance 

development. In this study, the effect of the quality of integrated reports of firms on financial performance is 

examined. The relationship between the quality of integrated reporting and the performance of a company's 

performance report disclosure was determined using the data of a firm between 2014-2018. At the end of the study, 

a positive relationship was found between firm performance and integrated reporting quality. The integrated 

reports of the firm are not the same in terms of quality and length, and no significant relationship was found 

between them. 

Keywords: Integrated reporting, Financial Performance, Quality  

JEL Classification: M41, M14, G32 

 

1.Giriş  

Ekonomik düşünmede, genellikle “sınırsız insan ihtiyacının kıt kaynaklar ile karşılanması 

gerektiği” kabul edilmektedir. Bu görüş, Sanayi Devrimi sırasında bazı sosyal ve çevresel 

sorunlara yol açtığı gözlemlenmiştir. İnsan boyutuyla ilgili sosyal konular yıllardır tartışılmış 

ve küresel yasal çerçevede çok sayıda düzenleme getirilmiştir. Bununla birlikte, çevre bilinci 

20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana, gelecek nesillerin kaynaklarını tüketeceği endişesiyle 
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artmaktadır. 1972'de Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı (UNCHE) tarafından kabul 

edilen Stockholm Deklarasyonu, uluslararası çevre hukukunu destekleyen endüstriyel 

faaliyetlerin bir sonucu olarak çevresel zararları önleme prensiplerini ortaya koymaktadır. 

Deklarasyonda belirtilen ilkeler yasal olarak bağlayıcı değildir. Ancak, bu ilkeler, Rio 

Deklarasyonu, İklim Değişikliği Sözleşmesi ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gibi 

yükümlülükler getiren anlaşmaların temelini oluşturur (Pallemaerts, 1993: 614). Stockholm 

Deklarasyonu önemlidir, çünkü 1987’de Brundtland Raporunda ilk olarak resmen tanımlanmış 

olan “Sürdürülebilir Kalkınma Kararını” oluşturur. Uluslararası ülkelerin (113 ülke) çevre 

konularını bulup tartıştıkları, kısa ve uzun vadeli eylem planları hazırladıkları ve çevre 

konularının evrenselliğini kabul ettikleri ilk konferansın yapılması da önemlidir (Sezer, 2007: 

764). 

Muhasebe birimlerinde kamuoyu farkındalığı arttıkça, çevreyi korumak için adımlar atılmış, 

tek amaç için karı maksimize etmiş ve kurumsal sosyal sorumluluk temel amaç olarak çeşitli 

raporlama yöntem ve teknikleri geliştirilmiştir. Çevresel inisiyatiflerin yanı sıra, muhasebe 

faaliyetlerinin sosyal muhasebe kavramı ğı, 1970'lerde ticari faaliyetlerin sosyal boyutunun da 

ele alındığı bir zamanda ortaya çıkmıştır (Ulusan, 2009: 182). Bu gelişmelerin ardından 1990'lı 

yıllarda ticari faaliyetlerin sosyal, ekonomik ve çevresel yönlerini dikkate almak için üç boyutlu 

bir rapor geliştirilmiştir. Daha sonra, finansal raporlamanın yanı sıra, paydaşların finansal 

olmayan performans konusundaki bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için sürdürülebilirlik raporları 

geliştirilmiştir. Son olarak, sürdürülebilirlik raporları, bir işletmenin bu bilgileri bağlayan 

finansal olmayan performansının raporlanmasını mümkün kılan bütünleşik raporlar şeklinde 

zaman içinde gelişti. 

Küresel ekonomik sistemdeki son finansal krizler ve kurumsal skandallar nedeniyle, birçok kişi 

işletmeleri sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların kaynağı olarak görüyor. Bu nedenle, 

paydaşlar şimdi işletmelerin finansal ve finansal olmayan performansları hakkında bilgi sahibi 

olmak istiyor. 

Bu noktada; Geçmiş ve gelecek dönemleri birleştirerek finansal ve finansal olmayan sermaye 

unsurlarının stratejilerine ve sonuçlarına odaklanan entegre raporlama (Yüksel, 2017: 128). 

Mervny King tarafından, dünya çapında Güney Afrika'da daha güvenilir, şeffaf, adil ve bilgi 

paylaşımı yapan pazarları tanıtmak için geliştirildi. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi 

(IIRC) 2010 yılında kurulmuş ve Entegre Raporun içeriği, unsurları, yapısı ve kılavuzları için 

dünya çapında entegre raporların yayınlanması için bir rehber olan kavramsal bir çerçeve 

yayınlamıştır. Bu hala çalışan konsey, entegre raporlama hakkındaki en son bilgilerle güncel 

kalmak için bir platform olarak her geçen gün büyümektedir. 

Bu çalışmanın amacı, entegre raporlama şirketlerinin ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği 

arasındaki uyumluluğun derecesini belirlemektir. Sözde eko-verimlilik anketinin yalnızca 

ekonomik olarak sürdürülebilir değil aynı zamanda çevresel açıdan sürdürülebilir olması da 

bekleniyor. Bu bağlamda, imalatçı firmalar tarafından yayınlanan raporların doğal sermaye 

bileşeni altında yayınlanan karbondioksit verileri ve finansal sermaye kaleminde sunulan 

finansal veriler Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi tarafından geliştirilen Entegre 

Raporlama Uygulama Veritabanında analiz edilmiş ve eko-verimlilik performansı 

incelenmiştir. 

Çalışmanın ilk bölümünde; Finansal raporlama kavramsal çerçevesinden ve finansal 

raporlarının tarihsel gelişiminden, finansal raporlamanın genel niteliklerinden bahsedilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde; Entegre raporların kavramsal çerçevesinden ve entegre 

raporların tarihsel gelişiminden bahsedilmiştir. Entegre raporun yapısı, ilkeleri, içeriği ve 

sermaye unsurları hakkında bilgi; işletme, ulusal ekonomiler, doğal, sosyal ve ekolojik çevre 

için entegre raporlamadan bahsedilmiştir. 
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2. Literatür Taraması 

Entegre raporlama, hem finansal hem de finansal olmayan ESG bilgilerini tek bir belgede 

raporlamayı konu alır. Amaç, yıllık raporları iyileştirmek ve şimdiki ve gelecekteki beklentiler 

hakkında daha ayrıntılı finansal bilgi sağlamaktır.( Anderson ve diğerleri, 2004 , De Villiers ve 

diğerleri, 2017 ). 

IIRC’nin çerçevesine göre, entegre raporlamanın temel amacı “sermayenin daha verimli bir 

şekilde tahsis edilmesini sağlamak için finansal sermaye sağlayıcılarının mevcut bilgilerin 

kalitesini arttırmaktır” ( IIRC, 2013: 2). Ayrıca, Bernardi ve Stark'a (2016) göre , entegre 

raporlama performansın finansal ve finansal olmayan itici güçleri arasındaki bağlantıları 

yakalayarak çevresel ve sürdürülebilirlik raporlaması geliştirir ve tanımlar. 

“Entegre Raporlama, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) içindeki 

geleneksel finansal raporlama ölçütlerini kullanarak, kurumsal tedarik zincirleri üzerindeki 

iklim değişim etkileri gibi finansal olmayan risk faktörlerin birbiriyle bağ kuran bir dil 

oluşturması amacını taşıyan yenilikçi bir çabadır”.(Henning Drager,  : 43) 

Bu sonuçlar doğrultusunda entegre raporlama yatırımcı ve paydaşlar için işletme değerinin nasıl 

yaratılacağını gösterir (IIRC, 2013: 7).  

Bu çalışma, küresel literatüre katkıda bulunmaktadır çünkü entegre rapor uygulaması yoluyla 

daha yüksek bir ekonomik entegrasyon derecesi için beklentiler yaratmaktadır  

Yatırımcılarla ve diğer paydaşlarla daha fazla ilişki kurar ve çalışanların mevcut ve gelecekteki 

ilerlemelerini içerir, bu da becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir ( Simnett ve ark, 2009).  

Veri sağlayıcıları için mevcut daha doğru finansal olmayan bilgilerin yaratılmasının yanı sıra, 

IR, paydaşlara daha yüksek düzeyde güven sağlar, fırsatların daha iyi tanımlanmasını ve 

maliyet azaltma dahil olmak üzere daha iyi kaynak tahsisi kararlarının alınmasını sağlar ( Dixon 

ve diğ., 2004 , Moroney ve ark, 2012). 

2.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Araştırmanın evreni olarak Çimsa Çimento entegre raporları seçilmiştir. Fakat entegre rapor 

uygulamasına 2016 yılında geçen Çimsa Çimento için yalnız üç yıllık entegre raporları 

örnekleme dahil edilmiştir. Sonuç olarak Çimsa Çimento 2016, 2017, 2018 yılı entegre 

raporları araştırmaya dahil edilmiştir. 

3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi uygulanmıştır.  

3.1. İçerik Analizi 

İçerik analizi, birçok metin kelimesini açık kodlama kurallarına dayanarak daha az içerik 

kategorisine sıkıştırmak için sistematik, tekrarlanabilir bir teknik olarak tanımlanmıştır, 

“mesajların belirtilen özelliklerini nesnel ve sistematik olarak tanımlayarak çıkarımlar yapmak 

için herhangi bir teknik” olarak geniş bir içerik analizi tanımı sunmaktadır. Holsti'nin tanımına 

göre, içerik analizi tekniği, metinsel analiz alanıyla sınırlı değildir, ancak öğrenci çizimlerini 

kodlama (Wheelock, Haney ve Bebell, 2000) veya video kasetli çalışmalarda gözlemlenen 

eylemlerin kodlanması gibi diğer alanlara da uygulanabilir. Bununla birlikte, çoğaltmaya izin 

vermek için, yalnızca doğada dayanıklı olan verilere uygulanabilir. 

İçerik analizi, araştırmacıların sistematik bir şekilde nispeten kolay bir şekilde büyük 

miktarlarda veri taramasını sağlar (GAO, 1996). Bireysel, grup, kurumsal veya sosyal ilginin 

odağını keşfetmemize ve tanımlamamıza yardımcı olmak için yararlı bir teknik olabilir (Weber, 

1990). Ayrıca, daha sonra diğer veri toplama yöntemleri kullanılarak doğrulanabilecek 
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çıkarımların yapılmasına da izin verir. Krippendorff (1980), “içerik analizi araştırmalarının, 

sembolik verilerden çıkarılan tekniklerin araştırılmasıyla motive edildiğini,“ ne kadar pahalı, 

ne mümkün olamayacağını ya da diğer tekniklerin kullanılmasının çok fazla rahatsız edici 

olacağını ”belirtmektedir (s. 51). 

3.2.Verileri Analizi 

Nitel araştırmalarda belki de en yaygın kavram, içerik analizinin sadece kelime-frekans sayımı 

yapmak olduğu anlamına gelir. Yapılan varsayım, en sık bahsedilen kelimelerin en büyük 

endişeleri yansıtan kelimeler olduğu yönündedir. Bazı durumlarda bu doğru olsa da, önemli 

konular hakkında çıkarımlar yapmak için basit kelime frekansı sayıları kullanılırken göz 

önünde bulundurulması gereken birkaç puan vardır. Dikkate alınması gereken bir şey, eş 

anlamlıların bir döküman boyunca üslup sebepleri için kullanılabileceği ve bu nedenle 

araştırmacıların bir kavramın önemini küçümsemesine yol açabileceğidir (Weber, 1990). 

Ayrıca, her kelimenin eşit derecede iyi bir kategoriyi temsil edemeyebileceğini unutmayın. Ne 

yazık ki, iyi geliştirilmiş bir ağırlıklandırma prosedürü yoktur, bu nedenle şimdilik kelime 

sayımlarını kullanmak araştırmacının bu sınırlamanın farkında olmasını gerektirir. Ayrıca, 

Weber bize, "Bütün meselelerin ortaya çıkarılması aynı derecede zor değildir. Çağdaş 

Amerika'da, siyasi partilerin ticaret ve açıklar gibi ekonomik meseleleri ele almasının, 

Amerikan yerlilerinin ihtiyatlı bir şekilde çekincede yaşadığı tarih ve mevcut durumdan daha 

kolay ele alınması daha kolay olabilir. "(1990, s. 73). Son olarak, kelime sıklığı sayımlarının 

gerçekleştirilmesinde, bazı kelimelerin birden fazla anlamı olabileceği akılda tutulmalıdır. 

Mesela "devlet" kelimesi siyasi bir beden, durum veya fiil anlamı anlamına gelebilir. 

Bununla birlikte, içerik analizi basit kelime sayımlarının çok ötesine geçer. Tekniği özellikle 

zengin ve anlamlı kılan, verilerin kodlanması ve kategorilendirilmesine bağlı olmasıdır. 

Sınıflandırmanın temelleri bu alıntılarda özetlenebilir: "Bir kategori, benzer anlamı veya 

çağrışımları olan bir kelime grubudur" (Weber, 1990, s. 37). "Kategoriler birbirini dışlayan ve 

ayrıntılı olmalıdır" (GAO, 1996, s. 20). Birim iki veri noktası arasına girmediğinde, birbirini 

dışlayan kategoriler vardır ve her birim yalnızca bir veri noktasıyla temsil edilir. Kapsamlı 

kategorilerin gerekliliği, veri dili istisnasız tüm kayıt birimlerini temsil ettiğinde karşılanır. 

Çimsa Çimento A.Ş’ nin entegre raporları içerik ögeleri yönünden içerik analizine tâbi 

tutulmuştur. Bu amaçla ilk önce içerik ögelerine ilişkin anahtar kelimeler literatürden 

yararlanılarak tespit edilmiştir. Daha sonra her bir içerik ögesinin alt konularına ilişkin anahtar 

kelimeler belirlenerek tümevarım yaklaşımı ile analiz gerçekleştirilmiştir. Her bir raporun 

özelinde ve 3 raporun geneline ilişkin olarak kelime sıklıkları da incelenmiştir. 

Entegre raporlama içerik ögelerinin raporlarda açıklanma düzeylerine yönelik olarak 

gerçekleştirilen çalışmada, içerik ögelerinin her birine ilişkin belirlenen anahtar kelimeler 

vasıtasıyla açıklanan konuların belirlenmesine çalışılmıştır. Anahtar kelimelerin raporlarda 

ne sıklıkla geçtikleri ve raporda yer alan kelimelerin ne anlam ifade ettiğinden hareketle 

açıklanan bilgilerin analiz edilmesi sağlanmıştır. Nitel bir çalışma olması nedeniyle anahtar 

kelimeler ile açıklanan bilgilerin ilişkilendirilmesi hedeflenmiştir. Hangi kelimenin hangi 

raporda ne sıklıkla geçtiği ve sonuçta bu kelimenin içinde yer aldığı cümle ya da paragrafta 

ne tür bir anlam ifade ettiğine yönelik çalışma stratejisi belirlenmiştir. Çalışmada NVivo 

paket programı kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. 

Çimsa Çimento A.Ş ‘nin entegre raporları baz alınarak yapılan bu çalışma 2016-2017-2018 

yılları itibariyle yayımlanan Çimsa Entegre raporlarının hem kendi içinde kılavuz ilkelerine 

göre değerlendirilmesini hem de yılların birbiriyle karşılaştırılmasını sunan bir çalışma 

olmuştur. 
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Yapılan uygulama çalışmasında Çimsa Çimento entegre raporlarına internet adreslerinden 

ulaşılarak değerlendirilmelerde bulunulmuştur. Henüz entegre raporlamanın uluslararası bir 

denetim standartlarının olmadığı göz önüne alınarak çalışma entegre raporlama çerçevesinde 

geçen kılavuz ilkeleri aracığıyla raporların entegre raporlama ilkelerine uygun olup olmadığı 

denetlenmek istenmiştir.  

Bu amaçla Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi, entegre raporun oluşturulmasında temel 

olarak kullanılacak yedi ilkeden söz etmiştir. Söz konusu yedi ilke, raporların içeriği hakkında 

bilgi vermekte ve bilgilerin kullanıcılara nasıl sunulması gerektiği hakkında rehber 

oluşturmaktadır. 

 Stratejik odak ve Geleceğe Yönelim 

Uzun dönemli hedefler ve gelecek ilkesi, işletmenin piyasadaki duruşunu ve iş modelini etki 

eden tehlikelerin, kolaylık ve bağların vurgulanmasıdır. Ayrıca, dün ve yarınki faaliyet 

sonuçlarına bakarak aradaki ilişkinin değiştirilmesi ile raporun kalitesini etkileyeceği 

düşünülmektedir. 

 Bilgiler Arası Bağlantı 

İşletmenin hedeflediği performansa ulaşmak adına hangi kaynakları etkin olarak kullanacağı ve 

kaynakları nasıl birleştirebileceği bilgisi, yatırımcılara raporun analizi konusunda yardımcı 

olacaktır. Buna ek olarak işletmenin herhangi bir fırsatla karşı karşıya geldiğinde veya yeni bir 

risk doğduğunda mevcut stratejisini nasıl değiştireceği bilgisi de bilgiler arası bağlantı ilkesi 

gereği ele alınmaktadır. 

 Paydaşlarla İlişkiler 

İşletme hakkındaki bilgilerin ortaklara o an da ve doğru şekilde aktarılması hesap verilebilirlik 

ve şeffaflık noktasında oldukça önem taşımaktadır. İşletmenin iç durumunu ilgilendiren 

konularda mevcut paydaşları ile nasıl ilişki kurduğu ve kurduğu ilişkinin kalitesi de son derece 

önem arz etmektedir. Yeni bilgi ne kadar hızlı ve doğru şekilde paydaşlarla paylaşılırsa 

paydaşların kendilerini ayarlaması da o derece kolaylaşacaktır 

 Önemlilik 

IIRC, önemlilik ilkesi ile işletmenin değer yaratabilme özelliğini önemli ölçüde etkileyebilecek 

konuların rapora dahil edilmesi gerektiğini öne sürmektedir. 

Önemlilik belirlenirken öncelikle işletmenin değer yaratabilme özelliğini etki edebilecek 

konular belirlenmeli ve bunlar etki derecelerine göre sıralanmalıdır. Sonraki aşama olarak da 

görece daha önemli olan konulara daha fazla ağırlık verilmelidir. Bu süreç olumlu ve olumsuz 

yargılar da geçerli olacaktır. Buna ek olarak, önemlilik, işletmenin değer yaratabilme özelliğine 

katkı sağlayacak konuların önem sırasına göre sıralanmasını da kapsamaktadır 

 Kısa ve Öz Olma 

Entegre raporların anlaşılabilirliğini artırmak adına raporların mümkün olduğunca kısa ve öz 

olması beklenmektedir. Önemlilik ilkesi, entegre raporların kısa ve öz bilgilerden oluşmasına 

katkıda bulunmaktadır. Entegre raporların dilinin mümkün olduğunca sade teknik terim ve 

jargonlardan uzak olması entegre raporu daha anlaşılır hale getirmektedir 

 Güvenilirlik ve Eksiksizlik 

Herhangi bir raporun, bilgi kullanıcısına fayda sağlayabilmesi için öncelikle yanıltıcı 

bilgilerden uzak olması gerekmektedir. Bu düşünce ile entegre raporların olumlu ve olumsuz 

tüm önemli konular hakkında bilgi vermesi istenmektedir. Entegre raporların maddi hataları 

barındırması güvenilirliğini azaltıcı etki yaratmaktadır. Güvenilirliğin artırılması iç kontrol 

sisteminin oldukça fazla güçlendirilmesi, farklı paydaşların denetim sürecine dahil edilmesi 

bağımsız dış denetime tabi olunması gibi adımlar atılmaktadır. 

