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Faiz Oranları Ne Kadar Düşük Olabilir? Konvansiyonel Para 

Politikası Uygulamaları Etkili Mi, Etkinsiz Mi? 

 

Naib Alakbarov
1
 

Özet 

Son zamanlarda birçok ülke Merkez Bankası tarafından politika faiz oranlarının sıfıra ve hatta eksiye indirildiği 

görünmektedir. Amaç ekonomiyi canlandırmak, işsizlik oranlarını düşürmek ve enflasyon oranını %2’ler 

seviyesine yükseltmektir. Şimdi ise ekonomistler faiz oranlarının nereye kadar inebileceğini tartışmaktadırlar. 

Burada üzerinde durulan temel konu şudur: Bir faiz indirimi ne zamandan itibaren ekonomiye zarar verir? 

Burada üzerinde durulan kavram “tersine dönen faiz oranları” kavramıdır. Bu kavram Brunnermeier ve Koby 

(2016) tarafında geliştirilmiştir. Tersine dönen faiz oranı genişleyici para politikasının olumsuz etkilerinin 

olumlu etkilerden daha ağır basan merkez bankası faiz oranıdır. Brunnermeier ve Koby (2016) iki ana sonuca 

varmaktadır: Birincisi, batı sanayileşmiş ülkelerindeki "tersine dönen faiz oranı" negatif olabilir. İkinci önemli 

bulguları ise şudur: "Ters dönen faiz oranı"nın başlangıçta negatif aralıkta olsa da sabit kalmamasıdır. Başka bir 

deyişle, "tersine dönen faiz oranı" başlangıçta eksi yüzde 1 civarında olsa bile, yıllarca orada kalmayacak, yavaş 

yavaş sıfıra doğru hareket edecektir. 

 

How low can interest rates be? Are Conventional Monetary Policy 

implementations effective or ineffective? 

Abstract 

Recently, many countries seem to have cut the policy interest rates to zero or even negative by the Central Bank. 

The aim is to revive the economy, reduce unemployment rates and increase inflation to 2%. Now economists are 

discussing how far interest rates can go down. The main issue here is: When does an interest rate cut harm the 

economy? Here, the concept is “reversal interest rates”. This concept was developed by Brunnermeier and Koby 

(2016). The reversal interest rate is the central bank interest rate, which outweighs the negative effects of the 

expansionary monetary policy. Brunnermeier and Koby (2016) have two main conclusions: First, the "reversal 

interest rate" in western industrialized countries may be negative. The second important finding is that the 

"reversal interest rate" does not remain constant, even though it is initially in the negative range. In other words, 

even if the reversal interest rate is initially around minus 1 percent, it will not stay there for years, it will move 

slowly toward zero. 

                                                           
1
 Dr. Öğr. Üyesi, Uşak Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, naib.alakbarov@usak.edu.tr 
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Promoting an Environmental-Friendly Identity: The 

Securitization of Climate Change by the European Union 
 

Sevgi Balkan-Şahin
1 

 
Abstract 

The European Union (EU) has been building upon and promoting its environmental friendly identity for almost 

three decades in order to act as a global leader in fighting against climate change. Tracing the development of 

that identity, this paper argues that in order to foster its leadership role in global environmental governance, the 

EU has embarked on a discursive speech act that promotes climate change as a security threat. Based on an 

engagement between the constructivist perspective and the securitization approach of the Copenhagen School, 

this study examines how the EU has positioned climate change as an integral part of a global security agenda. 

The analysis of its major official documents and policy directives reveals that the EU has highlighted rising sea 

levels, loss of biodiversity and ecosystems, insecurity of food supply, disruption of public health, human 

security, and  economic growth prospects as potential consequences of climate change. The EU has benefited 

from this securitization discourse to adopt policy measures that would help establish itself as a role model  in 

driving the global environmental governance process.  

Key words: European Union, climate change, securitization, constructivist approach, copenhagen school 

 

                                                 
1
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Avrupa Birliğinde Kriz öncesi ve Sonrasında Vergi ve Sosyal 

Yardımların Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 

  
Hale Balseven

1
 

Özet 

Bu tebliğde AB modeline temel olan teorik tezlerin gelir dağılımı etkileri vergi ve sosyal 

yardım sistemi özelinde ampirik olarak analiz edilmektedir. Tebliğde AB içinde ülkelerin kriz 

öncesi ve sonrasında istikrar ve büyüme paktı çerçevesinde kamu açıkları ve borç kısıtları 

altında gelirin yeniden dağıtımına yönelik politikaları yönetmede zorlu bir mücadele ile 

karşılaşmış olduğu ortaya konulmaktadır. Krizin etkisi İskandinav ve kıta Avrupası 

ülkelerinde Doğu ve Güney Avrupa ülkelerine göre farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, 

Avrupa Birliği’nin bu alanda politika tasarlama ve uygulama kapasitesinin birliğin geleceği 

açısından önem taşıyan faktörlerden biri olduğu savunulmaktadır. 

Tebliğde çoklu ülke grubuna ait vergi-sosyal tardım mikrosimilasyon modeli (EUROMOD) 

kullanılmaktadır. Bu veri 27 Avrupa Birliği ülkesine ait vergi-sosyal yardım sistemini 

kapsamaktadır. Model dolaysız vergi ve nakit yardımları kapsamaktadır, dolaylı vergileri ve 

nakit olmayan yardımları kapsamamaktadır. Tebliğ vergi ve sosyal yardımların gelir dağılımı 

üzerindeki doğrudan etkilerine odaklanırken devlet politikalarının göreli fiyatlar ve hanehalkı 

davranışları üzerindeki dolaylı etkilerini ihmal eder. 
 

Anahtar Kelimeler: Gelir dağılımı, Vergi ve sosyal yardım, Yeniden dağılım, Avrupa Birliği 
 

JEL Sınıflandırması: D31, H23, H24, I38 

 

The Effects of Taxes and Benefits on Income Distribution In The 

EU before and After Crisis 
 

 

Abstract 

This paper empirically analyses the effects of income distribution of the theoretically-based 

EU model regarding tax and benefit systems. The paper argues that EU members confronted 

an uphill battle under the limits of public deficit and debt in the framework of Stability and 

Growth Pact for operating redistribution policies. The effect of the crisis is different in 

continental Europe and Scandinavian countries than East and South European countries. 

However, the paper argues that EU’s capacity of policy design and implementation in this 

field is one of the important factors for EU’s future perspectives. 

The paper uses a multi-country tax-benefit micro-simulation model (EUROMOD) which 

includes tax-benefit systems for 27 European Union countries. The model includes direct tax 

and cash benefits and does not cover indirect taxes or non-cash benefits. The paper focuses 

only on the direct impact of existing taxes and benefits on income distribution and ignores 

possible indirect effects of state policies such as changes in relative prices and household 

behaviour. 
 

Keywords: Income distribution, taxes and benefits, redistribution, European Union 
 

JEL Classification: D31, H23, H24, I38 

                                                 
1
 Prof. Dr, Akdeniz Üniversitesi, Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, Maliye Bölümü, Antalya, Türkiye, halebalseven@akdeniz.edu.tr 
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International Trade and Global Production Chains 
 

Predrag Bjelić
1
, Radovan Kastratović

2 

 
Abstract 

Along with the intensive growth of international trade globally, there has been a significant change in its 

structure. The growing importance of global value chains and the trade in intermediary products makes the 

traditional trade statistics increasingly unreliable, requiring new analytical approaches. In this study, we used 

Foreign Affiliates Trade Statistics (FATS) and Trade in Value-added statistics (TiVA), to analyse the prevalence 

and characteristics of global value chains. We found that there is an overall global surge in both foreign 

affiliates’ activities and the complexity of firm production strategies. In the particular case of CEE-11 and West 

Balkan countries, there is a noticeable movement towards the centre and increasing global value participation 

driven by backward linkage. The results imply that exports are largely overstated in traditional trade statistics. 

Furthermore, West Balkan countries could benefit from repositioning within global value chains and increasing 

domestic content in their respective exports. 

Key words: global value chains (GVC), international trade, trade in value-added 

JEL Classification: F12, F14, F21 

                                                 
1
 Full professor, University of Belgrade Faculty of Economics, E-mail: bjelic@ekof.bg.ac.rs 

2
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9
th

 SCF International Conference on “The Future of European Union    Kahramanmaraş/Turkey 

and Turkey-EU Relations”                                                                                                  21-23
th

 November 2019 
                     22

th
-23

th 
October 2019 

7 

 

Stok Yönetimi ve Karlılık İlişkisinin Finansal Oranlar 

Aracılığıyla İncelenmesi: BİST İmalat Sektöründe Bir Araştırma  
 

Süleyman Erdogan
1
  Mustafa Kısakürek

2
 

 
Özet 

Dünyadaki sermaye hareketliliğinde yaşanan hız, teknolojideki değişim, maliyetlerdeki dalgalanma ve yoğun 

rekabet gibi unsurlar; işletmelerin yaşamlarını sürdürme çabasını oldukça zor bir hale getirmiştir. İşletmeler bu 

zor şartlar altında kaynaklarını mümkün olduğunca etkin ve verimli kullanmak durumunda kalmışlardır. Bu 

bağlamda işletmelerin finansmanı için kaynak bulmak zorunda kalacakları kalem sayısını azaltma uğraşı 

önemini artırmaktadır. İşletmelerin finanse etmek zorunda kaldıkları kaynaklardan birisi de hiç kuşkusuz 

stoklardır. Dolayısıyla günümüz rekabet koşulları, elde bulundurulan stok miktar ve tutarının yönetimini, 

işletmeler açısından zorunlu kılmaktadır. 

Bu çalışmada 2005-2017 yılları arasında BİST İmalat Sekröründe faaliyette bulunan  101 işletmenin verileri 

kullanılmıştır. Stokların yönetimiyle karlılık arasındaki ilişki Kiracı’nın 2009 yılında yayınladığı makale esas 

alınarak mali oranlar yardımıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde alt sektörlerin 

çalışma biçimleri birbirinden farklı olduğu için stok yönetimi oranları ile karlılık oranları arasında yoğun olmasa 

da bazı değişkenler üzerinden istatistiki olarak anlamlı ilişkilerin olduğu gözlenmiştir. Ayrıca yıl bazında 

gerçekleştirilen analizlerde de piyasa hareketliliğinin olduğu zamanlarda stok oranları ile karlılık arasında 

anlamlı ilişkiler tespit edilemezken, volatilitenin yüksek olduğu yıllarda stoklarla karlılık arasında anlamlı 

ilişkilerin olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Stok yönetimi, karlılık, finansal oranlar 

JEL Sınıflandırması: M41  

Investigation of the Relationship between Inventory Management 

and Profitability Through Financial  
 

 

Abstract 

Factors such as the speed of capital mobility in the world, change in technology, fluctuation in costs and intense 

competition; has made it very difficult for businesses to survive. Businesses have to use their resources as 

efficiently and efficiently as possible under these difficult conditions. In this context, efforts to reduce the 

number of items that enterprises will have to find resources for financing increases the importance. One of the 

sources that enterprises have to finance is undoubtedly stocks. Therefore, today's competitive conditions make it 

necesseray for enterprises to manage the amount and the cost of inventory. 

In this study, data of 101 enterprises operating in BİST Manufacturing Sector between 2005-2007 were used. 

The relationship between the management of stocks and profitability has been tried to be determined with the 

help of financial ratios based on the article published by the Kiraci in 2009. When the findings obtained are 

analyzed, it is observed that there is a statistically significant relationship between stock management rates and 

profitability rates, although some of the variables are not intense since the working styles of the sub-sectors are 

different from each other. In addition, there are no significant relationships between stock rates and profitability 

in the period of market activity in the analyzes conducted on a yearly basis. It was observed that there were 

significant relationships between stocks and profitability in years when volatility was high. 

Keywords: Inventory management, profitability, financial ratios 

JEL Classification: M41 
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Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 

Afganistan Üzerine Ampirik Bir Analiz 
 

Ethem Esen (Corresponding Author)
1
 Muhammad Akbar Farahmand

2
 

Özet 

Günümüzde küreselleşmenin arttığı Dünya Ekonomisinde ülkelerin ekonomik büyümelerinde 

sabit sermaye yatırımlarının önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu çalışmada, Afganistan’da sabit 

sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmak için gecikmesi 

dağıtılmış otoregresif (ARDL) sınır testi yaklaşımı ve Granger nedensellik testi kullanılmıştır. 

Yıllık verilerin kullanıldığı çalışmada, dönem olarak 1980 ile 2017 yılları arası ele alınmıştır. 

Çalışmada verilerin durağanlıklarının tespiti için yapılan Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) 

ve Phillips Perron (PP) birim kök testlerinde, sabit sermaye yatırımları verisinin düzey 

değerinde ve ekonomik büyüme verisinin ise birinci farkında durağanlık koşulunu sağladıkları 

görülmüştür. Bu nedenle çalışmada, ARDL sınır testi yaklaşımı uygulanmıştır. ARDL modeli 

sonucunda, sabit sermaye yatırımları ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir 

eşbütünleşme ilişkisi tespit edilememiştir. Daha sonra, uygulanan Granger nedensellik testi 

sonucuna göre, ele alınan değişkenler arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı 

saptanmıştır. Bu sonuca göre, sabit sermaye yatırımlarından ekonomik büyümeye doğru bir 

nedensellik ilişkisi vardır. 

Anahtar Kelimeler: Sabit sermaye yatırımları, ekonomik büyüme, ARDL, granger 

nedensellik. 

JEL Sınıflandırması: F21, F43, O47 

 

The Relationship between Fixed Capital Investments and 

Economic Growth: An Empirical Analysis on Afghanistan 
 
Abstract 

In today's world economy, where globalization is increasing, fixed capital investments play an 

important role in the economic growth of countries. In this study, autoregressive distributed 

lag (ARDL) bounds test approach and Granger causality test were used to investigate the 

effect of fixed capital investments on economic growth in Afghanistan. In the study that uses 

the annual data, the period between 1980 and 2017 was considered. Augmented Dickey Fuller 

(ADF) and Phillips Perron (PP) unit root tests were performed to determine stationarities of 

the data. It is seen that fixed capital investments variable is stationary at the level and 

economic growth variable is stationary at the first difference. Therefore, ARDL bounds test 

approach was applied in the study. As a result of the ARDL model, no cointegration 

relationship could be determined between fixed capital investments and economic growth. 

Then, according to the Granger causality test, a one-way causality relationship was found 

among the variables. According to this result, there is a causal relationship from fixed capital 

investments to economic growth. 

Keywords: Fixed capital investments, economic growth, ARDL, granger causality. 
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Analysis of Petitions: The Case of Romanian Insurance Market 
 

Marius Dan Gavriletea
1
  

 

 
Abstract 

One of the most debated concepts in the last years in Romanian Insurance Market refers to 

petitions – the complains made by clients toward insurance companies. All insurance 

companies in Romania must offer details about these complains – based on EU normatives. 

Once a web-page of an insurance company is accessed by any person, the first things that 

showed up are the tables where number of complains are listed.  

During our researc we will see how these complains are structered, how reports are made and 

also we will analyse how many of them are solved for the clients. 

We will also emphasize on the limits of these reports, as they are not splitted on different 

classes of insurance and also do not take into account the number of contracts subscribed by 

insurance companies. 

The results will be offered to different interested entities and will be important also for 

indviduals in the moment they will decide for an insurance company. 

Keywords: Petitions, Insurance, Complains 

JEL Classification: G22, G23 
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Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Sürecinde Toplumsal 

Değişim ve Avrupa Değerleri 
 

Arzu Kihtir
1
 

 
Özet 

Avrupa Birliği (AB)’ne adaylık statüsü edinmiş bir ülke için, AB ilgili ülkeden iç mevzuat ile Birlik müktesebatı 

arasında belirli başlıklar altında uyum olmasını gözetmekte, başarılı bir uyumlaştırma süreci öngörmektedir. 

Dolayısıyla, aday ülkelerin Birliğe entegrasyonu yönünde atılan adımlar büyük ölçüde kurumsal ve normatif 

nitelikli bir zeminin sonucu olarak Birliğin genişleme politikası kapsamında ortaya çıkan ulus ötesi bir söylem 

yoluyla küresel boyutlu bir meşruiyet düzeyini yansıtmaktadır. Mevzuat uyumunun yanı sıra, belirli siyasi ve 

ekonomik koşulların da aday ülkelerce karşılanmasını gerektiren bu dönüşüm, Birliğe entegrasyon bağlamında 

ve belirli bir değerler bütünlüğü içinde AB bütünleşmesi ve genişlemesine eklemlenen çok boyutlu kavramsal bir 

çerçeve olarak yeni bir kuramsal tartışma boyutunu da ön plana çıkarmıştır. Öte yandan, 1999 Helsinki 

Zirvesi’nin ardından Birliğe tam üyelik yolunda önemli bir adım atan Türkiye için resmi müzakere sürecinin 

başlatıldığı Ekim 2005 itibariyle günümüze dek ulaşılan noktada AB’ye katılım koşullarının karşılanması 

konusunda kesintilerin yoğunlaştığı dönemler gözlemlenmektedir. Avrupa değerlerinin küresel boyutlarıyla 

birlikte ele alınmasını gerektiren siyasi ve sosyal bir değişim sürecine paralel olarak, Avrupalılaşma kavramı da 

farklı tanımlamalarla giderek esnekleşmiş ve çok merkezli dinamikleri bir araya getiren söylemsel bir 

dönüşümün parçası olmuştur. Çalışmada;  AB-Türkiye ilişkilerine ilişkin entegrasyon sürecinde, tam üyelik 

kriterlerini belirleyen Kopenhag Kriterleri’nin, siyasi kriter başlığının merkezinde yer alan kavramlar 

çerçevesinde Avrupa değerlerine uyum tartışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Avrupalılaşma, Avrupa entegrasyonu, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri 

 

 

Societal Change and the European Values in the Accession 

Process of Turkey’s EU Candidacy 

 
Abstract 

Given a state with a legally-acquired status of candidate for the European Union (EU), the EU requires a 

successful process of harmonisation under the defined titles of criteria, stipulating a state of harmony between 

the domestic legislation and the EU acquis. The steps to be taken by the prospective member(s) for purposes of 

integration are, accordingly, the reflections of a global-level legitimacy, constitutive of a transnational discourse 

under the EU’s enlargement policies grounded in its institutionalised and normative context. Coupled with the 

requirements of the acquis communautaire, such a transformative impact renders the candidate states obligated to 

meet certain political and economic conditions, highlighting a new multi-faceted concept of European 

integration through a coherent set of values to be articulated into the ongoing theoretical discussions within the 

EU enlargement. Regarding the status of Turkey, having taken an important step for full membership in the 

Helsinki Summit, 1999, however, the case poses an intermittent flow as it reveals a non-linear accession period 

with an overall observation into the dynamics between 2005, highlighting the official process to initiate 

negotiations, and the state of affairs in the present time. Closely related to the political and societal implications 

shaping the institutional dynamics upon the European values in a globalised the term Europeanisation has also 

gained an increasingly flexible quality through multiple definitions, still being contextualized within a wider 

polycentric social discourse. This study, with particular reference to the discursive dynamics of the integration 

process involved in the EU-Turkey relations, aims to discuss the contested state of harmony with the European 

values in reference to the fundamental political concepts defined under the Copenhagen Criteria targeting a full 

membership status. 

Key words: Europeanisation, European integration, EU-Turkey relations  
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İhracat Çeşitlendirmesinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: 

BRICS-T Örneği 

 

M. Hilmi Özkaya
1
   Tuba Yücel

2
 

Özet 

Yükselen ekonomilerin dış ticaret önderliğinde büyümesiyle ilgili literatürde çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Söz konusu çalışmaların çoğunluğu ihracatın büyümeyi artırdığını ortaya koymaktadır. Son yıllarda ihracat 

artışının rakamlarla ifade edilmesinin yanı sıra niteliğiyle de büyüme üzerindeki etkisine ilişkin araştırmaların da 

öne çıktığı görülmektedir. Bu çerçevede BRICS ülkeleri ve Türkiye’nin ihracatta ürün çeşitlendirmesi ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik 1990-2018 dönemini kapsayan veriler 

kullanılarak, Dumitruscu-Hurlin (2012) panel nedensellik testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular ilgili ülke 

grubunda ihracatta ürün çeşitliliğinin uzun dönem ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.    

Anahtar Kelimeler: BRICS, ihracat çeşitlendirmesi, ekonomik büyüme 

JEL Sınıflandırması: D50, F12, F13 

 

The Effect of Export Diversification on Economic Growth: The Case of  the 

BRICS-T 

Abstract 

There are numerous studies in the literature regarding the growth emanating from  foreign trade in the emerging 

market economies. The majority of these studies reveal that exports increase growth. In recent years, in addition 

to expressing the increase of exports in figures, it is seen that the researches on measuring the effects of its 

quality on growth becomes prominent.  In this context,  the relationship between the BRICS countries and 

product diversification in Turkey's exports and economic growth was determined by applying Dumitruscu-

Hurlin (2012) panel causality test using the data covering the period 1990-2018. The findings show that product 

diversity in exports in the relevant country group has an impact on long-term economic growth. 

Key words: BRICS, export diversification, economic growth 
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Vergi Gelirleri Aracılığıyla Sosyo-Ekonomik Yapının 

İncelenmesi: Kahramanmaraş İli Örneği 
 

 

Ömer Faruk Öztürk
1
 

 
Özet 

Modern maliye anlayışına göre  demokratik ve hukuk sisteminin işlerlik kazanmış olduğu ülkelerde, iktisadi ve 

mali sistemin en önemli finansman kaynağını şüphesiz vergi gelirleri oluşturmaktadır. Devletin tarihsel akış 

süreci içerisinde üstlenmiş olduğu ekonomik, mali, sosyal ve diğer fonksiyonların finansmanında da kullanılan 

temel araç vergiler olmuştur. Günümüzde piyasa ekonomisine dayanan liberal ve karma ekonomik düzene sahip 

ülkelerde vergi gelirlerinin kamu gelirleri içerisindeki payı en az % 50 düzeyindedir. Gelişmiş ülkelerde ise bu 

oran % 90’lara yaklaşmıştır. Vergilerin gerek ulusal düzeyde gerekse bölgesel ve yerel düzeyde; sosyo-

ekonomik yapıyı belirleyen ve etkileyen değişkenler üzerinde farklı etkilere sahip olabileceği söylenebilir. 

Örneğin; vergiler bir ekonomide tasarruflar aracılığıyla sermaye birikimine katkıda bulunarak yatırımları pozitif 

etkileyebilir. Üretken yatırımların artması ise sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayabilir. 

Ayrıca vergi gelirlerinin bölgesel ve/veya il düzeyindeki dağılımı; başta gelir dağılımı, istihdam, vergi yükü vb. 

değişkenleri etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı; Kahramanmaraş ilinde vergi gelirlerinin dağılımına bakılarak, 

ilin sosyo-ekonomik yapısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmaktır. 2018 yılında iller arasında vergi gelirlerinin 

toplam tahsilat içindeki payına bakıldığında, Kahraman maraş ilinin % 0,31’lik düşük bir payının olduğu 

görülmektedir. Kahramanmaraş ilinde imalat sektöründe genellikle düşük teknoloji kullanılması ve maliyet 

tasarruflarına bağlı fiyat rekabetine dayalı bir üretimin yapılması, hasıla düzeyini ve vergi gelirlerini olumsuz 

etkilemektedir. Bu açıdan; yeni istihdam alanları oluşturabilecek ve üretimde teknolojik düzeyi artıracak yatırım 

konusu önerilerini içeren bilimsel çalışmaların sayısının artırılması (DOĞAKA başta olmak üzere) önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi gelirleri, vergi politikası, Kahramanmaraş’ın sosyo-ekonomik yapısı  

JEL Sınıflandırması: H00, H20 

 

Examination of Socio-Economic Structure Through Tax 

Revenues: Example of Kahramanmaras  Province 
 
Abstract 

According to the modern fiscal approach, tax revenues are undoubtedly the most important source of financing 

of the economic and financial system in the countries where the democratic and legal system has become 

operational. Taxes have been the main instrument used in the financing of economic, financial, social and other 

functions undertaken by the state in the historical flow process. Today, the share of tax revenues in public 

revenues is at least 50% in countries with a liberal and mixed economic order based on market economy. In 

developed countries, this rate has approached 90%. It can be said that taxes may have different effects on the 

variables that determine and affect the socio-economic structure both at national and regional and local levels. 

For example, taxes can positively affect investments by contributing to capital accumulation through savings in 

an economy. Increased productive investments can contribute to sustainable economic growth and development. 

In addition, the distribution of tax revenues at regional and / or provincial level may affect variables such as 

income distribution, employment, tax burden and so on. The aim of this study; To make evaluations about the 

socio-economic structure of Kahramanmaraş by considering the distribution of tax revenues. When the share of 

tax revenues in total collection is examined among the provinces in 2018, it is seen that Kahramanmaraş has a 

low share of 0.31%. In the Kahramanmaraş province, the use of low technology in the manufacturing sector and 

the production based on price competition due to cost savings have a negative impact on the level of output and 

tax revenues. From this point; It is important to increase the number of scientific studies (Especially DOĞAKA) 

that include investment proposals that can create new employment areas and increase the technological level in 

production. 

Key words: Tax revenues, tax policy, socio-economic structure of Kahramanmaraş  

JEL Classification: H00, H20 
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Nexus Between Unemployment Level and Shadow Economy In 

Lithuanian Regions 
 

 
Rita Remeikiene

1
 , Ligita Gaspareniene

2
 

 

 
Abstract 

The relationship between the shadow economy and the unemployment rate studied in the 

scientific literature in recend decades encourages an assessment of the nature of these links in 

emerging economies. According to the World Bank classification, Lithuania still belongs to 

the group of emerging economies. Looking at Lithuania, the following problems of 

unemployment and the shadow economy should be noted: according to the Employment 

Service (2019), the numer of unemployed in Lithuania has not been decreasing for several 

consecutive years and amounts to 143 thousand (over 50 thousand registered in Lithuanian 

regions). In other words, unemployment is not decreasing as the economy grows and wages 

rise. Meanwhile, the shadow economy is largerly determined by people’s financial situation 

and the extent to which they justify the „shadow”. If a person values his income well (in this 

case, unemployment benefits), he is 39 percent less likely to buy goods or services illegaly. 

This this day, no studies have been carried out on the extent to which the unemployed (from a 

consumer and supplier point of view) tend to be involved in the shadow economy in the 

regions, making it difficult to indentify the causes of the unemployment trap. 

The main aim of the article is to find out links between unemployment level and shadow 

economy in the regions of Lithuania in the context of emerging economies.  

Novelty of the article. Exploring the interdependcies between the unemployment rate and the 

shadow economy in the context of smaller regions, while also assessing the specifics of the 

emerging economy. The research will complement the theory of the shadow economy with 

the links between the unemployment rate and the shadow economy from a regional 

perspective. 

Keywords: Shadow economy, unemployment level, Lithuanian regions. 
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Twin Deficits Hypothesis: The Case of Turkey 
 

Emre Şakar
1
 

 

 
 
Abstract 

This study investigates the causation link between budget deficits and foreign trade deficits in Turkey 

for the period from 1964 to 2018 by making use of the available annual data. The causation analysis 

has been conducted through the use of cointegration analysis and error correction model (ECM). The 

results of the econometric analysis show that the twin-deficits hypothesis is not valid for Turkey for 

the selected period. However, there is a positive correlation from foreign trade deficits towards the 

budget deficit. Error correction model and causation findings suggest that the long-term causation 

between the two variables is a one-way one. In other words, an increase in foreign trade deficits leads 

to an increase in budget deficits and this is not the case for the reverse.  

Keywords: Foreign trade deficit, budget deficit, twin deficits, causality, Turkey. 

JEL Classification: E62, F32, F41 
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Balkanlar ve Türkiye: Avrupa’nın Doğusu, Asya’nın Batısı 
 

Selma Aytüre 
1
 

Özet 

Bildiri, uluslararası doğunun batısı, batının doğusu konseptine Türkiye ve Balkanlar perspektifinden bakmayı ve 

bu açıdan değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Birliği‟nin Balkan Ülkeleri ile yakından ilgilendiği, bir 

kısmı ile üyelik müzakerelerine başladığı, bir kısmı ile yakın ilişki içinde olduğu görülmektedir. Bu çalışmada 

öncelikle Avrupa Birliği‟nin Balkan Politikası incelenmiştir. Daha sonra Türkiye-Balkan Ülkeleri, Avrupa 

Birliği-Balkan Ülkeleri ticaret ilişkileri ve bölgenin Trans Avrupa Ağları üzerindeki konumu ve potansiyeli ele 

alınmıştır. Konunun önemi bakımından TRACECA ve modern ipekyolu çalışmalarındaki gelişmelere de yer 

verilmiştir. Çalışmada araştırma ve tarama yöntemi kullanılmıştır.Uluslararası doğunun batısı, batının doğusu 

kavramı bakılan yere göre değişir. Bu aynı zamanda bir anlayışı da gösterir. Balkanlar, hem coğrafi anlamda, 

hem de kavrayış anlamında bir ara noktayı temsil etmektedir. Avrupa‟nın doğusunda, Asya‟nın batısında yer 

almaktadır. Türkiye de bu anlamda benzer özellikleri taşımaktadır. Bu bakımdan ikisi arasındaki tarihsel 

yakınlık, günümüzde birçok alanda yakınlaşma sağlamaktadır. Ruh, anlayış ve kültürel alanlarda önemli 

benzerlikler vardır. Bu benzerlik her türlü alışverişi de beraberinde getirmektedir. 

Balkanlar, Avrupa Birliği‟nin genişleme sürecinin odağındadır. Altı Balkan Ülkesine üyelik için kapı 

aralanmıştır. Bu sürecin önde giden ülkeleri Sırbistan ve Karadağ‟dır. Bu ülkelere üyelik için 2025 yılı hedefi 

verilmiş durumdadır. Türkiye‟nin de bölge ülkeleri ile yakın ilişkileri (siyasi, sosyal, tarihi, kültürel, ticari, 

ekonomik) bulunmaktadır. Balkanlar ve Türkiye, Asya‟dan Avrupa‟ya geçiş koridoru üzerindeki iki önemli 

halkadır. Bu durum tarihi süreçte ipekyolu güzergahı olarak kendini göstermiştir. Günümüzde de modern 

ipekyolu inşa çalışmaları sürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa, Türkiye, Balkanlar, ticaret ilişkileri, uluslararası ilişkiler 

JEL Sınıflandırması:F13, P45, R42, R48 

Balkans and Turkey: The East of The Europe, The West of The 

Asia 

Abstract 

The paper aims to look at the concept of the west of the east, east of the west from the perspective of Turkey and 

the Balkans and to evaluate it from this perspective. It is seen that the European Union is closely interested in 

Balkan countries, has started membership negotiations with some of them and has a close relationship with 

some of them. In this study, the Balkan policy of the European Union examined firstly. After than, Turkey-

Balkan Countries, European Union-Balkan Countries trade relations and the region's position and potential on 

Trans European networks discussed. Developments in TRACECA and Modern Silk Road works took place in 

terms of importance. The scanning and evaluation method used in this study. 

The concept of the west of the East and east of the West depends on where it is looked. This also shows 

different insigts. The Balkans represent an intermediate point in both a geographical point and in terms of 

comprehension. It is located in the east of Europe, west of Asia. Turkey also has similar characteristics  In this 

respect, the historical proximity between the two provides a convergence in many areas today. There are 

important similarities in the spirit, understanding and cultural areas. This similarity brings all sorts of exchanges. 

The Balkans are at the center of the enlargement process of the European Union. The door was opened for 

membership in six Balkan countries. The leading countries of this process are Serbia and Montenegro. These 

countries have been targeted for 2025 for membership. Turkey has close relations (on political, social, historical, 

commercial, economic) with the Balkan Countries. The Balkans and Turkey are two important rings on the 

passage corridor from Asia to Europe. This situation has shown itself as Silk Road route in the historical 

process. Today, Modern Silk Road construction is ongoing. 

Keywords: Europe, Turkey, the Balkans, trade relations, ınternational relations 
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1. Giriş 

Balkanlar ve Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarının birleşme noktasındadır. Bu ara nokta hem 

coğrafik, hem de sosyal, kültürel anlamdadır. Bu konum Balkanlar ve Türkiye‟yi tarih 

boyunca yakınlaştırmıştır. Günümüzde hem Balkan Ülkeleri, hem de Türkiye, AB‟ye adaylık 

yolunda yürümektedirler. Bu konum hem enerji nakil hatları bakımından önemlidir, hem de 

ticaret ve modern ipekyolu çalışmalarında yeni bir misyon yüklemektedir.  

AB, Balkanlara özel bir önem vermektedir. Bu ülkelerin bir kısmı halihazırda AB üyesidir. 

Slovenya 2004‟te, Bulgaristan ve Romanya 2007‟de, Hırvatistan 2013‟te AB üyesi 

olmuşlardır. Geri kalan Balkan ülkeleri ile değişik düzeyde üyelik hazırlıkları 

yürütülmektedir. 