 Tutarlılık ve Karşılaştırılabilirlik 

Mali rapor kavramının ana unsurlarından tutarlılık kavramı, aynı biçimde entegre raporlar için 

de ilke olarak kullanılmaktadır. Eğer değişiklik yapılacaksa bu değişikliğin nedenleri ve 
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gelecekteki oluşabilecek etkileri bilgi kullanıcılarına anlatılmalıdır. Karşılaştırılabilirlik adına 

sektörel ve bölgesel karşılaştırma yapılabilecek noktaların raporda belirtilmesi oldukça önem 

arz etmektedir. Oranlar ve nicel verilerle rapor içerisinde geçen sözel ifadeleri desteklemek de 

karşılaştırılabilirliği artıracaktır.  

Söz konusu ilkelerin tanımlarına göre karşılaştırmalar ve uygunluğu denetlenecektir. 

4. Bulgular 

Çimsa Çimento A.Ş’nin internet adresinden alınan entegre raporlarında2016 yılı kılavuz 

ilkelerini tek tek incelediğimizde Stratejik Odak Ve Geleceğe Yönelim kılavuz ilkesi: 

Tablo 1: Stratejik Odak ve Geleceğe Yönelim ile İlgili Atıf Sayısı 
Alt Başlık Anahtar Kelime Rapor Sayısı             Atıf Sayısı 

Çimsa kısa, orta ve uzun dönemdeki  stratejik amaç ve hedefi  520 

                               Amaç   3 278 

Strateji 3 232 

                   Stratejik hedef  3 10 

Çimsa için belirlenen odak noktaları 330 

Sürdürülebilirlik 3 277 

Karlı Büyüme 3 11 

Operasyonel mükemmellik 3 15 

Pazar Odaklı 3 27 

Strateji oluştururken sosyal ve çevresel değer oluşturma 166 

Çevreye Yatırım 3 17 

İş Sağlığı Ve Güvenliği 3 121 

Enerji Verimliliği 3 28 

Toplam 1016 

 

Tablo incelendiğinde Çimsa Çimento kısa, ort ve uzun dönemdeki stratejik amaç ve hedefleri 

doğrultusunda en fazla ‘’amaç’’ kelimesine atıfta bulunulmuştur. İkinci olarak ‘’strateji’’ ve 

üçüncü olarak ise ‘stratejik hedef’’ kelimelerine atıfta bulunulmuştur. Bu anahtar kelimelere 

Çimsa Çimento 2016-2017-2018 yılı entegre raporlarının tümünde rastlanmıştır. 

Çimsa stratejik odak ve geleceğe yönelim ile ilgili toplam 1016 atıfta bulunulmuş, en fazla 

(f=520) atıf ‘’Çimsa kısa, orta ve uzun dönemdeki  stratejik amaç ve hedefi’’ konusunda 

olurken en az atıf ise (f=166) ‘’ Strateji oluştururken sosyal ve çevresel değer oluşturma’’ 

konularında yapılmıştır.  

Rapor incelendiğinde stratejik odak ve geleceğe yönelim ilkesine toplamda 1016 atıf yapılmış. 

Raporlar incelendiğinde stratejik odak ve geleceğe yönelim ilkesi gereğince en az bulunan 

kelimeler ‘’stratejik hedef (f=10), karlı Büyüme (f=11), operasyonel mükemmellik (f=15), 

Çevreye yatırım (f=17) olarak belirlenmiştir. 

Raporda geçen kelimeler ile örnek ifade, sayfa sayıları ve yıllar itibariyle karşılaştırmalar 

aşağıda verilmiştir: 

2017 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizde Raporun 23. Sayfasında stratejik odakları 

ve Çimsa’nın stratejisi tanımlanmıştır. 

Raporun 101. Sayfasında ana hedef olarak belirlemesi yapılmıştır.  

2017 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizde Stratejik Odak Ve Geleceğe Yönelim 

kılavuz ilkesinde Raporun 20. Sayfasında ‘’ Çimsa’nın stratejik odakları.ve Çimsa’nın stratejisi 

tanımlanmıştır. 

Raporun 22. Sayfasında Çimsa’nın birincil temasının ‘’ İnsan Odaklılık, Müşteri Memnuniyeti 

Ve Pazar Odaklılık, Ekonomik Performansa Dayalı Başarı, Sürdürülebilirlik’’ olduğu 

görülmektedir. 
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2018 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizde Stratejik Odak Ve Geleceğe Yönelim 

kılavuz ilkesinde Raporun 24.sayfasında  

Stratejik odaklar: ‘’Kârlı büyüme, Pazar odaklılık, Operasyonel mükemmellik, İnorganik 

büyümedir. 

Stratejik temeller: İnavasyon, İnsan kaynakları,Teknoloji ve Sürdürülebilirlik olarak 

belirlenmiştir.Buna ek olarak 2017 yılında belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda odak 

noktası: Çimsa’nın Birincil Temaları belirlenmiştir. 

Yıllar arası karşılaştırmalar: 

2016 yılı entegre raporunda strateji odak olarak ilk öncelikle belirli bir tanımın yapıldığı 

sonrasında ise ticari ve sürdürülebilirlik olarak hedeflerin ikiye ayrıldığı görülmüş bunların 

detaylı şekilde anlatımı verdiğimiz sayfa sayılarında açıkça anlatılmıştır. 

2017 yılı entegre raporunda ise 2016 yılında belirlediği işletmeye yönelik hedeflerden değer 

yaratma amacını taşıyan hedeflerin oluşturulmaya başlandığı görülmektedir. 2016 yılında 

hedeflerin verilen sonuçlarla ve yapılan çalışmalarla gösterildiği bir raporken 2017 yılında 

belirlenen hedeflerin tanımlamaları ve neyi amaçladığı bunun yanında beş yıllık hedeflerin 

belirlendiği de bu rapora eklenmiştir. 

2018 yılı entegre raporunda stratejik hedeflerini 2016 ve 2017 yılı hedefleriyle uyumlu olarak 

devam ettirmiştir. 2017 yılına göre hedef temasını daha odak noktası olacak şekilde Çimsa için 

önemli değer oluşturabilecek ‘’Birincil Temalar’’ şeklinde açıklamıştır. 

Bilgiler arası bağlantı kılavuz ilkesi 

Tablo 2: Bilgiler Arası Bağlantı Kılavuz İlkesi Atıf Sayısı 

Alt Başlık                                        Anahtar Kelime              Rapor Sayısı               Atıf Sayısı 

Kuruluşun stratejisi ve kaynak aktarımı planları  ile   bilgiler  arasındaki bağı 0 

Mevcut Kaynak Aktarımı 3 0 

Kaynak aktarım planı 3 0 

Kuruluşun Hedeflediği Performansa Ulaşmak İçin Kaynakları Nasıl 

Birleştireceği  Veya Başka Yatırımlar Yapıp Yapmayacağı 

1086 

Performans 3 442 

Yatırım 3 644 

Çimsa’ya karşı Risk Ve Fırsatlar,, Çimsanın yaklaşımı   

   

746 

Risk 3 596 

Fırsatlar  3 80 

Risk Yönetimi 3 70 

Sermaye öğelerini iş modelinde kullanımı 65 

Sermaye Öğeleri 3 11 

Finansal sermaye 3 9 

Üretilmiş sermaye 3 8 

Fikri sermaye 3 9 

İnsan sermayesi  3 10 

Sosyal ve ilişkisel  sermaye 3 8 

Doğal sermaye 3 10 

Finansal bilgiler 50 

Finansal Durum Tablosu 3 50 

Toplam 1947 
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Tablo incelendiğinde en fazla geçen kelime (f=644) ‘’yatırım’’ kelimesine atıfta bulunulmuştur. 

Daha sonrasında ise (f=596) ‘’risk’’ ve (f=442) ‘’performans’’ kelimelerine atıfta 

bulunulmuştur. Raporlara baktığımızda en az vurgulanan sözcüklerin (f=0) ‘’mevcut kaynak 

aktarımı’’ ve ‘’kaynak aktarım planı’’ olduğunu görmekteyiz.  

Raporda Bilgiler Arası Bağlantı kılavuz ilkesinde toplam olarak 1947 atıf yapılmış, en fazla atıf  

(f=1086) ‘’Kuruluşun Ulaşmak İstediği Performans İçin Kaynakları Nasıl Birleştireceği Veya 

Başka Yatırımlar Yapıp Yapmayacağı’’, en az atıf ise (f=0) ‘’Kuruluşun stratejisi ve kaynak 

aktarımı planları ile bilgiler arasındaki bağı’’ konularında yapılmıştır. 

Bilgiler arası bağlantı kılavuz ilkesi ile ilgili olarak en çok (644) Yatırım kelimesine atıfta 

bulunulmuş, yatırım kelimesi üç raporda da kullanılmıştır.  Raporda geçen kelimeler ile örnek 

ifade, sayfa sayıları ve yıllar itibariyle karşılaştırmalar aşağıda verilmiştir: 

2016 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizde Bilgiler Arası Bağlantı kılavuz ilkesinde 

Raporun 39. Sayfasında finansal mevcut kaynakları; Finansal olarak verilmiştir. 

Mevcut kaynaklar hakkında bilgiler verilmesine rağmen kaynak aktarımı ile ilgili bilgiye 

rastlanmamıştır. 

2017 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizde Bilgiler Arası Bağlantı kılavuz ilkesinde 

Raporun 7.sayfasında finansal veriler rakamsal olarak verilmiştir. 

Mevcut kaynaklara yönelik bilgilerin olmasına rağmen bunların kaynak aktarımı konusunda 

açık ve net ifadelerin yer almadığı görülmektedir 

2018 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizde Bilgiler Arası Bağlantı kılavuz ilkesinde 

Raporun 7. Sayfasında finansal verilerine Genel Müdür mesajıyla değinilmiştir.  

Mevcut kaynaklara yönelik bilgilerin olmasına rağmen bunların kaynak aktarımı konusunda 

açık ve net ifadelerin yer almadığı görülmektedir. 

Yıllar itibariyle karşılaştırma yaptığımızda 2016 yılı entegre raporunun sermaye ögeleri 

açısından incelenmesinde daha çok açıklama şeklinde olduğunu görmekteyiz sayısal verilerin 

rapora dahil olmadığını görmekteyiz.2016,2017,2018 yılı entegre raporunu ortak 

değerlendirecek olursak bilgiler arası bağlantı kılavuz ilkesi bağlamında İçerik,sermaye ve 

finansal açıdan incelediğimiz raporda sunulan değerlerin birbiriyle ilişki halinde olduğu tanımı 

verilen veya raporda gösterilen öğelerin nicel verilerle desteklenmiş olan finansal durum 

tablolarına da raporda ulaşmak mümkün olduğu yalnız kaynak aktarımı konusunda net 

ifadelerin bulunmadığı bilgiler arası bağın mevcut kaynak aktarımı hakkında bir bilgiye 

ulaşılamadığı için bilgiler arası bağın zayıf olduğu görülmektedir. 

Paydaşlarla ilişkiler kılavuz öğesi 

Tablo 3: Paydaşlarla ilişkiler ile ilgili rapor ve atıf sayısı 

Alt başlık  Anahtar Kelime  Rapor Sayısı Atıf Sayısı 

Paydaşların değer algısı 584 

Paydaş  3 238 

Kurumsal sorumluluk  3 27 

Kurumsal politikalar 3 7 

Toplantı  3 300 

S-A Etik ilkeleri  3 12 

Toplam  584 
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Tablo incelendiğinde paydaşlarla ilişkiler kapsamında en fazla atıf (f=300) ‘’Toplantı’’ 

kelimesine yapılmıştır. Sonrasında ise (f=238) ‘Paydaş ‘’ kelimesine değinilmiştir. En az 

değinilen kelime ise (f=7) ‘’Kurumsal Politikalar’’ olmuştur. 

Paydaşlarla ilişkiler kılavuz ilkesinde toplam olarak 584 atıf yapılmıştır. Raporda geçen 

kelimeler ile örnek ifade, sayfa sayıları ve yıllar itibariyle karşılaştırmalar aşağıda verilmiştir: 

2016 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizde Paydaşlarla İlişkiler kılavuz ilkesinde 

Raporun 34.- 37. Sayfalarında ‘’Paydaşlarımız’’ başlığı altında ifadelere yer verilmiştir. 

2017 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizde Paydaşlarla İlişkiler kılavuz ilkesinde 

Raporun 30. Ve 31. Sayfasında ‘’Paydaş İlişkileri, Öncelikleri Ve İletişim Kanalları’’ adı 

altında başlık oluşturulmuş ve 2016 entegre raporundan farklı olarak paydaşlar için önceliklerin 

belirlenmesi stratejik odak ve geleceğe yönelim ilkesine paralel olarak sunulmuştur. 

2018 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizde Paydaşlarla İlişkiler kılavuz ilkesinde 

Raporun 34. sayfasında paydaş grubunu tanımlamıştır. 

Yıllar itibariyle yapılan karşılaştırma: 

Şirket, bu grupta yer alan paydaşları ile işbirliğine değinmiş ve paydaş iletişimi, Çimsa 

açısından talep ve beklentileri doğru anlamak, ölçümlemek ve değerlendirmek 2016 yılı entegre 

raporunda sunulan paydaş grubu tanımlanmış ve paydaşlar için iletişim kanalında yalnız 

yapılan toplantılar, paydaşların kimler olduğu, sunumlar gibi konulara değinilmiş fakat tam 

anlamıyla açıklamalarda bulunulmamıştır.  

2017 yılı entegre raporunda paydaş grubu tanımı yapılmış ve bu paydaşlar için Çimsa’nın 

belirlediği önceliklerin de rapora dahil edildiği paydaşların değeri hissettirilmeye özen 

gösterilmiş, paydaşların şirket faaliyetlerine ulaşabileceği iletişim kanalları raporda 

belirtilmiştir. 2016 yılı entegre raporundan farklı olarak burada yapılan sunum, katkıların neler 

olduğu ve bunların nerede paylaşıldığına dair bilgilerin verildiği bir tablo oluşturularak şeffaflık 

sağlanmıştır. 

2018 yılı entegre raporunda paydaş ilişkileri konusunda öncelikli olarak paydaşlar tanımlanmış 

onlar için öncelikler belirlenmiş ve hangi yollarla iletişimin sağlandığı tablo olarak 

gösterilmiştir. 2017 yılı entegre raporunda değinilen ‘’yapılan sunum, katkı ve nerede 

paylaşıldığına’’ dair bilgiler rapora eklenmemiştir.adına son derece değerli bir platform 

sunmaktadır.’’ şeklinde sunulmuştur. 

Önemlilik kılavuz ilkesi 

Tablo 4: Önemlilik ile ilgili rapor ve atıf sayısı 

Alt başlık  Anahtar Kelime Rapor Sayısı Atıf Sayısı 

Önemlilik derecelendirmesi ve önemliliği belirleme de değer öğesi 97 

Öncelikler 3 51 

Değer Yaratma 3 46 

Çimsa’nın öncelik temaları 221 

Biyo – çeşitlilik  3 13 

İklim ve çevre yönetimi 3 208 

Finansal konularda öncelik belirleme süreci 225 

Etik  3 81 

Kurumsal yönetim 3 144 

Toplam  543 
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Tablo incelendiğinde Önemlilik ile en fazla (f=144) ‘’kurumsal Yönetim’’ kelimesinin geçtiği 

görülmektedir. Daha sonrasında ise (f=208) ‘’iklim ve Çevre Yönetimi’’ en az kullanılan 

kelimenin (f=13) ‘Biyoçeşitlilik’ olduğu görülmektedir. 

Önemlilik kılavuz ilkesine toplam olarak 543 atıf yapılmıştır. En fazla atıf Finansal Konularda 

Öncelik Belirleme Süreci, en az atıf Önemlilik Derecelendirmesi Ve Önemliliği Belirleme De 

Değer Öğesi konusunda yapılmıştır. 

Raporda geçen kelimeler ile örnek ifade, sayfa sayıları ve yıllar itibariyle karşılaştırmalar 

aşağıda verilmiştir: 

2016 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizde Önemlilik kılavuz ilkesinde Raporum 36. 

Sayfasında Çimsa’nın önemlilik ilkesi gereği paylaşılan Sürdürülebilirlik öncelikleri Çimsa için 

önemli konular kapsamındadır. 

2017 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizde Önemlilik kılavuz ilkesinde Raporun 35. 

Sayfasında Çimsa Çimento önceliklerini önemlilik ilkesi gereği sermaye öğelerini kapsayacak 

biçimde belirtmiştir. 

2018 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizde Önemlilik kılavuz ilkesinde Raporun 37. 

Sayfasında Çimsa’nın öncelikleri 2017 yılında olduğu gibi aynı çerçevede belirlenmiş yine aynı 

şekilde paydaş ve Çimsa için önem derecelendirilmesi yapılmıştır. 

2016 yılı entegre raporunda belirlenen öncelikler sürdürülülebilirlik başlığı altında Çimsa ve 

Paydaşlar önceliklendirmesinde ilk üç önceliğinin ‘’etik ve kurumsal yönetim, paydaşlarla 

ilişkiler, iklim ve çevre yönetimi’’ önem derecesinde yüksek öneme sahip olduğu 

görülmektedir.  

2017 yılı entegre raporunda ise Çimsa’nın önceliklerinin değiştiği daha çok sermaye öğelerini 

kapsayan konuların öncelik kapsamında değerlendirildiğini oluşturulan tabloda verilen 

derecelendirmesini ve ilk üç önceliğinin ‘’ İş Sağlığı ve Güvenliği, Kârlılık ve Temettü, Şirketin 

Ekonomik Performansı’’ olarak değiştiğini görmekteyiz. 

2018 yılı entegre raporunda ise 2017 yılı ile benzer öncelik belirlediği ve önem 

derecelendirmesinde ilk üç önceliğinin ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği, Kârlılık ve Temettü, Şirketin 

Ekonomik Performansı’’yine aynı değerler olduğu diğer konularda da öncelik sıralamasının 

değişmediğini tablodan görmekteyiz. 

Kısa Ve Öz Olma Kılavuz İlkesi 

Tablo 5: Kısa ve Öz Olma ile İlgili Rapor ve Atıf Sayısı 

Alt başlık  Anahtar Kelime Rapor Sayısı Atıf Sayısı 

Raporda geçen ifadelerin tekrar edilebilirliği 1356 

Kârlı  3 59 

Paydaşlar 3 238 

Sürdürülebilirlik 3 237 

Çevre 3 462 

Hedef 3 360 

Toplam  1356 

 

Tablo incelendiğinde en fazla atıf yapılan kelime (f=462) ‘Çevre’ olmuştur. Sonrasında ise 

(f=360) ‘hedef’ kelimesi, en az atıf yapılan kelimenin (f=59) ‘Kârlı’ olduğu görülmektedir. 

Kısa ve Öz olma İlkesine toplam 1356 atıf yapılmıştır. Raporda geçen kelimeler ile örnek ifade, 

sayfa sayıları ve yıllar itibariyle karşılaştırmalar aşağıda verilmiştir: 

2016 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizde Kısa Ve Öz Olma kılavuz ilkesinde Entegre 

rapor sayfa sayısına bakıldığında ‘’210’’ sayfa olduğu görülmektedir. Ayrıntılı başlıklar ve 
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tekrar eden birden fazla cümlenin geçtiği saptanmıştır. Örneğin ‘’246 Milyon TL Net Kâr’’ 

ifadesi raporda beş kez farklı başlıklar altında kullanılmıştır. Diğer çimento işletmesinin entegre 

rapor sayfa sayılarına baktığımızda ise genel olarak Oyak Çimento bünyesinde bulunan Adana 

Çimento 2016 yılı entegre raporu ‘’Beyaz Kuğu’’ olarak adlandırılmış ve ‘’23’’ sayfadır. Aslan 

Çimento ise ‘’Gücün Doğası’’ olarak adlandırılan entegre raporu yine ‘’23’’ sayfadan 

oluşmaktadır.  

2017 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizde Kısa Ve Öz Olma kılavuz ilkesinde 2017 

Entegre rapor sayfa sayısına bakıldığında ‘’208’’ sayfa olduğu ve ayrıntılı başlıkların ve tekrar 

eden cümlelerin oldukça fazla olduğu görülmektedir.  

2018 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizde Kısa Ve Öz Olma kılavuz ilkesinde 2018 

Entegre raporuna baktığımızda ise rapor sayfa sayısının ‘’238’’ sayfaya çıktığını görmekteyiz. 

Yıllar itibariyle karşılaştırma: 

2016 yılın entegre raporunun içindekiler kısmına baktığımızda sekiz başlıktan oluştuğunu ve 

bu başlıkların kendi içinde farklı başlıklara ayrıldığını görmekteyiz. 2017 entegre raporunun 

içindekiler kısmına baktığımızda yedi farklı başlığın bulunduğu ve bu başlıklardan ‘’Strateji ‘’ 

başlığının ‘’Strateji Ve Paydaşlar’’ olarak değiştirildiği yine ‘’Strateji başlığı altında 

gördüğümüz ‘’Risk Ve Fırsatlar’’ için ayrıca başlık altında değerlendirildiğini görmekteyiz. 

2017 yılı Entegre raporunda ayrıca 2016 yılı Performansına da yer verildiği görülmektedir. 

2018 yılı Entegre Raporunda 2016 yılı entegre raporuna benzer şekilde sekiz başlık kullanılmış 

bu başlıklar 2017 yılı Entegre Rapor yapısıyla benzerlik göstermiş fakat 2017 yılı 

performansına 2018 yılı entegre raporunda yer verilmemiştir.  Entegre raporun kısa ve uzun 

olması açısından baktığımızda sayfa sayılarının birbirine yakın olduğu 2018 yılı entegre 

raporunun diğer iki yıla göre daha uzun olduğu görülmektedir. 

Güvenilirlik Ve Eksiksizlik Kılavuz İlkesi 

Tablo 6: Güvenilirlik ve eksiksizlik  

Alt Başlık  Anahtar Kelime  Rapor Sayısı  Atıf Sayısı 

İşletme İçi Denetim Çalışmaları 463 

İç denetim  3 26 

Objektif Güvence 3 4 

Bağımsız Denetim- Denetçi  3 177 

Gerçeğe uygun  3 256 

Şirket Performansını Etkileyen Durumlar Olumsuz Yanları Ortadan 

Kaldırmak İçin Uygulanan Çalışmalar 

73 

Olumlu yanlar  3 33 

Olumsuz yanlar  3 26 

İyileştirme çalışmaları 3 14 

Toplam  536 

 

Tablo incelendiğinde Güvenilirlik Ve Eksiksizlikle ilgili en çok (f=256) ‘Gerçeğe Uygun 

Değer’ kelimesi kullanılmıştır. Sonrasında (f=177) ‘Bağımsız Denetim- Denetçi’ , en az atıf ise 

(f=4) ‘Objektif Güvence’ kelimesine yapılmıştır. 

Güvenilirlik ve Eksiksizlik ile ilgili toplam atıf sayısı 536’dır. En fazla atıf (f=463) ‘İşletme İçi 

Denetim Çalışmaları’ konusunda yapılmıştır. Raporda geçen kelimeler ile örnek ifade, sayfa 

sayıları ve yıllar itibariyle karşılaştırmalar aşağıda verilmiştir: 

2016 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizden Güvenilirlik Ve Eksiksizlik kılavuz 

ilkesinde Raporun 92. Sayfasında güvenilirlik açısından Bağımsız Denetçi Raporu yer almakta 

raporda belirtilen bilgilerin güvenilir olduğunu göstermektedir. 
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2017 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizden Güvenilirlik Ve Eksiksizlik kılavuz 

ilkesinde raporun 120. Sayfasında güvenilirlik kılavuz ilkesi Bağımsız Denetçi Raporunayer 

almaktadır. 2017 yılı entegre raporunda ayrıca raporun 121. Sayfasında ‘’ Şerefiye değer 

düşüklüğü testi, Finansman maliyetlerinin aktifleştirilmesi’’ konularında denetimin yapıldığına 

yer verilmiştir. 

2018 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizden Güvenilirlik Ve Eksiksizlik kılavuz 

ilkesinde Raporun 124. Sayfasında Bağımsız Denetçi Raporuna göre gerçeğe uygun değerlerin 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Raporun 124. Ve 125. Sayfasında 2017 yılı entegre raporunda yer 

verilen ‘’ Şerefiye değer düşüklüğü testi, Finansman maliyetlerinin aktifleştirilmesi’’ 

konularında denetimin yapıldığına yer verilmiştir. 

Yılar itibariyle karşılaştırma: 

2016 yılı Entegre Raporuna bakıldığında iç denetim organından ve neler yaptığından 

bahsedilirken 2017 ve 2018 yılları raporlara baktığımızda iç denetimin yalnız İş Güvenliği ve 

Çevre Yönetimi konularında kısaca değinildiğini görmekteyiz. Bağımsız denetim açısından 

baktığımızda üç yılda da aynı firmaya yaptırılan dış denetimde Türkiye Muhasebe 

Standartları’na uygun konsolide tabloların gerçeğe uygun değerlerin kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Güvenilirlik bakımından üç yıla ait raporun konsolide tabloları gerçek yani güvenilir 

bilgilerin kullanıldığını göstermektedir 

Tutarlılık Ve Karşılaştırılabilirlik Kılavuz İlkesi 

Tablo 7: Tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik ile ilgili rapor ve atıf sayısı   

Alt Başlık  Anahtar Kelime  Rapor Sayısı Atıf Sayısı 

Şirketin Tutarlık İlkesi Gereği Kullandığı İş Modeli 30 

İş Modeli 3 30 

İş Modelinde Kullanılan Öğeler 855 

Geçmiş Yıl Performans(2016-2017-2018) 3 794 

Girdiler  3 46 

Çıktılar 3 15 

Toplam  885 

 

Tablo incelendiğinde en çok (f = 794) Geçmiş yıl performans, daha sonra (f = 46) Girdi (İş 

Modeli) kelimelerinin geçtiği görülmektedir. En az ise Çıktı (f =15) kelimeleri geçmiştir. 

Raporlarda Tutarlılık ve Karşılaşılaştırılabilirlik konusunda toplam 885 atıf yapılmıştır. İş 

Modeli 30, İşletmenin İş Modelinde kullanılan Öğelere 855 atıf yapılmıştır. 

Raporda geçen kelimeler ile örnek ifade, sayfa sayıları ve yıllar itibariyle karşılaştırmalar 

aşağıda verilmiştir: 

2016 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizden Tutarlılık Ve Karşılaştırılabilirlik kılavuz 

ilkesinde Raporun 25.sayfasında yer alan Çimsa İş Döngüsü tablosu ile raporlamada değer 

yaratma sürecinde tablo oluşturulmuş fakat sermaye öğelerinin yapılan iş modeli çerçevesinde 

nasıl değer yarattığına dair açıklamalarda bulunulmamıştır. 

2017 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizden Tutarlılık Ve Karşılaştırılabilirlik kılavuz 

ilkesinde Raporun 24-25. Sayfalarında tablo olarak oluşturulan iş modelinde 2017 yılı entegre 

raporun değer yaratma sürecinde vermiş olduğu değer öğelerine göre yaratılan değer 

belirlenmiş. 

Raporun 26-27. Sayfalarında değer yaratma süreci iş modeli o şekliyle kalmayıp daha fazla 

detaylandırılmış ana hedef belirlenip beş yıl içindeki hedefleri konusunda da açıklamalarda 
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bulunulmuş ve bu da 2017 yılı entegre raporun tutarlılık ilkesi açısından Çimsa Çimento’nun 

kendini revize ettiğini ve raporun belli bir ilkeye göre yol alacağını göstermiştir. 

2018 yılı kılavuz ilkelerini tek tek incelediğimizden Tutarlılık Ve Karşılaştırılabilirlik kılavuz 

ilkesinde Raporun 28-29. Sayfalarında oluşturulan iş modeli tablosu ve değer yaratma süreci 

tablo şeklinde oluşturulmuş 2018 yılı entegre raporun değer yaratma sürecinde vermiş olduğu 

değer öğelerine göre yaratılan değer belirlenmiş. 

Raporun 30-31. Sayfalarında oluşturulan üretilen değer ve hedefleri tablo şeklinde oluşturulmuş 

yine ana hedef belirlemesi yapılıp tabloya 2017 yılında farklı olarak ana hedeflerin 

gerçekleşmesi bakımından 2018 yılı performansı eklenmiş 2017 yılı entegre raporda koyulan 

beş yıl hedefinin ilk yılında ne kadar sonuca ulaşıldığı gösterilmiştir. 

Yıllar itibariyle bir karşılaştırma yapıldığında Çimsa 2016 ılı Entegre raporunda henüz çok yeni 

bir rapor olması nedeniyle tutarlılık açısından iş modeli ve değer yaratma sürecinde tutarlılık 

ilkesine göre hareket etmediği raporda açıkça gözükmektedir. Sermaye öğelerini değer yaratma 

sürecinde kullanmış fakat bunların neler olduğunu açıklamamıştır. Bu yüzden 2016 yılı entegre 

raporu tutarlılık açısından eksiklik göstermektedir. 

2017 yılı entegre raporuna baktığımızda ise Çimsa’nın bu raporda değer yaratma sürecini 

benimsediği ve bu konuda neler yaptığı ve önündeki beş yıl içinde de ne yapmak istediğine dair 

hedef tablosu oluşturduğu tutarlılık açısından da bu ilkeyi benimsediği görülmektedir. Değer 

yaratma sürecinde iş modelindeki sermaye öğelerinin ne şekildeki hedefe yönelik olarak 

gösterildiği tablolar gayet açıklayıcı ve anlaşılabilir olduğunun göstergesidir.  

2018 yılı entegre raporu tutarlılık esası gereği 2017 yılını baz alarak oluşturulmuş ve açıklanmış 

ek olarak değer yaratma sürecinde sermaye ögelerinin kullanımında oluşturulan ana 

hedeflerinin yanında 2017 yılında belirlenen beş yıllık hedeflerin 2018’de gerçekleşen 

performansına da yer vermiştir. 

5. Sonuç 

İşletme faaliyetlerine ilişkin bilgiler kurumsal raporlar vasıtasıyla sunulmaktadır. İşletme 

faaliyetlerinin şeffaflık ve hesap verilebilirliğini sağlamada etkin rol oynayan kurumsal 

raporlar, finansal performans sonuçlarının sunulduğu finansal raporlar ile sosyal, kurumsal ve 

çevresel performans sonuçlarının yer aldığı diğer çeşitli raporları ifade etmektedir. Tüm bu 

raporların temelinde yer alan finansal raporlar, sadece finansal performans sonuçlarını 

sunmakta ve bu performansa etki eden diğer faktörleri açıklamamaktadır. Diğer kurumsal 

raporlama türleri ise finansal sonuçlar üzerinde yaratılan etkiyi tam olarak açıklayamamaktadır. 

Bu durum işletme bilgilerine ihtiyaç duyan kesimlerin birden fazla rapora başvurmasını 

gerektirmektedir. Özellikle yatırımcıların işletme hakkında tek bir rapordan bilgi sahibi olmak 

istemesi ve finansal performans sonuçları ile bu performansa etki eden sosyal, kurumsal ve 

çevresel faaliyetlerin bir arada sunulması fikri geniş destek görmüştür. Bu amaçla tüm bu 

isteklerin yerine getirilmesine imkan sağlayan entegre raporlama düşüncesi ortaya çıkmıştır. 

Çalışmada 2016, 2017ve 2018 yılında Çimsa Çimento A.Ş.’nin 2016, 2017 ve 2018 yılı entegre 

raporları içerik analizi ile incelenmiştir. Bu raporlar, içerik ögeleri yönünden analiz edilmiştir. 

İşletmelerin hangi içerik ögesini ne düzeyde açıkladığına yönelik olarak gerçekleştirilen 

araştırmanın sonuçları şöyledir: 

 Şirketin yayınladığı raporlarda tüm içerik ögelerine yönelik açıklama 

yapmalarına karşın en çok açıklama Bilgiler Arası Bağlantı kılavuz ilkesine 

yöneliktir. Bu durum yatırım, performans, risk ve fırsatlar, sermaye öğeleri ile 

ilgili bilgileri açıkladıklarını göstermektedir. 
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 İşletmeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların özellikle merak ettiği, 

işletmenin sürdürülebilirliği, mevcut risklerin durumu, işletmenin risk yönetim 

stratejileri gibi konulara raporlarda yer verilmektedir 

 Entegre raporlarda en sık geçen kelimeler incelendiğinde, işletme adı ve diğer 

bilgileri dışında, yönetim, rapor, kurul ve finansal kelimelerinin geçtiği 

görülmektedir. Buradan hareketle raporlarda işletmenin yönetim anlayışı ve 

yapısı, yönetim kurulu ve işletme ile ilgili diğer kurullara ait bilgiler ve finansal 

bilgilere yönelik açıklamaların ön planda olduğu söylenebilir. 

 

 2016-2017-2018 yılı entegre raporlarına karşılaştırmalı olarak baktığımızda 

gördüğümüz sonuçlar raporların ortak olarak kılavuz ilkelerinin geneline 

uyduğu fakat bilgiler arası bağın mevcut kaynak aktarımı hakkında bilgiye 

ulaşılamadığından bağın zayıf olduğu 

 

 Kısa ve öz olma ilkesinde diğer çimento şirketlerinin hazırladığı entegre 

raporlara göre ‘’Oyak Çimento bünyesinde bulunan Adana Çimento 2016 yılı 

entegre raporu ‘’Beyaz Kuğu’’ olarak adlandırılmış ve ‘’23’’ sayfadır. Aslan 

Çimento ise ‘’Gücün Doğası’’ olarak adlandırılan entegre raporu yine ‘’23’’ 

sayfadan oluşmaktadır.’’ Daha fazla uzun ve ayrıntıya yer verdiği,  

 

 Tutarlılık ilkesi gereğince 2016 yılı verilerinde iş modelinde değer yaratma 

sürecinde verilerin açıklanmadığı fakat 2017 ve 2018 yılı entegre raporunda 

bunlara değinilerek tutarlılık ilkesini göz önünde bulundurduğunu 

göstermektedir. 
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Single Window System and the Innovations Brought by 2014 

Circulars in Turkey 
 

Yasin Galip Gençer1 

 

 
Abstract 

The aim of this study is to analyse the single window system which is developped for customs operations and to 

show the innovations that brought by 2014 circulars in Turkey. The paper starts with an introduction about the 

subject and continues with a brief literature review. The literature about customs operations, operations 

management and the developments in customs are proposed. Then the single window system is explained and the 

application examples from other countries are examined. The situation in Turkey is presented and the advantages 

of this system are analysed. The related laws and regulations that increased the workflow and effectiveness of 

customs operations are shown by their numbers. On the other hand, the study also informs about the current 

operations in Turkish customs. Digitalization and computerization of the customs operations are also under the 

scope of this paper. The study concludes by the current situation and the progress brought by many developments 

including the 2014 circulars for the operations in Turkish Customs. The aim is to focus on the specific subject and 

to create attention, thus the scope in this study is too narrow and the further studies should empirically and 

numerically analyse the progress by real numbers, focus groups and interviews with the professionals.  

Keywords: Operations Management, Customs, International Trade 

JEL Classification: M11, M16, M21 

 

 

1. Introduction 

Customs services are provided in all countries in order to check the goods leaving or entering 

the country. The reasons for the emergence of customs services are; to receive taxes on goods 

coming from or entering the country, to ensure the security of the country, and to keep the 

economy of the country alive. With the industrial revolution that started in the 19th century, 

there was an increase in demand in the field of international trade and this led the developed 

countries to review the customs services.  

The customs procedures applied at that time prevented the countries that wanted to increase 

their export activities. To overcome this obstacle, many developed countries have begun 

innovations and changes to make customs services even easier without compromising security. 

Because of these efforts, many agreements have been made aiming to improve customs services 

and international standards that have been developed. Customs services in Turkey is governed 

by the provisions of the Customs Act 4458. These laws in the customs service are expressed to 

apply on the goods and the vehicles within the customs territory of the Republic of Turkey. 

This law of the Republic of Turkey Customs Zone is valid and covers only the territory of the 

Republic of Turkey. This paper studies the single window system in Turkey and the innovations 

brought by the 2014 circulars.  

2. Literature Review 

Every country faces many problems in their customs operations. Operations management is a 

very complex subject and customs services also require many operational problems (Gencer, 

2019). According to Klitgaard (1988) problems in customs operations can be resolved by 

implementing a corrective strategy that consists of five distinct but related steps. McLinden 
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(2005) reiterates these steps in the context of customs corruption as follows: (1) changing 

administrative systems to remove the corruption-inducing combination of monopoly power 

combined with officer discretion plus limited accountability (2) selecting agents (in this case, 

customs officials) for incorruptibility as well as job-specific skills and educational 

qualifications (3) changing the rewards and penalties mix facing agents and clients (4) 

increasing the likelihood that corruption will be detected and punished and (5) altering attitudes 

towards corruption. The practical implementation of these steps would involve a range of 

activities (McLinden, 2005).  

Nonetheless, what is of concern to this study is how single window systems can be used to 

resolve the problems in customs operations. Referring to the five-step strategy, the introduction 

of automation would come as part of the activities necessary to implement a change of 

administrative systems to remove monopoly power, officer discretion and limited 

accountability (McLinden 2005). Automation systems and management information systems 

bring advantages in all areas including international customs operations (Akkucuk & Gencer, 

2017). The argument is that although computerisation will not change customs monopoly in 

matters of imports and exports, it will, however, reduce discretion and increase levels of 

accountability (Ndonga, 2013).  

Automation affects officials’ discretion in two ways. First, a well-designed system would 

streamline processes and substantially reduce face-to-face contact between customs officials 

and clients (Ferreira, Engelschalk & Mayville 2007). This would subsequently minimise 

opportunities for the inappropriate exercise of officials’ discretion. Second, the introduction of 

computerised systems would also increase customs transparency by improving the accessibility 

of relevant information. Such systems allow administrators to upload relevant legislation, 

policy changes and explanatory circulars on the internet where any interested parties can view 

them and be informed and made aware of their rights and requirements (Ferreira, Engelschalk 

& Mayville 2007). Automated systems also cater for customs accountability by providing an 

electronic audit trail of all processes which can be relied on for future evaluation and review 

(Ndonga, 2013). This would force customs officials to follow the defined rules and procedures 

as any corrupt practices would be traceable through the system (Ferreira, Engelschalk & 

Mayville 2007). 

3. Data and Method 

Customs services, in Turkey, as in all other countries also provided some controls. This practice 

is called Customs Control and is defined in Article 3 of the related law as follows: "Customs 

control statement, Turkey entrance of the transported goods between other countries and the 

Customs Area, exit, transit, transfer and carried out by the customs authorities to ensure the 

ultimate use and customs regulations governing the status of the goods not in free circulation 

and other regulations are implemented correctly; inspection of goods, verification of existence 

and authenticity of declaration data and electronic or written documents, examination of 

accounts and other records of enterprises, control of means of transport, control of baggage and 

other goods carried by them or above them and other similar practices covering the period 

between 2014-2018 in Turkey".  