Balkan ülkeleri, Türkiye‟nin de Avrupa‟ya ulaşmada kullandığı ana arter durumundadır. Bu 

durum bölge ülkelerini tarihsel süreçte de yakınlaştırmıştır, günümüzde de bu yakınlık hem 

sosyal, hem de ekonomik alanlarda hızla gelişmektedir. Nitekim Balkan ülkeleri ile 

Türkiye‟nin ticareti son yıllarda büyük bir artış göstermiştir. 

AB‟nin önem verdiği politika alanlarından biri de Trans Avrupa Ağları‟dır. Trans Avrupa 

Ağları (TEN)‟nın 3 komponenti vardır. Bunlardan birincisi ulaştırma, ikincisi enerji ve 

üçüncüsü telekomünikasyondur. AB‟nin bu amaçla belirlediği öncelikli koridorlar vardır. Bu 

koridorlar AB‟nin hem iç ulaşımını artırmak, hem de AB‟nin ana ticaret ortakları ile ticaretini 

kolaylaştırmak amacıyla planlanmıştır ve AB bütçesi ile desteklenmektedir. Aday ülkeleri 

Trans Avrupa Ağları-Ulaştırma(TEN-T) ile eklemlemek üzere TINA projesi yürütülmekte ve 

aday ülkelerin Avrupa‟nın ulaşım ağına birleşmesi için destek verilmektedir. 

TRACECA, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerini Kafkasya ve/veya Karadeniz üzerinden 

Avrupa‟ya bağlamak amacıyla Avrupa Birliği (AB) önderliğinde üye ülkeler tarafından 

oluşturulan bir Doğu-Batı koridorudur. Bu koridor da Balkan ülkeleri için hayati önem 

taşımaktadır. Ancak Balkan ülkeleri henüz TRACECA‟ya taraf olmamışlardır. 

“Modern İpekyolu: Bir kuşak, bir yol” projesi kapsamında, tarihi İpekyolu güzergahında 

bulunan bütün ülkeleri bu projede yer alamaya davet eden Çin, Asya, Afrika ve Avrupa‟yı 

kapsayan büyük yatırımlar hedeflemektedir. Türkiye ve Balkan Ülkeleri bu projede yer 

almışlardır. Asya ve Avrupa‟nın hem karadan, hem de denizyolundan bağlanması 

düşünülmektedir. Bu hat boyunca, özellikle kara ulaşımında Türkiye ve Balkanların kritik 

önemi vardır. Konu bu çerçevede ele alınmıştır. Çalışmada araştırma ve tarama yöntemi 

kullanılmıştır. 

2. AB’nin Balkan Ülkeleri Politikası 

Balkanlar, AB‟nin genişleme sürecinin odağındadır. Hırvatistan‟la yürütülen müzakereler 

2013‟te tam üyelikle sonuçlanmıştır. Altı Balkan Ülkesine üyelik için kapı aralanmıştır. Bu 

Ülkelere 2025 yılı hedefi verilmiştir. 

AB‟nin Balkanlar ile ilişkisinin 2003 yılından bu yana genel bir değerlendirilmesi 

yapıldığında şu hususlar dikkati çekmektedir: AB‟nin bölgenin ya da bölge ülkelerinin 

kavramlaştırılması konusunda farklı bir jargon kullanmayı tercih ettiği görülmektedir. AB, bu 

coğrafyayı tanımlamak üzere “Balkanlar” yerine, “Batı Balkanlar” kavramını kullanmaktadır. 

  

AB‟nin Balkan ülkeleri ile ilişkisi genel yaklaşım ve uygulama araçları açısından önemli 

ölçüde benzerlikler taşısa da, AB‟nin her bir Balkan ülkesi ile söz konusu ülkenin kendine 

has siyasi, ekonomik, sosyal, tarihsel dinamiklerini göz önüne alarak geliştirdiği farklı ilişkisi 

mevcuttur. İşte bu birebir ilişkiler yüzündendir ki, üyelik sürecinde her ülke kendi 

performansına göre değerlendirilmektedir. 2004 yılında yaşanan “grup halinde üyeliğin” 

https://yayinlar.tasam.org/kitap-balkanlar
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Balkan ülkeleri için tekrar edebilmesi mümkün görünmemektedir. AB ile Balkanlar‟ın ilişkisi 

tarihsel süreç içerisinde hem Balkan ülkelerinin kendi iç dinamikleri, hem de AB‟nin 

“derinleşme-genişleme” arasında yaşadığı gelgitler yüzünden çoğu zaman yavaş ve sorunlu 

ilerlemektedir. 

Balkan ülkelerinin genel durumu ve AB‟ye üyelik kıstaslarını yerine getirmede yaşadıkları 

zorluklar yanında, AB‟nin hali hazırda içinde bulunduğu durum (ekonomik kriz, Lizbon 

Anlaşması‟nın onay ve uygulama süreci vs.)  nedeniyle kendi sorunlarına odaklanmak 

istemesi de genel olarak genişleme sürecini, özelde de Balkan ülkelerinin AB‟ye üyelik 

sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Ekonomik sorunlarla uğraşan ve kendi içine kapanan 

bir AB, gittikçe “yumuşak güç-cazibe merkezi olma” özelliğini kaybetme durumuyla karşı 

karşıya kalmakta, bu kayıp Balkanlar açısından da açıkça gözlenmektedir. 

AB-Balkanlar ilişkisi her iki taraf için de kolayca vazgeçilebilecek bir ilişki 

değildir. Balkanlar AB açısından bölge olarak hem taşıdığı riskler ve sorunlar, hem de 

fırsatlar bakımından önemlidir. Bölgeden kendi sınırlarına yayılabilecek her türlü sorun 

AB‟nin mevcut koşullarda zaten oldukça kırılgan olan istikrarını etkileyebilecek niteliktedir. 

Balkanlar  açısından da AB önemli bir açılım alanı ve mevcut sorunların çözümünde 

kullanılabilecek önemli bir dışsal araçtır. 

AB-Balkanlar ilişkisinin bundan sonraki seyri öncelikle AB ülkelerinin birçoğunda yaşanan 

ekonomik sıkıntıların çözümü konusunda izlenecek yollar ve bunun AB‟nin mevcut 

genişleme süreci ve hazmetme kapasitesine etkisi çerçevesinde şekillenecektir. Bunun 

yanında önümüzdeki dönemde AB‟nin Balkan ülkeleri arasında bölgesel işbirliğini, siyasi, 

etnik vs. sorunların çözüm süreçlerini teşvik edip, edememesi, üyelik sürecinde uyguladığı 

“koşulluluk” prensibini somutlaştırıp, somutlaştıramayacağı, bölgeye karşı uyguladığı çoğu 

zaman tutarsız olarak değerlendirilen politikaları daha tutarlı ve net hale getirip 

getiremeyeceği de oldukça önemli olacaktır. 
2
 

Avrupa Komisyonu 6 Şubat günü, Başkan Juncker'in Birliğe Sesleniş 2017 konuşmasında 

duyurduğu "Batı Balkanlar'la güven veren bir genişleme perspektifi ve AB ile ilişkilerin 

arttırılması" stratejisini kabul etti (COM (2018) 65 final).
3
 Strateji, bölgenin Avrupa'daki 

geleceğini teyit etmektedir.  Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Mogherini, Batı 

Balkanlar'ın altı üyesinin tamamının Avrupa Birliğine nihai katılımı yönünde net bir yol 

belirlendiğini ifade etti. 
4
   

Strateji kapsamında ortak güçlendirilmiş işbirliği alanları ve öncelikleri ortaya konulurken 

Batı Balkan ülkelerinin karşı karşıya olduğu belirli güçlükler ele alınmaktadır. Hukukun 

üstünlüğü, temel haklar, yolsuzluk ve organize suçla mücadele gibi önemli alanlarda 

çabaların ve geri dönülmez reformların sürdürülmesinin yanı sıra ekonomik reformların 

hayata geçirilmesi güven veren bir genişleme perspektifi için gereklidir. Tüm ülkelerin 

Avrupa Birliği'ne katılım öncesinde uzlaşma ve sorunların çözülmesi konusunda kesin surette 

kararlılık sergilemesi gerekmektedir. Sırbistan ile Kosova arasında kapsamlı, hukuki 

bağlayıcılığı bulunan bir normalleşme anlaşması, bu ülkelerin Avrupa yolunda ilerleme 

kaydetmeleri için gereklidir.  

Avrupa Birliği'nin, bölgenin AB'ye entegrasyon perspektifine bağlılığı, ortak menfaat 

alanlarında Batı Balkanlar'ın dönüşüm çabalarını desteklemek üzere önümüzdeki yıllar 

içerisinde, AB'nin uygulamaya koyacağı altı öncü adımın Komisyon tarafından 

açıklanmasıyla teyit edilmiştir. Bu öncü girişimler hukukun üstünlüğü, güvenlik ve göç, 

                                                           
2
 https://tasam.org/tr-TR/Icerik/28838/ab_genisleme_surecinde_balkanlarin_yeri_genel_degerlendirme 

3
 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-

perspective-western-balkans_en.pdf 
4
 https://www.avrupa.info.tr/tr/eeas-news/bati-balkanlar-stratejisi-ab-katilim-icin-net-bir-yol-belirliyor-7425 

https://yayinlar.tasam.org/kitap-balkanlar
https://yayinlar.tasam.org/kitap-balkanlar
https://tasam.org/tr-TR/Icerik/28838/ab_genisleme_surecinde_balkanlarin_yeri_genel_degerlendirme
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf
https://www.avrupa.info.tr/tr/eeas-news/bati-balkanlar-stratejisi-ab-katilim-icin-net-bir-yol-belirliyor-7425
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sosyo-ekonomik kalkınma, ulaştırma ve enerji bağlanabilirliği, dijital gündem, uzlaşma ve iyi 

komşuluk ilişkilerini kapsayan belirli ortak menfaat alanlarını hedeflemektedir. Strateji aynı 

zamanda AB'nin kriterleri yerine getirmelerinin ardından yeni üyeleri kabul etmeye hazır 

olması gerektiğinin de altını çizmektedir.   

Bölgenin Avrupa geleceği, ortak değerlere bağlı istikrarlı, güçlü ve birleşik bir Avrupa'ya 

yapılan jeostratejik bir yatırımdır. AB Yüksek Temsilcisi  Mogherini, mülteci krizi sırasında 

işbirliği yapılmasından ekonomik ilişkilere kadar çeşitli alanlarda bölge ile bağlantılı bir dizi 

alana örnek vererek "birlikte çalışma fırsatlarından insanların nasıl yararlandığını" belirtti.     

AB, bölgenin en önemli donörü ve yatırımcısı olmasının yanı sıra Batı Balkanlar'ın başlıca 

siyasi ortağıdır. AB aynı zamanda, Batı Balkanlar'ın en büyük ticaret ortağıdır.   Karadağ ve 

Sırbistan katılım müzakerelerine başlamıştır. Eski Yugoslav Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 

aday ülkeler, Bosna-Hersek ve Kosova ise aday adayı ülkelerdir.   

Batı Balkan ülkelerinin AB çatısı altında bulunmaları, etrafında bulunan tüm bölgelere 

ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerde pozitif kazanım olarak sirayet edecektir. Batı 

Balkanlar, AB‟nin genişleme perspektifinde tamamlanması gerekli olan puzzle parçalarından 

biridir. Batı Balkan coğrafyasında bulunan; Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, 

Sırbistan ülkelerinin ekonomik, siyasi ve hukuki sisteme sahip olan AB çatısı içerisinde 

bulunmaları elzemdir. AB‟nin siyasi genişlemesini tamamlayacak olan Batı Balkanlar ile 

uzlaşma kültürünü esas alması, üyelik yolunda olan bölge ülkelerinin uyumunu daha da 

kolaylaştıracaktır.
5
 

Fransa‟nın Arnavutluk ve Kuzey Makedonya‟nın üyelik müzakerelerinin başlamasına yönelik 

vetosu, Batı Balkanların istikrar kazanması çerçevesinde değerlendirildiğinde, AB‟nin 

güvenilirliğini ve inandırıcılığını sarsan bir gelişme olarak öne çıkmaktadır. Veto, görünüşte 

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya‟ya karşı yapılmış olsa bile gerçekte, halen müzakerelerin 

yürütüldüğü Sırbistan, Karadağ ve potansiyel üyeler olarak ifade edilen Bosna Hersek ve 

Kosova için de olumsuz bir mesaj verilmiş oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 

Macron‟un 7 Kasım‟da The Economist dergisine verdiği mülakatta NATO‟nun “beyin 

ölümünün gerçekleştiğini”, Avrupa‟nın dünyada stratejik bir güç olarak hareket etmeye 

başlaması gerektiğini ve daha da ileri giderek Bosna Hersek‟in “saatli bir bomba” olduğunu 

söylemesi, Batı Balkan ülkeleri arasında hayal kırıklığını artıran bir etken olmuştur. Bu 

bağlamda Bosna Hersek, AB‟nin, çoğunluğu Müslüman olan ülkeleri tam üye yapmak 

istemediğini ileri sürmektedir. Arnavutluk ve Karadağ‟ın NATO üyesi olduğu, Kuzey 

Makedonya‟nın da üye olmaya çalıştığı bölge için, Macron‟un NATO üyelerinin birbirini 

koruyup koruyamayacağının sorgulanmasına varan bu ifadeleri, Batı Balkan devletlerinin 

hem AB üyeliği, hem de NATO üyeliği açısından olumsuz bir yaklaşımın göstergesi olarak 

algılanmaktadır.
6
 

Bu ülkelerin AB üyeliğinin gerçekleşmesinde; Hukukun üstünlüğü, demokratik kurumların 

düzgün şekilde işlemesi, temel hakların ve azınlık haklarının korunması, ekonomik 

yönetişimin güçlendirilmesi ve ikili anlaşmazlıkların çözümü en önemli konular olarak öne 

çıkmaktadır.  

Batı Balkan ülkeleri için Birliğe üyelik kriterleri, 1993 Kopenhag Zirvesi‟nde belirlenen 

siyasi ve ekonomik kriterlere ek olarak, bölgesel iş birliği, ICTY (Eski Yugoslavya 

Uluslararası Ceza Mahkemesi) ile eksiksiz iş birliği ve yerinden edilmiş kişilerin geri 

dönüşünün garanti edilmesi gibi koşulları da içeriyor. Bu nedenle bunlar, Kopenhag Artı 

Kriterleri (Copenhagen Plus Criteria)  olarak da adlandırılıyor (Şahin, 2013:15). 

                                                           
5
 http://www.ibaness.org/bnejss/2017_03_special_issue/04_Ozgoker_and_Bati.pdf 

6
 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/ab-bati-balkanlarda-da-verdigi-sozleri-tutmuyor-/1648662 

http://www.ibaness.org/bnejss/2017_03_special_issue/04_Ozgoker_and_Bati.pdf
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/ab-bati-balkanlarda-da-verdigi-sozleri-tutmuyor-/1648662
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AB‟nin ekonomik krizle imtihanı, işleyen piyasa ekonomisi olarak nitelendirilemeyecek 

kadar kırılgan olan, yüksek işsizlik oranları, düşük rekabet gücü ve kayıt dışı ekonominin 

büyüklüğü ile karakterize edilen ve adeta “periferinin periferisi” 15 ya da “süper-periferi” 16 

olarak nitelendirilen Batı Balkan ülkelerinde ekonomik yönetişimin güçlendirilmesi 

gerekliliğinin de önemini artırdı. Halen, Hırvatistan dışındaki Batı Balkan ülkeleri, AB 

üyeliğine başvuran en fakir ülkeler olarak öne çıkıyor (Şahin, 2013:15). 

3. AB, Balkan Ülkeleri ve Türkiye Ticaret İlişkileri 

Balkan ülkeleri hem AB, hem de Türkiye için kritik öneme sahiptir. Türkiye için gerek 

coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan; gerekse kültürel ve insani bakımdan oldukça önemli 

olmakla birlikte, Avrupa ile kara bağlantısı yalnızca Balkanlar üzerinden sağlandığı için, 

stratejik olarak da büyük öneme sahiptir.  

Türkiye de Balkan Ülkeleri gibi AB‟ye üyelik yolunda ilerlemektedir. 14 Nisan 1987‟de 

üyelik başvurusu yapan Türkiye, 2005 yılında müzakerelere başlamışsa da Kıbrıs meselesi 

yüzünden 8 fasıl bloke edilmiş ve müzakereler durma noktasına gelmiştir. 

Balkan Ülkeleri ve Türkiye, AB‟nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) dan 

yararlanmaktadırlar. AB, Batı Balkanların en büyük ticaret ortağı olmaya devam etmektedir, 

ithalat (% 73,5) ve ihracat (% 80,6).  AB şirketleri bölgedeki en büyük yatırımcılar olup, 

doğrudan yabancı yatırımın % 73'ünü sağlamaktadırlar. Dolayısıyla, büyümenin ana dış itici 

gücü onlardır.  

Çin‟in Batı‟daki iş ve yatırım faaliyetleri Balkanlarda yükselişe geçmiştir ve prensip olarak 

bölge için fırsatlar sunmaktadır.  

Türkiye, halihazırda iki ayrı adet çapraz menşe kümülasyonu sistemine taraf bulunmaktadır:  

- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi (PAAMK): PAAMK sistemi; Türkiye, 

Avrupa Birliği (AB), EFTA ülkeleri (İsviçre, Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç), Cezayir, Fas, 

Filistin, İsrail, Lübnan, Mısır, Tunus, Ürdün ve Faroe Adaları‟nın dahil olduğu çapraz menşe 

kümülasyonu esasına dayalı serbest ticaret alanı sistemidir. Bu kapsamda, ülkemiz; serbest 

ticaret anlaşması ağını tamamladığı AB, EFTA ülkeleri, Fas, İsrail, Mısır, Tunus ve Ürdün ile 

tercihli ticarette çapraz menşe kümülasyonu uygulayabilmektedir.  

- Batı Balkan Menşe Kümülasyonu Sistemi: Batı Balkan menşe kümülasyonu sistemi; 

Türkiye, AB, Batı Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve 

Sırbistan)‟nin dâhil olduğu çapraz menşe kümülasyonu esasına dayalı serbest ticaret alanı 

sistemidir. Bu kapsamda, Türkiye, AB (sadece Gümrük Birliği kapsamındaki ürünler için), 

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan arasında çapraz menşe 

kümülasyonu uygulanabilmektedir. Batı Balkan menşe kümülasyonu sistemi, Türkiye‟nin 4 

Kasım 2011 tarihinde imzaladığı Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kuralları Hakkında 

Çok Taraflı Bölgesel Sözleşme (Bölgesel Konvansiyon) ile PAAMK sisteminin bir parçası 

hale gelmektedir.
7
 

Aşağıdaki Tablo 1‟de AB‟nin  Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye ile olan ticaretteki payları ve 

bu ticaretin GSYİH içindeki payları gösterilmiştir. 

Tablo 1 : AB‟nin Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye ile Ticareti 

         
Dış Ticaret Karadağ 

Kuzey 

Makedonya 
Arnavutluk Sırbistan Türkiye 

Bosna 

Hersek 
Kosova 

AB-

28 

                                                           
7
 https://ticaret.gov.tr/data/5b872d6c13b8761450e18f5f/0dcc311c3e6057ce5e7faca73994056f.pdf 

https://ticaret.gov.tr/data/5b872d6c13b8761450e18f5f/0dcc311c3e6057ce5e7faca73994056f.pdf
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  2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 

AB-28 

ülkelerinin 

toplam 

ihracat 

değerindeki 

payı (%) 

34.8 81.1 77.2 67.6 47.0 71.2 24.9 - 

AB-28 

ülkelerinin 

toplam 

ithalat 

değerindeki 

payı (%) 

47.4 62.9 61.7 58.9 36.4 60.9 43.1 - 

Ticaret 

dengesi 

(milyon 

Euro) 

-1932 -1818 -2622 -3194 -67771 -3646 -2669 21099 

Uluslararası 

ticaretin 

GSYİH 

içindeki payı  

              

  

İthalat 

(GSYİH 

%si) 

64.5 69.2p 46.6p 57.1 29.3 - 52.5 42.0 

İhracat 

(GSYİH 

%si) 

41.1 55.4p 31.6p 50.5 24.8 - 26.7 45.7 

Kaynak: AB Komisyonu 

 

Tablo 1‟in incelenmesinden Balkan ülkelerinin ihracat ve ihracatında AB‟nin ne kadar büyük 

bir paya sahip olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2‟de, Batı Balkan ülkeleri ile Türkiye‟nin dış ticaret rakamları verilmektedir. 

 

         Tablo 2. Batı Balkan Ülkeleri ile Türkiye'nin Dış 

Ticareti (2018) 

   Ülke İhracat (USD) İthalat (USD) 

Arnavutluk 408.708.280 22.163.047 

Bosna-Hersek 430.223.216 241.221.411 

Kosova 300.560.084 9.387.624 

Kuzey Makedonya 396.838.336 107.928.375 

Karadağ 79.413.811 14.217.303 

Sırbistan 867.704.533 526.295.670 

Kaynak: TÜİK 
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Tablo 2‟nin incelenmesinden, Türkiye‟nin en fazla ticareti Sırbistan ile yaptığı, Sırbistan‟ı, 

Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya‟nın takip ettiği, bütün ülkelerle yapılan 

ticarette ihracatın ithalattan fazla olduğu görülmektedir. 

4. Trans Avrupa Ağları 

Avrupa‟da ulaştırma altyapısı için seçilmiş öncelikli 30 hat ve proje bulunmaktadır. Balkan 

Ülkeleri bu ağların dışındadır. Ancak,  Deniz otobanları projesi 2007-2013 döneminde daha 

fazla önem kazanmış, hibe fonları için ayrı bir bütçe oluşturulmuştur. Deniz Otobanları 

projelerinin üzerinde geliştirilmesi için dört koridor belirlenmiştir. Bunlardan ikisi: 

- Güney-Doğu Avrupa Deniz Otobanı: Adriyatik Denizi‟ni Ege ve Doğu Akdeniz‟e 

bağlayan hat, 

- Güney-Batı Avrupa Deniz Otobanı: İspanya, Fransa, İtalya ve Malta‟yı kapsayan Batı 

Akdeniz‟i, Karadeniz‟i de kapsayacak şekilde Güney-Doğu Avrupa‟ya bağlayan hat. 

TEN-Ulaştırmanın amacı, aday ülkeler ve AB arasında kişilerin, malların ve hizmetlerin 

serbest dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla iyi bir ulaştırma altyapısı oluşturarak, bunun 

Trans-Avrupa Ulaştırma Ağlarına eklemlenmesini sağlamaktır.  

AB‟nin Kıbrıs‟la beraber Doğu Avrupa ülkelerinin adaylığıyla yeniden genişleme sürecine 

girdiği 1996 yılında Komisyon, üyelik için başvuran 11 devlet arasındaki entegre ulaştırma 

ağının geliştirilmesini kontrol etmek ve koordine etmek ve AB içinde TEN-T ile uyumunu 

sağlamak için TINA‟yı (Transport Infrastructure Needs Assessment- Ulaştırma Altyapı 

İhtiyaç Analizi) kurdu. TINA‟da temel hedef, AB‟de olduğu gibi, aday ülkelerde de, mevcut 

parçalı ulaştırma bağlantıları dışında uyumlu bir ağ oluşturmak için var olan altyapıyı 

geliştirmek ya da yenilerini inşa etmek ve ülkeler arasında, Tek Pazar‟ın etkinliğinin 

artırılması ve Avrupa‟nın ticaret potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması için gerekli olan 

güvenli ve hızlı bağlantılar gerçekleştirmektir (Köktaş, 2016:532).  

Türkiye, hızlı ve güvenilir ulaştırma altyapısının ve multi-modal ulaştırma ağının 

oluşturulmasına ve Karadeniz, Asya, Orta Doğu ve Akdeniz bölgeleri ile Avrupa arasında 

gerekli ulaştırma bağlantılarının sağlanmasına büyük önem vermektedir. Bu çerçevede, ilgili 

AB mevzuatı ile uyumlu “Ulaştırma Altyapı İhtiyaçları Değerlendirme (TINA)” 

Çalışması yapılmış ve bu çalışma baz alınarak “Çekirdek Ağ Veri Güncelleme Dosyası” 

hazırlanmıştır. 

TINA çalışması ile ülkemizin Avrupa altyapısı ile bağlantılandırılması için öncelikli altyapı 

yatırım ihtiyaçları belirlenmiştir. Ülkemizin TEN-T ile bağlantısının güçlendirilmesi ve kendi 

çekirdek ağının inşasını amaçlayan altyapı projeleri IPA (2007-2013) altında Ulaştırma 

Operasyonel Programı kapsamında yürütülmektedir. Dolayısıyla, “Ulaştırma Operasyonel 

Programı” kapsamındaki projeler de TINA çalışması temel alınarak önceliklendirilmektedir.   

- Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattının Köseköy – Gebze Bölümünün İnşası Projesi: 

Projenin temel atma töreni 27 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Proje 

tamamlanmıştır. 

- Irmak – Karabük  – Zonguldak Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu ve 

Sinyalizasyonu Projesi: Projenin temel atma töreni ise 15 Mayıs 2012 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. Proje tamamlanmıştır. 

- Samsun – Kalın Demiryolu Hattı Projesi: Projenin çalışma programı 17 Mart 2016 

tarihinde revize edilmiştir. Proje büyük ölçüde tamamlanmıştır. 

- Halkalı – Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi: Proje‟nin IPA II (2014-2020) 

kapsamında finanse edilmesi planlanmıştır. AB-Türkiye arasında bugüne kadarki en 

http://www.dtd.org.tr/_files/ulusal/ticc87nasonuuccca7raporupdf.pdf
http://www.dtd.org.tr/_files/ulusal/ticc87nasonuuccca7raporupdf.pdf
http://op.udhb.gov.tr/
http://op.udhb.gov.tr/
http://op.udhb.gov.tr/
http://op.udhb.gov.tr/
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büyük ölçekli mali yardım projesine ilişkin ikili proje finansman anlaşması 

imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında AB‟nin, Halkalı-Kapıkule demir yolu hattı için 

275 milyon Euro hibe desteği vermesi öngörülmüştür. Projenin temel atma töreni 18 

Temmuz 2019‟da gerçekleştirilmiştir. Böylece, Londra‟dan Pekin‟e uzanan Demir 

İpek Yolu‟nun Türkiye bölümü tamamlanmış olacaktır.
8
 

Batı Balkan ülkelerinin TEN-T‟ye eklemlenmesi ile ilgili çalışmalar da AB Komisyonunca 

yapılmaktadır. 

5. TRACECA 

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerini Kafkasya ve/veya Karadeniz üzerinden Avrupa‟ya 

bağlamak amacıyla Avrupa Birliği (AB) önderliğinde üye ülkeler tarafından oluşturulan bir 

Doğu-Batı Koridorudur. Üye Ülkeler: Avrupa Komisyonu, Azerbaycan, Bulgaristan, 

Ermenistan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, 

Türkiye, Özbekistan, Ukrayna‟dır. Türkiye, ulaşım altyapısıyla TRACECA‟nın en aktif 

üyelerindendir.
9
 

Türkiye ulaşım potansiyelini Avrasya ulaşım ağının hizmetine sunmak amacıyla çalışmalar 

yürütmekte, uluslararası trafik ve sınır geçişlerinde yaşanan tıkanıklarının giderilmesine 

öncelik vererek bu amaçla Marmaray, BTK demiryolu, hızlı tren projeleri, çift yol yapımı, 

Karadeniz Sahil Yolu, İstanbul‟a ikinci tüp geçit ve ülke sathında 12 lojistik merkezi 

kurulması gibi birçok projeyi uygulamaya koymaktadır. 

İpek Yolunun yeniden canlandırılması amacıyla çok modlu ulaşım için şekillendirilen ve 

geliştirilen bir doğu-batı koridorudur. 

Kara ulaştırmasının gelecekteki modernizasyonu açısından, pazara girişteki Avrupa 

Direktifleri ve düzenlemeleri, mali uyumlaştırmalar, sosyal yasama, teknoloji ve güvenlik de 

AB ve TRACECA açısından değerli bir tecrübedir. Batı Balkan Ülkelerinin TRACECA‟ya 

üye olmalarında fayda vardır. 

1998 yılında ilk adımları atılan ve İpek Yolu‟nun canlandırılması kapsamında ele alınan 

Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) projesinin oluşturulmak istenen 

yeni kara ve demir yolu hattıyla entegre edilmeye çalışılması atılacak adımların başında 

gelmektedir.  

Avrupa Birliği - Doğu Ortaklığı Programı kapsamında süregelen işbirliği çerçevesinde 28 AB 

ülkesi ile Azerbaycan, Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Ermenistan ve Moldova‟nın ulaştırma 

bakanları, ulaştırma alanındaki işbirliğini görüşmek üzere 6 Haziran 2019 tarihinde 

Lüksemburg‟da bir araya geldiler. Genişletilmiş Trans-Avrupa ulaştırma ağına (TEN-T) 

ilişkin yatırımları da içeren karayolu güvenliği ve altyapısı ile ilgili alanlarda görüşmeler 

gerçekleştiren bakanlar, ortak bir bildiri onaylayarak kamuoyu ile paylaştılar.  Karayolu 

ulaşımında güvenlik, geleceğe dönük yatırımlar, AB Komşuluk Politikası kapsamında 

Genişletilmiş Trans-Avrupa ulaştırma ağına (TEN-T) ilişkin olarak 6 Doğu Ortaklığı ülkesine 

teknik yardım sağlamak amaçlı bir mekanizma kurulması ve ulaştırma konusunda uluslararası 

gündem kapsamında iş birliğinin sürdürülmesi bakanların kabul ettiği ortak bildirge 

içerisinde yer aldı. Bu gelişme, Türkiye‟nin bulunduğu güney hattı yerine, TRACECA 

projesinin kuzey hattını bir an önce devreye alma girişimi olarak okunabilir.
10

 

Küresel ölçekte, üretimin Çin, Hindistan, Malezya, Güney Kore gibi ülkelerde gerçekleştiği 

büyük tüketici kesiminin ise batı Avrupa ülkelerinde yoğunlaştığı bilinen bir gerçek. Böyle 

                                                           
8
 https://www.ab.gov.tr/_86.html 

9
 http://www.traceca.org.tr/ 

10
 http://www.yesillojistikciler.com/yazarlar/cahit-soysal/ab-trans-avrupa-ulasim-agi/56 

https://www.ab.gov.tr/_86.html
http://www.traceca.org.tr/
http://www.yesillojistikciler.com/yazarlar/cahit-soysal/ab-trans-avrupa-ulasim-agi/56
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bir coğrafyada doğu-batı taşımacılık hattının en kritik noktasında bulunan TRACECA 

ülkeleri intermodal taşımacılık ile bu hattaki yükün taşınmasından mümkün olan en büyük 

payı kapmaya çalışmaktalar. Hem Türkiye, hem Balkan Ülkelerinin bu gelişmelerin dışında 

kalmamak için gerekli çalışmaları yapmaları gerekmektedir. 

6. Modern İpekyolu 

2013 yılında „Bir Kuşak, Bir Yol‟ adıyla Çin lideri Şi Jinping tarafından sunulan modern İpek 

Yolu projesi, Çin‟in kara ve denizden Batı‟ya ekonomik atılım hamlesi olarak şekillenmiştir. 

Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan bütün ülkeleri bu projede yer alamaya davet eden 

Çin, Asya, Afrika ve Avrupa‟yı kapsayan büyük yatırımlar hedeflemektedir. Pekin, proje 

kapsamında şu ana dek 300 milyar dolardan fazla yatırım anlaşmasının yapıldığını 

açıklamıştır. Önümüzdeki dönem için de tahmini yıllık yatırım tutarının 125 milyar dolar 

civarında olması beklenmektedir. 

Çin, bu proje için 2014 yılında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı Fonu‟nu  kurmuş ve bu fona 40 

milyar dolar kaynak ayırmış, projeye destek için de Kasım 2014‟te 100 milyar dolar yatırımla 

Asya Altyapı Yatırım Bankası‟nı kurmuştur. Türkiye de bu bankada kurucu üye olarak yer 

almıştır.  

Projede Türkiye dahil 65 ülke yer almaktadır. Proje kapsamındaki ülkeler: Doğu 

Asya’da, Çin, Moğolistan, Güneydoğu Asya’da, Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, 

Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Timor-Leste, Vietnam, Orta 

Asya’da Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika’da, Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi 

Arabistan, Filistin, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güney Asya’da, Afganistan, 

Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, 

Avrupa’da, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna-Hersek, Hırvatistan, 

Çekya, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Makedonya, Moldova, Karadağ, 

Polonya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna‟dır.  