Also, in the 10th Development Plan objectives related to customs services are given directly 

and indirectly and some policies concerning customs services are as follows: 

• Importance of imported products, such as domestic products, will be ensured in compliance 

with technical regulations on health, environment and energy efficiency. (Paragraph 486) 

• In the fight against informality, coordination and data sharing among institutions will be 

increased. The human and technological infrastructure of the administrations will be 
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strengthened within the framework of preventive and risk-oriented supervision. (Paragraph 

544) 

• Adequate human and institutional capacity will be established in the units concerned with the 

protection and supervision of intellectual property rights in the public sector, particularly 

judicial, customs and law enforcement services. (Paragraph 707) 

• In parallel with the developments in foreign trade, the physical infrastructure of the customs 

will be improved, the use of information technologies and single window application will be 

expanded, customs procedures will be accelerated and enabled. Bilateral customs agreements 

will reduce customs procedures and control-common door usage projects will be completed in 

one stop. (Paragraph 852) 

• Economic and social relations between the border regions will be improved. Transportation 

infrastructures reaching the border gates will be improved and service standards and capacities 

of the gates will be increased. (Paragraph 920) 

One of the most important issues addressed with the 10th Development Plan is the expansion 

of the single-window implementation of customs services in the field of foreign trade. The 

Single Window System, which was handled within the framework of the Transformation from 

Transport to Logistics Program, allowed changes in customs services. 

On the other hand, the Single Window System is used by many countries all over the world. 

The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) defines the Single Window 

System as 'the information and documents required for the goods subject to international trade 

and transportation within the framework of the regulations on import, export and transit 

transactions that can be submitted to the single application point in a standard format with 

international validity by the interested persons and carriers of the trade’. In accordance with the 

above definition, the World Customs Organization defined the Single Window System as the 

fulfillment of the provisions of the relevant legislation subject to import, export and transit 

transactions by entering the standardized information and documents of the trade and 

transportation parties from a single data entry point.  

The Single Window System aims to eliminate human-induced errors by performing document 

checks by the officers in charge of customs control with the integration of the Single Window 

System in an electronic environment. It also aims to shorten the transaction times, prevent 

document forgery and enable companies to increase their competitiveness by reducing 

transaction costs. 

Furthermore, Single Window Systems can be divided into four groups within the framework of 

the parties connected to the system. State-Government, Private Sector-Government, Private 

Sector-Private Sector and Country-Country related transactions can be included in the scope of 

single window system. The first stage is a single window system; which is a Customs Single 

Window System that designed to ensure the realization of paperless environment in customs 

operations. In order to complete the customs procedures regarding the entry and exit of the 

goods into the customs zone; and these are the models in which the applications related to the 

permits to be obtained from the required institutions and organizations are forwarded directly 

to the customs administration by the issuing institutions in electronic medium. The second stage 

is a single window system in the transport sector, such as ship agencies, port authorities and 

airport administration, that is involved in the transactions related to entry and exit of goods 

which can be carried out electronically. The third stage is a single window system on the 

information flow on payments and logistics operations those can be included. Lastly, the fourth 

stage is the single window system on country-type regional systems where international 

connection is possible. 
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It is obvious that to sustain the import and export operations in Turkey there are about 330 

different types of documents which should be included in the customs declaration. Among 

these, only 21 documents are obtained from customs administration and the remaining 309 

documents are obtained from different institutions and organizations. Therefore, it is a very 

costly and time consuming procedure for obliged parties to apply to such different institutions 

and organizations in order to obtain documents. Such challenges of international trade are 

similar in all countries of the world. Based on such determinations in the United Nations Trade 

Facilitation and Electronic Commerce Center within the United Nations, international trade and 

transportation allows those who are engaged in international trade to submit the necessary 

information and documents from a single point called Single Window System and thus to obtain 

the result from a single point. It has recommended the establishment of a system that prevents 

loss of time in customs due to the length of the process (UN Trade Facilitation and Electronic 

Commerce Center Decision No: 33). The use of the single window system adopted by the 

European Union because of simplification and acceleration of foreign trade transactions is 

supported by the United Nations recommendation and the World Customs Organization and 

the World Trade Organization (WTO). 

4. Conclusion 

The introduction of single window systems in several agencies including the Philippines, 

Georgia and Qatar Customs has successfully decreased operational problems by substantially 

reducing face-to-face contact between customs officials and clients; increasing customs 

transparency by improving the accessibility of relevant information; and tightening customs 

accountability by providing an electronic audit trail of all processes. Thus, the introduction of 

single window systems in developing countries is guaranteed to have a positive influence in the 

fight against customs operational problems (Ndonga, 2013).  

However, automation by itself does not provide a comprehensive solution to customs’ 

problems. The introduction of single window systems should be accompanied with other 

integrity measures in order to thoroughly eliminate the problems in customs (Ndonga, 2013). 

The introduction of automation may shift the point of corruption to other customs processes 

that are not automated. Thus, comprehensive customs reform is necessary in order to eradicate 

the negative situations. Other reform measures aimed at improving customs integrity include 

the recruitment and training of new staff; raising customs officials’ salaries and investing in 

new technologies (McLinden, 2005).  

The case of Turkish Customs Single Window System is designed in two stages. The first stage 

is e-document application and it ensures the permits and conformity certificates issued by the 

relevant institutions which are transmitted to the Ministry of Customs and Trade in electronic 

environment. The second stage is the e-application which is the application that enables the 

obliged parties requesting permission and documents to make their applications to the Customs 

and Trade Presidency in order to forward the applications to the required institution. Within the 

scope of the works aimed at the implementation of the system, firstly, the e-document, which 

will enable the transfer of the permits and conformity documents sought in the annex of 

declaration to the Customs and Trade Presidency electronically, was completed. The e-

application which will ensure that the first application point in customs transactions will be the 

Customs and Trade Presidency, has been completed and the workflows have been prepared. 

However, efforts are underway to include the application process in the existing software. 

Applications until the e-application phase of the single window system is completed and 

necessary methods are made to the institution. 
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Within the scope of the Development of Common Administrative Practices action, it was 

decided to take the Single Window System e-application to the E-Government Gate. As a result 

of the studies carried out with stakeholder Institutions and Organizations, 125 document 

applications issued by 17 Institutions can be made through the E-Government gate and thus the 

e-application phase of the Single Window System is completed. As of 13.08.2018, Single 

Window System Portal has been closed and applications for documents can only be made 

through E-Government Gate. As of 01.01.2019, a total of 18.251.813 e-documents were sent to 

our Ministry by e-application.  

Although the works related to the Single Window System have been completed, the works such 

as updating the system and its compatibility with other programs are continuing. The realization 

of the Single Window System will provide many benefits. The benefits to be provided to 

traders, customs administrations and import and export permitting institutions are as follows: 

• Looking at the current situation, the permits issued for goods traded by the relevant institutions 

are checked manually by the customs inspection officers. As this information will be 

electronically controlled thanks to the compatibility of the Single Window System. 

• Counterfeiting will be prevented by transmitting the information about the documents directly 

to the customs administration by the relevant institution. 

• Looking at the current situation, the documents issued by the relevant institutions do not have 

a specific standard. Thanks to the Single Window System, documents issued by the relevant 

institutions can be issued to a certain standard. 

• Since the issued documents and the declarations in which these documents are used will be 

viewed through electronic media, traceability will be increased. 

• Costs of traders will be reduced in time and money and thus international competitiveness 

will increase. This is an important advantage which is also found among the intended 

substances. 

• Delays due to customs procedures will be reduced by using the Single Window System for 

the import and export controls of both the customs administration and other institutions. In this 

way, trade will become easier. 
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Kapasite Planlaması Modernizasyonunda Yeni Uygulamalar: 

Değişik Sektörlerden Örnekler 
 

Yasin Galip Gençer1 

 

 
Özet 

Bu çalışmanın amacı kapasite planlaması modernizasyonu konusunu incelemek ve mevcut durumda literatürde 

bulunan tekniklerin sahada uygulanabilirliğini irdelemektir. Ayrıca bu çalışma kapasite planlaması 

modernizasyonu ile ilgili yeni uygulamalar ve çağdaş yaklaşımlar açısından da bilgilendirici olmayı 

amaçlamaktadır. Kapasite, işletmenin üretim kapasitesinin bir ölçüsüdür. Ayrıca, bir işletmede belirli bir dönemde 

elde edilebilecek çıktı hacmi veya belirli bir dönemde kullanılan üretim faktörleri olarak da tanımlanabilir. 

Kapasite, aynı zamanda üretim sisteminin pazara cevap oranını belirler. Öte yandan kapasite planlaması konusu 

bir işletmenin ne kadar genişlemesi gerektiğini ve ne kadar kapasitenin arttırılması gerektiğini de içerir. Kapasite 

planlaması alanında geçmiş dönemin aksine yeni yaklaşımlar oluşmaktadır. Bunlardan en önemlileri ölçüm 

yöntemindeki gelişmeler, makine ve teknoloji odaklı üretimin ön plana çıkması ve planlamanın teknolojik 

cihazlarla koordineli çalışmasıdır. Bu çalışmada kapasite planlamasının modernizasyonu konusunda gerçek 

hayatta yaşanan gelişmelerden bahsedilmesi amaçlanmıştır. Mevcut çalışma sadece kapasite planlamasında 

modernizasyon konusuna dikkat çekmektedir. Bundan sonraki çalışmalar için önerilen bu gelişmelerin nicel 

araştırma yöntemleri ile araştırılıp istatistiksel sonuçlarla kapasite planlamasındaki güncel uygulamaların 

fayda/zarar analizlerinin yapılmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kapasite, operasyon yönetimi, kapasite planlaması, modernizasyon 

JEL Sınıflandırması: L24, M11, M21 

 

Recent Practices in Capacity Planning Modernization: Situation 

in Different Sectors 
 
Abstract 

The aim of this study is to examine the modernization of capacity planning and to analyze the applicability of the 

techniques currently available in the literature. In addition, this study aims to be informative in terms of recent and 

new approaches and contemporary approaches to capacity planning modernization. Capacity can be defined as the 

output volume that can be obtained in a given period for a business or production facility. Capacity also determines 

the response rate of the production system to the market. On the other hand, capacity planning includes how much 

an enterprise should expand and how much capacity should be increased/decreased. Contrary to the previous 

period, new approaches to capacity planning are emerging. The most important of these are developments in the 

measurement method, machine and technology-oriented production come and coordinated planning with 

technological devices. In this study, it is aimed to talk about the real life developments about modernization of 

capacity planning. The present study only draws attention to the issue of modernization in capacity planning. 

Keywords: Capacity Planning, Operations Management, Modernization  

JEL Classification: L24, M11, M21 

 

1. Giriş 

Bir işletmenin üretim kapasitesi, belli bir süre içerisinde üretim faktörlerini en uygun şekilde 

kullanarak üretilebilecek üretim miktarıdır. Günümüzde teknolojideki hızlı değişikliklerin bir 

sonucu olarak kapasite planlaması hesaplarında da gelişmeler olmasına rağmen, net ve gerçek 

bir kapasite planlaması ve ölçümü yapmak çok zordur. Kapasite planlama ve tahmin, bazı 
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durumlarda belirsizlikler ve değişkenler ile tam kapasitede çalışmayı etkileyen faktörler dikkate 

alınarak yapılır (Gencer, 2017). Günümüzdeki sanayi işletmelerinde karşılaşılan kapasite 

büyüklüğü, seçim problemi, çeşitli araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre çözülebilir. 

İşletmenin mevcut ve gelecekteki değişim ihtiyaçlarını karşılamak için kapasite seçimi yapması 

stratejik önem kazanmaktadır (Sozuer, 2011). İş yöneticileri, optimum kapasite boyutunu 

etkileyen iç ve dış faktörleri objektif önlemlere göre değerlendirerek kapasite planlaması 

yapmalıdır. 

Öte yandan; tanım olarak kapasite, belirli bir süre boyunca üretim oranı veya üretim miktarı 

olarak tanımlanabilir. İşletmeler, stratejik misyonlarına uygun olarak, zaman ve miktar 

bakımından mevcut ve gelecekteki talebi karşılamak için yeterli kapasiteye ihtiyaç duyarlar 

(Akkucuk & Gencer, 2017). Kapasite, işletmenin üretim kapasitesinin bir ölçüsüdür. Bir 

işletmede belirli bir dönemde elde edilebilecek çıktı hacmi veya belirli bir dönemde kullanılan 

üretim faktörleri olarak da tanımlanabilir. Kapasite, üretim sisteminin pazara cevap oranını 

belirler. Maliyet yapısı, müşterilere verilecek kaynakların verimliliği, teknoloji seviyesi, stok 

politikaları, iş gücü ihtiyacı ve hizmet seviyesi ile de ilgili olduğunu gösteren çalışmalar 

literatürde mevcuttur. 

Aşırı veya düşük belirtilen kapasite seviyeleri sorunlara neden olur. Belirlenen kapasitelerin 

yüksek olması durumunda, kapasite zaman zaman kullanılamayacak ve kaynaklar boşta 

kalacaktır. Öte yandan, düşük kapasite, belirli dönemlerde talebi karşılayamama nedeniyle 

müşteri kaybına neden olabilmektedir. İşletme sahipleri, belirtilen nedenlerle kapasite kavramı 

ile yakından ilgilidir. İşletme yöneticileri, akıllıca bir yatırım yapmak ve maliyet ile geliri 

dengelemek için kapasite seçimlerini dikkatli bir şekilde yapmalıdır. Bu bağlamda, işletmeler 

için kapasite planlaması çok önemlidir. Bu çalışmada amaçlanan mevcut kapasite planlaması 

literatüründen faydalanılarak, kapasite modernizasyonu konusunda mevcut durumun 

irdelenmesi ve güncel gelişmelerden bahsedilerek literatüre katkı sağlamasıdır. 

2. Literatür Tarama 

Bir üretim biriminin üretim miktarı açısından ne büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği, 

operasyonel literatürde kapasite planlamasının konusudur. Kapasite planlaması aynı zamanda 

bir işletmenin ne kadar genişlemesi gerektiğini ve ne kadar kapasitenin arttırılması gerektiğini 

de içerir. Kapasite planlama ve kontrol, toplam talebi karşılamak için gereken tüm üretim 

faaliyetlerinin seviyesini ve miktarını ayarlama çabalarını içerir (Daniel vd., 1997). 

Kapasite sorunlarının temel nedeni, talep edilen miktar ve zamandaki belirsizliktir. Bu 

belirsizliklere rağmen, üretim kaynaklarına duyulan ihtiyacı en doğru şekilde belirlemek şarttır. 

Yeterli kapasite, ortalama talep seviyesini karşılama kapasitesi ve ondan sapmalar olarak 

tanımlanabilir (Orhan vd., 2009). Gelecek dönemin istihdam seviyeleri ile verilen bir karar 

doğru veya yanlış olarak değerlendirilemez ve iyi veya kötü olarak değerlendirilemez. Her iki 

döneme ait kararlar yeni kararlara, satışlardan elde edilen yeni bilgilere ve planlama sürecinin 

kalan tahminlerine dayanarak verilmelidir (Akkucuk, 2014). 

Kapasite planlama, birbirine bağlı iki planlama aşamasından oluşur. Bunlar, ortalama üretim 

seviyesini belirlemek ve bu seviyeden sapma gerektiren durumları karşılamak için yapılan 

düzenleme planlarıdır. Kapasite planlama kararları mevcut kapasiteleri değerlendirmeyi, 

gelecekteki kapasite seviyelerini tahmin etmeyi, kapasiteyi etkileyecek faktörleri belirlemeyi, 

her yönden kapasite alternatiflerini değerlendirmeyi ve operasyonel amaçlara uygun kapasiteyi 

seçmeyi içerir (Gencer & Akkucuk, 2016). Günümüzde teknoloji alanındaki gelişmeler ve 

değişimler neticesinde gerçek bir kapasite planlama ve ölçümü yapmak zordur. Bazı 

durumlarda belirsizlikler ve değişkenler göz önünde bulundurulur ve tam kapasite çalışılmasını 

etkileyen faktörlerle kapasite planlama ve tahminleri yapılır. 
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3. Kapasite Planlaması 

Kapasite planlaması, uzun, orta ve kısa vadeli şeklinde 3 aşamada incelenmelidir. 

• Uzun Vadeli Kapasite Planlama: 

- Bina, araç ve kaynakların elde edilmesi veya düzenlenmesi için stratejik kararların alındığı bir 

tür planlama. 

- Stratejik kalite ve finansman, kapasite planlamasının ön saflarında yer almaktadır. 

- Uzun vadeli kapasite planlaması bir yıl veya daha fazladır. 

- Kapasite planlama, kaynak planlama, genel anlamda kaynak ihtiyaç planlamasıdır. 

• Orta Vadeli Kapasite Planlama: 

- Kiralama, işten çıkarma ve yeni makine satın alma gibi alternatiflerin karşılaştırılmasıyla 

kapasite belirlenir. 

- Orta vadeli kapasite planlaması aylık veya 3-6 aylık dönemlerde yapılmaktadır. 

• Kısa Süreli Kapasite Planlama: 

- Müşteri siparişleri nedeniyle bilinen taleplere dayalı bir planlama türüdür. 

- Uzun ve orta vadeli kapasite planlamasından oldukça farklıdırlar. Orta ve uzun vadeli kapasite 

planları gelecek için öngörülere dayanmaktadır. 

İşletmelerden bazıları kapasite planlamasını basit bir ölçüm süreci olarak görmektedir. Örneğin; 

demir ve çelik üreticileri, bir yılda üretilen çelik miktarının ton cinsinden kapasite ölçüsünü 

kullanmaktadır. Otomobil fabrikaları, bir yılda üretilen otomobil sayısını kapasite ölçüsü olarak 

kullanmaktadır (Ozcan, 2012). Ancak, bazı işletmelerde kapasite planlaması karmaşık bir yapı 

olarak görülmektedir. Kapasite ölçerken miktar ve zaman faktörlerini belirlemek zordur. 

Bununla birlikte, malzeme, süre ve işçilik açısından çok çeşitli ürünler üreten bir fabrika, miktar 

için ortak bir önlem bulmakta zorlanmaktadır. Örneğin; Bir konfeksiyon fabrikasında, yüzlerce 

farklı kıyafet türü vardır. Aynı zorluk zaman faktöründe de vardır. Fabrikalar farklı zaman 

dilimlerinde üretim yapabilirler. Günde 24 saat, üç vardiyada günde 24 saat, iki vardiyada 

günde 16 saat, normal çalışma saatlerinde günde 9 saat, fazla mesai, haftada 5-6 gün, hatta 

haftanın 7 günü gibi farklı çalışma süresi alternatifleri vardır. Kapasite, bu sonuçların her biri 

için farklı sonuçlarda hesaplanmalıdır. 

Üretime başlayan bir fabrikanın kapasitesinin ölçülmesi, üretim plan ve programlarının 

hazırlanmasında büyük öneme sahiptir (Gencer & Akkucuk, 2017). İstenilen zamanda istenilen 

miktarda mal üretecek programların hassasiyeti, kapasite değerlerinin uygun olması gerçeğiyle 

sağlanabilir. Diğer açılardan; insan gücü bir fabrikanın üretim kapasitesinde önemli bir 

faktördür. İnsan gücünün kapasite ayarlama ve değişkenlik açısından çok daha karmaşık olduğu 

ve ciddi yönetim sorunlarına yol açabileceği açıktır. İşletmelerde kapasite planlaması; makine 

kapasitesi ve insan gücü kapasitesi ayrı ayrı hesaplanır ve değerlendirilir. 

Modernizasyon sürecinde; kapasite planlamasında sermaye yoğun sanayi işletmelerinde, 

makine kapasitesi ön plandadır. İnsan gücü kapasitesi, makine kapasitesine göre düzenlenir. 

Emek yoğun sanayi işletmelerinde ise insan gücü kapasitesi, makine kapasitesinden daha 

belirgindir. Bu durumda makine kapasitesi, insan gücü kapasitesine göre düzenlenir. Ayrıca, 

endüstriyel işletmelerde bilgisayar tabanlı tasarım (CAD) ve bilgisayar tabanlı üretim (CAM) 

gelişimi sayesinde, makine kapasitesi ile insan gücü kapasitesi arasındaki etkileşimler 

eşzamanlı ve ortaklaşa düzenlenmektedir.  

İnsan gücü kapasitesinin hesaplanması, işgücü yoğun sanayi işletmelerinde kapasite planlaması 

sırasında çok önemlidir. İşletmelerdeki yöneticiler, mevcut işgücünü dikkate alarak üretim 

faktörlerini düzenler (Akkucuk & Sekercioglu, 2016). İşletmelerdeki insan gücü kapasite 

planlaması birçok faktör dikkate alınarak sistematik bir yaklaşımla yapılmaktadır. Ana 

faktörler; talep, finansal kaynaklar, makine kapasitesi, personel politikası ve zaman 

standartlarıdır. Bu faktörlerin en önemli talebi, üretilen mal ve hizmet talebini hesaba katarak 
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girişimin insan gücü planlamasıdır. Diğer faktörler talebe göre düzenlenmiştir. İnsan gücü 

kapasitesinin hesaplanmasında; işçi sayısı, adam / saat, ve eşdeğer ürün miktarı ölçü birimi 

olarak alınabilmektedir. Yeni dönemde ise insan gücü kapasite planlaması yapılırken, işgücü 

planlamasından elde edilen bilgilerden yararlanılmaktadır (Gencer, 2018). İşgücü planlaması, 

kuruluşun amacına ulaşmak için her bir göreve yeterli sayıda çalışan yetecek sayıda çalışan 

sağlama işidir. İşletmelerin kapasitesi arttıkça, kapasite artışı nedeniyle işgücü planlaması daha 

zor hale gelmektedir. Böyle bir durumda, işgücü planlamasının istenen kapasite seviyesinde 

üretebilmek için analitik ve sistematik olması gerekmektedir.  

4. Sonuç 

Kapasite planlaması konusunda geçmiş dönemin aksine yeni yaklaşımlar oluşmaktadır. 

Bunlardan en önemlileri ölçüm yöntemindeki gelişmeler, makine ve teknoloji odaklı üretimin 

ön plana çıkması ve planlamanın teknolojik cihazlarla koordineli çalışmasıdır. İşletmelerde 

insan gücü kapasite planlaması yapılırken; işgücü standartları belirlenmeli, işgücü devir 

oranları belirlenmeli, işletmenin amaçları objektif önlemlere göre planlanmalı ve bilgisayar 

tarafından düzenlenmelidir. Oluşturulacak kapasite planlaması dinamik bir yapı ile planlanmalı 

ve günün şartlarına göre değişkenlik gösterebilecek esnekliğe sahip olmalıdır. 

Kapasite planlaması konusunda alışılmışın aksine modernizasyon uygulamalarına 

rastlanmaktadır. Güncel durumda işletmeler, insan gücü kapasitesi ve kaynaklarını kullanmak 

yerine, yüksek teknoloji makine kapasitesini kullanmayı tercih ediyor. Fabrikalarda genel 

olarak tanımlanmış kapasite ölçümleri, fabrikalarda ayrıntılı hesaplamalar yapıldığında bir 

dereceye kadar yetersiz olabilmektedir. Üretim programlarını hazırlarken, fabrikadaki 

makinelerin gerçek ve maksimum kapasitelerini bilmek gerekir. Bir makinenin maksimum 

kapasitesi çalışma hızı, dayanıklılık, güvenilirlik ile hesaplanabilir. Gerçek makine kapasitesi 

genellikle maksimum makine kapasitesinin altındadır. Makinelerin iş akışı sistemine 

bağımlılığı, iş gücünün performansı, iş gücünün performansı birbirinden farklı olup, makine 

kapasitesinin tam kapasitede gerçekleşmesini etkilemektedir (Gencer, 2019). Makinenin 

kapasitesi, üretim teknolojisine ve işletmenin iş akışına göre değişebilir. Tek bir makinenin 

kapasitesi, makinenin değiştiği ve işlem sayısının düşük olduğu işletmelerde maksimum 

düzeyde gerçekleştirilir. Bununla birlikte, çok sayıda tür ve işlemi olan işletmelerde makinenin 

kapasitesi daha düşük olacaktır. Günümüzde bakıldığında, karmaşık işletmelerden dolayı 

sanayi işletmelerinde çok sayıda makine kullanılarak yapılan üretim, makine kapasitesinin 

kullanım oranını düşürmekte ve makine verimliliğini azaltmaktadır. 

Kapasite planlama kararları; mevcut kapasiteleri değerlendirmeyi, gelecekteki kapasite 

seviyelerini tahmin etmeyi, kapasiteyi etkileyecek faktörleri belirlemeyi, kapasite 

alternatiflerini finansal, ekonomik ve teknolojik olarak değerlendirmeyi ve operasyonel 

amaçlar için uygun kapasiteyi seçmeyi içerir. Kapasite kavramı ile işletme maliyetleri arasında 

yakın bir ilişki vardır. Eğer işletme uygun kapasite seviyesinde çalışmıyorsa, maliyet artar ve 

risk artar. Bu nedenle, kapasite planlamasının modernizasyonu konusunda yeni döneme ve hızla 

gelişen dünyaya ayak uydurmak stratejik önem arz etmektedir. Bu çalışmada kapasite 

planlamasının modernizasyonu konusunda gerçek hayatta yaşanan gelişmelerden bahsedilmesi 

amaçlanmıştır. Mevcut çalışma sadece kapasite planlamasında modernizasyon konusuna dikkat 

çekmektedir. Bundan sonraki çalışmalar için önerilen bu gelişmelerin nicel araştırma 

yöntemleri ile araştırılıp istatistiksel sonuçlarla kapasite planlamasındaki güncel uygulamaların 

fayda/zarar analizlerinin yapılmasıdır.  
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Günümüzde Kullanılan Modern Maliyet Yönetim Sistemleri 
 

Meral Gündüz1   Gülen Safi2 

 

 
Özet 

Günümüzde küresel pazarlarda artan rekabet koşullarında ortaya çıkan belirsizlikleri ve riskleri ortadan kaldırmak 

amacıyla etkin bir yönetim zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğun yerine getirilmesi için temel ve en önemli 

unsur doğru, güvenilir, zamanlı bilgidir. Bu bilgilerin en önemlilerinden biri de maliyet bilgisidir. Gelişen 

teknolojiyle birlikte hızla artan rekabet ortamında işletmelerin kullandıkları geleneksel maliyet sistemleri,  küresel 

rekabetin gerektirdiği hızlı, güvenilir ve doğru finansal bilgileri elde etmede yetersiz kalmıştır. Bu yetersizlikler 

seksenli yılların başlangıcında yeni maliyet sistemi arayışını başlatmıştır. Bu doğrultuda geleneksel maliyetleme 

yöntemlerine göre daha doğru sonuçlar veren ve yöneticilere karar alma sürecinden ışık tutan modern maliyet 

yöntemleri geliştirilmiştir. 

Bu çalışmada geleneksel maliyet sistemlerinin yetersizliklerinden bahsedilerek yukarıda belirtilen çağdaş maliyet 

sistemleri ve uygulanışı hakkında teorik bilgiler verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Maliyet sistemleri, yönetim muhasebesi, maliyet yönetimi 

JEL Sınıflaması: M41, M49 

 

Contemporary Cost Management Systems Used Today 
 

Abstract 

Today, effective management has become a necessity in order to eliminate the uncertainties and risks arising from 

the increasing competition conditions in global markets. Accurate, reliable, timely information is the basic and 

most important element for fulfilling this obligation. One of the most important of this information is cost 

information. Traditional cost systems used by enterprises in the rapidly increasing competitive environment with 

developing technology have failed to obtain the fast, reliable and accurate financial information required by global 

competition. These deficiencies started the search for a new cost system in the early eighties. In this respect, 

modern cost methods have been developed which provide more accurate results than traditional costing methods 

and shed light on the decision making process for managers. 

In this study, the deficiencies of traditional cost systems will be explained and theoretical information will be given 

about contemporary cost systems and their application. 

Keywords: Cost system, management accounting 

JEL Classification: M41, M49 
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1. Giriş 

Maliyet sistemleri, işletmede üretilen mamulleri hesap dönemi veyahut faaliyet dönemleri 

itibarıyla üretim maliyetini belirleyerek, giderleri izleyen ve kontrol edilmesine yardımcı olan 

sistemlerdir (Çabuk, 2003, s.111).   

Daha geniş bir ifade ile maliyet sistemi; işletme giderlerinin ihtiyaç duyulan biçim ve ayrıntıda 

sınıflandırması yapılarak izlenmesi, sınıflandırılan giderlerin ilgili gider yerlerine dağıtılması, 

stok maliyet giderlerinin dönem giderleri ve zararından çıkarılarak üretilen mamul maliyetine 

yüklenmesi ve mamulün birim maliyetini saptamak amacıyla kullanılan belgelerden, 

düzenlenen tablolardan ve tutulan kayıtlardan oluşur (Büyükmirza, 2016, s.82). 

Küresel rekabetin ortaya çıkması ve rekabet koşullarının değişmesiyle beraber, çoğu şirket 

müşteri memnuniyetine daha fazla önem vermeye başlamıştır. Müşteri memnuniyetinin 

sağlanması için gerekli olan başlıca unsurlar; düşük fiyat,  yüksek hız, yüksek kalite ve satış 

sonrası hizmetlerdir. Bunların sağlanması ancak düşük maliyetle mümkün olmaktadır. Bu 

sebeple yöneticiler maliyet konusuna daha fazla önem vermeye başlamışlardır (Öztürk, 2005, 

s.5). Maliyet rakamlarının daha doğru ve güvenilir bir şekilde elde edilmesi için çalışmalar 

yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Bu çalışmaların sonucunda da yeni maliyet sistemleri 

ortaya çıkmıştır. 

Geleneksel maliyet sistemleri; temeli birkaç yüzyıl öncesine dayanan, günümüzdeki modern 

üretim sistemlerine göre sık sık yetersiz kalan sistemlerdir. Bu tür maliyet sistemleri geleneksel 

üretim ortamlarında, bir başka deyişle standart mamullerin üretildiği, otomasyonun fazla 

olmadığı, üretimin daha çok emeğe dayalı olarak yapıldığı ortamlarda kullanılmaktadırlar 

(Ferdiş, 2010, s.6).   

Geleneksel maliyet sistemlerinin yetersiz kaldığı noktaları şu şekilde sıralayabiliriz (Çabuk, 

2003, s.112-113):  

 Yönetimin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması, 

 Üretim sürecini tam olarak yansıtmaması, 

 Performans değerlemenin yanlış ölçülere göre yapılması, 

 Sağladığı bilgilerin çok genel olması, 

 Kaynak (malzeme, işçilik, sermaye) tüketimini doğru olarak ölçmemesi ve kaynak 

maliyetlerini yüklemede gerçekçi olmaması, 

 Bilgi sağlamada çok geç kalması, 

 Sağladığı bilgilerin güvenilir olmaması, 

 Fazla stokları teşvik edici olması, 

 Gerçekçi olmayan maliyet dağıtımları yapması, 

 Geleceğe yönelik üretim planlama ve programlama için gerekli bilgileri 

sağlamaması. 

Bu doğrultuda maliyet yapısında meydana gelen değişimler sonucunda geleneksel maliyet 

hesaplama sistemleri yetersiz kalmıştır. Geleneksel maliyet sistemlerinin yetersiz kaldığı 

noktalara çözüm getirmek için günümüzdeki şartlara uygun modern maliyet sistemleri 

geliştirilmiştir. 

2. Modern Maliyet Sistemleri 

Gelişen teknolojiyle birlikte hızla artan rekabet ortamında işletmelerin kullandıkları geleneksel 

maliyet sistemleri,  küresel rekabetin gerektirdiği hızlı, güvenilir ve doğru finansal bilgileri elde 

etmede yetersiz kalmıştır. Bu yetersizlikler seksenli yılların başlangıcında yeni maliyet sistemi 

arayışını başlatmıştır. Bu doğrultuda geleneksel maliyetleme yöntemlerine göre daha doğru 
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sonuçlar veren ve yöneticilere karar alma sürecinden ışık tutan modern maliyet yöntemleri 

geliştirilmiştir. 

Bu değişimin temel sebebi otomasyona giden ve yeni teknolojileri uygulayan işletmelerin ürün 

maliyeti içerisindeki işçilik payının giderek düşmesi, yapılan sabit yatırımlar ve bunların 

işletme maliyetlerinin genel üretim giderleri üzerindeki etkilerinin de artmasıdır (Ferdiş, 2010, 

s.14). 

Bu gelişmeler çerçevesinde günümüzde kullanılan modern maliyet sistemleri aşağıdaki şekilde 

sıralanabilir: 

 Faaliyete Dayalı Maliyetleme (Activity Based Costing System) 

 Tam Zamanında Üretim (JIT) 

 Hedef Maliyetleme (Target Costing) 

 Kaizen Maliyetleme (Kaizen Costing) 

 Ürün Yaşam Dönemince Maliyetleme (Product Life Cycle Costing) 

 Toplam Kalite Yönetimi 

 Değer Akış Maliyetleme 

 Kısıtlar Teorisi (Theory of Constraints) ve Süreç Katkı Muhasebesi 

2.1.  Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi (FDM) 

Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi(FDM), birden fazla mamul çeşidiyle çalışan işletmeler için 

genel üretim giderlerinin mamullere yükleme zorluğunun ortadan kaldırılması ve bunların 

faaliyet merkezleri esas alınarak yüklenmesi amacına yönelik bir maliyet yöntemidir. 

(Yağmurlu, 2009, s.26). Faaliyete Dayalı Maliyetleme (FDM) İngilizce Activity Based Costing 

adının (ABC) çevirisi olarak literatüre girmiştir (Civelek ve Özkan, 2015, s.643). 

FDM, geleneksel muhasebe sisteminin belirleyemediği maliyet bilgilerini doğru ve güvenilir 

olarak üretir, imalatla ilgili genel giderlerin ayrıntılı olarak incelenmesi imkânı sağlar ve 

yöneticilerin maliyetleri farklı açılardan incelemelerine yardımcı olur (Tanış, 1999, s.149). 

FDM ortaya çıkan hataları kendi kendine düzeltmezken, verimsizliğe sebep olan yerleri ve 

bunların temel sebeplerini yöneticilere göstermektedir. FDM bilgisinin kullanıldığı faaliyete 

dayalı yönetim sistemleri, yöneticilerin işletmedeki faaliyetleri ve bu faaliyetlere konu olan 

maliyetleri anlamalarına yardımcı olarak, günümüz rekabet ortamında faaliyetleri daha mantıklı 

bir şekilde yürüterek kâr edebilen bir işletme haline gelmelerini sağlamıştır.  (Tanış, 1999, 

s.156-157). 

2.2. Tam Zamanında Üretim (TZÜ-JIT) 

Tam zamanında üretim felsefesi ilk olarak II. Dünya Savaşı zamanında Amerikan Savunma 

Endüstrisinin kullanmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yöntem günümüzde Japon firmalarında etkin 

olarak uygulanmaktadır (Dalcı ve Tanış, 2002, s.27).  

Tam zamanında üretim sistemi, bir mamul üretilirken, üretim hattında birbirini takip eden 

faaliyetlerin ihtiyaç duyulduğu anda ya da talep edildiğinde hemen gerçekleştirildiği sisteme 

denir (Atmaca ve Terzi, 2007, s.295).  Tam zamanında üretim sisteminin en önemli iki unsuru 

“küçük partiler halinde ve sık sevkiyat” yapılmasıdır (www.lojistikdunyasi.net). 

Bu sistemde zaman önemli olduğu için muhasebe kayıtları bakımından safha maliyet yöntemine 

benzemektedir. TZÜ sistemnde direkt işçiliğin önemi ve bu sistemde işçilik maliyetlerinin 

toplam maliyetler içindeki payı da azdır. Direkt işçilik giderlerinin toplam maliyetler arasında 

payının düşük olması sebebiyle bu giderler genel üretim giderleri arasında yer almaktadır 

(Özkan ve Esmeray, 2002, s.136). 
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TZÜ sistemi daha az muhasebe kaydı gerektirdiği için muhasebe süreci çok basit hale gelmiştir.  

Bu sistemde stok bulunmadığı için stok muhasebesi ve stok muhasebesiyle ilgili kırtasiyecilik 

giderleri ortadan kaldırılmıştır (Yağmurlu, 2009, s.31).  

2.3. Hedef Maliyetleme 

Hedef maliyetleme sisteminde piyasa araştırması yapılarak müşteri ihtiyaçları doğrultusunda 

mamulün özelliklerini belirleyerek ilk olarak “hedef satış fiyatı” ve daha sonra belirlenen bu 

fiyatla satılabilecek “hedef mamul miktarı” tespit edilir. İşletmeler üretime başlamadan önce, 

tasarım aşamasında ilk olarak o üründen ne kadar kazanacağını belirlemesi gerekir. Bu 

hesaplamalar sonucunda elde edilen hedef kâr, hedeflenen satış fiyatından çıkarılınca “hedef 

maliyet” elde edilmektedir (Civelek ve Özkan, 2015, s.668). 

Hedef maliyetleme süreci altı temel ilkeye dayanmaktadır. Bu ilkeler şu şekilde sıralanabilir 

(Aksoylu ve Dursun, 2001, s.363): 

 Fiyata göre maliyetleme, 

 Müşteriler üzerinde yoğunlaşma, 

 Ürün tasarımı üzerinde yoğunlaşma, 

 Geniş kapsamlı katılım, 

 Yaşam dönemince maliyet azaltma, 

 Değer zinciri katılımı. 

Hedef maliyetleme, üretim aşamasında kullanılan standart maliyet yönteminin aksine planlama 

ve tasarım aşamasındayken kullanılmaktadır. Hedef maliyetleme yönteminde amaç maliyet 

kontrolü yapmaktan ziyada maliyet planlaması yapmaktır (Kutay ve Akkaya, 2000, s.11). 

Hedef maliyet yaklaşımı rekabetin yoğun yaşandığı piyasalarda sürekli yeni ürünler sunmak ya 

da var olan ürünleri güncellemek durumunda olan işletmeler tarafından hayati bir öneme 

sahiptir. Fakat yenilenme gereği duymayan, klasik mamuller üreten işletmeler açısından hedef 

maliyet yaklaşımı az bir öneme sahiptir (Büyükmirza, 2016, s.864). 

2.4. Kaizen Maliyetleme 

Kaizen kelimesi “sürekli iyileştirme” anlamına gelen Japonca kökenli bir kelimedir. Kaizen 

felsefesi, hayatın her alanında; gerek iş yerinde gerek aile ve sosyal ilişkilerde yapılan iş ve 

eylemlerin sürekli olarak iyileştirilmesi gerektiği mantığını savunur (Imai, 1994, s.3). 

Kaizen maliyetleme ise, bir mamulün hayatının üretim safhasında maliyet azaltmak için 

uygulanan sürekli iyileştirme olarak tanımlanabilir (Altınbay, 2006, s.103). 

Kaizen maliyetleme sürekli iyileştirmelerle israfı ortadan kaldırılarak maliyetlerin azaltılmasını 

amaç edinmiştir. Bundan dolayı hedef maliyetlemeye kıyasla daha dinamik bir yapıya sahiptir. 

Ayrıca hedef maliyetlemenin aksine, faaliyetlerden yola çıkarak maliyet belirleme ve düşürme 

amacını gerçekleştirmek ister (Terzi, 2017, s.245). 