Projeye dâhil olan ülkeler incelendiğinde büyük bölümünün gelişmekte olan ekonomilere 

sahip olduğu görülmektedir ve bu ülkelerin toplam ekonomik büyüklüğü 21 trilyon doları 

bulmaktadır. Oldukça geniş ölçekli olan İpek Yolu projesi, ülkelere altyapılarını geliştirme ve 

bununla birlikte daha büyük bir ekonomiye sahip olma imkânı vadetmektedir. Uzun vadeli 

düşünüldüğünde bu ülkeler sadece bir geçiş noktası değil küresel bir ticaret yolu zincirinin de 

bir parçası olacaktır. 
11

 

Tarihî İpek Yolu, kıtalar arası transferi sadece kara yolu ile sağlamıştır. Ancak bu yeni proje 

ile ticaretin kara, deniz ve hava yolundan gerçekleşmesi planlanmaktadır. Modern İpek Yolu 

projesi, jeopolitik etkilerinin yanında büyük bir ekonomik potansiyeli barındıran bölgeleri 

kapsamaktadır.  

Asya ülkeleri ile Avrupa arasında yapılacak ticaretin bağlantı noktasını oluşturacak olan 

Türkiye ve Balkan Ülkeleri, Asya sermayesini çekme açısından da önemli bir fırsat elde 

edecektir.  

2008 küresel ekonomik krizinden sonra sermaye birikimi konusunda dünyanın yeni 

merkezlerinden biri haline gelen Asya ülkelerinin sahip olduğu yüksek tasarruf oranları  

gözönüne alındığında Türkiye ve Balkanlar, bu tasarrufların yatırıma dönüştüğü  ülkelerin 

başında gelme potansiyelini barındırmaktadır. Tarihte farklı medeniyetleri bir araya getiren 

İpek Yolu günümüzde de hem küresel ekonomiye hem de Türkiye ve Balkan Ülkeleri 

ekonomilerine önemli fırsatlar sunmaktadır. Çin‟in son yıllarda küresel ekonomideki 

                                                           
11

 https://insamer.com/tr/cinin-yeni-ipek-yolu-projesi_1111.html 

https://insamer.com/tr/cinin-yeni-ipek-yolu-projesi_1111.html
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konumuyla birlikte düşünüldüğünde proje, Çin-Türkiye-Avrupa hattında yer alan ülkeler 

açısından önemli bir ticari pazar alanı açmaktadır.  

7. Sonuç 

Türkiye‟nin katılım sürecindeki durağanlığın aksine, AB, Batı Balkan ülkeleri ile ilişkilerini 

hızlandırmış bir tempoda sürdürmektedir. Fransa‟nın son hamlesi ile Arnavutluk ve Kuzey 

Makedonya‟nın önü kesilmiş olsa da diğer ülkeler bakımından üyelik süreci hızla 

ilerlemektedir. 

AB bölgenin ana ticari partneridir. Bu durum Türkiye bakımından de benzer özellikler 

göstermektedir. Türkiye‟nin Balkan Ülkeleri ile olan ticareti de son yıllarda önemli bir artış 

göstermiştir. Ticaret hacminin artması ve ticaret yapısının çeşitlendirilmesi iki tarafın da 

menfaatinedir. 

Bölgenin AB açısından başka bir önemi de Trans Avrupa Ağları ve TRACECA 

bakımındandır. Bölge, Avrupa‟nın Asya‟ya bağlantı noktasındadır. Bu bakımdan ulaşım 

ağının ve ticari ilişkilerin hızla geliştirilmesi gerekmektedir. 

Çin‟in son yıllarda ortaya attığı Modern İpekyolu projesinde hem Türkiye, hem de Balkan 

Ülkelerinin yer almış olmaları, konunun öneminin bütün taraflarca kavrandığı ve ele 

alındığını göstermektedir. Bu konudaki çalışmaların ilerlemesi tarafların ilişkilerinin 

geliştirilmesini sağlayacaktır. 

Türkiye ve Balkan Ülkeleri, zorlu AB‟ye katılım yolunda yılmadan, hızla ilerlemelidir. Batı 

Balkan Ülkelerinin TRACECA‟ya taraf olmaları gerekmektedir. Ticaret ilişkileri hem AB 

bağlamında ve hem de AB dışında hızla geliştirilmelidir. Modern İpekyolu‟nun inşası AB,  

Çin, Balkan Ülkeleri ve Türkiye için hayati öneme sahiptir. Türkiye ve Balkan Ülkelerinin bu 

bilinçle hareket etmeleri ve üyelik gerekliliklerini hızla yerine getirmeleri, her konuda 

işbirliğini artırmaları, bölge ve Dünya ticaretinde hak ettikleri yeri almalarını sağlayacaktır. 
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https://ticaret.gov.tr/data/5b872d6c13b8761450e18f5f/0dcc311c3e6057ce5e7faca73994056f.pdf
https://www.ab.gov.tr/_86.html
http://www.yesillojistikciler.com/yazarlar/cahit-soysal/ab-trans-avrupa-ulasim-agi/56
http://www.yesillojistikciler.com/yazarlar/cahit-soysal/ab-trans-avrupa-ulasim-agi/56
http://www.traceca.org.tr/
https://insamer.com/tr/cinin-yeni-ipek-yolu-projesi_1111.html
https://www.tuik.gov.tr/
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Tuzgölü ve Çevresi Kırsal Turizm Potansiyeli 

Selma Aytüre
1
 

Özet 

Avrupa‟da ve gelişmiş ülkelerde yaklaşık bir asırlık bir geçmişi olan, son yıllarda önemi giderek artan kırsal 

turizm, Türkiye‟de son zamanlarda duyulmaya başlamış bir kavramdır. Türkiye‟de henüz yeterince 

anlaşılamamış ve gelişememiştir. Bu amaçla iyi anlatılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Tuz Gölü ve çevresinde kırsal turizm ile ekonominin gelişmesi ve yeni iş imkanları yaratılması imkanı 

bulunmaktadır. Ancak Tuz Gölü, Kapadokya gibi önemli bir turizm destinasyonu yolu üzerinde bulunmasına 

rağmen, turizm imkanlarından yeterince yararlanamamakta, kırsal turizm imkanlarından hiç 

yararlanamamaktadır. Göl kenarında yer alan Şereflikoçhisar, Ankara‟nın en uzak ilçesi olması dolayısıyla fazla 

gelişme gösterememiştir. Ayrıca göç vermektedir.  

Bu çalışma ile Tuz Gölü ve çevresinin gelişimine katkıda bulunulması amaçlanmakta ve cazibenin arttırılmasına 

katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çalışmada tarama ve derleme yöntemi kullanılmıştır. Genelde kırsal 

turizmden ne anlaşılması gerektiği incelenmiş, Avrupa Birliği‟nde kavramın içeriği ve uygulamaları 

değerlendirilerek, bu bilgiler ışığında Tuz Gölü ve çevresi için kırsal turizm önerileri getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tuz gölü, tuz gölü çevresi, kırsal kalkınma, kırsal turizm, AB. 

JEL Sınıflandırması: R11 

 

Rural Tourism Potential at Tuz Gölü (Salt Lake) and 

Surroundings  

Abstract 

Rural tourism which has nearly one century history at the Europe and developed countries, becoming 

increasingly important in recent years, is a concept that has recently been heard in Turkey. For this purpose, it 

needs to be explained and disseminated well.  

There is the oportunity to develop economy and to create new job opportunities using rural tourism in the 

vicinity of Tuz Gölü. However, even though Tuz Gölü is located on the way to an important tourism destination 

such as Cappadocia, it can not make use of tourism opportunities and can not benefit from rural tourism facilities 

at all. Şereflikoçhisar, located on the edge of the lake, is the farthest town of Ankara and therefore has not 

developed much. In addition, people are emigrating out.  

This study is aimed to contribute to the development of the Tuz Gölü and surroundings and aims to contribute to 

the enhancement of attractiveness. Scanning and compilation methods are used. In general, what should be 

understood from rural tourism has been examined, the content and applications of the concept in the European 

Union evaluated, in light of this information, rural tourism proposals for the environment of Tuz Gölü and 

surroundings. 

Keywords: Tuz Gölü, Salt Lake, Tuz Gölü Surroundings, Rural Development, Rural Tourism, EU,  

JEL Classification: R11 

1.Giriş 

Yakın zamana kadar Türkiye‟nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, kuraklık, kirlilik ve yanlış 

kullanım gibi sebeplerle günümüzde Van Gölü ve Beyşehir Gölü‟nden sonra üçüncü sıraya 

gerilemiştir.  Tarih boyuncuda göl insanlara ve tüm canlılara hayat vermiştir. Tuz Gölü 

                                                           
1
 Doç.Dr.,Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası 

Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü, sayture@ybu.edu.tr 
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yaklaşık olarak M.Ö. 3000‟lerden beri yerleşim alanı olarak bu topraklara hayat vermiştir. 

Hitit, Asur, Frig, Pers, Roma, Bizans, Abbasi, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçuklular, 

Karamanoğulları ve Osmanlı bölgede hâkimiyet kurmuşlar ve Tuz Gölünden 

yararlanmışlardır. Göl çevresinde ülkenin değişik kısımlarından gelen insanların kurduğu pek 

çok yeni köy vardır. Burada çiftçilik ve hayvancılık yapılır. Kıyı kesiminde özellikle kavun ve 

karpuz tarlaları dikkat çekicidir.  Göl sularına batırılan herhangi bir nesnenin kısa sürede tuz 

tabakasıyla kaplanmasına rağmen, göl kıyısına yakın büyüyen kavunlar tatlıdır. Burada pek 

çok çömlekçi bulunur ve ustaların Türkiye'nin ve dünyanın başka hiçbir yerinde 

üretilmediğini iddia ettiği su kavanozları üretilir.  

Tuz Gölü, yüzölçümü bakımından Türkiye‟nin üçüncü büyük, en sığ ve tuzlu gölüdür. İç 

Anadolu Bölgesi‟nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği bölgede yer alır. 

Türkiye‟nin tuz ihtiyacının % 55‟i Tuz Gölü‟nden karşılanır. Kuzeyden güneye 80 km, 

doğudan batıya ise 60 km boyutundadır. Tuz Gölü, dışarıya akıntısı olmayan kapalı bir havza 

gölüdür. Tuz Gölü ve çevresi 2001 yılında özel koruma alanı ilân edilmiştir.  

Kırsal turizm, Türkiye‟de son zamanlarda duyulmaya başlamış bir kavramdır. Bu amaçla iyi 

anlatılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Tuzgölü ve çevresi fazla gelişme 

gösterememiştir. Kırsal turizm ile ekonominin gelişmesi ve yeni iş imkanları yaratılması 

imkanı bulunmaktadır.  Bu çalışma ile bölgenin gelişimine katkıda bulunulması 

amaçlanmaktadır.  

Bölgede tuzcul stepler ve endemik türlerden oluşan ekolojik açıdan hassas bitki toplulukları 

bulunmaktadır. Bir ekosistem bütünlüğü arz eden Tuz Gölü ve yakın ilişkide olan 

çevresindeki göller (Tersakan Gölü, Düden Gölü, Bolluk Gölü, Eşmekaya Gölü, Köpek Gölü, 

Akgöl) sayısız kuş türü ve özellikle Avrupa'da nesli tükenmekte olan flamingolar 

(Phoenicopterus ruber) için yaşam alanı niteliğindedir. Tuz Gölü, flamingoların ülkemizdeki 

en önemli kuluçka alanı olup, Gölün orta kesimlerinde herbiri 5-6 bin yuvadan oluşan dev 

kuluçka kolonileri bulunmaktadır. 

Bölge, Kapadokya gibi önemli bir turizm destinasyonu yolu üzerindedir. Ancak, ne turizm, ne 

de kırsal turizm imkanlarından yeterince yararlanamamaktadır. Kırsal turizm bilinmemekte ve 

uygulanmamaktadır. 

2. Tuzgölü 

Yağış alanı 11.900 km² olan Tuz Gölü, dışarıya akıntısı olmayan kapalı bir havza gölüdür. 

Yağış alanının genişliğine rağmen beslenme kaynakları zayıftır. Göle su getiren akarsular, 

yazın suları iyice azalan ya da tamamen kuruyan derelerdir. Bunlar Şereflikoçhisar'dan gelen 

Peçenek Çayı, Aksaray'dan gelen Melendiz Çayı, güneyden ve batıdan gelen İnsuyu, Karasu, 

Kırkdelik çaylarıdır. Bunlardan başka Beyşehir Gölünün fazla sularını Konya'nın atık 

sularıyla beraber Tuz Gölü'ne boşaltan DSİ tahliye kanalı da Tuz Gölü'nün su seviyesinin 

yükselmesine sebep olmaktadır. 
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Gölün ortalama su seviyesi 40 cm. civarında, yağışın arttığı mayıs ayında ise yaklaşık 110 

cm'dir. Ağustos ayında göl büyük ölçüde kurur. Tuz oranının fazla oluşu, buharlaşma 

sonucunda göl sahasının büyük kısmında her yıl yenilenen 10-30 cm.lik tuz tortulaşmasına 

neden olmaktadır. Yaz sonlarına doğru Kaldırım Tuzlası ile karşı kıyı arasında yürümek 

mümkündür. Bu mevsimde tuzluluk oranı binde 329 gibi dikkat çekici bir orana erişmektedir. 

Kimyasal bileşim itibariyle burada mutfak tuzu (sodyum klorür) karakterinde bir tuzluluk 

hakimdir ve sodyum klorür oranı, magnezyum klorür ve sodyum sülfat oranlarından 

yüksektir. 

Çevrede jips ve tuz tabakaları içeren Oligosen formasyonunun bulunuşu gölün tuzlaşmasında 

önemli bir rol oynamıştır. Fakat gölün tabanındaki kaynaklardan da tuzlu sular geldiği tespit 

edilmiştir. Gölün sığ oluşu ve buharlaşmanın şiddetli oluşu tuz birikmesinin diğer 

faktörleridir. Yazın buharlaşma sonucu tortulanan tuz tabakası makinalarla kazılıp tuzlalarda 

toplanır (Şereflikoçhisar Belediyesi, 2016). Kışın kapladığı çok geniş su alanı su kuşları için 

önemli bir kışlama alanı oluşturmaktadır. Tuzlu ortamlara uyum sağlamış olan flamingo, 

kılıçgaga, angıt ve benzeri kuşların yanı sıra yağmurcunlar, turnalar, yaban kazları ve yaban 

ördekleri gölde büyük topluluklar halinde yaşamaktadır. Göl çevresinin nispeten ıssız oluşu 

nedeniyle kuşlar, etraftaki su birikintilerinde, meralarda ve ekili alanlarda rahatça 
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beslenmekte, kışın en soğuk günlerinde dahi donmayan göl sularında yüzebilmektedir. 

İlkbaharda göl içinde oluşan adalar ve bataklıklar Bataklık Kırlangıcı (Glareola prantincola), 

Suna (Tadorna tadorna), Angıt (Tadorna ferruginea), Çamurcun (Anas crecca), Kılıçgaga 

(Recurvirostra avocetta), Kocagöz (Burhinus oedicnemus) ve martı türlerinin (Larus sp.) 

kuluçka yapmalarına imkân sağlamaktadır. 

 

 
 

Tuz Gölü havzası ülkemizde  biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan 

ve uluslararası kriterlere göre  A sınıfı bir sulak alandır. Tuz Gölü  kuş varlığı yönünden 

Türkiye‟nin en zengin göllerinden birisidir. Bölgede 85 kuş türü, 4 tanesi endemik 129 böcek 

türü,15 memeli türü ve 38 tane endemik bitki türü bulunmaktadır. Göl 1992‟de I. Derece 

Doğal Sit olarak tescil edilmiştir.  

Tuz Gölü ve çevresi 02.11.2000 tarih ve 24218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 

14.09.2000 tarih ve 2000/1381 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tuz Gölü Özel Çevre 

Koruma Bölgesi ilan edilerek yürürlüğe girmiş, daha sonra 08.08.2002 tarih ve 24840 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan 4.07.2002 tarih ve 2002/4512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınır değişikliği yapılarak son halini almıştır. 7.414 

km
2
 büyüklüğündeki Bölge,  kendine özgü doğal yapı ve tarihi değerlere sahiptir. Tuz Gölü 

Özel Çevre Koruma Bölgesi idari olarak Ankara, Konya ve Aksaray illeri sınırları içindedir.  

 

 

 

2013 yılı Nisan ayında Türkiye adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilk kez Dünya Doğal 

Miras Alanına dahil edilmek üzere UNESCO Dünya Miras Komitesine bir doğal alanı, Tuz 
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Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesini aday olarak göstermiştir. Bunun sonucunda Haziran 2013 

tarihinde yapılan 37. Dünya Miras Komitesi toplantısında Tuz Gölü Özel Çevre Koruma 

Bölgesi UNESCO Dünya Miras Alanları Geçici listesine resmen dahil edilmiştir. Doğal Miras 

Alanlarının bu listeye dahil edilmesi ile birlikte bu alanların sadece biyoçeşitlilik açısından 

önemli alanlar değil, aynı zamanda küresel ölçekte de özel bir öneme sahip oldukları, dünyada 

doğa koruma açısından orijinal ve yeryüzünde eşsiz oldukları tescil edilmektedir. Bu alanlar 

ülkemizin etkin bir şekilde tanıtımına, turizmin çeşitlendirilmesine ve turizmden elde edilen 

gelirin artmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Yurtdışı turizm envanterinde ülkemizdeki 

korunan alanların da yer alması, bu alanlara ilgi duyan doğa izlemeyi, dinlenmeyi, kuş 

gözlemlemeyi bilinçli olarak seçen ve programlarını buna göre düzenleyen hedef kitlenin 

ülkemize çekilmesi için önemli bir gelişme olacaktır (ÇŞB, 2014:167,168). 

Aday alanların UNESCO Dünya Miras Alanları Asıl Listesine dahil edilebilmesinin ön 

koşullarının başında, alana ilişkin “Yönetim Planının” hazırlanmış olması gerekmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planının olması önemli 

bir avantajdır. Ancak Yönetim Planının uygulanması aşamasında UNESCO Dünya Miras 

Alanlarının yönetimine ilişkin önceliklerin göz önünde bulundurulması ve uygulamaların bu 

önceliklere göre yapılması önem arz etmektedir. 

Tuz Gölü‟nde 129 çeşit böcek yaşamakta olup, bunların 4 tanesi endemiktir. Tuz Gölü Özel 

Çevre Koruma Bölgesinde tespit edilen sürüngenler ve iki yaşamlılar 21 çeşit olup, Türkiye 

genelindeki bu türlerin % 13‟ünü oluşturmaktadır. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde 

86 çeşit kuş türü tespit edilmiştir. Bunların bir kısmı yerli, bir kısmı yaz göçmeni, bir kısmı da 

kış göçmenidir. Tuz Gölü ve çevresinde yaşayan kuşlar, Türkiye genelinde yer alan kuşların 

% 19‟unu oluşturmaktadır. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde 20 çeşit de memeli türü 

yaşamaktadır (ÇŞB, 2014:182-189).  

Buz mavisi rengiyle bilinen Tuz Gölü'nün güneybatı kıyılarının kızıl renge boyanmasının 

nedenini araştıran bilim adamları, renk değişikliğine toplu iğne ucunun binde biri 

büyüklüğündeki dunaliella salina adı verilen bir tür su yosununun (alg) neden olduğunu 

belirledi.
2
 

Tuz Gölü, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih 

Ekercin tarafından yapılan bir çalışmaya göre, 1915 yılından beri % 85 oranında küçülmüştür. 

Alan üzerindeki en büyük tehdit, su seviyesindeki düşüştür. Aşırı ve plansız yeraltı suyu 

kullanımı Konya Kapalı Havzası‟nda yeraltı su seviyesini yılda ortalama 50 cm 

düşürmektedir. Bu durumun sonucu Tuz Gölü son yıllarda yaz başında kurumaktadır. 

Alandaki pınarlar ve sulak çayırlar neredeyse kaybolmuştur. Semih Ekercin‟in tespitlerine 

göre mevcut şartların devam etmesi durumunda Tuz Gölü, tamamen yok olma tehdidi ile karşı 

karşıyadır. WWF Türkiye, Konya Kapalı Havzası‟nda akılcı su kullanımı için entegre havza 

yönetimi yaklaşımının uygulanması için çalışmaktadır. 

Çumra Sulaması‟ndan dönen suları toplayan ve 1974‟te tamamlanan yaklaşık 150 km 

uzunluğundaki Konya atık su ana tahliye kanalı, Bolluk ve Tersakan göllerine teğet geçtikten 

sonra, flamingo üreme adalarının hemen on kilometre uzağından Tuz Gölü‟ne karışır. Kanal, 

geniş bir alanın tarımsal atıklarının yanı sıra, nüfusu 1,5 milyona yaklaşan Konya şehir 

merkezinin ve çok sayıda endüstri tesisinin hiç arıtılmamış atıklarını taşır. Çumra Ovası‟nda 

bir yılda kullanılan 1.105 ton tarım ilacıyla 446 ton gübrenin artıkları, mandıraların, 

alüminyum ve bakır fabrikalarının, deri sanayi bölgesinin ve LPG dolum tesislerinin atıkları 

kanaldan akar. Bu yolla büyük miktarlarda göle karışan maddelerin arasında azot, yağ, fosfor, 

kükürt ve organik atıklar ile boraks, demir, kurşun, arsenik, çinko, kadmiyum ve cıva gibi ağır 

                                                           
2
 https://www.sabah.com.tr/tuz-golu.17.06.2019 

https://www.sabah.com.tr/tuz-golu
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metaller bulunur. Çeşitli raporlarda göldeki hakim akıntıların, kirletici ve tortuların büyük 

bölümünü gölün güneyinde topladığı ve tuzlalarda henüz tehlikeli boyutta bir kirliliğin 

görülmediği kaydedilmiştir. Ancak, su seviyelerindeki artışların bu atıkları tüm göle yayacağı 

da belirtilmektedir. Ayrıca, tuzlu bir sulak alana bu kadar çok ek tatlı su girişinin nasıl bir etki 

yarattığı bilinmemektedir. Bu arada tuzlalardan birinde, tuz konsantrasyonunda % 95‟ten % 

85‟e varan düşüşler olduğu rapor edilmiştir. Çumra Ovası‟nda daha fazla alan sulandığında ve 

Konya‟daki nüfus ve endüstriyel tesis sayısı arttığında-arıtma tesisleri kurulmadığı takdirde-

Tuz Gölü üzerindeki baskılar çok daha fazla artacaktır. 

Kirliliğin etkilerini arttıran bir etken de, göle akan başlıca kaynakların üzerine 165,8 hm
3
 „lük 

Mamasın Barajı (1962) ile 8,5 hm
3
„lük Cihanbeyli Göleti‟nin (1992) inşa edilmesiyle temiz su 

girişinin azalmış olmasıdır.
3
 Tuz Gölünden daha fazla yararlanabilmek için bir taraftan turizm 

ve kırsal turizmi geliştirmeye çalışırken, diğer taraftan gölün kirlenmesine ve özelliğinin 

bozulmasına müsaade edilmemelidir. 

Tuz Gölü Efsanesi: 

Efsaneye göre, çok çok eskiden tuz gölünün yerinde koskoca bir bağ varmış. Efsaneye göre 

bu bağ kötü ve cimri bir yaşlı kadına aitmiş. Bir gün yaşlı bir derviş, susuzluktan ölürken 

yolunun üzerinde ki bu bağı görmüş. Çıkrıkla ip dokuyan bu yaşlı kadına, “Çok susadım, 

bağından birkaç salkım üzüm ver” demiş. Ama yaşlı ve kötü kadın ona üzüm vermemek 

için “Bu yıl bağım kurudu, hiç üzüm vermedi” diyerek ona yalan söylemiş. Kadının bu 

hareketine kızan derviş ona “İnşallah tuz ile buz olasın,  geçen seni taşlasın da hayır yüzü 

görmeyesin!” diye beddua etmiş. Rivayete göre yaşlı kadın o anda taş kesilmiş ve tüm bağı 

tuz gölüne dönüşmüş.
4
 

 

                                                           
3
 http://www.turkiyesulakalanlari.com/tuz-golu-aksaray-konya-ankara/.17.06.2019 

4
 https://www.gezilesiyer.com/tuz-golu.html.17.06.2017 
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3. Kırsal Turizm 

Son zamanlarda turizmde yeni bir eğilim ortaya çıkmıştır. Çevre duyarlılığının artmasıyla 

doğayı bozmadan kaynakları tüketmeden gerçekleştirilen bu turizm türüne kırsal turizm 

(tarımsal turizm, çiftlik turizmi, kır ve orman turizmi, yeşil turizm, eko turizm, kültürel 

turizm, macera turizmi, aktivite turizmi) denilmektedir. El değmemiş doğada yapılan tüm 

faaliyetleri içine alan bir turizm çeşididir. Kırsal turizm doğal çevreyi ve yerel halkın 

yaşantısını yerinde yaşayarak küçük gruplar halinde yapılan seyahatleri kapsamaktadır. 

Yapılan bazı istatistikler bu eğilimin Avrupa‟da yükseldiğini göstermektedir. Günümüzde kır 

tatilini deniz tatiline tercih edenlerin sayısı gitgide artmaktadır (GTHB, 2015:84). 

Kırsal turizm; kırsal alanda doğal ve/veya tarihi çekiciliklerin belli bir ölçüde bulunduğu 

yörelerde ana ekonomik uğraşısı tarım olan nüfusun, tarımsal uğraşılarını sürdürmekle birlikte 

evlerinin uygun bölümlerini profesyonel amaçla ziyaretçi ağırlayabilecek yalın bir konaklama 

tesisine dönüştürerek ek iş olarak küçük turizm işletmeciliği yapmasının sağlanmasıdır. Bir 

yerleşimde kırsal turizm aktiviteleri geliştirilirken belli ortalama standartların sağlanması 

gerekmektedir (Bal, 2012:14). 

Kırsal turizm, kitle turizminin aksine daha geniş bir alanda, yerel bir atmosferde, yapılaşma 

ve nüfusun daha az olduğu bir bölgede, az sayıda turistin katılması nedeniyle yoğunlaşmanın 

daha az yaşandığı, geleneksel ve kendine has mimarisi ile yerel halk tarafından oluşturulan 

küçük çaplı turistik işletmelerde mal ve hizmetlerin sunulduğu ve turistlerin kendi özgür 

seçimleriyle istediği miktarda ve çeşitte aktiviteyi gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir 

turizm türüdür (Albayrak, 2013:133).  

Kırsal turizm, rahatlatan atmosferi, temiz hava, suçun azlığı (güvenlik), sessizlik, samimi 

insanlar nedeniyle tercih edilir. Dünya‟daki örneklere bakacak olursak kırsal turizmde 

insanların ne denli katılımcı, ne denli doğayla iç içe olduğunu görürüz. Kırsal turizm, kültürü, 

çevreye saygıyı, yöre halkını aktif biçimde içine alarak yarar sağlar. Birçok durumda kırsal 

bölgeler; geleneksel kültürlerin, ulusal kimliklerin ve “otantik” yaşam tarzlarının muhafaza 

edildiği bir kap olarak tasvir edilir (Haberal, 2015:67). 

Kırsal turizm kırsal kalkınmayı destekleyecek en önemli faaliyet olacaktır. Kırsal turizm 

sayesinde bölgede var olan tarımsal üretim desteklenirken, gelirin artması sağlanacaktır. 

Kırsal turizm kırsal alana hem ekonomik, hem de sosyal katkı sağlayacaktır (GTHB, 

2015:85). 

Sürdürülebilir kırsal kalkınma araçlarından biri olarak ön plana çıkan kırsal turizm iyi 

planlandığında, kırsal alanın kaynak değerlerinin korunması için bir umut olmasının yanı sıra 

koruma ve sürdürülebilir kullanım konusunda toplum desteğini artırmakta, yerel halk için 

gelir üretmekte ve çevre korumanın önemini vurgulayan eğitim imkanları ile toplumsal 

farkındalık yaratmaktadır (Güneş, 2012:16). 

Doğayı temel alan turizm yaklaşımı içinde hızla büyüyen ve sürdürülebilir turizmin alt 

kategorisi olarak adlandırılabilen ekoturizm, yerel halkın refahının sürekliliğini sağlama ve 

çevre koruma amacıyla doğal alanlara yapılan sorumlu bir seyahattir. Ekoturizmin yanı sıra 

özellikle çiftlik ve tarım turizmi, kırsal turizmle iç içe geçmiş iki turizm türü olarak ön plana 

çıkmaktadır. Kırsal alanlarda konaklama ve etkinlikler, köy yerine çiftliklerde yapılıyorsa, bu 

çiftlik turizmi olarak adlandırılmaktadır. Herhangibir kırsal yerleşmede ekonomik etkinlik 

tarım ise ve turistik uygulamalarda ağırlıklı olarak tarıma dayalı plan ve projeler yer alıyorsa, 

bu turizm türü de tarım turizmi olarak anılmaktadır. Tarım turizmi bir etkinlik olarak 

sürerken, aynı zamanda doğal çevre ile geleneksel kırsal coğrafi görünümün korunmasına 

yardım etmekte ve çevre-tarım-turizm arasındaki bağın oluşturulmasını sağlamaktadır. 
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Sonuçta, kırsal turizm, köy turizmi, tarım turizmi ve çiftlik turizmi aynı amaca hizmet eden 

turizm türleri olup, aralarında önemli bir fark yoktur (Güneş, 2012:17). 

Türkiye‟de yöresel zenginliği bulunan kırsal destinasyonlar sayıca fazla olduğu halde, kırsal 

turizm henüz yaygınlaşmamış ve kurumsallaşmamıştır. Ülkemizde tarım ve hayvancılık 

yapılan köylerin doğal güzellikleri, tarihi özellikleri, kültürü ve kırsal yaşamı 

değerlendirildiğinde yerli ve yabancı turistler için ilgi çekici özelliklere sahiptir. Tarım 

sektöründe istihdamın azalması, kırsal alanlar için alternatif gelir kaynakları bulma çabalarına 

yol açmıştır. Ülkemizin tarım potansiyeli ve gelişen doğal yaşam, sağlıklı beslenme bilinci 

dikkate alındığında, çiftlik turizmi faaliyetleri hem işletmeler, hem de tüketiciler açısından 

zengin fırsatlar sunmaktadır. Bu potansiyeli kullanmasını öğrenen girişimciler, kırsal turizmin 

lokomotif bir sektör olarak bölgeyi kalkındıracak bir duruma gelmesini sağlayacaktır 

(Zurnacı, 2012:39). 

4. Avrupa’da Kırsal Turizm 

Avrupa‟da kırsal turizm 1950‟lerden sonra başlamıştır. Bugün Avrupa‟da Fransa, Avusturya, 

İtalya, Almanya, İsviçre, İngiltere gibi kırsal turizmde faaliyet gösteren eski ülkelerin yanı 

sıra AB‟nin program ve projelerinden yararlanarak kırsal turizmde gelişme gösteren ülkeler 

de bulunmaktadır. Kırsal turizm bu ülkelerde iç ve dış turizme hizmet verir bir düzeye 

ulaşmıştır. 

Kırsal turizm, Avrupa ülkelerinin çoğunda, turizm gelişiminin öncelikli konusudur. Kırsal 

kesim insanına iş sağlama ve hatta yeni iş olanakları yaratması, doğa ve peyzaj koruma, kırsal 

sanatların ve el sanatlarının korunarak turistik çekiciliğin arttırılması yoluyla kırsal alanların 

hayata döndürülmesinin ve sürdürülebilirliklerinin garantiye alınmasının uygun bir aracı 

olarak görülebilir. Kırsal turizm, kırsal alanlarda, diğer ekonomik aktivitelerin büyümesine 

katkıda bulunarak altyapı tesislerinin geliştirilebilmesi için genellikle teşvik edici olmaktadır. 

Kırsal turizmin gelişiminin özel bir faydası da, tarımsal toplumlarda yaşayan, nispeten 

toplumdan izole olmuş insanların sosyal etkileşim fırsatlarını arttırmaktadır (Haberal, 

2015:68). 

Kırsal yollar Fransa‟da kırsal alanlarda turizmin temel çekiciliklerinden birisidir. Agroturizm 

İtalya için çok özel bir turizm türüdür.  İngiltere‟de çiftliklerin kırsal turizmde kullanılması 

çok yaygındır. Avusturya‟da, özellikle büyük kent yakınları ile dağlık bölgelerde, göl 

kenarlarında, büyük kentlerin ve kayak merkezlerinin yakınlarında yaygınlık kazanmıştır. 

Almanya‟da ülkenin her tarafında kırsal turizm ya da çiftlik turizmi örnekleri görülmektedir. 

İsviçre, yüksek dağları, vadileri, korunmuş doğal alanları, ormanları, gölleri, köyleri ve 

çiftlikleri, Alp hayvancılığı, yürüyüş yolları, açık hava gezi-eğlence-spor olanakları, zengin 

ulaşım altyapısı ve kırsalda konaklama hizmetleri ile Avrupa‟da kırsal turizmin en seçkin 

örneklerini sunmaktadır. Fransa, İsveç, Hollanda, İtalya ve İspanya gibi Avrupa Birliği 

ülkelerinde yerel ürünlerin turizm pazarında önemli bir paya sahip olduğu gözlemlenmektedir. 