Bu sistemin amacı, daha önce belirlenen standartlara göre sürdürülen sabit bir üretim sürecine 

sahip olmak değildir. Sistemin temel amacı; üretimde meydana gelen kritik süreçlerde, sürekli 

iyileştirme yapmak şartıyla olgunlaşmış ve yeniliklere kapalı olan maliyet hatlarında devamlı 

bir şekilde maliyeti azaltmaktır (Altınbay, 2006, s.107). Kaizen, küçük ama kararlı adımlarla, 

üretim aşamasında maliyetleri sürekli olarak azaltmayı, sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir 

yönetim felsefesi ve yönetim tarzıdır (Civelek ve Özkan, 2015, s.675). 
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2.5. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 

Kalite kavramı “ürününün daha önce belirlenmiş olan uygunluğu olarak tanımlanmaktadır 

(Demircioğlu ve Küçüksavaş, 2009, s.34). Ancak küreselleşmenin etkisiyle günümüzde bu 

tanım yetersiz kalmıştır. Kalite kavramı günümüzde ise “müşterilerin isteklerine uygunluk” 

olarak tanımlanabilmektedir (Bıçak, 2006, s.3). 

Toplam kalite yönetimi (TKY), bir kuruluşta kaliteyi baz alarak, o kuruluşta bulunan tüm 

üyelerin katılımıyla, müşteri memnuniyetini sağlayarak uzun vadeli başarıyı amaçlayan ve 

kuruluşta bulunan tüm üyelerin ve toplumun yararını gözetmeyi sağlayan bir yönetim 

yaklaşımıdır (Uryan, 2002, s.37). 

Bir başka tanımla TKY, müşterilerinin beklentilerini yerine getirmek amacıyla yönetim, işgücü, 

tedarikçiler ve müşterilerin katılımıyla beraber ürün kalitesini ve sürecin sürekli gelişmesini 

amaçlayan bir yönetim anlayışıdır (Ustasüleyman, 2011, s.71) 

Kalite maliyeti ise, ortaya çıkabilecek hataları önlemek amacıyla yapılan faaliyetlerin, planlı 

bir şekilde kalite kontrolleri ile mamul üretim sürecinde ya da sonrasında meydana gelen hatalar 

sonucunda meydan gelen maliyetlerdir (Özbirecikli, 2001, s.83).Kalite maliyetlerini, kontrolün 

maliyetleri ve kontrol başarısızlığının maliyetleri olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. 

Kontrolün maliyetleri, önleme ve değerlendirme maliyetlerinden oluşur. Kontrol 

başarısızlığının maliyetleri ise, iç başarısızlık maliyetleri ve dış başarısızlık maliyetlerinden 

oluşmaktadır (Albez, Korkulu ve Yılmaz, 2016, s.156-1568) 

Kalite maliyetleri ile ilgili bilgiler yöneticilere düzenli olarak verilmelidir. Kalite maliyetleri 

hakkında, düzenli olarak raporlar verildiği takdirde yöneticilerin zamanında ve etkili kararlar 

almalarına yardımcı olmaktadır (Dalcı ve Tanış, 2002, s.140). 

2.6. Mamul Yaşam Dönemi Maliyetleme 

Mamul yaşam dönemi, bir işletmenin mamulüne ilişkin satışlarının çeşitli dönemler veya 

aşamalardan oluştuğunu ifade eden bir yaklaşımdır. Mamul yaşam dönemi (MYD) maliyetleme 

ise yöneticilere bir ürünün tüm yaşamı boyunca maruz kaldığı maliyetleri yönetme ve anlama 

konusunda bilgi sağlayan bir yöntemdir (Güneş ve Aksu, 2003, s.44). Bir mamul için mamul 

yaşam seyri beş dönem olarak ifade edilebilir. Bu beş dönem Sunuş (tanıtma), Hızlı Büyüme 

(gelişme) Büyüme, Olgunluk ve Gerileme (düşüş) dönemleridir (Apak, 2013, s.39-40). 

MYD maliyetlemesinin en temel amacı mamulün planlanması aşamasında karar vericilerin, bir 

mamulün yaşam sürecinin her aşamasında kullandığı maliyetleri hesaplama, analiz etme, 

tahmin etme, raporlama ve yönetme olanağı sunmaktır. MYD maliyetleme yönteminin dört 

genel amacı aşağıda verilmiştir (Güneş ve Aksu, 2003, s.49): 

 Planlama ve pazardan çekilme aşamalarında meydana gelen maliyetleri kapsayan 

faaliyet kârının, mamulün pazardayken ya da üretilirken kazanılıp kazanılmadığını ortaya 

koymak, 

 Planlama aşamasında, üretimle ilgili olmayan ve mamulle birlikte verilen; garanti, 

çevresel maliyetler gibi başlıca maliyetleri tanımlamak ve bu maliyetleri ortadan kaldırma ya 

da azaltmak için mamul üzerinde yapılması gereken tasarım değişikliklerini ortaya koymak, 

 Planlamacılara, alternatif mamul tasarımlarına ilişkin toplam yaşam dönemi 

maliyetlerini karşılaştırarak, bu alternatifler arasından en iyi seçimleri yapabilmeleri için destek 

sağlamak, 

 Etkin bir planlama yapabilmek ve faaliyetleri kontrol edebilmek amacıyla, 

maliyetlerin niteliklerini ve zamanlamasını tanımlamak. 

MYD maliyetlemesi, maliyet ve kârlılık analizi temeline dayanmaktadır. Bu yöntemin özelliği, 

stratejik planlama dönemi olarak giriş, gelişme, olgunlaşma ve düşüşten oluşan mamulün 
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beklenen ömrünün esas alınmasıdır. Bu yaklaşımda amaç, söz konusu değişik aşamalarda 

işletmenin alacağı en uygun pazarlama ve üretim kararlarıyla işletmeye en yüksek kârı 

sağlayabilmektir (Güneş ve Aksu, 2003, s.46). 

2.7. Değer Akış Maliyetleme  

Yalın üretim, en az kaynakla, en kısa zamanda, ucuz ve hatasız üretimi, müşteri talebine uygun 

bir şekilde, en az israfla ya da israfsız olarak, tüm üretim faktörlerini kullanarak potansiyellerin 

hepsinden faydalanan bir üretim sistemidir. Yalın üretim sisteminde, işletmenin bütün 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve değer akışının karakteristiklerine bağlı olarak ortaya çıkan 

maliyetleme sistemi “Değer Akış Maliyetleme” adını almaktadır (Karcıoğlu ve Nuray, 2010, 

s.70). 

Bu maliyetleme sistemi, işletmelere faaliyetleriyle ilgili sürekli gelişme ve iyileşme stratejileri 

sunarak, farklı bakış açıları kazandırır. Değer akış maliyetlemesi, işletmenin üretim ile ilgili 

maliyetlerine ürünlere, hizmetlere ya da bölümlere değil de değer akışına yüklenmesi sürecini 

kapsar (Aksoylu, 2014, s.263).  Değer akışı, değer üretmek ve müşterinin isteğini 

gerçekleştirmek için gerekli olan süreci ifade eder. Yalın düşüncenin faydalarının sağlanması 

için değer akışında; fabrika, tedarikçiler ve dağıtıcılar şeffaf ve senkronize olarak çalışmalıdır 

(Aktaş, 2013, s.68). Değer akışında üretilen mamulün maliyeti, belirli bir dönem boyunca değer 

akışında üretilen bütün mamullerin ortalama maliyetidir (Balcı, 2013, s.44). 

Muhasebe yönetimi bu sistemle kullanılmayan kapasiteleri belirleyerek ve bunları gerekli 

yerlerde kullanarak israfı önlemektedir. Bu maliyetleme sisteminde kapasitelerin verimli 

kullanıp kullanılmadığı ya da daha verimli ne şekilde kullanılabileceği araştırılmalı ve  yönetim 

kullanılmayacak kapasitelerle ilgili karar almalıdır (Deran, 2014, s.164). 

Değer akış maliyetlemede, geleneksel standart maliyetlemeye göre daha doğru bilgiler elde 

edilir. Değer akış maliyet bilgisi, değer akışının gerçek maliyetini kapsar. Elde edilen bilgi ve 

genel üretim maliyetlerinin ayırımı kolay tespit edilmektedir. Bu maliyetleme sistemi herkes 

tarafından rahatça anlaşılabilmektedir. Geleneksel standart maliyetleme de işletmedeki 

çalışanların büyük bir kısmı maliyet hesaplamalarını anlamamaktadır. Fakat değer akış 

maliyetleme sisteminde hesaplamaların anlaşılması basit ve insanlara fayda sağlamaktadır 

(Nuray, 2010, s.76).  

2.8. Kısıtlar Teorisi ve Süreç Katkı Muhasebesi 

Geleneksel maliyet sistemlerin yetersizliğini gidermek için geliştirilen yeni yaklaşımlardan 

ikisi kısıtlar teorisi ve kısıtlar teorisi temelli süreç katkı muhasebesidir. Aşağıda bu yöntemler 

kısaca açıklanacaktır. 

2.8.1. Kısıtlar Teorisi  

Kısıtlar teorisi ilk olarak 1963 yılında Alman ekonomist ve yazar Wolfgang Mewes’in “Power-

Oriented Management Theory” (Machtorientierte Führungstherorie) isimli yayınları çıkmış 

ardından yazar Energo-Kybernetic System (Eks,1971) çalışmasıyla yayınlarına devam etmiştir. 

Çalışma son halini “Engpasskonzentrierte Stratige” olarak kısıtlar teorisi hakkında daha geniş 

ve görüşlerle yayınlanmıştır (Akkaş, 2016, s.6). 

Daha sonra kısıtlar teorisini ilk olarak kullanan 1980’lerin başında Dr. Eliyahu Moshe Goldratt 

olmuştur. Goldratt bu teorisini “The Goal” adlı kitapta ortaya koymuştur. Dr. Eliyahu Moshe 

Goldratt tarafından ortaya çıkan bu teori, çoğu araştırmacıya göre bu bir yönetim felsefesidir 

(Büyükyılmaz ve Gürkan, 2009, s.178). 

Kısıtlar teorisi, sistem geliştirme için önemli rol oynamaktadır. Birbirine bağımlı olarak çalışan 

süreçler sistem olarak ifade edilmektedir. Bu süreçler ise kısıtlar teorisinde hedefi geliştirmek 
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için birbirine bağımlı olarak çalışmaktadır. Bu süreçte ortaya çıkan kısıt ise zincirin zayıf 

halkası olarak tanımlanır (Büyükyılmaz ve Gürkan, 2009, s.178). 

İşletmelerde süreç zayıf halkaya göre belirlenir. Halkada iyileştirme yapıldığı takdirde güç 

oranı artar ve zayıf halka güçlülük kazanır. Bu kısıtlar sistemin içinden ve dışından ortaya 

çıkabilir (Kaygusuz, 2005, s.134-135). 

2.8.2. Süreç Katkı Muhasebesi 

Süreç katkı muhasebesi işletmelerin en az maliyette en yüksek kalitede hizmet sunma amacını 

gerçekleştirmek için geleneksel maliyet muhasebesine karşı çıkarılan yeni bir yönetim 

muhasebesi sistemidir. Süreç katkı muhasebesinin geleneksel maliyet muhasebesiyle 

arasındaki temel fark ise; geleneksel yaklaşımda maliyetin azaltılarak akışın artırılacağını buna 

bağlı olarak da stokların eriyeceğini savunurken; süreç katkı muhasebesi İse stokların yalnızca 

satışlar yoluyla azalacağını ve böylece maliyet yükünün (yarı mamul stok)  ortadan kalkacağını 

savunmaktadır (Akkaş, 2016, s. 91). 

Süreç katkı muhasebesi ortaya ilk çıktığı zamanlarda bir yönetim sistemi felsefesi olarak 

düşünülmüş ilerleyen zamanlarda bu yaklaşım muhasebeye uygulanarak maliyet hesaplama 

sistemi olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte dönüşüm muhasebesi, karara yönelik 

performans ölçümlerine ve güncel yönetim muhasebesi araçlarına olan ihtiyaca cevap vermeye 

çalışmaktadır (Bayazıtlı, Gürel ve Yayla, 2005, s.196). 

Süreç katkı muhasebesi, karlılık düzeyini arttırmak için sistemde oluşan üretim kısıtlarının 

giderilmesini öngören mamul maliyeti hesaplama yöntemlerini ortaya koymaktadır. Bu sistem 

direkt hammadde maliyetleri değişken gider olarak, direkt işçilik ve genel üretim giderleri sabit 

gider olarak kabul edilmiştir (Tanış, 1998, s.189). 

3. Sonuç 

Günümüzde gelişen teknoloji ve yeni üretim teknikleriyle birlikte işletmelerin yönetim 

anlayışları hızla değişmektedir. Bu değişim sürecinde rekabet yoğunlaşmış ve bu yoğun rekabet 

daha düşük fiyat, yüksek kalite, daha fazla ürün ve hizmet çeşidi ve yüksek müşteri 

memnuniyetini beraberinde getirmiştir. Küresel rekabet ortamında firmalar belirli bir kâr elde 

etmek için  ürün ve hizmet fiyatına çok fazla müdahale edemedikleri için maliyetlere müdahale 

etmeye başlamışlardır. Daha az maliyetle ancak daha fazla kâr elde edilebilen günümüz üretim 

ortamında maliyet bilgisi en önemli bigi haline gelmiştir. Bu nedenle maliyet bilgilerinin en 

doğru ve güvenilir bir şekilde hesaplanması gerekir. 

Geleneksel maliyet sistemleri maliyet rakamlarını belirlemede yetersiz kalan sistemlerdir. Bu 

tür maliyet sistemleri geleneksel üretim ortamlarında, bir başka deyişle standart mamullerin 

üretildiği, otomasyonun fazla olmadığı, üretimin daha çok emeğe dayalı olarak yapıldığı 

ortamlarda kullanılmaktadırlar. Oysa teknolojinin geliştiği, otomasyona dayalı ve yeni ve 

modern üretim tekniklerinin kullanıldığı günümüz üretim ortamında daha modern maliyet 

sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada bugün geliştirlen ve kullanılan modern maliyet 

sistemleri hakkında teorik bilgiler verilerek daha gerçekçi maliyet bilgisine ulaşılabileceği 

vurgulanmıştır. Teknoloji geliştikçe çalışmalar sonucu daha yeni maliyetleme sistemleri 

geliştirilecektir. 
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Stresin Toplumsal Maliyet Üzerine Bir Değerlendirme 
 

İbrahim Kaynar1 

 

 
Özet 

Son zamanlarda stresin toplum üzerindeki etkilerinin hızla arttığı görülmektedir. Derece derece belli kurumları 

etkileyen stres, artık kurumların ötesine geçmiş toplumda bütün olumsuzlukları ile kendisini hissettirmeye 

başlamıştır. Önce birey olarak insanı etki altına alan stres daha sonra işletme çalışanları üzerinde kendisini 

göstermiş ve gitgide yayılarak toplumun bütün katmanlarında iz bırakmaya başlamıştır. Bu çalışmada öncelikle 

stresin tanımı ve kaynakları üzerinde durulacak ve daha sonra stresin toplum üzerindeki olası olumsuz etkileri 

tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Stres, stres yönetimi 

 

An Evaluation on Social Cost of Stress 
 
Abstract 

Recently, the effects of stress on society have increased rapidly. Stress, which gradually affects certain institutions, 

is now feel with all the negativities in the society that has gone beyond institutions. First, the stress that affected 

the human being as an individual, then showed itself to the business employees, spread gradually, and started to 

leave a mark on all layers of society. In this study, firstly, the definition and sources of stress will be discuss and 

then the possible negative effects of stress on society. 

Keywords: Stress, stress management. 

 

1. Stres Kavram ve Oluşum 

Günümüzde medyada yer alan, hatta en çok izleyici profiline sahip olan konuların başında stres 

gelmektedir. Günlük hayatımızı sürdürürken, pek çok kişinin anlamını bilerek, ya da 

bilmeyerek bu kelimeyi kullandığına şahit olmaktayız. Çoğunlukla da hemen her olumsuz 

davranışın yarattığı gerginliği stres olarak nitelendirildiği görülmektedir. Yapılan araştırmalar 

sonucunda stresin insan bünyesinde hem olumlu, hem olumsuz etkilerde bulunduğu 

bilinmektedir. Bundan dolayı da Hans Selye tarafından olumlu strese ‘’eustres’’ olumsuz strese 

ise ‘’distres’’ anlamı verilmiştir. (Himmetoğlu, Kırel,1994) 

Stres davetsiz misafir değildir. İnsanların çoğu hemen her gün strese davetiye çıkartacak 

davranışlarda bulunurken, bunun farkında bile değildir. Bazı insanlar ise, farkında olmakla 

beraber bunu önemsemez tavırlar içinde olabilmektedir. Oysa ileride kendi hayatlarını çekilmez 

hale getirecek olan stres yavaş yavaş bünyede yerleşmektedir. Yaşamın olağan akışı içerisinde 

insanlar bazen olağanüstü sorunlarla karşı karşıya gelebilir. Bu sorunlarla baş etmesini 

öğrenemeyen kişiler zaman içinde stres olgusuyla karşılaşacaklardır. Günlük hayatı 

sürdürürken yaptığımız faaliyetlerin çoğu bir stresör olabilmektedir. Örneğin bir sınava girecek 

bir öğrenci, yeterince derse çalışmadığı zaman kendini baskı altında hisseder. Yabancı bir 

ülkeye gidip yerleşen bir insan da yaşadığı yalnızlık duygusu ile strese kapılabilir. Böyle bir 

durumda sinir sistemimiz, adrenalin, noradrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarını 

salgılanması için vücudumuzu uyarır. Bu uyarma stresle başa çıkmada insana yardımcı olan 
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fizyolojik değişimlerdir. Bu duruma ‘’stres tepkisi’’ ya da ‘’kaç, ya da kalkıp savaş’’ tepkisi 

denir (http://www.e-psikiyatri.com). 

1.1. Stresin Vücuda Yerleşmesi 

Stres olgusunda bakışımız yalnızca olumsuz açıdan olmamalıdır. Hans Selye’nin yıllar önce 

ifade ettiği olumlu stres ‘’eustres’’in insan başarısında önemli etkileri vardır. Stres sayesinde 

vücudumuz alarm seviyesinde olduğundan bir işe odaklanmada ve motivasyonda önemli katkısı 

bulunmaktadır. Burada dikkate edilmesi gereken husus, vücudu sürekli alarm seviyesinde 

tutmamaktır. Sürekli alarm = sürekli vücut gerginliği anlamına gelir. Gerginlik süresince 

vücutta salgılanan kortizol, bağışıklık sistemimizi ve inflamatuvar yolları bastırır. Bu baskılama 

da, enfeksiyonlara ve kronik inflamatuvar vakalara yakalanmamızı kolaylaştırır (http://www.e-

psikiyatri.com). 

Stresin toplumsal maliyetinin en önemli sonucu, strese bağlı olarak ortaya çıkan vücut 

bağışıklık sisteminin çöküşüyle beraber, pek çok hastalığın yaygınlaşmasıdır. Bu hastalıkların 

en basiti grip olarak karşımıza çıkarken, kronik yorgunluk, uyku bozuklukları, kronik kalp 

rahatsızlıkları ve depresyon en belli başlı rahatsızlıklardır. Yapılan araştırmalar, kanserin 

yaygınlaşmasında stresin önemli bir etken olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum bir yandan 

çalışan insan kalitesinin düşmesine neden olmakta, diğer yandan hastalıklar için devletin 

önemli bir kaynak ayırmasına neden olmaktadır. Stres önlenmediği veya muntazam olarak 

atılmadığı takdirde insan vücudunda kalıcı ve yıpratıcı sonuçlara yol açacağına göre henüz 

hastalıklar ortaya çıkmadan önce gerekli önemler alınmalıdır (Bolaç, 1995). 