Stockholm‟da çok sayıda yerel ürünlerin satışının yapıldığı, irili ufaklı, satış noktaları 

bulunmaktadır.  

Romanya, AB‟ne katılım öncesi programlardan kırsal turizm için önemli derecede 

yararlanmıştır. Ülkenin kuzey yarısında çok sayıda köy kırsal turizme açılmıştır. Romanya 

için kırsal turizm, kırsal kalkınmada çok önemli bir araç, ülke turizmi için en önemli turizm 

türüdür (Baykal, 2012:20-23). 

Hollanda‟da, yerel ürün pazarları kadar turizm acenteleri ile mikro ölçekte üretim yapan 

üreticiler arasında yapılan protokol kapsamında özellikle Amsterdam‟da başlangıç noktası 

olan, bisiklet ve otobüs turlarında, üreticilerin ziyaret edilmesi program kapsamında ele 

alınmaktadır. Bu üreticiler, üretilen kaşar peyniri ve odun ayakkabının nasıl yapıldığını 
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anlatmakta, göstermekte ve peyniri tattırmaktadırlar. Çıkış yerindeki satış noktasında da 

ürünler pazarlanmaktadır. Böylece yerel ürünlerin doğrudan tüketici ile buluşturulmasına 

öncelik verilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır (Şerefoğlu, 2012:35). 

AB içinde kırsal turizmin geliştiği ülkelerin vatandaşlarının 1/3‟ü, seyahatlerini kırsal 

bölgelere doğru gerçekleştirmektedirler. AB‟de turistik talebin giderek farklılaşması ve 

Avrupa dışı turistik ürünlerin rekabet gücünün artması üzerine yeni, kaliteli ve değişik ürünler 

sunmak zorunluluğu hisseden Birlik ülkeleri, kırsal turizmi ve bu çerçevede özgün turistik 

ürünlerin geliştirilmesini desteklemeye yönelmişlerdir (Avcıkurt ve İlban, 2016:154). 

5. Kırsal Turizm Destekleri 

Kırsal turizmin geliştirilmesi için gerek devletin, gerekse konuya ilişkin eğitim alan 

turizmcilerin ve özel sektör girişimcilerinin eşgüdüm halinde çalışması gerekmektedir. Bu 

noktada öncelikle kırsal alanların sahip oldukları turizm potansiyelleri saptanmalıdır. 

Belirlenen potansiyele bağlı olarak özellikle devlet ve özel sektör girişimcilerinin mevcut 

potansiyeli karşılamak üzere konuya ilişkin yapılandırma, yasal düzenlemeler ve ilgili 

politikalar konusunda çalışmaları gerekmektedir. Diğer taraftan yerel halkın konuya ilişkin 

bilgilendirilmesi ve desteklenmesi de önem taşımaktadır (Albayrak, 2013:138). 

Avrupa Birliği‟nde Kırsal Turizm, Ortak Tarım Politikası kapsamında, Kırsal Kalkınma 

Programı kapsamında AB bütçesinden desteklenmektedir (1305/2013 Sayılı AB Tüzüğü, 

Md.19,20). Böylece geri kalmış yörelerin ekonomik aktivitelerinin çeşitlendirilmesi ve kırsal 

alanların kalkındırılması amaçlanmaktadır. 

Avrupa Birliği, aday ülkelerde de benzer tedbirleri destekleyerek, hem aday ülkelerin 

uyumunu kolaylaştırmaya çalışmakta, hem de aday ülkelerin kalkınmışlık düzeylerini 

yükselterek, bölgeler arası farklılıkları azaltmayı amaçlamaktadır. 

Avrupa Birliği‟ne uyum çerçevesinde hazırlanmış olan Ulusal Kırsal Kalkınma Planı 2007-

2013 kapsamında ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) kapsamında 

kırsal turizmin destekleneceği belirtilmiştir. 2014-2020 dönemi Ulusal Kırsal Kalkınma 

Stratejisi ve buna bağlı olarak hazırlanan IPARD 2 programlarında da kırsal turizme yer 

verildiği görülmektedir (GTHB, 2016). 

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 2014-2020‟de; “ Stratejik Amaç 1: Kırsal Ekonominin 

Geliştirilmesi ve İstihdam İmkanlarının Artırılması” başlığının altında, “Öncelik 1.2. Kırsal 

Ekonominin Çeşitlendirilmesi” kapsamında, “Tedbir 1.2.1. Kırsal Turizmin Geliştirilmesi” 

yer almaktadır. 

Kırsalda yürütülen çalışmalarda kadının rolünün güçlendirilmesi ve girişimci kadınların teşvik 

edilmesi de önemsenmesi gereken bir konudur. Nitekim IPARD programlarında da kadın 

girişimcilere özel bir önem verilmektedir. 

Tuzgölü çevresinde kırsal turizmi geliştirebilmek için yararlanılabilecek iki kaynak 

bulunmaktadır. Bunlardan birisi AB desteği ile yürütülen IPARD programıdır, diğeri de  

Kalkınma Ajansları tarafından desteklenen projelerdir. 

6. Bölgede Kırsal Turizm Potansiyeli 

Öncelikle bir Tuz Gölü markası oluşması ve tanıtımı gerekmektedir. Tuz Gölü‟nün özellikleri 

henüz yöre halkı ve halkımız tarafından tam olarak bilinmemektedir. Bu farkındalığın 

oluşturulması, halkın bilinçlendirilmesi ve Tuz Gölü‟nün tanıtımı için bir “Tuz Gölü 

Festivali” düzenlenerek işe başlanabilir. Bu festivalin geleneksel hale getirilmesi ve her yıl 

tekrarlanması, daha ileriki aşamada uluslararası hale getirilmesi, turistik hareketliliği 
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artıracaktır. Turistik bazı yerlerde olduğu gibi göl üzerinde balonla tur düzenlenmesi, Tuz 

Gölünün tanıtımına katkı sağlayacaktır. 

Tuz Gölü‟nde sağlık turizmine yönelik işletmelerin nitelik ve kapasitelerinin arttırılması ve 

tuz tedavisinin tanıtılması suretiyle turist akımının artırılmasının yanı sıra, Kapadokya 

Bölgesi‟ni ziyaret eden turistlerin konaklamalarını sağlayabilmek, bölge ekonomisine büyük 

katkılar sağlayacaktır. Ayrıca yörede yapılabilecek kongre turizmi, genel turizm sezonu 

dışındaki ölü dönemi canlandıracaktır. Bölgenin Ankara‟ya yakınlığı dikkate alındığında, pek 

çok yerli turistin hafta sonu günübirlik aktiviteler için yöreye getirecek çözümler üretilmelidir 

(Köylü, 2016:38). 

Tuz Gölü‟nün korunması, kollanması, turizm açısından tanıtımının yapılması, göçmen kuşlar 

açısından öneminin vurgulanması ve üretim dengesinin sağlıklı bir hale getirilebilmesi için 

zaman geçirmeden ve çok ciddi bir anlamda Tuz Gölü‟nün çevresel veri envanteri 

hazırlanmalı ve göl için alınması gereken önlemlerin açık olarak belirlenmesi gerekmektedir 

(Gündüz, 2015:33). 

Bu bakımdan göl kenarında birkaç yerde yapılacak kuş gözlem kuleleri yerli ve yabancı 

turistlerin ilgisini çekecektir. Ayrıca gölde yaşayan canlıların tanıtıldığı bir resim müzesi de 

ilginç olabilir. Göl kenarına ve yoldan görülebilecek yerlere leyleklerin konaklayabileceği 

sütunlar konularak, hem estetik bir güzellik kazandırılabilir, hem de hayvanların konaklama 

kapasiteleri artırılarak, turistlerin bölgeye ilgisi çekilebilir. 

Tuz Gölü kenarında Dünya standartlarında günü birlik konaklama alanları oluşturularak, turist 

artışını karşılayabilecek potansiyel oluşturulmalıdır. Kuş gözlemciliği için gelenlerin ve 

yoldan geçenlerin konaklayabileceği bir kamping-karavan işletmesi de düşünülmelidir. Bu yol 

Kapadokya‟ya giden turistlerin de yolu olduğundan hem otel, hem de kamping-karavan 

işletmesi, ilçede konaklayan turistlerin sayıca artmasını sağlayacaktır. Ayrıca göl kenarında 

yürüyüş yolları, bisiklet yolları yapılmalı, bu amaçla bisiklet kiralama yerleri ve kapasitesi 

oluşturulmalıdır (Aytüre, 2019). 

Tuzgölü ile ilgili yapılacak çalışmalarda, Tuzgölü‟nü çevreleyen Ankara, Konya ve Aksaray 

illerinin işbirliği yapması gerekmektedir. 

Şereflikoçhisar ile ilgili yapılan bir çalışmada ilçede önemli bir kırsal turizm ve agro turizm 

potansiyeli olduğu belirtilmiş, bu potansiyelin değerlendirilerek ilçenin tanıtımının yapılması 

ve yerli-yabancı turistlerin ilçeye gelmesi ve konaklamasının sağlanması gerektiğinden 

bahsedilmiştir. Bunun için gerekli tesislerin bir an önce planlanması ve yapılması önerilmiştir. 

Bu çerçevede manda sütü ve yoğurdu turistlerin ilgisini çekebilecek bir ürün olarak önerilmiş, 

bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığı‟nın mandacılığı teşvik programlarından yararlanılması 

tavsiye edilmiştir(Aytüre-Gündüz, 2017:19). 

Tuz Gölü civarında bazı münferit kırsal kalkınma çabalarına rastlanmaktadır. Bu çabalardan 

bazıları şunlardır; 

*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans 

Kulübü öğrencileri, Tuz Gölü'nde dilek feneri festivali düzenledi.
5
 Dilek Feneri Festivalinin 

öncülüğünü yapan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Baki Kirik amaçlarının; 

“Dünya çapında Tuz Gölü‟nü tanıtmak olduğunu, öğrencilerin sınavlardan önce stres atma 

fırsatı bulduklarını ve mezun olan öğrencilere hoş bir seda bırakmak olduğunu” belirtti.  

Ankara, Aksaray ve Konya sınırları içinde bulunan Tuz Gölü'nde bu yıl ikincisi düzenlenen 

festival renkli görüntülere sahne oldu. Üniversite öğrencileri, halay çekerek çıplak ayakla Tuz 

Gölü üzerinde yürüdü. Öğrenciler, Tuz Gölü üzerinde karanlık çökünce dilek feneri uçurdu.  

                                                           
5
 https://www.internethaber.com/tuz-golunde-dilek-feneri-festivali-2020622h.htm 

https://www.internethaber.com/tuz-golunde-dilek-feneri-festivali-2020622h.htm
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*Eskil Belediye Başkanlığı tarafından 11 km. uzunluğundaki “Tuzgölü Yurizm Yolu” 

hizmete açılmıştır. 
6
 Akit Gazetesinin 19 Ağustos 2019 tarihli haberine göre, Türkiye‟nin en 

büyük ikinci gölü olan ve birçok turistin uğrak noktası haline gelen Tuz Gölü‟ne doğanın 

şartlarına uygun yol yapıldı.
7
 Aksaray‟ın Eskil ilçesi sınırlarını da kapsayan ve Türkiye‟nin 

ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü‟ne Eskil İlçe Belediyesi tarafından yol yapıldı. Kültür ve 

Turizm Bakanlığının Özel Çevre Koruma Kanunu kapsamında izin verilen şartlarda stabilize 

yol yapıldı. Projenin ilk etabında 11 kilometrelik yol açılırken, özellikle klip, reklam ve düğün 

çekimleri için yapımcı ve vatandaşların sıkça kullandığı bölgeye kadar açılan yolla birlikte 

Tuz Gölü‟nün saf bir beyazlık olan kısmına ilginin daha fazla olacağı düşünülüyor. 

*Sultanhanı Gazetesinin 22 Ağustos 2019 tarihli haberine göre: “Tuzgölü Doğalgaz 

Depolama Projesi” çalışmaları nedeniyle yer altından çıkarılan tuzlu su, farklı bir yerde 

turizm amaçlı kullanılmaya başlandı. Sultanhanı İlçesindeki Doğalgaz Depolama 

Tesisleri'nde yer altından çıkarılan tuzlu su, Eskil ilçesi yakınlarına dökülerek Tuzgölü'yle 

buluşuyor. Tuzlu suyun döküldüğü Eskil ilçesi yakınlarındaki Kuş Gözlem Evi son günlerde 

yerli ve yabancı turist akınına uğruyor. Birçok ayak hastalıklarına iyi geldiği ifade edilen 

tuzlu su için, Türkiye‟nin bir çok noktasından vatandaşlar bölgeye ziyarete geliyorlar. 
8
 

 

 

 

 

*Haberfark Gazetesinin 27 Eylül 2019 tarihli haberinde: “Turizm konusunda çalışmalarına 

hız veren Eskil Belediyesi, Tuzgölünü turizme açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son 

günlerde Tuzgölü'nün ön plana çıkmasının ardından, bölgeye gidecek yerli ve yabancı 

turistlerin bölgeyi rahat bulabilmeleri için yön levhaları dikildi. İlçe merkezinden Tuzgölü 

bölgesine gidilecek olan yollar üzerine konulan tabelalar sayesinde, ilçemize gelen yerli ve 

yabancı turistlerin Tuzgölü'ne kolay ulaşım yapmalarının sağlanması planlanıyor” 

denilmiştir.
9
 

                                                           
6
 http://www.haberfark.net/eskil-tuzgolu-turizm-yolu-hiznete-acildi-72508h.htm 

7
 https://www.yeniakit.com.tr/haber/aksarayin-eskil-ilcesinden-tuz-golune-yol-acildi-891349.html 

8
 https://www.sultanhanigazetesi.com/antalya-dan-gelen-bile-var-eskil-de-tuz-golu-turizmi/13740/ 

9
 http://www.haberfark.net/hersey-turizm-ugruna-73213h.htm 

http://www.haberfark.net/eskil-tuzgolu-turizm-yolu-hiznete-acildi-72508h.htm
https://www.yeniakit.com.tr/haber/aksarayin-eskil-ilcesinden-tuz-golune-yol-acildi-891349.html
https://www.sultanhanigazetesi.com/antalya-dan-gelen-bile-var-eskil-de-tuz-golu-turizmi/13740/
http://www.haberfark.net/hersey-turizm-ugruna-73213h.htm
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*Eskil‟de daha önce de, ralli yarışları düzenleyen Transanatoli Ekibi, yine Tuz Gölü‟nde çok 

ender görülen görüntülere sahne hazırlayarak bir yarışma düzenledi (26.08.2019).
10

 

 

 

 

Görüldüğü gibi Tuzgölünün bazı bölgelerinde kırsal kalkınma faaliyetleri başlamıştır. Bu 

faaliyetlerin yaygınlaşması ve çeşitlenmesinde fayda vardır. 

                                                           
10

 http://tuzgolugazetesi.com/eskil-tuz-golu-nde-ralli-yarislari-duzenlendi-video-haber-1151 

http://tuzgolugazetesi.com/eskil-tuz-golu-nde-ralli-yarislari-duzenlendi-video-haber-1151
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7. Sonuç 

Tuz Gölü ve civarında alternatif turizm türlerinin faaliyete geçirilmesi; bu bölgenin 

kalkınmasına önemli katkıda bulunacaktır. Bölgede önemli bir kırsal turizm potansiyeli 

vardır. Bu potansiyel değerlendirilememektedir. Kırsal turizm anlatılmalı, farkındalık 

yaratılmalı, halk bilinçlendirilmeli, entegre kırsal turizm rotaları oluşturulmalı ve mevcut 

desteklerden yararlanılmalıdır. Bu alanda yapılabilecek şeyler şunlar olabilir; 

- Tuz Gölü markası oluşması ve tanıtımı gerekmektedir. Tuz Gölü‟nün özellikleri henüz yöre 

halkı ve halkımız tarafından tam olarak bilinmemektedir.  

- Farkındalığın oluşturulması, halkın bilinçlendirilmesi ve Tuz Gölü‟nün tanıtımı için bir “Tuz 

Gölü Festivali” düzenlenmesi düşünülmelidir. Bu festivalin geleneksel hale getirilmesi ve her 

yıl tekrarlanması, daha ileriki aşamada uluslararası hale getirilmesi, ilçede turistik 

hareketliliği artıracaktır.  

- Tuzgölü ile ilgili yapılacak faaliyetlerde, Tuzgölü‟nü çevreleyen Ankara, Konya ve Aksaray 

illeri işbirliği yapmalıdır. 

- Göl üzerinde balon turu düzenlenmelidir. 

- Tuz Gölü kenarında kuş gözlem kuleleri oluşturulmalıdır. 

- Gölde yaşayan canlıların tanıtıldığı bir resim müzesi de ilginç olabilir.  

- Göl kenarına ve yoldan görülebilecek yerlere leyleklerin konaklayabileceği sütunlar 

konulmalıdır. 

- Sağlık turizmine yönelik işletmelerin nitelik ve kapasitelerinin arttırılması ve tuz tedavisinin 

tanıtılması gerekmektedir.  

- Göl kenarında günübirlik ve birkaç günlük konaklama tesisleri oluşturulmalıdır. 

- Kongre turizmi, genel turizm sezonu dışındaki ölü dönemi canlandıracaktır. 

- Göl kenarında çeşitli noktalardan ulaşılabilecek Kamping-karavan işletmeleri kurulmalıdır. 

- Göl kenarında yürüyüş yolları, bisiklet yolları yapılmalı, bu amaçla bisiklet kiralama yerleri 

ve kapasitesi oluşturulmalıdır. 

- Bölgede yetişen yöresel ürünlerin tanıtımı ve pazarlaması yapılmalıdır. 

Görüldüğü gibi bölgede kırsal turizmi geliştirmek için yapılabilecek pek çok şey vardır. Bu 

potansiyelin harekete geçirilmesi halinde bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlanmış 

olacak, halkın gelir düzeyi artacak, bölgenin ve bölgede yer alan 3 İle bağlı 4 İlçenin cazibesi 

artırılmış olacak, böylece göç azalacak, hatta tersine göç yaşanabilecektir.  
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Abstract 

Financial sectors have experienced a significant development with the contribution of economic and financial 

globalization. However, financial inclusion is also on the rise in the world, but financial inclusion has fallen even 

further behind the development of financial sector. This study investigates the causal interaction between 

financial institution access, financial markets access, and economic growth in Turkey for the period of 1980-

2017. The causality analysis revealed no significant causality between the indicators of financial inclusion and 

economic growth. 
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1. Introduction 
 

Financial inclusion is defined as the access of individuals and businesses to useful and 

affordable financial products and services meeting their needs (World Bank, 2019a) and 

financial inclusion is globally on the rise trend.  The 2017 Global Findex database revealed 

that the share of adults having an account with a financial institution or through a mobile 

money service rose globally from 62% to 69% between 2014 and 2017 (World Bank, 2019a).  

The raising financial inclusion motivated the scholars to investigate the economic impacts of 

financial inclusion and in turn financial inclusion-growth nexus has become one of the most 

studies issues. In this regard, financial inclusion can affect the economic growth through 

enhancing efficiency of intermediation, raising the savings and entrepreneurial 

activities (Andrianaivo and Kpodar, 2012; Hariharan and Marktanner, 2012) 

This study investigates the causal interaction among financial institution access, financial 

markets access and economic growth in the case of Turkey experiencing significant 

improvement in financial inclusion for the period of 1980-2017 through Toda and Yamamoto 

(1995) causality test. In this regard, the next section summarizes the existing literature about 

growth effect of financial inclusion  and Section 3 describes data and econometric method. 

Section 4 conducts econometric analyses and Section 5 concludes the study. 

2. Literature Review 

In the relevant literature, the researchers have generally focused the growth effect of financial 

sector development and began to conduct research on the interaction between financial 

inclusion and economic growth in recent years. The empirical studies on the nexus between 

financial inclusion and economic growth have generally revealed a positive growth impact of 

financial inclusion (e.g. see Babajide et al., 2015; Inoue and Hamori, 2016; Gourene and 

Mendy, 2017; Sethi and Acharya, 2018; Kim et al., 2018). 

Onaolapo (2015) explored the growth effect of financial inclusion in Nigeria for the period of 

1982-2012 through regression analysis and revealed a positive growth effect of financial 
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inclusion. On the other side, Babajide et al. (2015) reached a similar finding with Onaolapo 

(2015) for case of Nigeria. Sharma (2016) researched the interplay between financial 

inclusion and economic growth in India for the period of 2004-2013 period through VAR and 

causality analyses and revealed a positive impact of financial inclusion and a two-way 

causality between financial inclusion and economic growth. Inoue and Hamori (2016) 

analyzed the relationship between financial access and economic development 37 sub-

Saharan African countries for the period of 2004-2012 and financial access made a positive 

contribution to economic growth. 

In another study, Sharma (2016) examined the growth impact of financial inclusion in India 

for the period 1980-2014 through time series analysis and revealed a one-way causality from 

financial inclusion to the economic growth.  Gourene and Mendy (2017) examined the causal 

interaction between economic growth and financial inclusion in West African Economic and 

Monetary Union for the period of 2006-2015 through causality test and revealed a two-way 

causality between economic growth and financial inclusion. On the other side, Saab (2017) 

also revealed a two-wat causality for the sample of MENA region. Furthermore, financial 

inclusion positively affected the economic growth in short and long term. Williams et al. 

(2017) researched the growth and poverty effect of financial inclusion through regression 

analysis and reached that financial inclusion made a significant contribution to the poverty 

alleviation and economic growth.  

Kim et al. (2018) analyzed the relationship between financial inclusion and economic growth 

in 57 Organization of Islamic Cooperation countries with dynamic regression analysis and 

discovered a positive growth effect of financial inclusion. Mwaitete and George (2018) also 

reached a positive growth effect of financial inclusion for the sample of Tanzania. Sethi and 

Acharya (2018) investigated the effect of financial inclusion on the economic growth in 31 

countries for the period of 2004-2010 and revealed a positive growth effect of financial 

inclusion and a two-way causality between financial inclusion and economic growth.  

Bigirimana and Hongyi (2018) examined the growth effect of financial inclusion in Rwanda 

for the period of 2004-2016 and revealed a positive growth effect of financial inclusion. 

Lastly Siddique et al. (2019) made a research on the impact of financial permeation on 

economic growth in 24 Asian economies through causality and regression analyses and 

reached that financial permeation positively affected economic growth. 

3. Data and Econometric Methodology 

In the study, the causality among financial inclusions’ indicators and economic growth was 

analyzed for the period of 1980-2017 by Toda and Yamamoto (1995) causality test. The 

economic growth was proxied by growth of real GDP per capita. On the other side, financial 

inclusion was represented by indexes financial institution access and financial markets access 

of IMF (2019) (see Svirydzenka (2016) for detailed information about the indexes). All the 

series were annual and provided from the database of World Bank (2019b) and IMF (2019). 

The study period was specified as 1980-2017 considering the availability of data. 

Table 1: Dataset description 

Variables Description Source 

GRW GDP per capita growth (annual %) World Bank (2019b) 

FIA Financial institutions access index IMF (2019) 

FMA Financial markets access index IMF (2019) 
 

The econometric analyses were conducted through EViews 10 statistical software. The causal 

interaction between the indicators of financial inclusion and economic growth was analyzed 

with Toda and Yamamoto (1995) causality test. 
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4. Empirical Analysis 

The stationarity of the series in the study was analyzed by Zivot and Andrews (1992) unit root 

test and test results were shown in Table 2. The test results revealed that GRW was stationary 

at the level, but both FIA and FMA became stationary after first differencing. 

Table 2: Zivot-Andrews unit root test’s results 

Variables Test statistic Lag length Date of Structural 

Break 

 Model A Model C Model A Model C Model A Model C 

GRW -7.0934*** -6.9773*** 0 0 2003 2003 

FIA -3.133536 -4.189449 1 1 2008 2004 

FMA -3.589220 -4.315100 0 0 1994 1997 
 

Note: The critical values were provided from Zivot and Andrews (1992) 
 

 

In this context, first we estimated VAR model with the level values of the variables to 

determine optimal lag length. We found that optimal lag length was 1 in according to the 

results in Table 3. 

Table 3: Optimal lag length selection 
 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -34.33680 NA   0.001695  2.133532  2.266847  2.179552 

1  56.93645   161.6841*   1.54e-05*  -2.567797*  -2.034535*  -2.383715* 

2  60.65542  5.950351  2.12e-05 -2.266024 -1.332815 -1.943880 

3  67.18384  9.326312  2.52e-05 -2.124791 -0.791635 -1.664586 

 

* indicates lag order selected by the criterion 

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

 FPE: Final prediction error 

 AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 

In the study, the highest integration level of the series (    ) was found to be 1 and   was 

found to be 1. Therefore, regression model with 2 lags (            ) was 

estimated and the test results test were presented in Table 4. The test results revealed no 

significant interactions among financial institution access, financial market access, and 

economic growth. 

Table 4: Toda and Yamamoto (1995) causality test 

 Null Hypothesis: Chi-sq Prob.  

 FIA ↛ GRW 0.306311 0.5800 

 GRW↛FIA 0.782415 0.3764 

 FMA ↛ GRW 0.037021 0.8474 

 GRW↛FMA 1.450230 0.2285 
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5. Conclusion 

Financial inclusion is globally on the rise trend. Therefore, the scholars have begun to 

investigate the economic effects of financial inclusion during the recent years. In this study, 

we analyzed the growth effect of financial inclusion indicators in Turkey for the period of 

1980-2017 through Toda and Yamamoto (1995) causality test. The causality analysis revealed 

no significant causal interactions between indicators of financial inclusion and economic 

growth in Turkey in contrast with the findings of relevant empirical literature. The finding can 

be resulted from that Turkey has not reached the threshold value of financial inclusion 
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Özet 

Modern Sanayi Devrimi olarak adlandırılan ve kas gücünden, beyin gücüne kayan bir üretim 

sistemini ifade eden  Endüstr      ,    8 yılında ülkem z n Stratej k Planında yer ed nm ş ve 

kısa süre   er s nde  şletmelerde büyük gel şmeler kat ed lm şt r  Endüstr      yaklaşımıyla 

uyumlu sanay leşmen n hızlandırılması  le işletmeleri etkisi altına alan ve beraberinde bir ok 

risk ve fırsatı getiren teknolojik akım, işletmelerin her fonksiyonuna nüfus etmiştir  Artık 

Endüstri     şirketlerin verimliliğini arttırmakla kalmayıp, rakipleri ile mücadele 

edebilmelerinde bir gereklilik halini almıştır  Ancak Endüstr      ın yararlarının yanısıra 

ayrıca, şirketlerin dışarıya teknolojik bağımlılığı ile artacak olan finansal ve finansal olmayan 

maliyetlerininde değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde şirketler teknolojik 

entegrasyonun gerisinde kalacak ve sürdürülebilirliği tehlike altına girecektir  
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Evaluation of the Cost of Industry 4.0 Integration into Companies 
 
Abstract 

Coined as the Modern Industrial Revolution, "Industry 4.0" signifies the shift from a 

production system solely focused on muscle power to brain power. Included under the 2018 

National Strategic Plan, the concept has prompted swift improvements under Turkish 

companies. Moreover, accelerating the development of industrialization, the current 

technological trend has brought many risks and opportunities, populating every function 

within the firm. Industry 4.0 has now become a necessity for companies not only to increase 

productivity, but also to compete with their competitors. However, in addition to the benefits 

of Industry 4.0, the financial and non-financial costs of companies, which will increase due to 

technological dependence on the outside need to be evaluated. Otherwise, companies will fall 

behind technological integration, damaging the continued performance of the organization.  
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1.Giriş 

Modern Sanayi Devrimi olarak adlandırılan ve kas gücünden, beyin gücüne kayan bir üretim 

sistemini ifade eden  Endüstri     ,    8 yılında ülkem z n Stratej k Planında yer ed nm ş ve 

kısa süre   er s nde  şletmelerde büyük gel şmeler kat ed lm şt r  Endüstr      yaklaşımıyla 

uyumlu sanay leşmen n hızlandırılması  le  şletmeler  etk s  altına alan ve beraber nde b r ok 

risk ve fırsatı getiren teknolojik akım, işletmelerin her fonksiyonuna nüfus etmiştir  Artık 

Endüstri     şirketlerin verimliliğini arttırmakla kalmayıp rakipleri ile mücadele 

edebilmelerinde bir gereklilik halini de almıştır   

Varlığını geleceğe taşımayı ama layan şirketlerin hi  biri gelişmelerin dışında kalarak 

geleneksel üretim modelleri ile devamlılığını sürdüremez  Dolayısıyla eski tip üretim 

modellerinin mutlaka yeni teknolojik modeller ile değiştirilmesi gerekmekte ve bu da şirketler 

üzerinde ciddi finansman baskıları oluşturmaktadır  Bu süre , bir tür yarış şeklinde 

nitelendirilebilir. Yeni teknolojide öncül şirketlerin artan verimlilikleri rekabet gü lerine de 

yansıyarak finansal a ıdan getirilerinin de hızla artmasını sağlayabilmektedir  Yani bir şirket 

yeni teknoloji i in ne kadar yatırım maliyeti yaparsa bunun  ıktısı da o kadar yüksek 

olabilecektir  Ancak teknolojide yaşanan hız o kadar fazladır ki artık yıldan yıla değil aydan 

aya bile eski teknoloji haline gelebilmektedir  Bu da şirketlerin yeni teknolojiye sürekli 

bağımlı kalmaları ve sürekli artan bir finansman ihtiyacı yaşamalarını ger eklik haline 

getirebilmektedir  Nitekim  alışmanın amacı Endüstri     ile işletmelerin her fonksiyonuna 

nüfus etmiş olan teknolojik yeniliklerin entegrasyon maliyetlerinin değerlendirilmesidir  Yani 

Endüstri    ’ın şirketlere kazandıran bir taraftan da daha fazla yük bindiren süreci 

değerlendirne konusu yapılacaktır  

 

2.Endüstri 4.0'ın Şirket Maliyetlerine Yansıması 

Son dönemde ülkeleri etkisi altında alan teknolojik yeniliklerin muhasebe, f nans, sağlık 

alanlarında ve imalat sektörler nde mal yet üstünlüğü sağlaması ile, şirket faaliyetlerini ve 

büyümey  olumlu b r şek lde etk lemes  beklen lmekted r  2018 yılında ülkem z n Stratej k 

Planında yer ed nerek ve kısa süre   er s nde  şletmelerde büyük gel şmeler kat eden Endüstr  

   , beraberinde bir ok risk ve fırsat getirmiştir  Endüstri     ın nihai amacının sınırlı sayıda 

kaynakların daha etkin kullanımı olduğunu belirten Erturan ve Ergin (   8) bu sayede; üretim 

maliyetlerinden tasaruf edilebileceğini, üretim verimliliğinin ve kalitesinin artacağını 

savunmaktadır  Bunun bir yolu yeni teknoloji sayesinde ham madde ve malzeme takibinde 

etkinliğin sağlanmasıdır.  

Günümüzde şirketlerin stok durumu bas t toplama  ıkarma  şlem   le tesp t ed lmekted r  

Ancak Endüstri     ın getirdiği yenilikler ile anlık stok bilgisine ulaşım mümkün kılınacaktır  

Artık yönet c ler ve üret m departmanı depodak  tüm ürünler anlık olarak takip edebilecek ve 

kontrollünü sağlayacaktır  Can ve Kıymaz (   6) sensörlü teknoljiler ile ürünler n anlık stok 

durumlarının tespit edilebileceğini, dolayısı ile bunun ver ml l ğ  artırmada etk l  olacağını 

savunmaktadır  Kaynak tasarufunu mümkün kılıp, israfı önleyen yeni sistem ile ver ml l ğ n 

artması ve maliyetin azaltılması beklenmektedir  Tutar (   9) depoda bulunan stokların 

otomat k olarak hazır duruma get r lmes  ve tak b   le ger ek zamanlı b lg ye er ş m n 

mümkün kılındığını vurgulamaktadır  Buna ek olarak, uygulanan sistem; stok kalemler   le 

elektron k sözleşmedek  ver ler  karşılaştırarak f yatlardak  sapmaları otomat k 

belirlemektedir  Elde edlilen bilgi akıllı sözleşme yolu ile fiyatlarda anında güncellemeyi 

mümkün kılmaktadır  Kablan (2018) sanal asistanlar yardımıyla (akıllı raflar, ağırlık 
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sensörler , k myasal sensörler, b yoloj k sensörler, dev ekranlar, ortak ver  ağı vb ), artırılmış 

ger ekl k kullanarak  şletmen n sorunlarını,  şlemler n , davalarını, stok sayımlarını ve depo 

g r ş- ıkışlarını görüntülenebileceğini belirtmiştir  Gönen ve Rasgen (   9) anlık tak p 

sayes nde stok bulundurmanın gerekl l ğ n n ortadan kalktığını, üret m ve tedar k 

mal yetler nde öneml  b r azalışın meydana geld ğ ni ifade etmiştir  Ürünler artık daha taze bir 

şekilde temin edilebilecek, maliyetler minimum seviyeye indirgenecektir (Tutar, 2019). 