1.2. Stresin İnsanlar Üzerindeki Etkileri 

Her stres faktörü bütün insanlar üzerinde aynı etkiye sahip değildir. Bazı insanlar bir stres 

olgusuyla karşılaştıklarında bunu tolere etme gücüne sahipken, bazıları da en önemsiz bir olay 

karşısında dahi stresle baş edemez durumdadır. İnsanların genetik dayanıklılıkları burada önem 

kazanmaktadır. Bir dış sitüasyon ‘’uyarı’’ karşısında insanların tepkilerinin farklı olabileceğini 

ifade etmiştik. Sinir sistemi bir takım müşterek elementler ihtiva etmesine rağmen, kesinlikle 

birbirilerinin aynı değildir. Ancak, kişilerin hayatları süresince edindikleri alışkanlıklar 

belirleyici bir rol oynarlar. Çünkü; davranış, sinir sisteminde doğuştan gelme bir takım 

elementlerine rağmen, öğrenilmiş, kazanılmış bir reaksiyondur (Songar, 1977). 

Stresin önemli özelliklerinden biriside, inan bünyesine sinsice yerleşmesidir. Bu özelliğinden 

dolayı çoğu insan stres altında olduğunu hissedemez. Genellikle stres altındaki insanlar 

diğerlerine göre daha çabuk sinirlenir ve olmayacak yerde sert tepkiler gösterebilir. Bu insanlar 

halen, stresin farkında olmadıkları için, sinirlilik durumu bastırmak amacıyla normalinden çok 

üzerinde sigara ve alkol tüketimleri söz konusudur. İleri safhalarda vücut gerginliğinin 

artmasıyla birlikte, hafıza zayıflamaya ve konsantrasyon kaybolmaya başlar. Bunu yüksek 

tansiyonun neden olduğu baş ağrıları, hazımsızlık ve psikosomatik hastalıklar takip eder 

(Norfolk,1989). 

Stresin karakteristik özelliklerinden bir başkası da, insanlar önemli kararlar alırken vücudun 

belirli organlarında değişik hastalıklar şeklinde belirtiler ortaya koymasıdır. Bu durum algılama 

düzeyine bağlı olarak, insandan insana değişmekle beraber, çok ünlü işadamları ya da devlet 

adamlarının stresten etkilendikleri bilinmektedir. Bununla birkaç örnek verecek olursak: 

 Harold Wilson, bir kişiyi işten çıkartacağı zaman karnı sürekli biçimde ağrırdı. 

 Herny Ford’da önemli kararlar alırken, karın ağrısından yerlerde kıvranırdı. 

 Benito Mussolini çalışmaları sırsında peptik ülserinin ağrıları neden olmasıyla, sık sık 

süt içtiği bilinmektedir. 

 Troçki’nin zor şartlarda aniden ateşi yükselmekteydi (Norfolk,1989). 
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2. Belli - Başlı Stres Kaynakları  

Her insanın stres kaynağı farklıdır dersek, yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Stres oluşumu 

biraz kişilik yapısıyla ilgili olduğundan dünyada şu an yaşayan insan sayısı kadar stres 

oluşumundan söz etmek mümkündür. Ancak konuyu açıklığa kavuşturma bakımından stresi 

oluşturan belli – başlı nedenler kümelenerek anlatım kolaylığı sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Stres hangi kaynağa dayansın, meydana getirdiği sonuçlar yönünden insanı hedef alarak onun 

yıpranmasına neden olmaktadır. Bugün, bütün toplumlar hızlı bir teknolojik evrim içindedirler. 

Bu sürecin içinde yer alan iş çevreleri söz konusu evrimin yaralı olduğu kadar, olumsuz 

etkilerine de açık durumdadırlar. Böyle bir ortamda, herkes davranımsal bir düzenlemeyi kendi 

üzerlerinde uygulamak zorundadırlar. Yapılan düzenlemelerde; özellikle daha hızlı bir çalışma 

temposunu ve sürekli bir basınç altında yaşamaya gerektirmekte, dolayısıyla gerilimler 

kaçınılmaz bir nitelik kazanmaktadır (Benson, 1976). 

İçinde bulunulan her durumun ve pozisyonun stres kaynağı farklıdır. Mesela öğrenci iken en 

önemli stres kaygısı sınavları geçmeme ya da notların düşük olması iken, mezuniyetten hemen 

sonra bunların yerine iş bulamama kaygısı almaktadır. Stres kaynaklarını ayrıntılı biçimde 

kategorize edecek olursak, şu biçimde ele alabiliriz: 

2.1. Hayata Tutunma İle İlgili Stres Kaynakları 

Hayatını sürdürmede çeşitli engel ve sorunlarla karşı karşıya kalan insanın, en büyük stres 

kaynağı bu engelleri aşamamasıdır. İnsanın bir savaşın ortasında hayatını sürdürmek zorunda 

olması, yolunu kaybedip, bir çöl ortasında kalmak veya bir dağın başında yapayalnız kalarak 

yırtıcı hayvanlarla mücadele zorlukları yaşamak, bir okyanusun ortasında herhangi bir şekilde 

kalarak kurtarılmayı beklemek gibi bir durumlar, hayata tutunma ile ilgili stres kaynaklarına 

örnek olarak gösterilebilir. Doğal olarak bunlara benzeyen yüzlerce vaka buraya eklenebilir. 

2.2. Öğrencilik Dönemi İle İlgili Stres Kaynakları  

Öğrencilik, ülkelere göre değişmekle birlikte, ortalama 5 ila 25 yaşlar arasını kapsayan dönemi 

ifade eder. Bu yaşların içinde, çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemi gibi üç ayrı dönem göze 

çarpar. 

2.2.1. Çocukluk Dönemi:  

Çocukluk okulla ilk tanışma dönemidir. O güne kadar sadece ailesi ile birlikte yaşayan çocuk, 

okula başlamasıyla birlikte yeni bir sosyal çevre ile tanışmıştır. Çocuğun bu sosyal çevre ile 

uyumu tamamen aile içerisindeki deneyimlerine bağlıdır. Aile ve sosyal bağları güçlü olan bir 

aile ise, çocuğun da bu ortama uyum sağlaması oldukça kolay olacaktır. İlk bir haftanın 

ardından böyle bir çocuk kendini, okulun yeni bir üyesi olarak kabul eder. Şayet çocuk ailesi 

içinde gerginlikler yaşayan ve de hiçbir sosyal ortamı yaşamamış bir çocuksa, okul onun için 

yeni bir gerginlik kaynağıdır ve buraya alışması oldukça uzun sürecektir. Burada sınıf 

öğretmeninin çocuğu hemen tanıyabilmesi, bu dönemin daha hasarsız bir biçimde 

atlatılabilmesinde önemlidir. 

2.2.2 Ergenlik Dönemi 

Bu dönemde ülkelerin sıcak veya soğuk iklim kuşağında olmasına göre değişiklikler gösterir. 

Ortalama 10 ila 17 yaş arası gerçekleşir. Çocukluktan sonra gelen en fırtınalı dönemdir. Bu 

dönemde okul ve aile işbirliği oldukça önem kazanmaktadır. Ergenlik dönemi, her türlü stres 

kaynağına açık bir dönemdir. Bu döneme öğrencilere çok yoğun psikolojik destek verilmelidir. 

Okul ve ailenin yanı sıra, devletin de bu dönemin problemsiz geçişinde üstleneceği görevler 

söz konusudur. Bunların başında güvenlik önlemleri gelir. Gençlerin uyuşturucuya alıştırılma 
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yaşı bu döneme denk gelmektedir. Ergenlik dönemi en yoğun psikolojik kaygıların yaşandığı 

bir dönem olduğu için, strese en açık dönemi de ifade edilmektedir. 

2.2.3. Gençlik Dönemi:  

Ergenliğin sona ermesinden itibaren 30’lu yaşlara kadar olan dönem, gençlik dönemi olarak 

nitelendirebiliriz. Çoğu genç için bu yaşlarda eğitim – öğretim dönemi sona ermiş, hayata 

atılma dönemi başlamıştır. Dolayısıyla stres kaygısının da en yüksek yaşandığı dönemi ifade 

etmektedir. İşsizlik oranının yüksek olduğu ülkelerde, gençlerin en büyük sorunu işsiz 

kalmaktır. Bir gencin işsiz kalması, kendini yetersizlik sorgusuyla sorgulamasına neden olur. 

Belirli bir sürede iş bulamadığı takdirde yoğun stres olgusuyla karşı karşıya kalır. Çünkü; bir 

gencin işsiz kalması halinde, diğer sorunlarda zincirleme olarak peş peşe gelmeye başlar. 

Bunların başında aile ile sorunlar yaşaması, evlenememesi, topluma entegre olamaması 

gösterilebilir. 

3. İş Sorunlarından Kaynaklanan Stres Faktörleri 

Bir genç insan, okul hayatının sona ermesiyle birlikte, iş hayatına atılacaktır. Eğer her şey 

yolunda giderse bir iş bulur ve çalışmaya hayatına da böylelikle kayılmıştır olur. Ancak işe 

girmekle, stres unsurları insanlardan pek de uzak kalmaz. Bu defa birey örgütsel stresle karşı 

karşıya kalacaktır. Örgütsel stresin en çok nedeni olmakla birlikte, bunlardan en önemlisi birey 

(çalışan) ihtiyacının örgüt tarafından dikkate alınmaması yani karşılanmamasıdır. Burada 

çalışan bir bireyin en çok karşılaştığı stres kaynaklarını şu şekilde sıralamak mümkündür. 

 Aşırı iş yükü 

 İşin sıkıcı olması 

 Ücret Yetersizliği 

 Yükselme Olanağın Kısıtlı olması 

 Çalışma koşullarının yetersizliği 

 Karara katılamama 

 Değerlendirme Adaletsizliği 

 Aşırı zaman baskısı altında çalışma 

 İşyerinde araç – gereç yetersizliği 

 İş ortamında huzursuzluk 

 İş yerinde dedikodu 

 İş gerekleri kişilik uyumsuzluğu 

 Statü düşüklüğü 

 İşi benimsememe 

Bunlardan bir veya bir kaçını yaşayan iş gören, stres olgusuyla tanışmış olur. İnanların en zor 

değiştirebilecekleri şey çalıştıkları iştir. Bu konuda iş değiştirmek zorunda kalan insanlar, 

aileleri işe de büyük zorluklar yaşamaya başlar. Ve ileride aile stresinin çıkması tetikler. 

4. Stresin Toplumsal Maliyeti 

Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı araştırmaya göre; global ölçekte çalışanların yaşadığı 

depresyon ve anksiyete bozukluklarının yol açtığı iş gücü kaybının dünya ekonomisindeki 

maliyet 1 trilyon dolar civarındadır (www.ntv.com.tr). 

Özellikle az gelişmiş ülkelerde bu tür bir hesaplama yapıldığı için, gerçek maliyetin bunun çok 

üzerinde olduğu kabul edilmelidir. İşin önem ve boyutunu anlatabilmek açısından gelişmiş bir 

ülke olarak İngiltere’yi alabiliriz. Stres İngiliz patronları en çok korkutan riskler arasında yer 

almaktadır. Çünkü her 5 İngiliz’den 1’i hayatında en az bir kez depresyon ya da strese 

yakalanmaktadır. Stres ve depresyon İngiltere’ye maliyeti 40 milyon doları bulmaktadır. Yine 
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Avrupalı çalışanların %22’nin stres ve depresyon tedavisi gördüğü, Türkiye’de ise 15 milyon 

kişi ruh sağlığı bozuk teşhisi konulduğu düşünüldüğünde, ciddi bir toplumsal maliyetle karşı 

karşıya olduğumuzun gerçekliği ortaya çıkarır (www.capital.com.tr).  

Stresin bir toplumda yol açtığı belli – başlı maliyetleri şöyle sıralamak mümkündür: 

 Evli çiftlerde boşanma sorunları 

 Öğrencilerin okullardaki başarısızlıkları 

 Devletin tedavi giderlerindeki artışlar 

 Toplumsal motivasyonun azalması 

 Toplumlarda güvenlik ihtiyacın artışı 

 Çalışanların motivasyon bozuklukları 

 Geleceğe karşı güvensizlik 

5. Toplumlardaki Belli – Başlı Stres Faktörleri ve Bunlarla Baş Etme Yöntemleri  

- Zaman kullanımda titiz davranılmalı, zaman gereksiz faaliyetlerle tüketmemelidir. 

- Günlük hayatımızda yalan söyleme alışkanlıklarımız varsa, bu alışkanlık hemen terk 

edilmelidir. Sürekli söylenen yalanlar en önemli stres kaynağıdır.  

- Gerçekleştiremeyeceğiniz şeyler için, kimseye söz verilmemelidir. Bu sözler bağlayıcı 

olup, yerine getirilmediği takdirde insanda en önemli gerginlik kaynağıdır. 

- Hayattaki başarılarınız için özgüveninizi geliştirin, kendinize güvenin. Sürekli dış 

desteklerle ayakta kalmak mümkün değildir. 

- İnsanlara karşı ön yargılı biçimde yaklaşılmamalıdır. Önyargı ile hiç sevmediğiniz bir 

insan, önyargınızı yıktığınız takdirde, en iyi dostlarınızdan biri olabilir. 

- Eleştirilere karşı açık olunmalıdır. Bu kendinize olan özgüveni gösterir. Özgüveni 

yüksek olan insanlar strese yenik düşmezler. 

- Beyninizde oluşturduğunuz olumsuz tabuları yıkmaya gayret edin. Beyinde hiçbir tabu 

kalmadığı zaman kendinizi daha özgür hissedecek, hemen stresle tanışmayacak. 

- Her insan kendisinin duygusal haritasını bilmeli, bunun içinde yanlış olan varsa 

ayıklanmalıdır.  

- Stresten arınmak isteyen her kişi, hayatını karmakarışık bir yapıdan çıkartıp, mümkün 

olduğu kadar hayatını sadeleştirmelidir. 

- Çok gereksiz hayaller peşinde koşmak stres yaratıcıdır. Çok ölçülü olmak kaydıyla 

insan hayal kurabilir. Ancak; hayallerin gerçeğe dönüşümü, çok çalışmak ile mümkündür. 

- Değişik hobiler edinerek stresi uzaklaştırmak mümkündür. Bu bir hayvan besleme, 

resim yapma, çiçek yetiştirme, küçük bir bahçe yapma şeklinde olabilir. 

- İnsanlardan kaçarak, münzevi bir hayat yaşama yerine, onlarla dostluk kurmaya 

çalışılmalıdır. Çok sayıda dostu olan insanın, stresle ilişkisi pek olmaz. 

- İnsan ödeme gücünün üzerinde borç yaptıkça, buna paralel olarak stres katsayısı sürekli 

artacaktır. Hayatımızı sürdürürken, ‘’Ayağını yorganına göre uzat’’ atasözü sürekli 

hatırlanmalıdır.  

- Haftada en az bir gün doğa ile baş başa olmak, en etkili stres gidericidir. 

- Dini inancımıza göre yapacağımız ibadetler de stresim giderilmesinde önemlidir. Ayrıca 

meditasyon yöntemlerinden de yararlanabiliriz. 

- Günlük alış – veriş için çıktığınızda, ele bir liste alınarak çıkılmalıdır. Aksi takdirde 

gereksiz alışveriş yapılmış olur, aile bütçesi açık verir. Sürekli bütçe açıkları ise stresi kamçılar. 

- Yakın çevrenizdeki arkadaşlar iyi seçilmelidir. Kötü arkadaşlar edinilmesi, stresi 

hayatımızdan pek eksik etmez. 

- Karasızlıktan vazgeçilmelidir. Sürekli karasızlık stresi artırır. Klasikleşmiş şu söz 

doğrudur. ‘’En kötü karar bile, kararsızlıktan iyidir. 
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- Aynı zaman diliminde pek çok işle uğraşmak stres artırıcı bir durum ifade eder. Bu 

nedenle; bir iş bitirilince, diğerine başlanmalıdır. 

- Beden dili geliştirmelidir. Dünyada başarılı olan çoğu insan, beden dilini iyi 

kullananlardır. Karşımızdaki çoğu insan beden dilimizle bizleri algılamaya çalışır. 

- Her insan, kendi stratejisini geliştirmektedir. Strateji olmayan insan, dağınık ve strese 

yatkındır. 

- Yaptığınız her iş ne ise, bu işle er gün kavga ediyorsanız acilen işinizi değiştirmek için 

uğraşın. Sürekli kavga ettiğiniz işiniz, en önemli stres yaratıcıdır. 

- Hiçbir kimsenin ortaya attığı fikri küçümsemeden sabırla dinlemeye çalışın. 

- Günün her anını gülerek geçirmek en önemli stres gidericidir. Bugüne kadar gülmeyi 

denemediyseniz mutlaka denemekte yarar vardır. Pek çok sorunun böylelikle ortadan kalktığını 

göreceksiniz. 

- Yönetebilmek kaydıyla stresten korkmayın. Stres önemli başarılara imza atmanızda 

tetikleyici bir özelliğe sahiptir. Burada bahsettiğimiz stres, ölçülü ve kontrol edilebilen bir 

strestir (Kaynar,2008) 

  

6. Sonuç 

Stres toplumlarda en çok dile getirilen bir kavram olmakla beraber, aynı zamanda üzerinde 

fazlaca bilimsel çalışmalar yapılmasına karşın henüz çok berraklığa kavuşmamış niteliğini 

sürdürmektedir. Stresin toplumlarda oluşturduğu yüksek maliyete rağmen, özellikle devletler 

tarafından önlemler alınmaması bu kaygıyı artırmaktadır. Stresin yoğunlaştığı en önemli yerler; 

işyerleri, okullar ve ailelerdir. Liberal ekonomilerde işsizlikle ilgili ciddi önemlere 

başvurulmaması, ciddi işsizlik sorunlarına yol açarken, işsiz genç insanlar geleceğe yönelik 

umutlarını yitirmekte ve stres girdabına kapılmaktadırlar. Bütün topluların geleceği genç 

nesillerdir. Avrupa çalışan nüfusun %22’sinin stres ve depresyonla ilgili bir tedavi almış 

olması, İngiltere’de her 5 kişiden birinin strese maruz kalması, Türkiye’de yaklaşık 15 milyon 

kişiye ruh sağlığı bozuk teşhisinin konması, Dünya Sağlık Örgütünün araştırmasına göre global 

stres maliyetin 1 trilyon dolar olarak tespit edilmesi, stresin toplumsal maliyetinin ne denli 

yüksek olduğunun göstergesidir. Stres oluşumundan önce alınacak bazı önlemler, stresi 

minimum seviyede tutmak için yeterli olacaktır. Önlemler için harcanacak para miktarı ise, 

stres sonrası giderlere göre oldukça düşük miktarlarda kalacaktır. 
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Avrupa Birliği’nin Göçmen Krizi ile Yeniden Şekillenen Sınır 

Güvenlik Yönetimi’nin Türkiye’ye Etkisi 
 

Tülay Yıldırım Mat1 

 

 
Özet 

Arap Baharı ile Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan Avrupa’ya doğru kitlesel bir göç hareketliliği başlamıştır. Bu 

hareketliliğin bir sonucu olarak, sayıları git gide artan bir şekilde üye devletler, Avrupa Birliği (AB)’nin en büyük 

kazanımlarından biri olan Şengen Anlaşması’nın çökmesine neden olabilecek bir takım tedbirler almaya 

başladılar. Bazı üye devletler, birbirlerinden bağımsız olarak ve AB tarafından koordine edilmemiş bir şekilde 

tekrar sınır kontrollerini başlattılar. AB, üye devletlerin güvenlik endişelerini azaltmak ve AB’ye doğru gelen 

göçmen sayısını azaltmak için Şengen bölgesinde kollektif güvenlik önlemleri almaya başladı. Bunun sonucu 

olarak AB, Türkiye üzerinden gerçekleşen göçmen akımını durdurabilmek için Türkiye ile 2014 yılında AB-

Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nı ve 2015 yılında da 18 Mart Bildirisi’ni neticelendirdi. Bu bildiride, AB’nin 

Şengen rejimine ilişkin güvenlik önlemlerinin kolektif olarak arttırma çabasından ve bu çabanın bir sonucu olarak 

Türkiye ile yapmış olduğu anlaşmalara ve bu anlaşmaların sonuçlarına değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Türkiye, Avrupa Birliği, Güvenlik Önlemleri, Sınır Yönetimi, Geri Kabul Antlaşması, 18 

Mart Bildirisi 

 

The Effect of the European Union’s Border Security Management 

Reshaped by the Migrant Crisis to Turkey 
 

Abstract 

A movement of mass migration from North Africa and Middle East to Europe has arisen with the Arab Spring. As 

a result of this movement, increasing numbers of member states have started taking measures which might cause 

the Schengen Agreement, one of the most significant acquirements of the European Union (EU), to collapse. 