Erturan ve Ergin (   7) de anında üretim ile depolama/stok maliyetlerinin, insan hatasından 

kaynaklı maliyetlerin azalacağı savunulmaktadır  Üretim sürecine müşterilerden elde edilen 

veriler de dahil edilecektir. N ha  ürün m ktarı  le talep arasındak  uyumu arttırarak stok 

maliyetlerini de azaltacaktır (Tutar,    9)   

Endüstr      sürec nde muhasebe mesleğ  de rad kal değ ş kl ğe uğrayacaktır  B l ş m 

teknoloj s n n gel ş m  ile ofis ortamından internet ortamına kayan muhasebe, finansal 

raporlama/muhasebe standartları uzmanlarından finansal analistlere kadar herkesi etkisi altına 

alacaktır (Akbaba,    9)  Artık üret m sürec  ve toplam maliyetler robotlar aracılığıyla 

hesaplanarak muhasebe bilgi sistemine aktarılacaktır  Kayıtlar yalın muhasebe esas alınarak, 

yani sıfır hata hedefi esas alınarak tamamlanabilecektir  Yalın muhasebe; f nansal olay ya da 

 şlemler n kaydedilmesinde, belgeler n düzenlenmes nde ve arş vlenmes nde, daha hızlı, 

kolay, yararlı ve daha düşük mal yetl  yöntemler n uygulanmasıdır (Can ve Güneşl k,     ; 

Akbaba, 2019). Sipariş alımından ürünün müşteriye teslimine kadarki süre  entegre muhasebe 

sistemi ile takip edilecek ve raporlanacaktır (Kablan,    8)  Örneğin malzeme  steğ nde 

bulunması,  lg l  muhasebe kayıtlarının s stemde otomat k olarak yapılması ve eş zamanlı 

olarak  stek f ş  ve stok kartları g b  belgelend rme uygulamaları örnek verilebilir. Bu sistemin 

altyapı  alışmaları Türk ye F nansal Raporlama Standartlarına uygun b r şek lde 

tamamlanacağı    n herhang  b r sıkıntı yaşanmadan raporların düzenlenmes  sağlanacaktır 

(Akbaba, 2019). Dursun, Ekt k ve Tutucu (   9)  se b rb r   le  let ş m kurab len etk leş ml  

sistemler  le; belge, kayıt, rapor, arş v, denet m süre ler n n hızlı, kolay, hatasız ve en az 

mal yet  le bütün b lg  kullanıcıları    n ulaşılab l r olmasını sağlayacağını bel rtmekted r  

Tektüfekc  (   8) belgeler n elektron k olarak düzenleneb lmes  g b  olanaklar sayes nde 

yükümlülüklere  l şk n bürokrat k  şlemler ile uyum mal yetler n  azaldığını ve gönüllü 

uyumun arttığını savunmaktadır  Benzer şekilde, Erturan ve Ergin (2017), muhasebede 

değerleme ilkelerine uygun şekilde hesaplanan ve kayıt edilen finansal işlemlerin ger ek 

şirket performansını yansıtacağını savunmaktadır  Ergüden, Kaya, Tanyer ve Türkyılmaz 

(2018) ise gel şt r lecek akıllı robot k s stemler sayes nde; mal yetler n  zleneb l rl ğ n n, 

kontrolünün ve raporlamasının kolaylaşabileceğini belirtmektedir. Sistemin getireceği diğer 

yararlar yazarlar tarafından şöyle sıralanmıştır;  "muhasebe kayıtlarının otomat k olarak 

muhasebe s stem ne aktarılması, karşılık ayrılması, verg  hesaplanması ve kayded lmes , 

mutabakat, fatura kes lmes  ve gönder lmes  g b  bazı muhasebe  şlemler n n otomat k 

ger ekleşt r lmes , b r m ve mal yet türü bazlı anal zler n otomat k olarak yapılab lmes  ve 

raporlanması, kar zarar, ver ml l k ve etk nl k g b  bazı yönet m ve üret m raporlarının 

otomat k olarak hazırlanması ve  lg l  yönet c lere otomat k olarak aktarılması ve bu raporlara 

bağlı d ğer raporların ve aks yonların otomat k olarak tet klenmesi".  
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Endüstri     ın aynı zamanda denetim alanına da etkisi olacağı ifade edilebilir. Günümüzde, 

bağımsız denet mde mal yet azaltma  steğ  neden yle, ş rkete özgü  alışmalar azaltılmakta ve 

ayrıntılara  n lememekted r  Büyük ver  sayes nde, standartların sadece sunumuna ağırlık 

verilmeyerek verinin analizine de önem ver lecek ve böylece bilgi kullanıcılarına daha fazla 

yarar sunulabilecektir (Erturan ve Ergin, 2018). Şirket varlıklarının dönem sonunda fiziki 

sayımı zaman alıcı ve maliyetli bir süre tir  Bu nedenle etkinliği arttırılan bir üretim 

sisteminin; bilan o altında stokların hatalı göster m , mamül üret m mal yetler n n hatalı 

hesaplanması, ve ayrıca brüt karın hatalı sunulması riski minimize edilecektir (Erturan ve 

Ergin, 2017). Tutar (2019) gel şen teknoloj   le denet  ler n  şletme faal yetler ne ve f nansal 

durum tablolarına daha kolay ulaşacağını ve artan şeffaflık  le h le, hata ve man pülasyonların 

m n mum sev yeye  nd r leceğ n  savunmaktadır  Denet m sadece dönem sonunda değ l, anlık 

olarak her yerden ger ekleşt r leb lecekt r  Denet m    n kullanılab lecek kaynak sayısı 

artacak ve denet m sürec nde zaman ve mal yet avantajı sağlanacaktır  Benzer şek lde Kablan 

(   8) denet  ler n s steme her ortamdan er şeb leceğ n , dolayısı  le her yerden  alışab lme 

olanağına sah p olacağını bel rtmekted r  Gönen ve Rasgen (   9)  se hızlı ve güven l r 

b lg ye ulaşımın kolaylaşacağını, denet m n daha şeffaf b r şek lde ger ekleşt r leceğ n  

vurgulamaktadır  Artan erişilebilirlik ile beraber oluşan gizlilik kaygısı ise muhasebec -

denet   er ş m g zl l k anlaşması yardımı ile giderilecektir (Kablan,    8)   

Üretim sürecinin etkinleşmesi ile üret m    n  ht ya  duyulan enerj  m ktarı ve  alışan sayısı 

azalacaktır (Can ve Kıymaz,    6; Yardımcıoğlu, Karahan ve Yörük,    9). Ergüden, Kaya, 

Tanyer ve Türkyılmaz (   8)  konulacak kontrollerle elektr k, doğal gaz vb  üret mde 

kullanılan kaynakların etkin kullanımının ve planlanabilmesinin mümkün olab leceğ n  

savunmaktadır  Dursun, Ekt k ve Tutcu (   9) d j tal dönüşüm  le  şletmeler n daha az 

personele ihtiya  duyacağını ve  ş  l k mal yetler n n düşüceğ n  bel rtmekted r  Bulut ve 

Ak acı (   7) ise sanayi devriminin özünü k tle üret mlerin oluşturduğunu buna karşın, yen  

teknoloj ler sayes nde müşter  odaklı ve  steğe bağlı üstel k daha da az mal yetl  üret mler 

ortaya  ıkabileceğini ve üretimin   - 5 yıl öncesi ile karşılaştırıldığında daha az iş i ile 

ger ekleştirilebileceğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, Endüstri     ile artan robot kullanımı 

fabrikalarda ihtiya  duyulan insan gücünü azaltacak, dolayısı  le gel r ve k r düzey nde b r 

artış yaşanacaktır  Ek olarak, otomatikleşen sistem ile servis ve bakım ücretlerinde de azalış 

olacaktır  Kaya, Türkyılmaz ve Birol (   9) robotik üretim sisteminin  alışan maliyetlerini 

%25-50 arasında düşüreceğini savunmaktadır  Endüstri     neticesinde “7   D rekt İş  l k 

Giderleri” hesabının i eriğinin değişeceği de savunulmaktadır  Demirkan ve Arslan (2019) 

 ş  l kler n robotlarla yapılacağı ger eğ ne vurgu yaparak hesap i eriğinin tekrar 

değerlend r lmes  gerekt ğ n  savunmaktadır  N tel kl   şc lere olan  ht yacın artması  le 

 alışanların artık d rekt” değ l “end rekt” olacağını savunan yazarlar, kayıt s stem    er s nde 

de “7   D rekt İş  l k G derler ” hesabının kullanımının uygun olmayacağını, aks ne “7   

Genel Üret m Mal yetler ” kapsamında değerlend r leb leceğ n  bel rtmekted r  Son olarak, 

Gönen ve Rasgen (   9) kullanımı artan ü  boyutlu yazıcılar ve  eş tl  programlar sayes nde 

ürün tasarım evresinin sanal ortamda daha etkin  alıştığını ve planları tamamlanan ürünün 

d rekt olarak üret m sürec ne ekleneb ld ğ n  a ıklamaktadır  
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3.Değerleme ve Sonuç  

 

Yukarıda sunulan literatürden anlaşılacağı üzere, Endüstri     şirketlerin verimliliğini 

arttırmakla kalmayıp bir ok fayda sunmaktadır  Ancak Endüstr      ın yararlarının yanısıra 

ayrıca, şirket i i finansal ve finansal olmayan maliyetlerinin de değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Endüstri     ın şirketlere entegrasyonu denildiği zaman ilk akla gelen yeni 

yazılımların ilk yatırım ve bakım giderleridir  Beraberinde maddi olan ( d yazıcı, donanım ve 

server) ve olmayan (yazılım, patent, lisans) duran varlıklar ve araştırma ve geliştirme 

giderlerinde artış getirecek olan yeniliklerin (Tutar,    9; Ceran ve Özdemir,    9)  şletme 

performansını öneml  derecede arttıracağı aş kardır  Ancak s stemler n kurulması ve altyapı 

 alışmaları yüksek mal yetler oluşturmaktadır (Gönen ve Rasgen,    9)  Dolayısıyla ilk 

yatırımın ger ekleştirilebilmesi i in finansman ihtiyacının olacağı a ıktır  Ek olarak, 

geliştirilen sistemin düzenli bir şekilde bakımdan ge mesi ve  ıktı kontrolünün yapılması da 

gerekmektedir. Tutar (   9) digital dönüşüm sürecinde danışmanlık maliyetlerinin de 

artacağını savunmaktadır. Bu nedenle yen  uygulamalar ve  şlemler yapıldığı    n dönemsel 

maliyetlere de katlanmak gerekmektedir. Kaya, Türkyılmaz ve Birol (   9) benzer şekilde 

entgerasyon maliyetlerinin artacağını ve şirketlerin bu yeni düşünme tarzına uyacak şekilde 

stratejilerini değiştirmediği taktirde rakiplerinin gerisinde kalacağını a ıklamaktadır. Ancak 

literatür altında robot kullanımı yaygınlaşması ile yazılım maliyetlerinin zamanla azalacağı da 

söylenebilir (Ceran ve Özdemir,    9)    sansı olmayan yazılım ve programların 

yaygınlaşması  le kü ük öl ekl   şletmeler n de rak pler n n kullandığı teknoloj ye 

erişebileceği ve faaliyetlerini sürdürebileceği savunulmaktadır   

 

İ inde bulunduğumuz ve Modern Sanayi Devrimi olarak da isimlendirilen dönem bilişim 

alanına hakim olan şirketlere bağımlılığın yoğunlaştığı bir üretim şeklini karşımıza 

 ıkarmaktadır. Bu süre  yazılım ve bilişim alanında lider şirketlerin daha da gü lenebileceği 

ve diğer tüm şirketlerin de bu şirketlere bağımlı olacağı bir gelecekle devam edebilecektir. 

Nitekim şirketler üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla yeni teknolojileri satın alarak 

verimlilik artışlarını hedeflerken sürekli teknoloji yenilemenin gerektirdiği yeni maliyetlere 

de katlanmak zorunda kalabileceklerdir  Bu durum ise dünya ekonomisinin geleceğine yön 

verecek bir ka  şirketin kontrolünde şekillendirilen dünya ekonomisi beklentisini muhtemel 

kılmaktadır  

Son olarak, değişen teknoloji ile  alışanların uzmanlık alanlarında da değişiklik oluşacaktır  

Nitelikli işgücü i in ihtiya  artacak, gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ayırt etmeksizin eğitim 

müfredatında yazılım ile ilgili dersler eklenecektir  Bu gelişmeler ışığında muhasebe 

mesleğinin yapısı değişecek (Tektüfekci,    8), meslek mensuplarının da  ş tanımları, 

n tel kler  ve kullanacakları ara lar değ ş kl k gösterecekt r (Dursun, Ekt k ve Tutucu,    9)  

Çalışanlarını işten  ıkarmadan, eğitmeyi tercih eden şirketlerin işgören eğitim masrafları 

artacaktır (Tutar,    9)  Çalışmanın bir sonraki aşamasında literatür altında tespit edilen 

entegrasyon maliyetleri şirket altında incelenebilir  Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden 

yararlanılarak Endüstri     entegrasyonunu tamamlamış şirketlerin finansal ve finansal 

olmayan maliyetleri karşılaştırmalı bir şekilde sistematik olarak değerlendirilebilir  Bu 

sayede, teoriden pratiğe mevcut uygulama boşluğu doldurulabilir   
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Türkiye İçin AB Örnekleminde Ortak Tarım Pazarının 

Kurulması 
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Özet 

Tarım, sanayi devrimi ile birlikte ivme kazanan sanayi ve hizmet sektörünün yanında geri 

planda kalmış olsa da günümüzde önemini korumaya devam etmektedir.  Dünya nüfusunun 

2.Dünya Savaşı‟ndan sonra hızlı bir şekilde artmasıyla gıda mallarına yönelik talepte bir artış 

meydana gelmiştir. Bu talep artışıyla birlikte tarım, hem gelişmiş hem de gelişmemiş ülkeler 

için önemli bir sektör olduğunu bir kez daha göstermiştir. Gıda ihtiyaçlarına olan ihtiyacının 

artması, sanayileşme ile birlikte tarım alanların azalması ve tarımda kullanılan zirai ilaçların 

tarıma zarar vermesi tarım alanında birçok sorunu ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda ülkeler ve 

ülkelerin bir araya gelerek oluşturduğu kurumlar tarım politikalarına önem vermiştir. Tarım 

politikalarına önem veren kurumların başında dünya ekonomisinde önemli bir konumda 

bulunan Avrupa Birliği (AB) gelmektedir. Avrupa Birliği tarafından 1962 yılında Ortak 

Tarım Politikası yürürlüğe girmiştir. AB, geçmişten günümüze tarımsal faaliyetlere ciddi 

desteklemeler vermektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ile Avrupa Birliği‟nin ortam tarım 

pazarının kurulup tarım alanında işbirliğinin artmasına yönelik öneriler sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa Birliği, tarım, ortak tarım politikası, kalkınma  

JEL Sınıflandırması: A10, F00, F15 

 

Establishment of Common Agricultural Market In The Sample of 

EU For Turkey 

Although agriculture has lagged behind the industrial and service sector which gained 

momentum with the industrial revolution, it still maintains its importance today. With the 

rapid increase of the world population after World War II, there was an increase in demand 

for food goods. With this increase in demand, agriculture has once again proved to be an 

important sector for both developed and undeveloped countries. The increase in the need for 

food needs, the decrease of agricultural areas with industrialization and the harm of pesticides 

used in agriculture have caused many problems in agriculture. In this context both states and 

institutions which are established with the cooperation of several states started to give 
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importance on agricultural activities. The European Union (EU), which has an important 

position in the world economy, is the leading institution that attaches importance to 

agricultural policies. The Common Agricultural Policy came into force by the European 

Union in 1962. The EU has been giving serious support to agricultural activities from past to 

present. The aim of this research is to present proposals to increase cooperation in the field of 

agriculture established the European Union‟s agricultural market environment with Turkey. 

Keywords: Turkey, European Union, common agricultural policies, development 

JEL Clasification: A10, F00, F15 

1.Giriş 

Tarım, hayatın devam etmesini sağlayan en önemli faktör olan beslenmeyi sağladığı için 

olmazsa olmaz bir sektör olarak görülmektedir. Buna ilave olarak tarımın diğer önemli bir 

sektör olan sanayiye hammadde temin etmesi, istihdam sağlamadaki önemli rolü gibi 

faktörler, tarımın önemini arttırmaktadır (Özkan ve Karaköy, 2018:140).  Tarım, sanayi 

devrimi ile birlikte ivme kazanan sanayi ve hizmet sektörünün yanında geri planda kalmış 

olsa da günümüzde önemini korumaya devam etmektedir.  Dünya nüfusunun 2.Dünya 

Savaşı‟ndan sonra hızlı bir şekilde artmasıyla gıda mallarına yönelik talepte bir artış meydana 

gelmiştir. Bu talep artışıyla birlikte tarım, hem gelişmiş hem de gelişmemiş ülkeler için 

önemli bir sektör olduğunu bir kez daha göstermiştir.    Tarım politikalarına önem veren 

kurumların başında dünya ekonomisinde önemli bir konumda bulunan Avrupa Birliği (AB) 

gelmektedir. Avrupa Birliği tarafından 1962 yılında Ortak Tarım Politikası yürürlüğe 

girmiştir. AB, geçmişten günümüze tarımsal faaliyetlere ciddi desteklemeler vermektedir. Bu 

çalışmanın amacı Türkiye ile Avrupa Birliği‟nin ortam tarım pazarının kurulup tarım alanında 

işbirliğinin artmasına yönelik öneriler sunmaktır. 

 

 

Şekil 1: Türkiye‟de 2018 Yılında Sektörlerin Payı  

Kaynak: T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı  
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Şekil 1‟i incelediğimiz zaman tarım sektörünün istihdam içindeki payının %19,2 olduğunu 

görmekteyiz. GSYH içindeki payına bakacak olursak %3,3 ile en düşük paya sahip sektör 

olarak son sırada yer almaktadır. 

2. Ortak Tarım Politikası’nın Tarihçesi ve Amaçları 

Dünyada pek çok ülke tarım sektörüne sübvansiyon sağlamakta ve tarım kesimini 

desteklemektedir (Dilek, 2017). AB‟nin 1962 yılında hayata geçirildiği Ortak Tarım Politikası 

(OTP) ile tarımsal alanda elde edilen verimliliği yükselterek, gıdaların tüketicilere istikrarlı ve 

uygun fiyatlarla sunulması ve üretim kısmında olan çiftçiler yaşam standartları adil bir şekilde 

tahsis edilmesi hedeflenmiştir. OTP‟nin hayata geçirilmesine birçok faktör zemin 

hazırlamıştır. Bu faktörlerin başında, İkinci Dünya Savaşı‟nın nihayete ermesinden sonra baş 

gösteren gıda yetersizliği sorunu olmuştur.  Gıda malları üretiminin istikrarlı biçimde sürmesi 

ve garanti altına alınması ehemmiyet arz etmiştir. Bunun için de çiftçilerin, ziraatçilerin gelir 

seviyelerinin korunarak artırılması, Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin tarım politikaları 

arasındaki farkların ortadan kaldırılması da diğer önemli konular arasında yer almaktadır 

(ikv.org.tr). Avrupa Birliği‟nin sahip olduğu bütçenin yaptığı harcamaların %75-80‟i OTP‟yi 

ve OTP‟nin yapısal harcamalarına finansal olarak destek vermek için harcanmaktadır. 

Kısacası üye ülkelerden finanse edilmiş olan paranın büyük bir bölümü OTP vasıtasıyla üye 

ülkelere tekrar verilmektedir.  Geriye kalan %20-25‟lik kısım ise idari harcama, iç politika ve 

katılım öncesi yapılan mali yardım olarak dağıtılmaktadır  (Karataş, 2018: 192) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Ortak Tarım Politikalarının İlkeleri    

Kaynak: T.C Tarım ve Orman Bakanlığı (Şekil yazar tarafından oluşturulmuştur.) 

TEK PAZAR 

MALİ DAYANIŞMA 

TOPLULUK TERCİHİ 



9
th

 SCF International Conference on “The Future of European Union                  Kahramanmaraş/Turkey 

and Turkey-EU Relations”                             21-23
th

 November 2019 
 

54 
 

Tek pazar ilkesi,  AB‟ye üye olan ülkelerin tarım ürünlerinin serbest dolaşımına engel olan 

bütün kısıtlamaların ortadan kaldırılarak tek pazar sisteminin hayata geçirilmesidir.  Mali 

dayanışma ilkesi ise OTP kapsamında yapılan harcamaların tamamının Avrupa Birliği‟ne üye 

olan ülkeler tarafından ortaklaşa yapılmasını ifade etmektedir. Son ilke olan topluluk tercihi 

ilkesi ise tarımsal ürün alımı yapılacakken önceliğin birlik içinde üretilen ürünlere verilmesini 

dile getirmektedir. 

Avrupa Birliği için önem arz eden Ortak Tarım Politikası (OTP)‟nin genel amaçlarına 

bakacak olursak:  

• Mevcut tarımsal verimliliğinin artırılarak daha üst seviyelere çıkarılması  

• Tarımda alanında istihdam edilenlere daha adil bir yaşam standardı sunmak  

• Piyasada oluşabilecek istikrarsızlıkları ortadan kaldırarak, istikrarın tahsis edilmesini 

sağlamak 

• Sürekli bir sorun olarak ortaya çıkan gıda arzını garanti altına alarak düzenin 

sağlanması.  

• Piyasada ortaya çıkan artışlara engel olarak arzın tüketicilere uygun bir fiyattan 

satışının gerçekleşmesini sağlamak (T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, 2016: 1) şeklinde 

sıralanmaktadır.  

•  

3. Türkiye’nin AB ile Ortak Tarım Politikası   

11 No'lu Tarım ve Kırsal Kalkınma faslında, esas itibarı ile farklı ürünler için geliştirilen ve 

çiftçilere ve sektörün içinde bulunan ürün işleyicileri gibi aktörlere verilmiş destekler, bazı 

ürünlere yönelik olarak üretimle ilgili yapılan kota düzenlemeleri ve kota düzenlemesi yapılan 

bu ürünlerin ithalatına yönelik yapılan kısıtlama faaliyetleri, ek tarifeler gibi hususlar konuları 

kapsamaktadır (T.C Avrupa Birliği Bakanlığı). Avrupa Birliği, kendisine üye olmak için aday 

olan ülkelere destek vermek niyetiyle Katılım Öncesi Yardım Aracı‟nı (Instrument for Pre-

Accession Assistance-IPA) oluşturmuştur. Bu aracın Kırsal kalkınma bileşeni ise IPARD 

olarak belirtilmektedir. IPARD‟ın gayesi Avrupa Birliği‟nin izlediği Ortak Tarım ve Kırsal 

Kalkınma Politikalarını hayata geçirilmesi ve bunun için uyumlaştırma çalışmalarının yapılıp 

çeşitli politikaların geliştirilmesidir. IPARD‟dan elde edilen destekler 2014 ile 2020 yılları 

arasındaki Kırsal Kalkınma Programında kullanılması gereklidir. Bu bağlamda çeşitli destek 

programları, Türkiye ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanacaktır  (T.C Tarım ve Orman 

Bakanlığı).  
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4. Bulgular 

Tablo 1: AB Tarafından Tahsis Edilen Bütçeler ve Harcanma Tutarları  

 

Kaynak: https://ipard.tarim.gov.tr/Statiks  

Tablo 1‟i incelediğimiz zaman sektörler bazında AB tarafından tahsis edilen bütçeler 

ile harcanma tutarları incelenmektedir. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik 

Yatırımlar (101) „da sözleşmesi imzalanan proje sayısı 889 iken biten proje sayısı 345‟tir.  

Tablo 2: AB Tarafından Tamamlanan Projelere Ödenen Destek  

https://ipard.tarim.gov.tr/Statiks
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Kaynak: https://ipard.tarim.gov.tr/Statiks *(1) Tamamlanan Projelere Ödenen Toplam Desteğin Toplam Kamu 

Destek Tutarına Oranı (G/A)%  

 

Tablo 2‟ye baktığımız zaman tamamlanan projelerin önemli bir kısmının Avrupa Birliği 

tarafından ödendiği görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ipard.tarim.gov.tr/Statiks
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Tablo 3: Tahsis Edilen ve Ödenen Hibe Tutarları 

Kaynak: https://ipard.tarim.gov.tr/Statiks  

IPARD I Programı dâhilinde 789 Milyon avro, AB tarafından sağlanmıştır. 263 milyon Avro 

ise Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından sağlanmıştır. Toplamda ise 1 milyar 52 milyon 

Avro bütçe oluşturulmuştur. Bu bütçenin %99.3‟ü yani 1 milyar 45 milyon Avro‟luk kısmı 

programın amaçları kapsamında faydalanıcılara tahsis edilmiştir.  

Tablo 4: Proje Sayıları Tablosu 

 

 

Kaynakça: https://ipard.tarim.gov.tr/Statiks  

Tablo 4‟e baktığımız zaman; et ve süt üreten zirai firmalara yatırım konusunda alınan proje 

başvuru sayısının 3931 olduğu görülmüş, bunların da 2447‟i ile sözleşme imzaladığını 

görmekteyiz. Sözleşme imzalanan projelerin sayısı ise 2193‟ü ise tamamlanma başarısı 

göstermiştir. Kırsal turizm alanında ise alınan proje başvurusu sayısının 675 olduğu 

görülmektedir.  Sözleşme imzalanan 412 projenin ise 315‟ı tamamlanmıştır.  

 

 

https://ipard.tarim.gov.tr/Statiks
https://ipard.tarim.gov.tr/Statiks
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5. Sonuç ve Değerlendirme 

Türkiye ve AB ülkelerinin ticarette tarım ürünlerinin ilk aşamasından son aşamasına kadar 

birlikte hareket ederek kaynakları etkin kullanımı sağlamalıdır. Ortak Pazar‟da yapılan sanayi 

ve montaj aşaması işbirliğinin tarım sektörünün de kurulması ve genişletilmesi gerekmektedir. 

Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye‟nin tarım alanında ihtiyaç haritası çıkarılarak Türkiye‟nin 

tarım sektörünün bu ihtiyaçlar doğrultusunda cevap vermesi için ortak pazarın kurulması 

gerekmektedir. Bu aşamada ürünü talep eden değil üretenin söz sahibi olduğu bir tarım 

modeli geliştirilmelidir. Örnek olarak fındığın dünyadaki üretiminin büyük çoğunluğun 

Türkiye tarafından yapılması fakat fındık borsasının Almanya‟da bulunması ile fiyatların 

tüketen ülkeler lehine belirlenmesine yol açmaktadır.   
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Türkiye ve AB Enerji Politikalarının Geliştirilmesi Çerçevesinde 
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Özet 

Sanayi devrimin başlamasıyla birlikte üretimde girdi olarak kullanılan doğal kaynaklara olan 

talep artmıştır. Sanayi devriminin ilk yıllarında kömür en büyük doğal kaynak girdisi olarak 

kullanılmıştır. 20.yüzyılın ilk yıllarından itibaren petrol dünya ekonomisinde yer edinmeye 

başlamıştır. Petrol, 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşları’ndan sonra giderek önemli bir konuma 

gelmiştir. Doğalgaz da petrol gibi 1950’li yıllardan sonra dünya ekonomisinde önemini 

arttıran doğal kaynak olmuştur. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi yenilenemez enerji 

kaynaklarının rezervleri gün geçtikçe azalmaktadır. Uzmanlar tarafından bu kaynakların yakın 

tarihte tükeneceği öngörülmektedir. Bu bağlamda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere ülkeler 

yenilenebilir enerji kaynaklarından daha çok faydalanmak için çalışmalar başlatmıştır. Avrupa 

Birliği ülkeleri, çok önem verdiği yenilenebilir enerji kaynakları çalışmalarına düzenli bir 

şekilde destek vermektedir. Türkiye’de de bu alana son yıllarda ciddi yatırımlar yapılmaya 

başlanmıştır.  Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Avrupa Birliği arasında olan enerji işbirliğinin 

arttırılmasının önemini vurgulamak ve Avrupa Birliği’nin 2020,2030 ve 2050 yılları için 

belirlediği yeşil enerji hedeflerini detaylı bir şekilde anlatmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, yeşil enerji, Avrupa Birliği, Türkiye  

JEL Sınıflandırması: A10, P18, Q40, Q42 

 

Green Energy In The context of Development of Energy Policies 

Between Turkey and EU 

 

With the beginning of the industrial revolution, the demand for natural resources used as 

inputs in production has increased. In the early years of the industrial revolution, coal was 

used as the largest natural resource input. Since the first years of the 20th century, oil has 

started to gain a place in the world economy. Oil became increasingly important after World 
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War I and World War II. Natural gas, such as oil, became a natural resource that increased its 

importance in the world economy after 1950s. The reserves of non-renewable energy sources 

such as coal, oil and natural gas are decreasing day by day. Experts predict that these 

resources will soon be exhausted. In this context, countries, especially developed countries, 

have started efforts to benefit more from renewable energy sources. European Union countries 

regularly support renewable energy resources. In Turkey, serious investments have been made 

in this field in recent years. The aim of this study is to highlight the importance of increasing 

energy cooperation between Turkey and the European Union and explain the targets of EU for 

2020, 2030 and 2050.  

Keywords: Renewable energy, green energy, European Union, Turkey 

JEL Clasification: A10, P18, Q40, Q42 

1.Giriş 

Sanayi devrimin başlamasıyla birlikte üretimde girdi olarak kullanılan doğal kaynaklara olan 

talep artmıştır. Sanayi devriminin ilk yıllarında kömür en büyük doğal kaynak girdisi olarak 

kullanılmıştır. 20.yüzyılın ilk yıllarından itibaren petrol dünya ekonomisinde yer edinmeye 

başlamıştır. Petrol, 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşları’ndan sonra giderek önemli bir konuma 

gelmiştir. Doğalgaz da petrol gibi 1950’li yıllardan sonra dünya ekonomisinde önemini 

arttıran doğal kaynak olmuştur. Kömür, doğalgaz ve petrol gibi yenilenemez enerji 

kaynaklarının rezervleri gün geçtikçe azalmaktadır. Uzmanlar tarafından bu kaynakların yakın 

tarihte tükeneceği öngörülmektedir. Bu bağlamda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere ülkeler 

yenilenebilir enerji kaynaklarından daha çok faydalanmak için çalışmalar başlatmıştır. Avrupa 

Birliği ülkeleri, çok önem verdiği yenilenebilir enerji kaynakları çalışmalarına düzenli bir 

şekilde destek vermektedir.  

2. Yeşil Enerji Kaynaklarının Önemi  

Yeşil enerji kaynağı kavramına baktığımız zaman güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi 

yenilenebilir enerji kaynakları akla gelmektedir. Bu saydığımız yeşil enerji kaynakları dışında 

da jeotermal, hidrolik, dalga ve hidrojen gibi çeşitli enerji kaynakları da bu sınıflandırmanın 

içine dâhil olmaktadır (Özen, Şaşmaz ve Batmaz, 2015: 85). Yeşil enerji kaynaklarına verilen 

önem 21.yy’dan itibaren artmaya başlamıştır. Yenilenemez enerji kaynaklarının zamanı 

gelince biteceği düşüncesi yeşil enerji kaynaklarının kullanılmasını arttırmıştır. Günümüzün 

en büyük atık ürünü karbondioksit olarak ifade edilmektedir. Yenilenemez enerji kaynağı olan 

kömür yerine ikame edilebilecek olan güneş pilleri ile karbondioksit miktarında çok büyük 

düşüşler meydana gelecektir (Yelmen ve Çakır, 2011:3). 

Fosil yakıtlarının işlenip tüketilme aşamasına kadar geçen süreçte ortaya çıkan tüketim 

maliyetleri hesaba katıldığında, güneş enerjisinin fosil yakıtlarına göre elde edilmesinin daha 

kolay olduğu görülmektedir. Bu bağlamda güneş enerjisi kullanımı hem çevresel hem de 

ekonomik açıdan çok büyük avantajları da beraberinde getirmektedir (Külünk, 2013: 24). 

Güneş, rüzgar ve dalga enerjisi gibi yeşil enerji kaynaklarının yenilemez enerji kaynaklarına 

göre daha az maliyetli olduğu görülmektedir. 
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Şekil 1: Türkiye, Almanya, Fransa ve İspanya’nın 1995-2014 döneminde CO2 Emisyonu 

miktarı (kt) 

Kaynak: Dünya Bankası 

 

Şekil 1’i detaylı bir şekilde incelediğimiz zaman 1995 yılında atmosfere en fazla karbon 

salınımı yapan ülkenin Almanya olduğunu görmekteyiz. Almanya’yı sırasıyla Fransa, İspanya 

ve Türkiye takip etmektedir. 2005 yılından itibaren Almanya, Fransa ve İspanya’nın 

karbondioksit emisyonunda azalma trendine girdiği görülmektedir. Bu ülkelerin aksine 

Türkiye’nin karbondioksit emisyonu 2001 yılından itibaren artış trendi göstermiş ve 2014 

yılına gelindiğinde İspanya ve Fransa gibi ülkeleri geçmiştir. Yeşil enerji kaynaklarının en 

büyük katkılarından biri atmosfere zararlı bir şekilde salınan karbonunun kullanılmasını 

azaltacak olmasıdır.  

3. Avrupa Birliği’nin Enerji Politikaları 

Avrupa Birliği’nin çok büyük önem verdiği enerji politikaları üç temel hedef çerçevesinde  

ifade edilmektedir. Bunların birincisi birliğin enerji alanındaki rekabet gücüne katkıda 

bulunmaktır. İkincisi önemli bir sorun teşkil eden enerji arz güvenliğini sağlamaktır. 

Sonuncusu ise sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde çevreye yapılan zararın azaltılarak, 

çevrenin korunmasına destek olmaktır. AB Konseyi’nin 23-24 Ekin 2014’te gerçekleştirmiş 

olduğu toplantıda, AB’nin “2030 yılına yönelik iklim ve enerji politikalarının 

çerçevesi” resmi olarak kabul edilmiştir. Kabul edilen paket kapsamında, AB’nin sera gazı 

emisyonlarının 2030 senesine kadar 1990 yılı düzeyine göre kıyaslandığında %40 nispetinde 

düşürülmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının toplam enerji kullanımı içinde 

yer alan payının ise %27 seviyesine yükseltilmesi öngörülmektedir. Ayrıca enerji verimliliği 

oranın minimum %27 oranında artırılması beklenilmektedir (T.C Avrupa Birliği Bakanlığı).  
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4.Bulgular 

 

Şekil 2: AB Ülkelerinin 1990-2017 Dönemi Yakıtla Birincil Enerji Üretimi (milyon ton) 

Kaynak: Eurostat  

Şekil 2’e baktığımız zaman 2000 yılından itibaren önemi artan ve çevreye duyarlı 

olması ile bilinen yenilenebilir enerji kaynaklarında ciddi bir artış görülmektedir. 2005 

yılından itibaren yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı artış göstermeye devam ederken 

petrol başta olmak üzere yenilenemez enerji kaynaklarında azalma görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 3:  AB Ülkelerinin 1990-2017 Dönemi Seçilen Enerji Ürünlerinin İhracatı (milyon ton) 

Kaynak: Eurostat  

Şekil 3’ü incelediğimiz zaman 2005 yılına kadar artış trendine sahip olan petrolün bu 

yıldan itibaren azalış trendine geçmiş olduğu görülmektedir.  Dizel ve doğalgazın ise düzenli 

bir şekilde arttığı ortaya çıkmıştır. Elektrik ihracatı ise diğer enerji kaynaklarına göre daha az 

yapılmıştır.  

 



9
th

 SCF International Conference on “The Future of European Union                  Kahramanmaraş/Turkey 

and Turkey-EU Relations”                             21-23
th

 November 2019 
 

63 

 

 

Şekil 4: AB Ülkelerinin 1990-2017 Dönemi Seçilen Enerji Ürünlerinin İthalatı  (milyon ton) 

Kaynak: Eurostat  

Şekil 4’e bakıldığı zaman yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttığından dolayı 

petrol ve türevleri olan yenilenemez enerji kaynaklarının ithalatın artmadığı görülmektedir. 

Sadece doğalgaz çevreye duyarlılığı diğer yenilenemez enerji kaynaklarına göre fazla olduğu 

için ve uygun maliyette olduğu için kullanımı artmıştır. 

 

 

Şekil 5: AB Ülkelerinin 1990-2017 Dönemi Yenilenebilir Kaynaklardan Birincil Enerji 

Üretimi (milyon ton) 

Kaynak: Eurostat  

Şekil 5’e bakıldığı zaman yenilenebilir enerji kaynaklarının 2005’ten sonra hızlı bir 

şekilde arttığı görülmektedir. Bunun en büyük nedeni olarak 2000 yılından itibaren Avrupa 

Birliği’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği önem olarak gösterebilmektedir. 
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5.Türkiye’nin Enerji Politikaları 

Türkiye’nin enerji politikası konusundaki ana gayesi, enerjinin iktisadi büyümeye katkı 

sağlayacak şekilde ve sosyal gelişmeyi destek verecek biçimde, zamanında, güvenilir, rekabet 

edilebilir fiyatlardan, çevresel etki faktörü de hesaba katılarak temin edilmesi olarak ifade 

edilmektedir. Gelişmekte olan ve 2023 hedeflerine yoğunlaşan Türkiye’nin sanayisi için 

ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının ehemmiyeti aşikardır. Bu gayeye ulaşmak için enerji 

piyasasında rekabetçi ortamın sağlanması, şeffaflığın ön plana çıkması, yerli ve yenilenebilir 

kaynak potansiyelimizin tespitinin yapılıp kullanılması, nükleer enerjinin elektrik üretimi 

kapsamına alınması açısından önemli başarılar elde edilmiştir. Enerji verimliliği ve 

sürdürülebilir enerji kaynaklarına ulaşılması Türkiye sanayisi için önemlidir. Çünkü enerji 

gibi bir girdinin ortalama maliyetleri düşürüp Türk firmalarının rekabet gücünü artıracağı 

aşikardır (T.C Avrupa Birliği Bakanlığı, 2017). 

Türkiye enerji politikası alanındaki ana hedefleri: 

-Maliyet, zaman ve miktar bakımından tüketicilerin enerjiye kolay ulaşabilmesi  

-Serbest piyasa uygulamaları ile birlikte kamu ve özel kesimin sahip olduğu olanakların 

kullanılarak enerjinin daha iyi seviyelerde kullanılması, 

-Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, 

-Ülkemizin enerji bakımından bölge ve dünyadaki gücünün daha da iyi seviyelere getirilmesi,  

-Kaynak, güzergâh ve teknoloji çeşitliliğinin sağlanarak arttırılması, 

-Yeşil enerji kaynakların kullanımının arttırılarak en yüksek seviyede kullanılmasının 

sağlanılması, 

-Enerji verimliliğinin daha iyi seviyelere getirilmesi ve enerji ve tabii kaynakların üretimi ve 

kullanımı sırasında ortaya çıkan olumsuz etkilerin minimum bir seviye indirilmesi ana 

hedefler olarak ifade edilmektedir (T.C Avrupa Birliği Bakanlığı). 

5. Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Ortak Enerji Çalışmaları 

Tamamlanan Projelere bakacak olursak; 

• Türkiye'de Sınır Ötesi Elektrik Ticaret Koşullarının AB En İyi Uygulamaları 

Doğrultusunda Geliştirilmesi 

• Avrupa Elektrik İletim Sistemine (UCTE) Senkron Bağlantı için Türkiye Elektrik 

Sisteminin Frekans Kontrol Performansının İyileştirilmesi 

• TEİAŞ'ın Yapısının ve Kapasitesinin Güçlendirilmesi 

• Şebeke Yönetmeliğinin ENTSO-E Mevzuatı ile Uyumlaştırılması 

• Binalarda Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi 
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Devam Eden Projeler 

• Enerji Sektörü Programı (T.C Avrupa Birliği Bakanlığı).  

  

6.Sonuç ve Öneriler 

AB’nin kuruluş amacındaki temel kriterlerden birisi olan enerjinin, önemi ve enerjiye 

bağımlılık artığı için ülkeler (Türkiye dâhil) enerjilerini alternatif kaynaklardan üretme yoluna 

gitmektedir. Petrol, doğalgaz, kömür vd. madenlere sahip olan ülkelere olan bağımlılığı 

azaltmak için her ülkenin sahip olduğu yeşil enerjiye olan talep gün geçtikçe artmaktadır. 

1973-1979 petrol krizleri bir kez daha gösterdi ki enerjide dışa bağımlılığın ülkeler açısından 

ekonomik sorunlar ortaya çıkarmıştır.  Bu bağlamda enerji ihtiyacını, yeşil enerji temeline 

dayandırmak ülkeler açısından önemlidir. Türkiye’nin karbondioksit emisyonu 2001 yılından 

itibaren artış trendi göstermiş ve 2014 yılına gelindiğinde, İspanya ve Fransa gibi ülkeleri 

geçmiştir. Karbondioksit emisyonunu azaltmanın en önemli koşullarından biri de yeşil enerji 

kullanımını arttırmaktır.  Yeşil Enerjisini aktif kullanan AB ülkeleri doğalgaz ve petrole olan 

bağımlılığını azaltmak için güneş, rüzgar, vd. etkin kullanarak dışa bağımlılığını azaltmıştır. 

Türkiye, AB ülkelerinin uygulamış olduğu politikaları uygulayarak hem de enerjideki dışa 

bağımlılığı azaltmalı hem de cari açık oranını (en yüksek paya sahip olan enerji kalemini) 

dengelemelidir.  Türkiye jeopolitik konumu itibariyle yeşil enerji potansiyeli oldukça 

yüksektir. Bu potansiyelin kullanılması için AB ile ortak projeleri hayata geçirilmeli ve 

ülkenin enerji talebi bu doğrultuda karşılanmalıdır. Türkiye’de bulanan Yenilenebilir Enerji 

Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin sayısı arttırılmalı ve bu bağlamda Türkiye ve Avrupa 

Birliği işbirliği ile Yeşil Enerji Araştırma Merkezi kurulmalıdır. 
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Türkiye ve AB Arasında Endüstri 4.0 Pazarının Genişletilmesi 

İçin Gümrük Birliği Uygulamaları 
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Özet 

17.yüzyılda buhar makinesinin yapılıp satılmasıyla sanayileşme devriminin temelleri atılmış, 

18.yüzyılda buhar makinesi yapımının hız kazanmasıyla birinci sanayi devrimi başlamıştır. 

Seri üretime geçilmesi ve elektriğin kullanılmasıyla ikinci sanayi devrimi gerçekleşmiştir. 

İnternetin yaygınlaşması ve bilgi teknolojisinin gelişmesiyle üçüncü sanayi devrimi 

yaşanmıştır. Günümüzde ise dijital teknolojilerin hız kazanmasıyla Endüstri 4.0 adı verilen 

devrimin temelleri atılmıştır. Endüstri 4.0 ile makineleşmenin, yerini yapay zekanın ürünü 

olan robotlara bırakması beklenmektedir. Yazılım teknolojisinin sürekli gelişmesiyle birlikte 

yapay zekâ gün geçtikçe önem kazanmıştır. Yapay zekâ ürünü teknolojiler hayatımızın her 

alanına yavaş yavaş girmeye başlamıştır. Ülkeler bu teknolojinin gerisinde kalmamak için 

Endüstri 4.0’a büyük önem vermektedir. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri Endüstri 4.0’a çok 

büyük yatırımlar yaparak bu konudaki hassasiyetini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı 

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında olan gümrük birliği antlaşmalarını endüstri 4.0 

çerçevesinde revize ederek bu alanda işbirliğini artırılmasını sağlamak ve bu bağlamda katma 

değerli ürünler üretmenin önemini vurgulamaktır.  

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Gümrük Birliği, teknoloji, yapay zeka 

JEL Sınıflandırması: A10, F00, F15 

 

Custom Union Applications for the extension of the Industry 4.0 

Market Between Turkey and EU 

The foundation of the industrialization revolution was laid with the construction and sale of 

the steam engine in the 17th century, and the first industrial revolution started with the 

acceleration of steam engine construction in the 18th century. The second industrial 

revolution took place with the introduction of mass production and the use of electricity. With 

the expansion of the Internet and the development of information technology, the third 

industrial revolution took place. Today, with the acceleration of digital technologies, the 
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foundations of the revolution called industry 4.0 were laid. With Industry 4.0, mechanization 

is expected to be replaced by robots, the product of artificial intelligence. With the continuous 

development of software technology, artificial intelligence has gained importance day by day. 

Artificial intelligence product technologies gradually began to enter all areas of our lives.  

In order not to fall behind this technology, countries attach great importance to industry 

4.0.European Union countries in particular show great sensitivity to this issue by making huge 

investments in industry 4.0. The aim of this study is to revise agreements between Turkey and 

EU in the context of Industry 4.0 and provide the increase in cooperation in this item and 

emphasize the importance of producing value-added products.  

Keywords: Industry 4.0, Custom Union, Technology, artificial ıntelligence 

JEL Clasification: A10, F00, F15 

 

1.Giriş 

1950’li yılların başlarında akademik araştırma ve endüstriyel alanda araştırma yapmak 

amacıyla kullanılmaya başlanan bilgisayar, fiyatların yüksek olması ve sürekli daha da 

artmasından dolayı daha geniş kitlelere ulaşamıyordu. Amerika başta olmak üzere 1974 

yılında meydana gelen bilgisayar fiyatlarındaki düşme, bilgisayarı daha kolay ulaşabilir bir 

teknoloji olmasını sağlamıştır. Dünya ekonomik Forumu tarafından 2016 yılında sunulan 

rapora göre 3.Sanayi Devrimi olarak ifade edilmektedir (Aybek, 2017: 166). Günümüzde 

dijital teknolojilerin hız kazanmasıyla endüstri 4.0 adı verilen devrimin temelleri atılmıştır. 

Endüstri 4.0 ile makineleşmenin, yerini yapay zekanın ürünü olan robotlara bırakması 

beklenmektedir. Yazılım teknolojisinin sürekli gelişmesiyle birlikte yapay zekâ gün geçtikçe 

önem kazanmıştır. Yapay zekâ ürünü teknolojiler hayatımızın her alanına yavaş yavaş 

girmeye başlamıştır. Ülkeler bu teknolojinin gerisinde kalmamak amacıyla Endüstri 4.0’a 

geçiş yapmaya ve yeni teknolojileri uygulamaya çalışmaktadırlar. Özellikle Avrupa Birliği 

ülkeleri Endüstri 4.0’a çok büyük kaynaklar ayırarak bu konudaki hassasiyetini 

göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanmış Gümrük 

Birliği antlaşmalarını endüstri 4.0 çerçevesinde revize ederek bu alanda işbirliğini 

artırılmasını sağlamak ve bu bağlamda katma değerli ürünler üretmenin önemini 

vurgulamaktır.  

2. Endüstri 4.0’nın Önemi   

Dünyanın en büyük ekonomileri Endüstri 4.0 alanında sağlam temeller atarak ilerlemektedir. 

Çin dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan ülke konumunda olmasına rağmen endüstri 4.0 

stratejini uygulamakta ve bu alana çok büyük bir önem vermektedir. Çin dijitalleşme 

sürecinin otomasyon ayağını temel odak noktası yapmış “Akıllı fabrika 1.0” projesini 

faaliyete geçirerek üretim süreçlerinin dijitalleşmesini sağlayacak faaliyetleri başlatmıştır        

(Yıldız, 2018: 554). Daha önceki zamanlarda teknoloji insanların kol gücünden faydalanırken, 

Sanayi 4.0 ile beyin ve zihin gücü ön plana çıkmaya başlamıştır. Sanayi 4.0, yenilikçi 

teknolojik gelişmelerin sanayide uygulanmasına, ortalama maliyetlerin düşürülüp etkinliğin 

artırılmasına neden olmuştur. Söz konusu yeni teknolojiler ve uygulamalar arasında veri 

analizi, robot teknolojisi, simülasyon, zenginleştirilmiş gerçeklik, bilgisayar yazılımları vb 

teknolojiler yer almaktadır (TC. Avrupa Birliği Bakanlığı). Yeni teknolojilerin firma ortalama 
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maliyetlerini düşürüp firmalar açısından rekabet üstünlüğü ortaya çıkarıcı bir özelliği 

bulunmaktadır ki (Dilek, 2017) bu da Endüstri 4.0’ın ehemmiyetini ortaya sermektedir. 

 

 

3.Avrupa’da Endüstri 4.0 Faaliyetleri 

Sanayi 4.0 kavramı ilk defa ekonomiye yön veren önemli ülkelerinden biri Almanya’da 

deklare edilmiştir. Bu kavram, dünyanın en önemli endüstri fuarı olarak kabul edilen 

“Hannover Fair 2011”de ortaya çıkmıştır. Almanya o sene, “Yüksek Teknoloji 2020 Girişimi” 

bağlamında, Sanayi 4.0 Projesi faaliyete geçirmeyi başarmıştır. 200 milyon avro bütçeye 

sahip olan proje ile, Almanya’nın endüstriyel imalat alanında sahip olduğu liderliği koruması, 

bu doğrultuda dijital bir yapısal değişim gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Almanya’nın sanayi 

devleri olarak bilinen Bosch, Siemens ve BMW gibi ünlü markaların üretim aşamalarında 

yaptığı değişiklikler ve stratejileriyle Sanayi 4.0 devriminde diğer firmalara öncülük etme 

başarısını göstermiştir. Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi’nin hazırlayıp 2015 senesinde 

yayımladığı “Üretkenlik ve Büyüme için Dijitalleşme” adlı raporda yer alan bilgiler, Sanayi 

4.0’ın küresel üretimde %6 ila %8 civarında verimlilik artışı sağlayıp ortalama üretim 

maliyetlerini düşüreceğini belirtmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri Sanayi 4.0 girişimlerinin 

gelişmesi amacıyla büyük finansal kaynaklar ayırmışlardır. 2014-2020 dönemini kapsayacak 

şekilde uygulanan Ufuk 2020 Programının hedefi, innovatif faaliyetler için fon bulabilmektir. 

Örnek vermek gerekirse, “Geleceğin Fabrikaları” girişimi, 7. Çerçeve Programı ile başlamış 

olan ve Ufuk 2020 kapsamında sürecek olan 1,5 milyar avro bütçeyi içinde barındıran,  kamu-

özel işbirliği girişimi olarak ifade edilmektedir (T.C Avrupa Birliği Bakanlığı).  

4. Türkiye’deki Endüstri 4.0 Faaliyetleri 

Dünya’nın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye, ne yazık ki inovasyon ve teknoloji 

alanlarında daha alt sıralarda yer almaktadır. Ülkemizin belirlemiş olduğu 2023, 2053 ve 2071 

hedeflerine ulaşmasının yolu, yeni üretim teknolojilerini uygulamak, teknoloji yoğun 

yatırımlara girişmek, yeni teknolojilerin yoğun olarak kullanıldığı ürünlerin ihracat ve 

üretimine yönelmekten geçmektedir. Teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri 

ihracatı Tablo 1’de görülmektedir. Bu tabloda görüldüğü üzere Türkiye’nin imalat sanayi 

ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı 2018 senesinde 2017 senesine kıyasla %3.1’den 

%3.5’a çıkmıştır. Lakin bu oranın yeterli olduğunu söylemenin mümkünatı bulunmamaktadır. 
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Tablo 1: Teknoloji Yoğunluğuna Göre İmalat Sanayi Ürünleri Dış ticareti   

 

Kaynak: Tüik  

 Tablo 1’e bakıldığı zaman ülkemizin yüksek teknolojili ürünlerde yapmış olduğu ihracat 

2018 yılının Ocak-Mart döneminde sadece %3,4 olduğunu görmekteyiz. Günümüz şartlarında 

ülkemizin dış ticarette rekabet gücünün arttırılması için bu oranın kademeli olarak arttırılması 

gerekmektedir. Bu bağlamda Endüstri 4.0’ın önemi bir kez daha ortaya çıktığı görülmektedir. 

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını gerçekleştirebilmesi, ekonomik hedeflerine 

ulaşabilmesi için dijital dönüşümü gerçekleştirmesi, katma değeri ileri teknoloji yoğun 

malların üretimine yönelmesi gerekmektedir. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), 2016 senesinin şubat ayında akıllı üretim 

sistemleri alanında faaliyetlerine başlaması kararını almıştır. 10. Kalkınma Planı (2014-2018) 

İmalat Sanayiinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Türkiye’nin 2000’li yıllarda 

bölgedeki piyasalara açılma konusunda önemli bir başarı gösterdiği dile getirmiştir. Fakat 

imalat sanayiinin yapısını dönüştürmede gerekli olan başarıyı gösteremediğinin altı 

çizilmiştir. Türkiye’nin gelecekte kişi başına düşen GSYİH’sını artırabilmesi için endüstrisini 

dönüştürebilmesi gerektiği ve bunun için de kamunun üzerine büyük görev düştüğü 

belirtilmiştir. Kalkınma Bakanlığı tarafından 2018-2020 seneleri için orta vadeli program 

hazırlanmış ve sanayinin dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenler ele 

alınmıştır. Bu niyetle büyük Organize Sanayi Bölgelerinde Tasarım ve Dijital dönüşüm 

merkezlerinin kurulması önerilmiştir (T.C Avrupa Birliği Bakanlığı).  

5. Gümrük Birliği’ne Genel Bir Bakış 

Küreselleşmenin hız kazanmasıyla dünya genelinde artan rekabet şartlarının yaşandığı bir 

dönemde, 2008 yılında küresel krizinin de yaşanması ile ülkeler diğer ülkelerle yapılan 

ekonomik işbirliğini arttırma stratejisi izlemiştir. Rekabetin zirvede olduğu günümüzde 

ülkeler ve bölgeler arası ekonomik işbirliği yaparak dış ticareti geliştirmek önemli bir seçenek 

olarak karşımıza çıkmaktadır  (Kesgingöz, 2018: 729). Geçmiş tarihlere baktığımız zaman en 
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fazla uygulanan bütünleşme  şekli olan Gümrük Birliği’nin en büyük özelliği, birliğe dâhil 

olan üyeler arasındaki tarife ile kotaların tamamen ortadan kaldırılması, diğer ülkelere ortak 

tarife oranı belirlenerek uygulamaya konması, bu bağlamda ortak ticaret politikalarının kabul 

edilerek yürürlüğe girmesidir (Nart, 2010: 2874). Türkiye ile AB arasında yapılan ticari 

ilişkilerin artırılması ve kolaylıkların sağlanılmasını kapsayan Gümrük Birliği anlaşması 

geçmişi olan bir anlaşmadır. 1963 yılındaki Ankara Anlaşması ile başlayan bütünleşme 

serüveninin bir aşaması olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda, Gümrük Birliği sadece bir 

anlaşma ile gerçekleşmemiş; Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart 1995 tarihinde 

gerçekleşmiş olan toplantıda kabul edilmiş olan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’na göre, 1 

Ocak 1996 tarihiyle süreç başarı ile tamamlanarak Gümrük Birliği faaliyete geçmiştir (T.C. 

Dışişleri Bakanlığı). Türkiye ile AB arasında ile 1996 yılında Gümrük Birliği anlaşmasının 

faaliyete geçmesi ile Türkiye’nin rekabet gücünün azalacağı gibi bir görüş ortaya çıkmıştır. 

Fakat bu durumun tam aksine Türkiye’nin rekabet gücü sürekli olarak bir artış göstermiştir. 

İlerleyen süreçte Türkiye’nin AB ile yapmış olduğu ticaretten dolayı ortaya çıkan dış ticaret 

açıkları azalmıştır (Kalaycı ve Küçükali, 2018: 14). 

6.Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’nin dış ticaret rakamları incelendiğinde ihracatının sadece %3,5’i ileri teknoloji 

ürünlerinden oluşmaktadır. Yüksek teknolojik ürünlerinin katma değerleri düşünüldüğü 

zaman bu rakamın arttırılması için hem pazar hem de ortak projeler yapılması gerekmektedir. 

Dünya talebini karşılamak için geliştirilen Endüstri 4.0’ın Türkiye’de uygulama alanlarının 

teşvik, destek ve hibelerle geliştirilmesi gerekir, örneğin Gaziantep ilinde bulanan Şölen 

çikolata fabrikası verilen destek teşvik ve hibelerle kurulmuş olup endüstri 4.0’ın 

Türkiye’deki en güzel örneğidir. Türkiye’de faaliyet gösteren Türk-Alman Üniversitesi 

bünyesinde Yazılım Mühendisliği bölümü açılmalıdır.. Avrupa Birliği ülkeleri ve Uzakdoğu 

Asya ülkeleri Çin, Japonya ve Güney Kore ile birlikte merkezi Türkiye olmak üzere Endüstri 

4.0 alanında faaliyet gösterecek araştırma merkezi kurulmalıdır.  
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Düzen Bozucu İnovasyon ve Yeşil Lojistik Üzerine Etkileri 
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Özet 

Küresel ısınma ve olumsuz etkilerinin giderek daha çok açığa çıktığı günümüzde firmalar ve 

bireyler yeşil lojistik uygulamacına önem vermektedir. Aynı zamanda bilgisayar teknolojileri 

ve akıllı uygulamalar da bu alanda hizmet vermekte, her geçen gün yeni ve inovatif fikirler 

doğmaktadır. Düzen bozucu inovasyon örnekleri uluslararası alanda her geçen gün örneklerini 

gördüğümüz Uber uygulaması gibi bir sektörde iş yapma şeklini değiştiren ve mevcut 

oyuncuları devreden çıkaran uygulamalardır. Bu makalede sektörü değiştiren bazı ulusal ve 
uluslararası inovasyon örneklerine yer verilecek ve yeşil lojistik üzerinde olan etkileri tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Lojistik, inovasyon, düzen bozucu inovasyon 

JEL Sınıflama: L86, L91, M13 

 

Disruptive Innovation and the Effects on Green Logistics 
 

 

Abstract 

Today, when global warming and its negative effects are more apparent, companies and 

individuals have given importance to green logistics practices. At the same time, computer 

technologies and smart applications serve in this field, new and innovative ideas are emerging 

every other day. Examples of disruptive innovation can change the way we do business in an 

industry, such as the Uber application. These new players in the sector tend to disengage the 

existing players. In this article, sector-changing national and international instances of 

disruptive logistics will be presented and discussed.  

Keywords: Logistics, innovation, disruptive innovation 

JEL Classification: L86, L91, M13 

 

 

1. Giriş 

Başlıca politik hareketler arasında yer alan yeşil hareket ile dünya çevre sorunlarına her 

zamankinden daha fazla önem veriyor. En büyük çevresel sorunlardan biri hiç şüphesiz ki 

küresel ısınmadır. Tüm dünyada küresel ısınma konusunda endişe artmaktadır. Bu anlamda 

küresel ısınmaya en çok katkıda bulunan sektörlerden olan lojistik sektörü de bu konuya 

eğilmekte ve yapılan çabalar yeşil lojistik çerçevesi altında toplanmaktadır. Lojistik sektörü 

hâlihazırda birçok teknolojiyi kullanmakta ve yenilikçi iş modellerine öncülük etmektedir. Bu 

yeniliklerden ve önemli lojistik terimlerden bazıları aşağıda verilmiştir.  

• FCL: tam konteyner yükü 
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• 3PL: üçüncü parti lojistiği 

• HGV: ağır malzeme taşıyıcı 

• DC: dağıtım merkezi 

• LCL: düşük konteyner yükü 

• EDI: elektronik veri aktarımı 

• RFID: radyo frekanslı tanımlama sistemleri 

• 4PL: dördüncü parti lojistiği 

3PL yani üçüncü parti lojistiği 1980'lerin sonlarından bu yana ortaya çıkan üçüncü parti 

lojistik (3PL) hizmet sağlayıcıları, lojistik dış kaynak tedarikçileri olarak kabul edilmektedir. 

3PL 1990'lardan beri yeni bir iş alanı olarak hızla büyümektedir. Lojistik faaliyetlerin dış 

kaynak kullanımı ile sürdürülmesi, 3PL hizmet sağlayıcıların müşterilere yardımcı olma 

konusunda sahip oldukları uzmanlık ve deneyimle, günümüzde sıklıkla karşılaşılan bir hizmet 

halini almıştır. Dördüncü parti lojistik kavramı, üçüncü parti lojistik firmalarının yetersiz 

kalması nedeni ile 1990’lardan sonra lojistik sektöründe görülmeye başlandı. Karmaşık 

lojistik zincirinin çözümleri üzerine uzmanlık seviyesinde hizmet verir 

Inovasyon ve bilişim teknolojileri kullanarak yapılan uygulamalar yeşil lojistik açısında da 

fayda sağlayan teknolojilere yol açmaktadır. Inovatif hareketler değerlendirildiğinde genelde 

üç çeşit oldukları görülmektedir. Üç çeşit inovasyon şu şekilde sıralanabilir: 

 Artımsal  

 Radikal 

 Düzen bozucu/yıkıcı (disruptive) 

Bu tür uygulamalardan biri olan Roadie (Şekil 1) son günlerde lojistik konusunda önde gelen 

uygulamalardan biridir ve Uber gibi düzen bozucu inovasyona bir örnek olarak görülebilir. 

Uygulama son olarak 5 Ekim 2019 tarihli the Economist dergisinde de kendisinden söz 

ettirmiştir. Dergi başlığında “Crowdshipping is the next stop for the sharing economy” demek 

suretiyle paylaşım ekonomisinin artık parsel yollama da da kullanıldığından ve büyük 

kitlelerin bir uygulama yardımıyla bazı durumlarda zaten gidecekleri istikamete gönderilen 

bir paketi alıcıya ulaştırdığından bahsedilmektedir.  

İnovatif örneklerden bir tanesi de Borusan Holding tarafından hayata geçirilen Bukoli 

uygulamasıdır. Şekil 2 de bu uygulamanın koli toplama noktasına bir örnek verilmiştir. Bu 

uygulama çok uzun süreli olmamış 30 Haziran 2017 tarihinde kapatılmıştır.  
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Şekil 1: Roadie APP used for making deliveries (Kaynak: https://theincomespot.com/roadie-

review/) 

 

Şekil 2: Kapanan Bukoli firmasına ait bir kiosk (Kaynak: 

https://webrazzi.com/2017/06/05/bukoli-kapandi-mi/) 

 

2. Literatür Taraması 

Daha önce taşımacılık sektörü ve karbon emisyonları ilişkisini inceleyen birçok çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmaların bazıları taşımacılık sektörü için de kara, hava ve deniz 

unsurlarından birisini incelemiş ve çözüm önerileri sunmuştur. Bu çalışmalardan en 

önemlilerinden birisi hava taşımacılığı için yapılmış olan ve bazı önemli stratejiler sunan 

Sgouridis vd. (2011) çalışmasıdır. Edwards vd. (2016) tarafından yazılan bir diğer makale ise 

karbon indeksi hesaplaması ile uçuşlarda salınımın azaltılmasını amaçlamaktadır.  
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Düzen bozucu inovasyon konusu ve lojistik sektörü ilişkisi de oldukça farklı açılardan 

incelenmiştir literatürde. Bu değişik çalışmalar üç boyutlu yazıcıların tedarik zincirine 

etkisinden (Mohr & Kahn, 2015) alternatif enerji kaynakları ile güçlenen ve kendi gidebilen 

araçların lojistik sektörünü nasıl dramatik değiştirebileceğine (Datta, 2008) kadar 

uzanmaktadır. Dhillon vd. (2001) makalesi genel anlamda düzen bozucu teknolojilerin e-iş 

üzerindeki etkilerini büyük şirketler açısından analiz etmektedir. Evangelista (2012) ise 

taşımacılık ve lojistik sektöründe düzen bozucu inovasyon örneklerinden bahsetmektedir. 

Hofmann ve Osterwalder (2017) ise üçüncü parti lojistik (3PL) firmaların dijital dönüşümden 

nasıl etkilendiklerini incelemektedir. Angeleanu (2015) ise “omni-channel” ve “anticipatory” 

lojistik gibi dijital dönüşümle beraber önem kazanan kavramlardan bahsetmektedir. Omni-

channel çoklu-kanal olarak dilimize çevrilebilecek bir kavram olup, e-ticaret firmalarının aynı 

zamanda fiziksel lokasyonları ile lojistik açısından koordine edilmesini içerir. Anticipatory 

logistics ise öngörmeli lojistik olarak çevrilebilir ve daha karmaşık bir kavramdır. Endüstri 

devriminden bu yana, baskın iş modeli, müşterilerin gelecekte ne isteyeceklerini önceden 

tahmin etmeyi gerektirir. Öngörmeli Lojistik, bu fikrin bugünün bilgi teknolojileri ile 

buluştuğu noktadır. Müşterinin ihtiyaçlarını “öngören” bilgiden faydalanan modern bir lojistik 

sistemdir. Müşteri sipariş vermeden önce bile ihtiyacı tespit edip bir gönderiyi göndermek 

için şirketler büyük veri üzerinden çeşitli analizler yaparlar. Büyük veri müşteri ürün 

aramaları, alışveriş geçmişleri, istek listeleri ve hatta mouse hareketlerinin veri analizine 

dayanır.  

3. Sonuç 

Her şirketin, karbon emisyonlarının ve endüstrinin neden olduğu çevre sorunlarının 

izlenmesine çok dikkat etmesi önemlidir. Taşımacılık endüstrisinin karbon ayak izi açısından 

da geleceği inovasyon ve yeşil lojistik uygulamalarıyla güçlendirilebilir Bu bağlamda bu 

makalede bazı çözüm önerileri ve örnekler sunduk. 

 

• Lojistik endüstrisini gelecekte neler beklemektedir? 

• Düzen bozucu inovasyon bu sektörde UBER’in taksi sektöründe yarattığı depremi 

yaratabilecek mi? 