Certain member states, independently from each other and not being coordinated by the EU, has restarted border 

control. EU has begun taking collective security measures in the Schengen Area in order to reduce security 

concerns of the member states and to decrease the numbers of immigrants arriving in Europe. As a consequence, 

EU has concluded EU-Turkey Readmission Agreement in 2014 and 18 March Statement in 2015 to stop influx of 

migrants received via Turkey. In this paper, EU’s effort to collectively raise security measures with regard to 

Schengen regime, agreements concluded between EU and Turkey as the result of this effort and the consequences 

of these agreements will be addressed. 

Keywords: Turkey, European Union, Security Measures, Border Management, Readmission Agreement, 18 

March Statement 
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1. Giriş 

Şengen bölgesi 1985 yılında, o zamanki Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun beş üyesinin bir 

araya gelmesiyle oluşturuldu. Anlaşma ile üye ülkeler arasındaki sınırlar kaldırılmış ve serbest 

dolaşım özgürlüğü başlamıştır. Dahili sınır kontrollerinin etkili bir şekilde kaldırılması ancak 

AB’nin ortak harici sınırlarının daha sıkı bir şekilde kontrol edilmesi sayesinde mümkündü. Bu 

durum Şengen’in sınır ülkelerini, AB’nin ortak harici sınırlarını ‘diğer Şengen devletleri adına’ 

koruma sorumluluğunu üstlenmeye zorladı2. Avrupa Komisyonu, Şengen’in kabul görmesini 

ve işleyişini sağlamak amacıyla, istisnai şartlarda devletlere, kamu politikalarına veya iç 

güvenliklerine yönelik tehditlerin mevcut olması durumunda tekrar sınır kontrollerini uygulama 

imkanı tanıdı. Ancak, sadece iki şartın sağlanması durumunda Şengen’in geçici süreyle askıya 

alınabilmesi mümkündü. İlki, bu kontroller belirli bir zaman ile sınırlı olacaktır ve diğeri 

Şengen üyesi ülkeler, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu bu kontrollerden önceden 

haberdar edilecektir.  
 

“Avrupa sığınmacı ve göçmen” krizi öncesinde, dahili sınırlardaki kontrollere ilişkin 

kaydedilen Şengen mevzuatı ihlalleri ihmal edilebilecek kadar az bir seviyedeydi. Üye 

devletler, çok nadiren sınır kontrolleri uyguluyorlardı ve bunu Şengen rejiminin hukuki 

çerçevesinde yapıyorlardı.3 Ancak, Avrupa Birliği’ne doğru gerçekleşen kitlesel göçle 

mücadele etmek için sayıları git gide artan bir şekilde üye devletler, AB’nin en büyük 

kazanımlarından biri olan Şengen Anlaşması’nın çökmesi riskini doğuracak bir şekilde 

olağanüstü tedbirler almaya başladı. AB, üye ülkelerde oluşan kaygıyı giderebilmek ve 

gelecekte de benzer sorunlarla karşılaşmamak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Mayıs 

2015’te orta ve uzun vadeli tedbirleri açıkladığı “Göç Ajandasını” yayınladı4. Bu tedbirlerdeki 

amaçlar; göçmen ve sığınmacı akımı ile mücadele etmek, düzensiz göç sorununun kaynağında 

çözüme kavuşturulması ve AB’nin bu sorunla mücadele edebilme kabiliyetinin artırılmasıydı. 

Bu doğrultuda 2014’te harici sınırların kontrolünü amaçlayan FRONTEX5’ten nitelik açısından 

daha gelişmiş bir kuruluş olan Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği kuruldu. AB’nin sınır güvenliği 

hususunda Türkiye ile olan diyalogu geliştirildi. 16 Aralık 2013 tarihinde,  Türkiye AB arasında 

imzalanan Geri Kabul Anlaşması 1 Ekim 2017 yılında uygulamaya konacaktı ancak AB’nin 

2015 ile birlikte tekrardan şekillenen sınır güvenlik politikası neticesinde 1 Haziran 2016’da 

uygulanmaya kondu.  2001’den beri yürürlükte olan Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir geri 

kabul protokolü ve kısmen NATO’nun Ege Denizi’nde konuşlanması sayesinde gerçekleşen 

2015’in son aylarındaki koordinasyon önemli ölçüde güçlendirildi. Bu tedbirler en sonunda AB 

ile Türkiye arasındaki 18 Mart Bildirisi’yle neticelendi. 
 

Bu çalışmada, ilk olarak AB’nin güvenlik rolünü üstlenmesine ve Şengen çapında güvenlik 

önlemlerini artırmaya başlamasına yol açan birden çok ve paralel ‘tetikleyici olaylar’ ortaya 

konulacaktır. İkinci bölümde ise AB’nin sınır güvenlik yönetimi mantığı ve bu güvenlik 

hareketinin Türkiye ile olan ilişkilerine etkisi değerlendirilecektir.  

 

                                                 
2Avrupa Komisyonu (2018b). “Migration and Home Affairs: Schengen Area”, 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-andvisas/schengen_en  
3 Avrupa Komisyonu  (2013). “Third Biannual Report on the Functioning of the Schengen Area”, 1 

November 2012–30 April 2013. Brussels, COM(2013) 326 final, 31 May. 
4 Ceccorulli, Michela and Sonia Lucarelli (2018). “Migration”, in James Sperling and Spyros 

Economides (eds.), The EU’s Security Strategies. Abingdon, Oxon and New York: Routledge. 
5 Sınırlarda güvenliğin sağlanması, kontrolsüz göç dalgalarının önüne geçilmesi, göçmen kaçakçılığı ve 

sınır ötesi suçlar gibi yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi ve sınırlarda sürekli gözetimin yapılması için 

bir teşkilatlanma ihtiyacı doğmuştur. 2004 yılında Avrupa Konseyi’nin 2007/2004 nolu kararı ile “AB 

Üyesi Devletlerin Dış Sınırlarında Operasyonel İşbirliği Yönetimi için Avrupa Ajansı (FRONTEX)” 

kurulmuştur. 
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2. Tetikleyici Olaylar 
 

Avrupa Birliği İstatistik ofisine göre 2015 yılında 1 Milyon 321 bin 6006 kişi Avrupa Birliği 

sınırlarından geçiş yaparak sığınma talebinde bulunmuştur. 2015 öncesinde bu rakam yıllık 300 

bin kişi civarındaydı. Göçmenlerin Avrupa’ya girişleri İtalya ve Yunanistan üzerinden 

gerçekleşmekteydi. Avrupa Birliği üye devletlerinin karşılaştığı bu yoğun göç AB’de göçmen 

krizi olarak adlandırılan olgunun ortaya çıkmasına neden oldu.  
 

Mayıs 2015’te AB, Göç Ajandası’nı yayınlayarak Şengen sınır devletlerindeki göç kaynaklı 

krizin büyümesini engellemeye çalıştı. AB’nin göçmen krizinin etkilerini azaltmak için aldığı 

tedbirler, iki farklı güvenlik söylemini yansıtmaktadır. Birincisi göçmenlerin hayatlarını 

kaybetmesinin önüne geçilmesi, ikicisi ise AB’nin sınırlarının muhafaza edilmesidir7. Göç 

Ajandası çerçevesinde ilk uygulama paketi yayınlandı. Bu paket, üye devletler arasında 

göçmenlerin yerleştirilmesine ilişkin bir planı uygulamak ve göçmenlerin denizde 

boğulmalarını engellemeye yönelikti. İtalyan ve Yunan otoritelerinin taleplerine karşılık, 

Avrupa Komisyonu AB’nin İşleyişine İlişkin Anlaşma’nın 78(3).maddesine dayanarak 

göçmenlerin üye devletlerarasında geçici olarak yerleştirilmesine ilişkin bir plan önerdi. Bu 

tasarı, Yunanistan ve İtalya’nın göçmenleri kabul etme kapasiteleri üzerindeki baskının 

azaltılmasına ve göçmenlerin diğer Şengen üyesi ülkelerdeki kontrolsüz geçişlerinin önüne 

geçmeye yönelikti8. Konsey Eylül 2015’te, İtalya ve Yunanistan’da bulunan sığınmacıların 

diğer üye ülkelere hakkaniyete uygun bir şekilde yerleştirilmesi kararını kabul etti. Ancak bu 

karardan önce, iki ayrı gelişme AB’nin müdahalesini karmaşık hale getirdi. 2015 yazından 

sonra göçmen akımının büyümesi ve göç rotalarının değişmesi sebebiyle Macaristan’ın da 

Şengen’e girişte yeni ve önemli bir geçiş noktası haline gelmesidir. Doğu Akdeniz rotası çok 

çabuk bir şekilde, özellikle Suriyeli göçmenler tarafından, tercih edilen Şengen’e giriş noktası 

haline geldi. Bununla bağlantılı olarak, AB’ye yapılan düzensiz girişlerin önemli bir kısmı Batı 

Balkanlar üzerinden gerçekleşmeye başladı. Bu duruma cevaben, AB Eylül 2015’te ikinci bir 

uygulama paketi hazırladı. Bu pakette, göçmenlerin yeniden yerleştirilmesinin kolektif bir 

tedbir olarak hala önemli bir yer tutmasına ilaveten, göçmenlerin üye ülkeler arasında 

dağıtılmasına ilişkin plana Macaristan’da dahil edildi. İtalya ve Yunanistan’ın durumlarında 

olduğu gibi, karşı konulması güç göçmen akımları ve Macaristan’ın göçmenleri karşılamaya 

ilişkin yetersiz kapasitesi nedeniyle Komisyon bu üç üye ülkeye doğrudan destek temin etmeye 

yönelik ikinci bir karar aldı. Ancak bu karar, aşırı sağcıların koalisyon ortağı olduğu ne 

Macaristan ne İtalya ne de diğer Orta Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilmedi. 
 

AB’de güvenlik algısı aşama aşama değişmekteydi. Kitlesel göçmen akımının teşkil ettiği 

‘harici’ soruna ilaveten AB, Şengen rejimine yönelik ortaya çıkan dahili sorunu da eklendi. Bu 

dahili sorunun en önemli tezahürü, bazı üye devletlerin9 Yunanistan’ın kendi sınırlarını koruma 

ve kitlesel göçmen ve mülteci akımını idare etme kabiliyetsizliğine yönelik algıları sebebiyle, 

tekrar Şengen içerisinde sınır kontrollerine başlamalarıdır. 
 

Gerçekten kontrolsüz göçmen akımları AB için, üye devletlerarasındaki koordine tedbirler 

almaya yönelik isteksizliği ortaya çıkartan bir test oldu. Göçmenlerin bazı üye devletlerde 

                                                 
6 Eurostat, file:///C:/Users/kullanc/Downloads/NA0416628ENN.en.pdf 
7 Avrupa Komisyonu (2015b). “The European Agenda on Security,. Brussels, COM(2015) 185 final, 28 

April. 
8 Avrupa Komisyonu (2015c). “Proposal for a Council Decision on Establishing Provisional Measures 

in the Area of International Protection for the Benefit of Italy and Greece”. Brussels, COM(2015) 286 

final, 27 May. 
9 Sığınmacı krizi nedeniyle AB üyesi Almanya ile Avusturya arasındaki sınır ile Fransa, Danimarka, 

İsveç ve AB üyesi olmayan Norveç'te kontroller yeniden başlatılmıştı.  
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yerleştirilmesi ya hiç gerçekleşmedi ya da çok yavaş bir şekilde gerçekleşti10. Komisyon’un 

üye devletler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla gösterdiği ihlal prosedürü gibi 

müeyyidelerin uygulanması ihtimali de dahil, ısrarlı girişimlerine rağmen, gitgide artan oranda 

üye devletler, sınır ülkelerinden yapılan ikincil göç hareketleriyle mücadele etmek amacıyla 

ulusal sınırlarda uygulanmak üzere, geçici sınır kontrollerini uygulamaya başladı. 
 

Takip eden aylarda daha da kötüleşen bu durum karşısında,  Komisyon Aralık 2015’te Üçüncü 

Uygulama Paketi’ni yayınladı. Bu paketteki en önemli husus Avrupa Sınır ve Sahil 

Güvenliği’nin kurulmasıydı. AB’ye ve özellikle Yunanistan’a doğru kış aylarındaki ‘anormal 

derecede yüksek’ göçmen akımına karşılık, Şengen’in sınır ülkelerindeki yükü azaltmak, 

düzensiz göçmenlerin geri dönüşleri için uygun ortamı hazırlamak ve üye ülkelerin göçmenleri 

alım kapasitelerini geliştirmek amaçlanmıştır11. Avusturya İçişleri Bakanı, Yunanistan’ın 

Türkiye ile olan sınırından gerçekleşen yasadışı geçişleri engelleyememesi sebebiyle Şengen’in 

sınırlarının Orta Avrupa’ya çekilmesi gerektiğini ileri sürdü.12  
 

3. AB Güvenlik Yönetimi’nin Türkiye’ye Etkisi 
 

Sürekli kötüye giden ve gerginleşen ilişkiler, Şengen bölgesinin geleceğini tehdit etti ve en 

sonunda Şengen çapında kolektif olarak güvenlik önlemlerinin artırılmasına yol açtı. 

Güvenlikleştirme hareketi halihazırda beklemede olan tedbirler üzerinde hızlandırıcı bir etki 

yaptı.  
 

AB ile Türkiye arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Antlaşması ile Türk 

vatandaşları için AB ülkelerinde vize serbestisi ögörülürken AB için ise Türkiye üzerinden 

Avrupa ülkelerine giden sığınmacıların Türkiye’ye iade edilmesi planlanmıştır. 2015 yılında 

Suriye’den kaçan sığınmacıların sayısının çok fazla artması neticesinde 29 Kasım 2015 

tarihinde Türkiye ile AB Zirvesi’nde Ortak Göç Eylem Planı’nın derhal uygulanmaya 

konmasına karar verildi. Avrupa’ya doğru gerçekleşen yoğun sığınmacı akını nedeniyle AB, 

sınırlarının güvenlikleriştirilebilmek için tek çare olarak Türkiye’yi görmüştür. Yasadışı göçün 

önlenmesi için işbirliğinin güçlendirilmesi hususlarına yer verilmiştir. Bu dönemde Geri Kabul 

Antlaşmasını daha hızlı bir şekilde hayata geçirebilmek için Türkiye’de bulunan sığınmacılara 

yardım için Türkiye’ye 3 milyar Euro finansman sağlama sözü vermiştir. Türkiye’nin vize 

muafiyetinden faydalanabilmesi için 72 kriterden oluşan bir yol haritası çizilmiştir. Yol 

Haritasında yer alan 72 kriter karşılandığında, Türk vatandaşlarının Şengen bölgesine 

seyahatlerinde vize uygulaması kaldırılacaktır. Türkiye ve AB üye devletleri karşılıklı olarak 

belirli hâl ve şartlar altında, birbirinin ülkesinde bulunan düzensiz göçmenleri geri kabul ile 

yükümlüdür. Taraflar belirli hâl ve şartlar altında, birbirinin ülkesindeki düzensiz göçmen 

“üçüncü ülke vatandaşı” veya “vatansız” kişiyi de geri kabul ile yükümlüdür. 
 

18 Mart 2016 tarihinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki geri kabul antlaşmasının üçüncü 

ülke vatandaşları açısından uygulanma tarihinin 1 Haziran 2016 tarihine çekilmesi konusunda 

mutabakata varılmıştır. Bu mutakabat 18 Mart Bildirisi olarak adlandırılmıştır. Bildiri ile insan 

kaçakçılığının ve yasadışı göçün önüne geçilerek Ege Denizi’ndeki ölümlerin ve Türkiye 

                                                 
10 Avrupa Komisyonu (2015d). “Managing the Refugee Crisis: Immediate Operational, Budgetary and 

Legal Measures, under the European Agenda on Migration”, Brussels, COM (2015) 490 final/2, 29 

September. 
11 Avrupa Komisyonu (2015h). “Progress Report on the Implementation of the hotspots in Greece”, 

Brussels, COM (2015) 678 final, 15 December. 
12 Nielsen, Nikolaj and Eszter Zalan (2016). “Greece Risks Schengen Expulsion”, EUObserver, 

https://euobserver.com/justice/131975  
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üzerinden AB’ye giden yasadışı göçmen trafiğinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda metin şu hususları kapsamaktadır;13 
 

1.20 Mart 2016 tarihi itibarıyla Türkiye’den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz 

göçmenler Türkiye’ye iade edilecektir. 

2.Korunmaya muhtaç gruplara yönelik BM Kriterleri dikkate alınmak suretiyle, Yunan 

adalarından Türkiye’ye iade edilen her bir Suriyeli için Türkiye’den bir diğer Suriyeli AB’ye 

yerleştirilecektir. 

3.Türkiye, Türkiye’den AB’ye yasadışı göçe yönelik yeni deniz ve kara güzergâhlarını önlemek 

için gerekli her türlü tedbiri alacaktır ve bu amaç doğrultusunda AB’nin yanı sıra komşu 

devletlerle de işbirliği yapacaktır. 
 

4. Sonuç 
 

Şengen’i kurtarmak için alınan tedbirlerin ‘sığınmacı kriziyle’ mücadele için alınanlarla 

örtüşmesi aynı zamanda bir diğer tespitin yapılmasını mümkün kılıyor. Bu artırılmış sınır 

yönetimi sisteminin arkasındaki asıl gerekçe kitlesel göçmen akımının üye ülkeler içerisinde 

bir güvensizlik ve bu ülkelerin kendi aralarında gerilimler yaratması ihtimaliydi. Bu 

gerilimlerin AB’ye yönelik bu şekilde bir tehdit arz etmesi durumunda, bu tarz istenmeyen 

sonuçları engellemek için, sığınmacıların AB’ye gelişlerini durdurmak, uygulanabilecek en 

makul çözüm olarak görünmekteydi. Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği, AB kurumlarından olan, 

harici sınırların kontrolü ve gelecekteki bu tarz krizlerin engellenmesini amaçlayan 

FRONTEX’ten genel olarak nitelik açısından daha gelişmişti. Bu doğrultuda, Türkiye ile olan 

Geri Kabul Antlaşması ve 18 Mart Bildirisi, üçüncü ülkelerle olan ilişkilerin geliştirilmesini 

amaçlayan bir model olarak değerlendirilmelidir. Bu süreçten karlı çıkanın Avrupa olduğunu 

söylemek yanlış olmaz. Göçmen krizinin doruğa yükseldiği sonbahar 2015'ten bu yana büyük 

ölçüde Türkiye ile varılan anlaşma sayesinde AB sınırlarına kaçak giriş oranında yüzde 95 

düşüş kaydedildi.  Türkiye’nin şimdiye kadar üyeliği kabul edilmemişken Türkiye’ye vize 

muafiyeti verilmesi ihtimal dahilinde gözükmemektedir. 
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