 

• Yeşil lojistik açısından önemi 

• Toplam karbon emisyonunu azaltma 

• Düşük yükle yapılan taşımacılıkta azalma 

• Daha iyi müşteri hizmeti 

 

• Ekonomiye etkisi 

• Hava kara taşımacılığına etkisi 

• Klasik lojistik şirketlerine etkisi 

 

• Yeni doğacak startup şirketler 

 

Aslında, lojistik sektörü karbon emisyonları genel kapsamda sürdürülebilirlik konusunun 

sadece bir yönüdür. Sürdürülebilirliğin birçok yönü daha önce literatürde tartışılmıştır. Tüm 

disiplinlerde sürdürülebilirlik, uzun süredir farklı araştırmacılar tarafından araştırılmaktadır. 

Lojistik, Tedarik Zinciri ve Geri Dönüşüm, sürdürülebilirlik araştırmacıları tarafından en sık 

ziyaret edilen alanlar arasında yer almaktadır (Akkucuk, 2016; Gencer, 2016; Gencer ve 

Akkucuk, 2016). Akkucuk ve Şekercioğlu (2016), bir STK'nın Türkiye'de sürdürülebilir 

ekoturizmi desteklemek için çalıştığı bir vaka çalışmasını ayrıntılarıyla anlatmaktadır. 

Gelecekte, taşımacılığının küresel karbon emisyonları üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalar 

yapılacaktır ve inovatif çözümlerin önemi ortaya çıkacaktır. 
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Özet 

Giderek artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, diğer yenilenebilir enerji 

kaynakları ile birlikte son dönemde açık deniz rüzgar enerjisine yönelmektedir. Bu konuda Uluslararası Enerji 

Ajansı (IEA)'nın 2019 yılı raporunda, açık denizde kurulacak türbinlerden elde edilecek elektriğin, geleceğin 

enerji devrimine yol açacağını ileri sürmüştür. Bu rapora göre, dünyanın uygun kıyı bölgelerine kurulacak açık 

deniz rüzgar türbinleri, küresel elektrik enerjisi talebini karşılamak için gerekenden fazla temiz enerjiyi 

üretebilecektir. Bu tahminlerden hareketle, AB ülkelerinin, kıyı şeritleri ve kıyıya yakın sığ sulardaki rüzgarlı 

bölgelerde açık deniz rüzgar santralleri için yatırımların artırılması gerekliliği dikkatleri çekmektedir. Bu 

gereklilik raporda, AB’nin kıyıya açık deniz rüzgar enerjisi üretimi kapasitesi 2040 yılına kadar 20 GW’lık 

elektrik üretiminin 130 GW’ta çıkarılacağı şeklinde açıklanmıştır.  

AB’de İngiltere şirketleri başta olmak üzere Kuzey Denizi’nde “yeşil hidrojen” projesiyle hem elektrik üretimi 

ile ilgili vizyon oluşturulmuş, hem de deniz suyunda kurulacak santrallerden elde edilecek hidrojenin atık 

üretmeden kıyıya pompalanarak ısıtma için kullanılması planlanmıştır. Bu sektörün geliştirilmesi ile bir taraftan 

yeni iş olanakları sağlanacak, diğer taraftan AB’nin enerji talebini karşılamak için dış enerji kaynaklarına 

bağımlılığı düşürebilecektir.  

Çalışmanın ilk bölümünde AB ülkelerinin açık deniz rüzgar enerjisi üretimindeki durumu ve bu alanda yapılan 

yatırımlar incelenecektir. Daha sonra, AB kuruluşları tarafından konuyla ilgili oluşturulan vizyon ele alınacaktır. 

Ardından bu alanda gerçekleşen teknolojik ilerlemelerin deniz rüzgarından üretilen elektrik üretiminin maliyetini 

düşürmek açısından ne kadar gerçekçi olduğuna değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, uluslararası enerji ajansı, açık deniz rüzgar enerjisi, elektrik üretimi, 

teknolojik ilerlemeler 

JEL Sınıflandırması: Q40, Q42, Q49 

 

Electricity Production from Offshore Wind: The Case of the 

European Union 
  

Abstract 

In order to meet the increasing energy demand, European Union Countries (EU’s) recently have turned to 

offshore wind energy together with other renewable energy sources. International Energy Agency (IEA) in the 

2019 report claimed that electricity generation from offshore turbines would lead to an energy revolution in the 

future. According to the report, offshore wind turbines to be installed in suitable coastal regions of the world will 

be able to generate more clean energy than global demand for electrical energy. Based on these estimates, it is 

noteworthy that the EU’s need to increase investments for offshore wind farms in coastal lanes and windy areas 

in shallow waters near the shore. This requirement in the report states that the EU's offshore wind power 

capacity will be increased from 20 GW to 130 GW by 2040.  

In the EU’s, notably the UK companies has been established a vision for electricity generation with a “green 

hydrogen” project. Also, it is planned to use the hydrogen for heating without waste production that to be 

obtained from the power plants to be pumped to the shore. The development in this sector will bring benefits 

such as creating new job opportunities and reducing  dependence on foreign sources to meet the EU's energy 

demand. besides, there are few key issues aganist the development in the sector.  
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At the first part of the study, the current situation of EU’s offshore wind power generation and the investments in 

this field will be examined Then, will be discussed established vision by EU’s institutions on these issues. 

Finally, It will be mentioned how realistic the technological advances in this area are in terms of reducing the 

cost of electricity produced from offshore wind. 

Keywords: European Union, international energy agency, offshore wind energy, electricity production, 

technological advances   

JEL Classification: Q40, Q42, Q49 

 

1. Giriş 

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kıt enerji kaynakları nedeniyle dış kaynaklara bağımlılığı 

düşürmek için uzun zamandan beri alternatif enerji kaynakları bulmaya yönelmektedir. Bu 

alternatif kaynaklardan biri yenilenebilir enerji kaynaklarının bölge içinde üretiminin 

sağlanmasıdır. Bu bağlamda rüzgâr enerjisi başta olmak üzere biyokütle, güneş enerjisi ve 

atıklardan elektrik üretmeye başlamışlardır. AB’ de rüzgâr enerjisi, bölgesel konumu 

nedeniyle enerji üretiminin önemli kaynaklarından biri sayılmaktadır. Özellikle açık deniz 

rüzgârı bölgenin birçok kıyısı ve kıyıya yakın yerlerde estiği için elektrik üretiminde 

önemsenmektedir.  

AB ülkeleri, bu avantajdan faydalanmak için son dönemde diğer yenilenebilir enerji 

kaynakları ile birlikte açık deniz rüzgâr enerjisine yatırım yapmaya öncelik tanımaktadır. Bu 

konuda Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)'nın 2019 yılı için yayınladığı rapor, açık denizde 

kurulacak türbinlerden elde edilecek elektriğin, geleceğin enerji devrimine yol açacağını ileri 

sürmüştür. Bu rapora göre, dünyanın uygun kıyı bölgelerine kurulacak açık deniz rüzgâr 

türbinleri, küresel elektrik enerjisi talebini karşılamak için gerekenden fazla temiz enerjiyi 

üretebilecektir. Bu tahminlerden hareketle, AB ülkelerinin, kıyı şeritleri ve kıyıya yakın sığ 

sulardaki rüzgârlı bölgelerde açık deniz rüzgâr santralleri için yatırımların artırılması gereği 

dikkatleri çekmektedir. Bu gereklilik adı geçen raporda, AB’nin kıyıya açık deniz rüzgâr 

enerjisi üretimi kapasitesi 2040 yılına kadar şimdiki 20 GW’lık elektrik üretiminin 130 GW’ta 

çıkarılacağı şeklinde açıklanmıştır. Burada en önemli husus, teknolojik ilerlemenin 

sağlanmasıyla elektrik üretim maliyetini en aza düşürülmesidir. Çünkü yapılan birçok 

araştırmada, açık deniz rüzgârından üretilen elektrik maliyetinin diğer elektrik üretimi 

kaynaklarına göre oldukça yüksek olduğu ifade edilmektedir. 

Çalışmanın ilk bölümünde AB ülkelerinin açık deniz rüzgâr enerjisi üretimindeki durumu ve 

bu alanda yapılan yatırımlar incelenecektir. Ardından bu alanda gerçekleşen teknolojik 

ilerlemelerin deniz rüzgârından üretilen elektrik üretiminin maliyetini düşürmek konusunda 

gelişmeler üzerinde durulacaktır.    

2. Dünya ve Avrupa Birliği’nde Açık Deniz Rüzgâr Enerjisi’nden Elektrik Üretimi  

Açık deniz rüzgârından sağlanan elektrik üretimi ve bu alanda gerçekleşen yatırımlar 

konusunda AB ülkeleri dünya genelinde ilk sıralarda yer almaktadır. AB ülkelerinin bu 

konuya yoğunlaşmasının temel nedeni, enerji bağımlılığını düşürmek ve bu alanda sağlanan 

teknolojik gelişmeler nedeniyle elektrik üretiminde açık deniz rüzgârı piyasasına hâkim 

olmaktır. 

İngiltere ve Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinin birçoğunda açık deniz rüzgârı enerjisi 

kullanımı için ulusal projeler tasarlanmaktadır. Bu projelerin büyük kısmında en önemli 

sorun, bu kaynaklardan üretilen elektrik maliyetini düşürecek teknolojik açıkların halen 

sürdüğüdür. Bu teknolojik açık mevcudiyetini korumasına rağmen, diğer ülkelere kıyasla AB 

ülkeleri açık deniz rüzgârı kullanımında büyük oranda teknolojik ilerleme sağlamıştır. Açık 

deniz rüzgârı ile ilgili dünya ve AB ülkelerinin verileri Tablo 1'de görülmektedir.  
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2010 yılı verilerine göre bu enerji kaynağından dünyada üretilen 8 Twh elektriğin 7 Twh'si 

AB ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rakam 2018 yılında dünyada 67 Twh'ye çıkmış, 

bunun 60 Twh'sini AB ülkeleri üretmiştir. IEA (2019), açık deniz rüzgârından üretilecek 

elektriğin 2040 yılında 1281 Twh'a çıkacağını, bunun 568 Twh'sini AB ülkelerinin, 339 

Twh'sini ise Çin'in gerçekleştireceğini öngörmektedir. 

Tablo 1. Açık Deniz Rüzgârı Genel Bakış ve 2040 Vizyonu 

Elektrik Üretimi (Twh) 

 2010 2018 2025 2030 2035 2040 

ABD - 0 11 60 112 146 

AB 7 60 168 306 462 568 

Çin 0 6 49 117 219 339 

Hindistan - - 0 11 30 50 

Japonya 0 0 4 8 12 15 

Kore - 0 6 34 60 78 

Dünya 8 67 253 567 947 1281 

Elektrik Üretimindeki Pay (%) 

ABD - 0 0,2 1,3 2,3 2,9 

AB 0,2 1,8 5,0 9,0 13,3 15,9 

Çin 0 0,1 0,5 1,1 2,0 2,8 

Hindistan - - 0 0,4 0,8 1,1 

Japonya 0 0 0,3 0,7 1,1 1,4 

Kore - 0 0,9 5,1 8,6 10,9 

Dünya 0 0,3 0,8 1,7 2,5 3,1 

Kurulu Kapasite (GW) 

ABD - 0 4 17 30 38 

AB 3 19 46 77 109 127 

Çin 0 4 19 42 74 107 

Hindistan - - 0 4 10 16 

Japonya 0 0 1 2 3 4 

Kore - 0 3 12 20 25 

Dünya 3 23 77 165 262 342 

Ek Kapasite (GW) 

ABD - - 1 3 2 2 

AB 1 3 6 8 7 5 

Çin 0 2 3 6 7 7 

Hindistan - - - 1 1 1 

Japonya 0 - 0 0 0 0 

Kore - - 1 2 1 1 

Dünya 18 5 12 21 19 19 

   Kaynak: IEA, 2019: 68. 

Tablo 1'de yer alan rakamların karamsar yönü, bu enerji kaynağından üretilen elektriğin 

toplam elektrik üretimi içindeki payının 2018 yılında %0,3 gibi çok düşük düzeyde olmasıdır. 

Ancak bu payın 2040 yılında AB ülkelerinde %15,9'a çıkarılması öngörülmektedir. Öte 

yandan dünya geneline bakıldığında bu payın 2040 yılında %3,1 düzeyinde kalacağı 

görülmektedir. AB ülkeleri düzeyinde de olsa açık deniz rüzgârından elektrik üretiminin 

toplam elektrik üretimi içindeki payının artırılması enerji arz güvenliğinin sağlanması 

açısından önemlidir. Elbette AB ülkelerinde bu oranı  %1,8 olması ve 2040 yılı vizyonuna 

göre bu oranın %15,9’e yükseltmek, ilerleyen yıllarda bölgede bu hususta bar çok girişimin 

yapılacağını işaret etmektedir.  

 

 

Tablo 2. Ortalama Yıllık Yatırım (2018 yılı Milyar $) 

 2010-2018 2025-2030 2035-2040 
Birikimli 

Toplam  
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2019-2040 

ABD 0 5 4 98 

AB 11 19 15 376 

Çin 2 8 10 196 

Hindistan 0 1 2 34 

Japonya 0 1 0 11 

Kore 0 4 3 70 

Dünya 14 39 37 842 

          Kaynak: IEA, 2019: 68. 
Açık deniz rüzgârından elektrik üretimini artırabilmek için 2040 yılına kadar kapasite 

artırımına gidilmesi ve bunun için de önemli yatırımın yapılması gerekmektedir. Yapılması 

gereken ortalama yıllık yatırım Tablo 2'de yer almaktadır. 

AB ülkeleri coğrafi konumu nedeniyle açık deniz rüzgârı enerjisini kullanmak açısından 

büyük avantaja sahipler. Çünkü bölgenin kıyılarında bulunan birçok ülkenin sularında esen 

rüzgâr hızı bu enerji kaynağından elektrik üretmek için uygundur.  

Tablo 3’te bölge ülkelerinin kıyıya yakın ve uzak sığ ve derin sularından bugünkü teknik 

potansiyel hesaba katılarak gerçekleştirilen toplam elektrik üretimi 71,845 Twh'tır. Bu üretim 

potansiyeli dünya genelinde üretilecek potansiyel elektrik miktarıyla karşılaştırıldığında, AB 

ülkelerinin elektrik üretim payının %17’lik bir oranına tekabül etmektedir.  

Tablo 3. Açık Deniz Rüzgârı (Teknik Potansiyel), (Yıllık, Twh) 

Konumlar 

Sığ Sular Derin Sular 
Toplam 

 
Kıyıya 

Yakın 

Kıyıya 

Uzak 

Kıyıa 

Yakın 

Kıyıya 

Uzak 

AB 2.629 2.390 14.817 52.009 71.845 

Dünya  35.875 51.166 76.757 257.081 420.878 

            Kaynak: IEA, 2019: 70. 

Dünya genelinde ve AB’de derin sularda ve kıyıya uzak bölgelerde rüzgardan elektrik üretme 

potansiyelinin daha fazla olduğu Tablo 4'te görülmektedir. Ancak bu alanlarda esen rüzgardan 

elektrik üretebilmek için büyük çaplı türbinlere ve yeni teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Örneğin, Kuzey Denizi, İrlanda Denizi, Baltık Denizi ve Atlantik Okyanusu'ndaki yıllık brüt 

kurulu kapasitesi 2018 yılı sonuna kadar 2.662 MW'a ulaşmıştır.  

Tablo 4. Deniz Havzasında Yıllık Brüt Kurulu Kapasitesi (2018, MW) 
Üretim Kuzey Denizi İrlanda Denizi Baltık Denizi Atlantik Okyanusu 

2018 yılı 1.651 395 387 229 

Kümülatif  12.938 2.928 2.218 413 

  Kaynak: Windeurope, 2019: 17, 19. 

Tablo 4’te yer alan verelere bakıldığında, en yüksek kurulu güç kapasitesi Kuzey Denizi'nde 

bulunmaktadır. Kuzey Denizi'ne kıyısı bulunan İngiltere, açık deniz rüzgarı teknolojisini 

geliştirme konusunda önemli gelişmeler sağlamıştır. 

Açık deniz rüzgârından üretilen elektriğin bir sonraki aşaması üretilen elektriğin aktarılması 

ve diğer elektrik ağlarına bağlanmasıdır. Tablo 5’te açık deniz rüzgârından elektrik üretimi 

yapan önemli AB ülkeleri yer almaktadır. Bu ülkeler sırasıyla İngiltere, Almanya, Danimarka, 

Belçika, Hollanda, İsveç ve Finlandiya’dır. Elbette İngiltere ve Almanya sırasıyla %44 ve 

%34 kurulu kümülatif kapasiteyle bu enerji kaynağından üretilen elektriğin %75’lik üzere 

oranını karşılamaktadır.  

Tablo 5. Açık Deniz Rüzgârından Elektrik Üretimi Yapan Önemli Ülkeler (MW, 2018) 

Ülke 
Rüzgar 

Tarlası Sayı 

Kümülatif 

Kurulu 

Kapasite 

Türbin 

Sayısı 

Yeni Ek 

Kapasite 

Türbin 

Sayısı 

Kümülatif  

Kurulu  

Kapasite (%) 

İngiltere 39 8.183 1.975 1.312 222 44,2 

Almanya 25 6.380 1.305 969 136 34,5 

Danimarka 14 1.329 514 61 42 7,1 

Belçika 7 1.186 274 309 8 6,4 

Hollanda 6 1.118 365 0 1 6,2 
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İsveç 4 192 79 -10 -7 1,2 

Finlandiya  3 71 19 0 0 0,4 

Toplam 105 18.499 4.543 2.649 409 100 

       Kaynak: Windeurope, 2019: 12. 

Tablo 5’te yer alan rakamlar, 2018 yılı itibariyle AB ülkelerinde kurulu kapasitenin 17 bin 

MW üzerine ulaşması, bölge ülkelerinin bu enerji kaynağından üretilen elektriğin ekonomik 

yapılması konusunda teknolojik ilerlemeleri önemsediklerini göstermektedir. 

 

3. Dünya ve Avrupa Birliği’nde Açık Deniz Rüzgâr Enerjisi’ne Yapılan Yatırımlar 

AB ülkelerinde açık deniz rüzgârı enerjisini kullanmak konusunda birçok yatırımlar 

yapılmaktadır. Bu yatırımların büyük kısmı yine İngiltere tarafından gerçekleşmektedir. Tablo 

6’da bölgenin önemli ülkelerinin konuyla ilgili yatırım miktarları yer almaktadır. Bu tablodan 

gözlemlendiği gibi, yapılan yatırımlar açısından 2018 yılı itibariyle İngiltere başı 

çekmektedir. İngiltere’yi Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya takip etmektedir.   

Tablo 6. AB’nin Önemli Ülkelerinde Açık Deniz Rüzgârı Tarlalarına Yapılan 

Yatırımlar (2018) 

 
Toplam Yatırımlar 

Milyar $) 

Yeni Kapasite 

Finans (MW) 
Proje Sayısı 

İngiltere 5,4 1,858 3 

Belçika 1,8 706 2 

Hollanda 1,4 732 1 

Danimarka 1,1 605 1 

Almanya 0,4 258 2 

          Kaynak: Windeurope, 2019: 34. 
Tablo 6'da yer alan rakamlarla adı geçen ülkelerin 2018 yılında toplam 9 milyar dolar üzere 

yatırım gerçekleştirdiği açıklanmıştır. Bu yatırımın yarıdan fazlası İngiltere tarafından 

yapılmıştır. Ayrıca, yeni kapasite yaratmak için ek yatırımların yapılması planlanmıştır. Adı 

geçen ülkelerde toplan proje sayısını 9 projeye ulaşması bu kaynaklardan elektrik üretiminin 

gelecek yıllarda hızla artacağını ifade etmektedir.   

Açık deniz rüzgârı enerjisi konusunda yapılan yatırımlar genelde iki alanda yapılmaktadır. 

Birincisi yeni proje inşası için gerçekleşen altyapı oluşturma ve santral kurma yatırımlarıdır. 

İkincisi ise üretilen elektriğin denizden elektrik ağlarına aktarılması için yapılan yatırımlardır. 

Tablo7'de AB'de açık deniz rüzgârı sektörüne yapılan yatırımları göstermektedir. Tabloda yer 

alan rakamlar AB’de yeni proje inşası için 2017-2018 döneminde yapılan yatırımların 7,5 

milyar Euro'dan 10,3 milyar Euro'ya çıktığını göstermektedir. Ayrıca bu yatırımlar için 

oluşturulmuş projelere sağlanan yeniden finansın 2017 yılında 4,6 milyar Euro'dan 8,5 milyar 

Euro'ya çıkmıştır. Bu rakamdaki artış, elektrik üretiminde birçok projenin faaliyete geçtiğini 

ifade etmektedir. Öte yandan iletim hatlarına yapılan yatırımın da artığı görülmektedir. 2018 

yılında 0,7 milyar Euro'luk yatırımın yapılması, iletim hatlarının üretim kapasitesinin 

genişlediği anlamına gelmektedir.  

Tablo 7. AB’de Açık Deniz Rüzgârı Sektörüne Yapılan Yatırımlar (2018, Milyar €) 
Yıl 2017 2018 

Yeni Proje İnşası 7,5 10,3 

Yeniden Finansman 4,6 8,5 

İletim Hatlarına Yapılan Yatırımları 0,0 0,7 

      Kaynak: Windeurope, 2019: 35. 

 

 

4. Teknolojik İlerlemelerin Açık Deniz Rüzgârından Üretilen Elektrik Üretiminde 

Durumu 

AB’nin çevre ve enerji politikaları bağlamında “Yeni İklim-Enerji Yasasında” üye ülkelerin 

2020 yılına kadar toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını %20’ye 
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çıkarabilmesi, temiz ve ulaşılabilir rüzgâr enerjisi kaynaklarından elektrik üretebilmesine 

bağlıdır. 

4.1. Potansiyel Sınırlamalar 
Avrupa Rüzgâr Enerjisi İşbirliği Kurumu (European Wind Energy Association-EWEA) 

rüzgâr enerjisi sektörünün hızla geliştirilmesini önemseyerek bu kaynağın diğer enerji 

kaynaklarına kıyasen maliyet etkinliğini ve rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik bir takım 

görevler üstlenmiştir (EEA, 2009: 5). Genel olarak açık deniz rüzgâr enerjisi kullanımında üç 

önemli kıstas, bu enerji kaynağından elektrik üretimini sınırlandırmaktadır. Bu kıstaslar, 

projenin yerinin tespiti, sosyal-çevre sınırlaması ve ekonomik olarak rekabet edebilirlikten 

oluşmaktadır. Tablo 8’de açık deniz rüzgârı kullanımı konusunda üste açıklanan potansiyel 

kıstaslara yer verilmiştir.  

Tablo 8. Açık Deniz Rüzgârı Kullanımının Potansiyel Kıstasları 

Kıstaslar Yıl Twh 
Toplam Enerji Talebindeki Payı 

(2020-2030) 

Teknik Potansiyel 
2020 25.000 6-7 

2030 30.000 7 

Potansiyel Kıstaslar 
2020 2.800 0,7-0,8 

2030 3.500 0,8 

Potansiyel Ekonomik Rekabet edebilirlik 
2020 2.600 0,6-0,7 

2030 3.400 0,8 

Kaynak: EEA, 2009: 6. 

Tablo 8’de teknik açıdan açık deniz rüzgârından 2020 ve 2030 yıllarında sırasıyla 25.000 ve 

30.000 Twh potansiyel elektrik üretiminin gerçekleşebileceği öngörülmüştür. Bu miktar 

üretim gerçekleştiğinde toplam enerji talebinde %6-7 arasında paya sahip olacağı tahmin 

edilmektedir. Bu üretim, teknolojik eksiklik, maliyet karşılaştırma sorunu gibi sınırlamalar 

sonucunda üretim miktarının aynı yıllarda sırasıyla 2.800 Twh ve 3.500 Twh olacağı 

yönündedir. Bu kısıtlamalara ekonomik açıdan rekabet edebilirlik konusu eklendiğinde üretim 

yine aynı yıllarda sırasıyla 2.600 Twh ve 3.400 Twh olacağı tahmin edilmiştir. Bu rakamlar 

2020 ve 2030 yıllarında toplam enerji talebinin %0,8’ni karşılayacaktır. Ayrıca çevre ve 

sosyal sınırlamalar bu potansiyel üretimi de kısıtlamaktadır. Üretim dışında, üretilen 

elektriğin aktarılması ve dağıtımı, kurulu ağ sistemlerinde değişikliği ve genişletmeyi 

gerektirmektedir. Bu değişimin maliyeti dikkate alarak sürdürülebilir üretim-tüketim dengesi 

korunmalıdır. Bu konuyla ilgilenen politikacılar enerji sisteminde rüzgâr enerjisini de dâhil 

ederek sistemin parçası haline dönüştürmeliler (EEA, 2009: 17). 

Günümüzde açık deniz rüzgârından üretilen elektriğin üretim maliyeti yüksektir. Genel olarak 

bu maliyeti fosil yakıtların ve karbonun fiyatları etkilemektedir. Bu bağlamda bu enerji 

kaynağından üretilen elektriğin maliyeti teknolojik ilerlemenin sağlanmasıyla düşürülüp, 

diğer kaynaklarla orantılı ve kıyaslanabilir bir seviyeye ulaştırılmalıdır. Teknolojik 

ilerlemenin açık deniz rüzgârı açısından durumu Tablo 9’da açıklanmıştır.  

Tablo 9. Açık Deniz Rüzgârı Konusunda Teknolojik Gelişmelerin Sağlayacağı 

Avantajlar 
 Birim 2005 2020 2030 

Nominal Güç  MW 3 8 10 

Güç Yoğunluğu MW/km
2
 10 12 15 

Verimlilik % 90 90 90 

Kullanılabilirlik % 90 90 90 

Yüklü Saat Kayıbı % 19 19 19 

     Kaynak: EEA, 2009: 17. 

Tablo 9’da gösterildiği gibi açık denizlerde kurulu türbinler günlük %81 kapasite ile çalışarak 

2005 yılında 3 MW elektrik üretirken, bu miktarın teknolojik ilerlemeyle 2020 ve 2030 

yıllarında sırasıyla 8 MW ve 10 MW’a yükseleceği öngörülmektedir. Güç yoğunluğu ise 2005 

yılında 10 MW/km
2 

iken 2020 ve 2030 yıllarında sırasıyla 12 MW/km
2 

ve 15 MW/km
2 
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yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu rakamlara ulaşabilmek için verimlilik ve kullanılabilirlik 

oranlarının %90 oranında olması gerekmektedir. Ayrıca, açık deniz rüzgârı kullanımında 

ekonomik bölgelerin
3
 belirlenmesi önemlidir. Bu bölgeler kıyıdan 200 deniz mili olarak 

belirlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında iki ülke arasından 400 deniz mili altında bulunan 

ekonomik bölgeler ikili anlaşmalarla kullanıma açılabilir. Bu da konuyla ilgili deniz 

hukukunun uygulanmasını gerektirmektedir. 

Ekonomik bölgeler kıyıdan uzaklık açısından 10 km, 10-30 km, 30-50 km ve 50 km üzere 

bölgelere bölünmektedir. Bu alt bölgelerin kıyıdan uzaklığı ve suyun derinliği açık deniz 

rüzgârının kullanmak için gereken teknoloji türünü etkilemektedir. Örneğin, derin sularda 

büyük türbinlerin daha verimli üretim yaptığı ifade edilmektedir (EEA, 2009: 13). Elbette 

türbinlerin rotor çapı ve yüksekliği verimli üretimi etkilemektedir. Günümüzde çalışan 80-129 

m rotor çaplı ve 100 m yüksekliğinde türbinlerle 2-6 MW elektrik üretimi sağlanmaktadır. 

2020 ve 2030 yılları için rotor çapının sırasıyla 140m ve 150m yükseleceği, türbin 

yüksekliğinin ise 120m ulaşacağı planlanmaktadır. Bu rakamlar gerçekleştiği sürece aynı 

yıllarda üretimin sırasıyla 8 MW ve 10 MW’a artacağı tahmin edilmektedir. 1980’lerde her 

türbinden 50 kw elektrik üretilmiştir. Bu rakam ticari açıdan anlamsızdır. Çünkü üretiminin 

ticari sayılması için her türbinden 750-2500 kw arasında elektrik üretimi yapması 

gerekmektedir (GWEA, 2006). 

4.2. Yatırım Çeşitleri 

Açık deniz rüzgârı ile ilgili bir diğer husus yatırımların ne gibi başlıklar altında yapıldığıdır. 

Denizde kurulu projelere yapılan yatırımlar dört başlıktan oluşmaktadır. Bunlar; türbinlerin 

yapılması, altyapı oluşturma faaliyetleri, türbinler ve diğer teçhizatları kurulması işleme 

alınması ve üretilen elektriğin elektrik ağlarına bağlanması yatırımları olarak sıralanabilir. En 

yüksek yatırım türbinlerin inşasında gerçekleşmektedir. Bu kalemi türbinlerin kurulması ve 

elektrik ağlarına bağlanması takip etmektedir. Konuyla ilgili maliyetler Tablo 10’da 

açıklanmıştır.  

Tablo 10. Yatırım Başlıkları ve Derinliğe Göre Maliyet Değerlendirmesi, (€/Kw) 
Derinlik (m) 10-20 20-30 30-40 40-50 

Türbin 772 772 772 772 

Altyapı 352 466 625 900 

Kuruluş ve İşletme 465 465 605 605 

Ağa Bağlanma 133 133 133 133 

Diğer Maliyetler 79 85 92 105 

Toplam Maliyet 1.800 1.920 2.227 2.514 

Ölçek Faktörü 1.000 1.067 1.237 1.396 

        Kaynak: EEA, 2009: 39. 
Tablo 10’da yer alan rakamlar, genel olarak projelerde, suyun derinliğine göre maliyetlerin 

arttığını ifade etmektedir. Özellikle altyapı oluşturma ve tesisin kurulup işlemeye başlatılması 

maliyeti büyük oranda değişiklik göstermektedir. Toplam maliyetin ise 10 m derinlikten 50 m 

derinliğe doğru gittikçe maliyet 714 € artırmaktadır. Bu da projelerde özellikle derin sularda 

yüksek teknolojilerin kullanılmasının önemini göstermektedir. 

AB’nin açık deniz rüzgârı konusundaki politik amacı üye ülkelerin birlikte bu hususla ilgili 

yasama, planlama ve uygulama işlemlerinin koordineli yapılmasıdır. Bu bağlamda elektrik 

ağları arasında entegrasyon sağlanmalıdır. Bu konuda Almanya üzerine büyük sorumluluk 

düşmektedir. Çünkü Kuzey Denizi bu tür faaliyetlerin en önemli noktalarından biri 

sayılmaktadır. Almanya bu havzada elektrik üretim faaliyetlerini genişleterek diğer ülkelerle 

birlikte enerji talebinin büyük kısmını karşılayabilir. Örneğin, Yeni Avrupa Aktarma Ağları 

Sistemi Operatörleri’nin (New European Network of Transmission System Operators-

ENTSO) kurulması AB genelinde ağların genişletilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Kuzey 

                                                 
3
 İngiltere ve Norveç, sırasıyla 114,000 km

2 
ve 88,000 km

2 
ekonomik bölgeyle dünyada ilk ve ikinci 

sırada yer almaktadır.  
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Denizi’nde Danimarka, Almanya, Hollanda, Norveç ve İngiltere, Baltık Denizi’nde Estonya, 

Finlandiya, İsveç ve diğer ülkeler, Akdeniz havzasında Yunanistan, İtalya ve Türkiye gibi 

ülkeler ve sonunda İrlanda Denizi'nde İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerin bölge içi işbirliği ve 

birleşik ağ yönetimi bu projelerin daha da genişletilmesinin yolunu açabilir.  

5. Sonuç ve Değerlendirme 

AB’de, biyokütle gibi diğer yenilenebilir enerji kaynakları yanı sıra rüzgâr enerjisi, 

Avrupa'nın yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Fakat 

ülkelerde meteoroloji, deniz derinliği ve rüzgâr türbini teknolojisi ve maliyetleri hakkında 

veriler günümüzde açık deniz rüzgârından beklenen verimliliği karşılamakta yetersiz 

kalmaktadır. Bunlara rağmen açık deniz rüzgâr enerjisinin Avrupa ölçeğindeki potansiyel 

üretim rolünün önemi dikkatlerden kaçmamalıdır. Ayrıca, rüzgâr çiftlikleri geliştiren 

kararlarda bölgesel, ulusal veya yerel ölçekte daha ayrıntılı değerlendirmeler yapılarak ülkeler 

arası sürekli koordinasyon sağlanmalıdır.  

Mevcut ve planlanan teknolojinin potansiyeli açık deniz rüzgâr enerjisi üretimi için çok 

sınırlıdır. İlk olarak, 50 metreden daha derinliği olan açık deniz alanları için rüzgâr hızı 

verilerinin toplanması çok zor görünmektedir. İkincisi, bu tür derin sulardaki rüzgâr türbinin 

geliştirilmesi mevcut teknolojinin sınırları dâhilinde imkansızdır. Bu nedenle, bu alanlar 

teknik potansiyel tahminlerin dışında tutulmaktadır. Günümüzde, rüzgâr çiftlikleri, sadece sığ 

sulara yerleştirilmiş ve yaklaşık 25 metreye kadar derinliğe sahip az sayıda üretim merkezi 

bulunmaktadır. Teknolojik ve ekonomik değişkenlerdeki belirsizlikler yanı sıra fiziksel 

değişkenlerdeki belirsizlikler, sosyal ve çevresel kısıtlamalarla ilgili belirsizlikler, politik 

tercihler ve model seçimlerine ilişkin belirsizlikler açık deniz rüzgârından verimli kullanmayı 

engellemektedir. Bu belirsizlikler, daha fazla araştırmaların yapılmasıyla doldurulmalıdır. AB 

genelinde rüzgâr enerjisi potansiyelinin acilen haritalanması bunun bir örneği sayılmaktadır.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, yetişkin bireylerin finansal hizmetlere erişimlerinin ve kullanabilirliklerinin bir ölçüsü olan 

finansal kapsayıcılık endeksinin TR63 Düzey 2 bölgesi illeri için hesaplanması ve analiz edilmesidir. Bu 

kapsamda Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye için Finansal Kapsayıcılık Endeksi hesaplanmıştır. 2017 yılı 

endeks değerleri Kahramanmaraş için 0.21, Hatay için 0.33 ve Osmaniye için 0.20 olarak bulunmuştur. Türkiye 

geneli dikkate alındığında Kahramanmaraş ve Osmaniye düşük düzey, Hatay ise orta düzey finansal 

kapsayıcılığa sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal kapsayıcılık endeksi, finansal erişim, TR63 Düzey 2 bölgesi 

JEL Sınıflandırması: B26, E44 

 

Analysis of Financial Inclusion Index for Provinces in TR63 Level 

2 Region  

Abstract 

The purpose of this study is to calculate and analyze the financial inclusion index which is a measure of the 

access and usability of adult individuals to financial services for TR63 NUTS 2 provinces. In this context, 

Financial Inclusion Index was calculated for Kahramanmaraş, Hatay and Osmaniye. The index values for 2017 

were 0.21 for Kahramanmaraş, 0.33 for Hatay and 0.20 for Osmaniye. Considering the overall Turkey, 

Kahramanmaraş and Osmaniye has a low-level of financial inclusion while Hatay has mid-level. 

Keywords: Financial inclusion index, financial access, TR63 level 2 region 

JEL Classification: B26, E44 

 

1.Giriş 

Finansal sistemler para akışını gerçekleştirmek ve sermaye sağlamak konularında destekleyici 

görev yaptıklarından dolayı aynı zamanda ekonomik gelişimde önemli bir yer tutmaktadırlar. 

Bunun yanında finansal sistemler yatırımcılar aracılığıyla sağlanan tasarrufların en üst 

seviyeye çıkarılmasına, yatırımların etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesine ve 

yatırım yapılması düşünülen şirketlerin kontrol altında tutulmasına imkân vermektedir. 

Bunlara ek olarak farklı farklı alanlara yatırım yapmaya olanak sağlamakla ortaya çıkabilecek 

riski en aza indirmeye ve ekonomik hareketliliğe katkı sunmaya bir ortam sunmaktadır. 

Sayılan bu ve benzeri sebeplerden dolayı finansal sistemler ekonomik sistemin önemli 

ayaklarından birini oluşturmaktadır. Finansal sistemin ekonomik gelişmedeki rolü oldukça 

önemlidir. Bunun sebebi olarak ekonomilerin gelişmesinde dışarıdan gelecek finansmanın 

etkin kullanılmasına sağladığı katkıdır. Bunun yanında finansal kaldıraç oranından 

faydalanılmasının artmasına ve fon transferinin gerçekleştirilmesine katkı sağlaması da 

gösterilmektedir (Namlı, 2013; Akdemir, 2010). 

Finansal Kapsayıcılık Endeksi (FKE), Sarma (2008) tarafından önerilmiştir. Sarma’dan sonra 

birçok araştırmacı bu konuda çalışmalarda bulunmuştur.  Kumar (2011), Hindistan’daki 
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eyaletler için endeks hesaplaması yapmıştır. Sarma ve Pais (2011), finansal gelişim, 

sosyoekonomik faktörler ve finansal kapsayıcılık endeksi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Arora (2010) gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri gruplandırarak bu ülkeler için finansal 

kapsayıcılık endeksini hesaplamıştır.  

2.Metod 

Finansal Kapsayıcılık Endeksi (FKE) finansal hizmetlere erişebilirlik, finansal hizmetlerin 

kullanılabilirliği ve finansal hizmetlerin kullanımı olarak belirlenen üç boyut dikkate alınarak 

hesaplanmaktadır. Endeks hesabında önce boyut endeks değeri hesaplanmakta (di) daha sonra 

bu boyut değerlerine önem derecelerine göre ağırlık atanarak Finansal Kapsayıcılık Endeksi 

aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır (Yorulmaz, 2013):   

                               
√(     )  (     )     (     ) 

√ 
 

3.Bulgular 

Bu çalışmada TR63 Düzey 2 bölgesi illeri olan Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye için 

2011-2017 yılları Finansal Kapsayıcılık Endeks değerleri hesaplanmıştır. Tablo 1’de TR63 

Düzey 2 bölgesi illeri için 2011-2017 yılları Finansal Kapsayıcılık Endeks değerleri ve 

sınıflandırması gösterilmektedir.  

Tablo 1: TR63 Düzey 2 bölgesi illeri için 2011-2017 Yılları Finansal Kapsayıcılık Endeks 

Değerleri ve Sınıflandırması 

 Kahramanmaraş Hatay Osmaniye 

  Endeks 

Değeri 

Sınıflandırması Endeks 

Değeri 

Sınıflandırması Endeks 

Değeri 

Sınıflandırması 

2011 0,193 Düşük 0,284 Düşük 0,140 Düşük 

2012 0,207 Düşük 0,294 Düşük 0,162 Düşük 

2013 0,209 Düşük 0,299 Düşük 0,157 Düşük 

2014 0,214 Düşük 0,298 Düşük 0,158 Düşük 

2015 0,223 Düşük 0,292 Düşük 0,163 Düşük 

2016 0,225 Düşük 0,290 Düşük 0,158 Düşük 

2017 0.208 Düşük 0.331 Orta 0.202 Düşük 

 

Tablo 1’de gösterilen sonuçlara göre 2011-2017 yılları arasında hesaplanan Finansal 

Kapsayıcılık Endeks değeri en yüksek olan il Hatay’dır. Hatay’dan sonra ikinci sırada 

Kahramanmaraş bulunmaktadır. Endeks değeri olarak en düşük değerlere sahip olan il 

Osmaniye’dir. Hatay 2011-2016 yılları arasında “Düşük”, 2017 yılında ise “Orta” seviyede 

finansal kapsayıcılığa sahipken, Kahramanmaraş ve Osmaniye ilgilenilen yıllarda “Düşük” 

seviye finansal kapsayıcılığı sahiptir. Tablo 2’de TR63 Düzey 2 bölgesi illeri olan 

Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye için 2011-2017 yılları Finansal Kapsayıcılık Endeksi 

Türkiye sıralaması içindeki yerleri sunulmuştur.  

Tablo 2: TR63 Düzey 2 bölgesi illeri için 2011-2017 Yılları Finansal Kapsayıcılık Endeksi 

Türkiye Sıralaması İçindeki Yerleri 

  Kahramanmaraş Hatay Osmaniye 

2011 63 37 68 

2012 62 36 67 

2013 60 33 66 

2014 61 33 68 

2015 59 37 67 

2016 58 33 67 

2017 66 48 67 
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Tablo 2’de verilen sıralamalara göre Kahramanmaraş 2011’de 63. sırada iken 2017 yılında 66. 

sıraya gerilemiştir. Hatay 2011 yılında 37. sırada bulunmaktadır. İlerleyen yıllarda üst sıralara 

çıksa da 2017 yılında yine 48. Sıraya gerilemiştir. Osmaniye 2011 yılında 68. Sırada 

bulunurken 2017 yılı sıralamasında bir basamak yükselerek 67. sıraya yerleşmiştir. Gafik 1’de 

Kahramanmaraş için 2011-2017 yılları Finansal Kapsayıcılık Endeks grafiği verilmektedir. 

 

Grafik 1: Kahramanmaraş 2011-2017 Yılları Finansal Kapsayıcılık Endeks Grafiği 

 
 

 

Grafik 1’e göre Kahramanmaraş’ın Finansal Kapsayıcılık Endeks değerleri 2011 yılından 

2016 yılına kadar bir yükseliş göstermiş daha sonra bir düşüş eğilimine girmiştir. Grafik 2’de 

Hatay için 2011-2017 yılları Finansal Kapsayıcılık Endeks grafiği verilmektedir. 

 

Grafik 2: Hatay 2011-2017 Yılları Finansal Kapsayıcılık Endeks Grafiği 

 
 

Grafik 2 incelendiğinde 2011-2014 yıllarına kadar endeks değerlerinde bir yükseliş 

gözlenmektedir. 2014 yılından 2016 yılına kadar bir düşüş gözlenmektedir. 2016 yılından 
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sonra ise endeks değeri yükselerek bütün yılların üstünde bir değere sahip olmuştur. Grafik 

3’de Osmaniye için 2011-2017 yılları Finansal Kapsayıcılık Endeks grafiği verilmektedir. 

 

Grafik 3: Osmaniye 2011-2017 Yılları Finansal Kapsayıcılık Endeks Grafiği 

 
 

Grafik 3’de görüldüğü üzere Osmaniye’nin finansal Kapsayıcılık Endeks değerleri 2011-2016 

yılları arasında yaklaşık olarak 0,14-0,16 seviyesinde seyretmektedir. 2017 yılında ise bir 

miktar artış göstererek 0,20 seviyesine gelmiştir. 

 

4.Sonuç 

Bu araştırma, TR63 Düzey 2 bölgesi illeri olan Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye için bu 

illerde yaşayan yetişkin bireylerin finansal hizmetlere erişimlerinin ve kullanabilirliklerinin 

bir göstergesi olan finansal kapsayıcılık endeksinin hesaplanmasını ve analiz edilmesini 

amaçlamıştır. Araştırma 2011-2017 yıllarını içeren bir dönem için yapılmıştır. 2011 yılı 

endeks değerleri Kahramanmaraş için 0.19, Hatay için 0.28 ve Osmaniye için 0.14 olarak 

hesaplanmıştır. 2017 yılı endeks değerleri ise Kahramanmaraş için 0.21, Hatay için 0.33 ve 

Osmaniye için 0.20 olarak bulunmuştur. 2011 yılı Türkiye endeks değerleri sıralamasında 

Kahramanmaraş 63, Hatay 37 ve Osmaniye 68. Sıralarda yer almaktadırlar. 2017 yılı Türkiye 

endeks değerleri sıralamasına göre ise Kahramanmaraş ve Hatay gerileyerek 66. sıraya, 48. 

sıraya yerleşmişlerdir. Osmaniye yükselerek 67. sırada yer almıştır. 2017 yılında Türkiye 

geneli dikkate alındığında Kahramanmaraş ve Osmaniye düşük düzey, Hatay ise orta düzey 

finansal kapsayıcılığa sahiptir. 
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Faiz Oranı Değişimlerinin Konut Kredisi Talebine Asimetrik 

Etkilerinin Belirlenmesi 
 

Serap Kamışlı1 Ethem Esen (Corresponding Author)
2
 

 

 
Özet 

İnşaat sektörü doğrudan ve dolaylı olarak birçok alt sektörü etkilemekte ve ekonomi içinde önemli bir yer 

tutmaktadır. İnşaat sektörünün önemli bir kısmını ise konut alt sektörü oluşturmaktadır. Konut sektöründe talep 

başta gelir düzeyi, nüfus ve finansman olanakları olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir ve 

ekonomide gerçekleşen şoklara karşı oldukça duyarlıdır. Özellikle faiz oranlarında yaşanan değişimler, konut 

kredisi talebini önemli ölçüde etkilemektedir. Bununla birlikte, bireyler faiz oranındaki artış ve azalışlara aynı 

düzeyde tepki göstermemektedir. Diğer bir ifadeyle, faiz oranlarındaki artış ve azalışların kredi talebine olan 

etkileri asimetrik olabilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, konut faizlerinde yaşanan değişimler ile 

konut kredileri arasındaki asimetrik ilişkilerin zaman boyutunda analiz edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, 

konut kredileri ve konut faizleri arasındaki ilişki Ranjbar vd. (2017) tarafından geliştirilen asimetrik frekansta 

nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Çalışma ile faiz oranında yaşanan artış ve azalışların konut kredileri 

üzerinde farklı frekanslarda etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Konut sektörü, faiz oranı, asimetrik frekansta nedensellik. 

JEL Sınıflandırması: R21, O18, E43 

 

Determination of the Asymmetric Effects of Interest Rate 

Changes on Housing Loan 
 
Abstract 

The construction sector have direct and indirect effects on many sub-sectors and occupies an important place in 

the economy. An important part of the construction sector is the housing sub-sector. The demand in the housing 

sector changes depending on many factors, notably income level, population and financing opportunities and is 

very sensitive to shocks in the economy. Especially, changes in the interest rates have a significant impact on 

housing loan demand. However, the level of the individuals’ response to increases and decreases in the interest 

rates may be different. In other words, the effects of increases and decreases in the interest rates on housing 

demand may be asymmetric. Therefore, purpose of this study is to analyze the asymmetric relationships between 

changes in housing interest rates and housing loans in time dimension. In line with this purpose, the relationship 

between housing loans and housing interest rates were analyzed with asymmetric frequency domain causality 

test developed by Ranjbar et al. (2017). The results indicate that increases and decreases in the interest rates 

affect the housing loans in different frequencies. 

Keywords: Konut sektörü, faiz oranı, asimetrik frekansta nedensellik. 

JEL Classification: R21, O18, E43 

1. Giriş 

İnşaat sektörü, diğer sektörler ile olan ilişkisi nedeniyle ekonominin lokomotif sektörlerinin 

biri olarak nitelendirilmektedir. Bununla birlikte hane halkı açısından konutun hem yatırım 

aracı hem de mal olarak değerlendirilmesi, söz konusu sektörün diğer sektörlere göre farkını 

ortaya koymaktadır. Konut, yapısı itibariyle uzun süreli bir yatırım aracı olarak 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle konut talebini etkileyen en önemli unsur faiz oranıdır. 

Diğer yandan bireyler faiz oranındaki artış ve azalışlara aynı düzeyde ve aynı zamanda tepki 
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göstermemektedir. Bu bağlamda çalışmada konut faizlerinde yaşanan değişimler ile konut 

kredileri arasındaki asimetrik ilişkilerin zaman boyutunda analiz edilmesi amaçlanmıştır.  

2. Literatür Taraması 

Literatürde Türkiye’de konut talebini etkileyen faktörleri çeşitli ekonometrik yöntemler ile 

inceleyen çok sayıda çalışma bulunmaktadır.  

Öztürk ve Fitöz (2009) 1968-2006 tarihleri arasında konut arzı ve talebi ile makroekonomik 

değişkenler arasındaki ilişkiyi regresyon modeli ile araştırmıştır. Çalışma sonucunda konut 

talebi ile faiz oranları arasında pozitif yönde ilişki belirlenmiştir. İbicioğlu ve Karan (2012) 

2005M01-2012M02 dönemi için konut kredisi hacmi ile işsizlik, kredi kredisi faiz oranı ve 

tüketici güven endeksi arasındaki ilişkileri eşbütünleşme testi ile araştırmıştır. Çalışma ile 

belirtilen değişkenlerin eş bütünleşik olduğu ve ele alınan makroekonomik değişkenlerin 

konut kredisi talebinin nedeni olduğu belirlenmiştir. Ayrıca konut kredisi talebindeki 

değişimin önemli düzeyde faiz oranındaki değişim ile açıklandığı belirtilmiştir. Lebe ve 

Akbaş (2014) Türkiye’de konut talebinin etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamıştır. 

Çalışmada 1970-2011 tarihleri arasında konut talebi ve çeşitli makroekonomik değişkenler 

arasındaki ilişki ve geleneksel ve bootstrap Granger nedensellik testleri ile analiz edilmiştir. 

Çalışma sonucunda uzun dönemde konut talebini en fazla etkiyen unsurun gelir düzeyi olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca tasarruf mevduat faiz oranının konut talebini negatif yönde etkilediği 

tespit edilmiştir. 

Bekmez ve Özpolat (2013) 1986-2009 tarihleri arasında konut talebi bazında yapı kullanım 

belgeleri ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi eşbütünleşme testi ve VAR 

modeli ile araştırmıştır. Çalışma sonucunda faiz oranının konut talebini negatif yönde ancak 

öenmli düzeyde etkilemediği tespit edilmiştir. Uysal ve Yiğit (2016) konut talebini etkileyen 

makroekonomik değişkenleri eşbütünleşme ve VECM modeli ile analiz etmiştir. Uygulanan 

testler sonucunda konut talebi ve faiz oranları arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Kolcu ve 

Yamak (2018) 2010M01-2017M09 döneminde konut fiyatları ile konut kredisi faiz oranlarını 

ve gelir arasındaki ilişkiyi ARDL testi ile analiz etmiştir. Çalışma ile uzun dönemde faiz 

oranının konut fiyatları üzerinde etkili olmadığı, kısa dönemde ise negatif etkili olduğu tespit 

edilmiştir. 

İncelenen çalışmalara bağlı olarak konut faizlerinde yaşanan değişimlerin konut kredileri 

üzerindeki etkisinin asimetri ve zaman boyutunda araştırılması ile literatüre katkı sağlanacağı 

düşünülmektedir.  

 

3. Veri ve Yöntem 

Çalışmanın temel amacı, konut faizlerinde yaşanan değişimler ile konut kredileri arasındaki 

asimetrik ilişkilerin zaman boyutunda analiz edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, konut 

kredileri ve konut faizleri arasındaki ilişki Ranjbar vd. (2017) asimetrik frekansta nedensellik 

testi ile analiz edilmiştir. 

 

Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testi, geleneksel nedensellik testlerinden farklı olarak 

pozitif ve negatif şokların nedensellik etkilerinin farklı olabileceği temeline dayanmaktadır. 

Rassal yürüyüş süreci ile tanımlanan yt ve xt değişkenlerinin pozitif ve negatif şokları, 

kümülatif formda şu şekilde yazılabilir; 

 

   
  ∑    

  
       

  ∑    
  

       
  ∑    

  
       

  ∑    
  

                   (1) 

 

Hatemi-J (2012) testinde, pozitif ve negatif şoklar arasındaki nedensellik ilişkileri 

sınanmaktadır. Söz konusu test, asimetri boyutunda ilişkilerin sınanmasına olanak 

sağlamaktadır. Diğer yandan söz konusu test sonucu tek bir test istatistiği elde edilmektedir. 

Aynı zamanda bu sonucun ele alınan tüm dönem değişmeyeceği varsayılmaktadır. Ancak 
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incelenen değişkenler arasındaki ilişkiler, gerçekleşen şoklara bağlı olarak farklı frekanslarda 

değişebilmektedir. Bu durumdan hareketle Ranjbar vd. (2017),  Hatemi-J (2012) asimetrik 

nedensellik testini frekans bazında genişletmişlerdir.  

Geweke (1982) tarafından geliştirilen frekansta nedensellik ölçütü şu şekilde 

tanımlanmaktadır; 

 

        ( )     [  
||   ( 

   )||
 

||   (    )||
 ]                                ( ) 

 

Eğer |   ( 
   )|    ise    frekansında   

 ’den   
 ’ye Granger nedenselliği yoktur. 

Breitung & Candelon (2006) çalışmasını baz alan Ranjbar vd. (2017)   
  için VAR eşitliğini 

şu şekilde belirtmiştir; 

 

  
  ∑     

 

   

    
  ∑     

 

   

    
                                    ( ) 

 

  frekansında          ( )    hipotezi şu şekilde ifade edilir; 

 

    ( )                                                                ( ) 
 

Burada     [                   ]  ve 

 

 ( )  [
    ( )    (  )     (  )

    ( )    (  )     (  )
]                              ( ) 

 

Böylece,   frekansında Granger nedenselliği olmadığı sıfır hipotezi test edilebilir. 

Çalışmada; 1.04.2014 - 11.09.2019 tarihleri arasında, haftalık frekansta bankacılık sektöründe 

verilen toplam konut kredisi (Mrtg_K) ve bankalarca açılan konut kredilerine uygulanan 

ağırlıklı ortalama faiz oranına (Fo) ait veriler kullanılmıştır. Veriler, haftalık BDDK bültenleri 

ve TCMB elektronik veri dağıtım sisteminden elde edilmiştir. 

 

4. Ampirik Analiz 

Çalışmada konut faizleri ile konut kredileri arasındaki ilişkiler öncelikle geleneksel 

nedensellik testi ile analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 1. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

 Olasılık Değeri 

Fo = > Mrtg_K < 0.0001 

Mrtg_K ≠ > Fo 0,1764 

 

Granger nedensellik testi sonuçlarına göre konut faizleri konut kredilerinde yaşanan değişimin 

nedenidir. Ancak geleneksel yöntem asimetrik etkileri dikkate almamaktadır. Bu nedenle 

ilerleyen aşamada söz konusu değişkenler arasındaki ilişki asimetrik nedensellik testi ile 

sınanmış ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Asimetrik Nedensellik Testi Sonuçları 

 

Test 

İstatistiği 

Kritik Değerler 

%1 %5 %10 

Fo + ≠ > Mrtg_K + 1.994 18.226 9.139 6.837 

Fo - ≠ > Mrtg_K - 2.971 10.441 6.579 4.698 

Fo - = > Mrtg_K + 15.397* 9.692 5.666 4.418 

Fo + ≠ > Mrtg_K - 4.409 10.333 6.121 4.515 

 

Asimetrik nedensellik testi sonuçlarına göre sadece faiz oranındaki azalışların konut 

kredilerinde artışa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak belirlenen ilişkilerin 1.04.2014 

- 11.09.2019 dönemi boyunca değişmediğini varsaymak gerçekçi bir yaklaşım değildir. Bu 

nedenle çalışmanın son adımında söz konusu değişkenler arasındaki ilişki asimetrik frekansta 

nedensellik testi ile sınanmış ve sonuç grafikleri Ek-1’de verilmiştir. 

Asimetrik frekansta nedensellik testi sonuçlarına göre; İbicioğlu ve Karan (2012)’ın 

çalışmasına benzer şekilde konut faizlerinin konut kredileri üzerinde önemli düzeyde etkili 

olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte tespit edilen nedensellik ilişkilerinin zaman boyutu 

değişkenlik göstermektedir. Sonuçlar faiz oranlarındaki artışların konut kredilerindeki 

artışların uzun dönemde ve çok kısıtlı bir zaman aralığında nedeni olduğunu göstermektedir. 

Benzer şekilde faiz oranlarındaki azalışlar konut kredilerindeki azalışların uzun dönemde 

nedenidir. Diğer yandan faiz oranlarındaki azalışların konut kredilerindeki artışların uzun ve 

orta dönemde nedeni olduğu tespit edilmiştir. Ek-1’de verilen grafiklerden görülebileceği 

gibi, faiz oranlarındaki artışlar konut kredilerindeki azalışların uzun, orta ve kısa dönemde 

nedenidir. 
 

5. Sonuç 

Çalışmada, konut faizlerinde yaşanan değişimler ile konut kredileri arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda söz konusu ilişki geleneksel nedensellik 

testi, Hatemi-J asimetrik nedensellik testi ve Ranjbar vd. (2017) asimetrik frekansta 

nedensellik testi ile analiz edilmiştir. 

Granger nedensellik sonuçlarına göre konut faizleri konut kredilerinde yaşanan değişimin 

nedenidir. Asimetrik nedensellik testi sonuçlarına göre ise sadece faiz oranındaki azalışların 

konut kredilerinde artışa neden olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda söz konusu ilişkinin ele 

alınan dönemde sabit kalmayacağı varsayımı ile uygulanan asimetrik frekansta nedensellik 

testi ile konut faizleri ile konut kredileri arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Çalışma sonucunda ulaşılan en önemli sonuç, konut faizlerinde yaşanan artış ve azalışların, 

konut kredisinde yaşanan artış ve azalışların nedeni olmasıdır. Bununla birlikte konut 

kredisindeki artış ve azalışların, konut kredisindeki artış ve azalışları farklı dönemlerde 

etkilediği tespit edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar tüketicilerin faiz oranlarındaki değişime oldukça 

duyarlı olduğunu göstermektedir.  
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Ek-1: Asimetrik Frekansta Nedensellik Testi Sonuç Grafikleri  
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Özet 

Sendikasyon kredisi bir lider bir banka önderliğinde birden çok banka tarafından kurulan bir birlik tarafından, 

belli bir amaç için bankalara verilen yüksek tutarlı uluslararası kredileri ifade etmektedir. Söz konusu kredilerden 

yararlanan bankalar, sağladıkları bu kredileri ile baĢka kiĢi veya kurumlara kredi olarak kullandırabilmektedir. 

Sendikasyon kredileri döviz kuru ve faiz oranı riskine de bağlı olarak bankaların karlılığı ve dolayısıyla hisse 

senedi getirileri üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bu bağlamda, çalıĢmanın amacı Türk 

bankacılık sektörü tarafından kullanılan sendikasyon kredilerinin Borsa Ġstanbul’da iĢlem gören banka hisse 

senedi getirileri üzerine etkilerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, BIST Bankacılık Endeks (XBANK) 

getirisi ile sendikasyon kredileri arasındaki iliĢki 2005 Ocak – 2019 Ağustos dönemi baz alınarak VAR modeli 

ile analiz edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Sendikasyon kredisi, portföy yönetimi, VAR analizi. 

JEL Sınıflandırması: C58, G32, Z23 

 

The Effects Syndication Loans on Banking Sector Index Returns 
  

Abstract 

Syndication loan refers to high amount international loans granted to the banks for a particular purpose by a 

group of banks under the leadership of a leading bank. The bank that receives the mentioned loans can lend these 

loans to other people or institutions. Syndication loans may have positive or negative effects on the profitability 

of the banks and hence stock returns, in conjunction with the exchange rate and interest rate risk. In this context, 

the purpose of this study is to determine the effects of syndicated loans received by the Turkish banking sector 

on the stock returns of banks traded on Borsa Istanbul. In line with this purpose, the relationships between BIST 

Banking Index (XBANK) return and the syndication loans were analyzed by VAR model for the period of 

January 2005 – August 2019. 

Keywords: Syndication loan, portfolio management, VAR analysis. 

JEL Classification: C58, G32, Z23 

 

1. Giriş 

Sendikasyon kredisi, bir sendikasyon lideri önderliğinde iki veya daha fazla kredi 

kuruluĢunun bir araya gelerek aynı koĢullar ve ortak sözleĢme kapsamında büyük miktarda 

kredi talebinde bulunan kuruluĢlara sağlanan uluslararası kredidir. Sendikasyon kredilerinde 

kredi sağlayanlar tek baĢlarına risk almak istemedikleri, bilanço aktifinde yüksek tutarı nedeni 

ile yer vermek istemedikleri kredileri oluĢturulan konsorsiyum yolu ile talep eden kuruluĢlara 

kullandırmaktadır.  

Tutarların büyüklüğü nedeni ile sendikasyon kredisi piyasasına eriĢim finans kuruluĢları, 

özellikle bankalar tarafından sağlanmaktadır. Büyük iĢletmelerin de eriĢimi olan bu piyasanın 

aktörleri genellikle bankalardan oluĢmaktadır. Sendikasyon kredisi piyasasından fon sağlayan 

bankalar, sağladıkları bu fonları baĢka kiĢi veya kurumlara kredi olarak kullandırabilmektedir. 

                                                 
1
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Sendikasyon kredileri döviz kuru ve faiz oranı riskine bağlı olarak bankaların karlılığı ve 

dolayısıyla hisse senedi getirileri üzerinde büyük etkilere sahiptir. 

ÇalıĢmada, Türk bankacılık sektörü tarafından kullanılan sendikasyon kredilerinin Borsa 

Ġstanbul’da iĢlem gören banka hisse senedi getirileri üzerine etkilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu amaçla BIST Bankacılık Endeks (XBANK) getirisi ile sendikasyon 

kredileri arasındaki iliĢki Ocak 2005 – Ağustos 2019 dönemi için VAR modeli ile analiz 

edilmiĢtir. 

2. Literatür Taraması 

Literatürde gerek seküritizasyon kredilerini etkiyen faktörleri gerekse seküritizasyon 

kredilerinin etkilerini araĢtıran çok sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Dennis ve Mullineaux 

(2000) sendikasyon kredisi piyasasının geliĢimini ve bu kredilere etki eden faktörleri 

inceledikleri çalıĢmalarında, banka ve banka dıĢı finans kurumlarının bir kredinin 

sendikasyon yolu ile açılması kararını etkileyen faktörleri ve kredi oranının belirleyicilerini 

ortaya koymayı amaçlamıĢlardır. Yıldırım (2005) Türkiye piyasası için sendikasyon 

kredilerinin iĢletmelere etkilerini incelemiĢtir. ÇalıĢmada sendikasyon kredi maliyetlerinin 

alternatif fonlara oranla daha maliyetli olmasına karĢılık, borçlanan kurumun uluslararası 

piyasalarda tanınması, bir sonraki kredi kullanımında daha rahat borçlanma olanağı sunması 

ve yüksek miktarda fonlamanın tek bir kaynaktan sağlanması gibi olumlu yönlere sahip 

olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

Gupta, Signh ve Zebedee (2008) ABD sendikasyon kredisi piyasası için bankaların beklenen 

likiditeyi fiyatlandırıp fiyatlandırmadığını araĢtırmıĢtır. ÇalıĢma ile finansal aracıların bir 

varlık için ikincil piyasa oluĢturma kararını etkileyen unsurları ve bu kararın birincil 

piyasadaki fiyatlandırma etkisini ortaya koymuĢlardır. Çukur, Mehmet ve Duran (2008) 

sendikasyon kredi anlaĢmalarının borçlanan bankaların hisse fiyatlarına etkisini incelemiĢtir. 

Borsa Ġstanbul’da iĢlem gören bankaların Ocak 2000 - Aralık 2006 dönemi sendikasyon 

anlaĢma verilerinin kullanıldığı çalıĢmada, sendikasyon kredilerinin banka pay senedi 

fiyatlarına etkisi araĢtırılmıĢtır. AltunbaĢ, Kara ve Marques-Ibanez (2010) 1993-2006 dönemi 

için kurumsal tahvillere karĢılık sendikasyon kredilerini araĢtırmıĢtır. ÇalıĢmada sendikasyon 

kredileri sıradan çift taraflı kredilerden ayrı bir varlık sınıfı olarak değerlendirilmiĢ ve Avro 

bölgesinden görgül kanıtlarla desteklenmiĢtir.  

Kutlu, Demirci ve Güner (2012) Sendikasyon kredilerini risk yönetim aracı ve finansman 

alternatifi olarak incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada ABD kaynaklı 2007 küresel krizi sonucunda 

daralma gösteren sektörün 2010 sonrasında tekrar büyüme sürecine girdiği, 2004 yılı 

sonrasında Türk bankalarının bu piyasadan daha fazla fon temin etmelerine bağlı olarak, 

banka pasiflerinin vade yapılarının uzadığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Sakarya ve Sezgin (2015), 

Ocak 2010 - Aralık 2013 dönemi için sendikasyon kredisi kullanımının banka hisse senedi 

getirilerine etkisini araĢtırmıĢtır. Olay çalıĢması yönteminin kullanıldığı çalıĢma ile bankaların 

sendikasyon kredisi kullanımlarına iliĢkin açıklamalarının pay senedi getirilerini pozitif yönde 

etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Sarıgül (2015) 2006 – 2013 döneminde 14 banka için 87 

sendikasyon kredisi kullanım duyurusunun bankaların hisse senedi getirilerine etkilerini olay 

çalıĢması yöntemi ile incelemiĢ ve söz konusu duyuruların Borsa Ġstanbul için anormal 

getiriye neden olmadığı bulgusuna ulaĢmıĢtır. Aldarosa ve Barth (2017) sendikasyon kredileri 

ve CDS pozisyonları arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır. ÇalıĢmada 28 ülkeden 1022 banka ve 

144 ülkeden 14660 farklı iĢletme incelenerek; kaldıraç riski, kredi riski ve fonlama riskine 

sahip bankaların yanı sıra varlık getirileri düĢük olan bankaların daha iyi performans gösteren 

bankalara oranla CDS kullanarak sigortalanmayan kredilerde önemli bir paya sahip oldukları 

bulgusuna ulaĢmıĢtır. Dawkins vd. tarafından hazırlanan Avrupa Komisyonu (2019) 
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raporunda ise Avrupa Birliği sendikasyon kredileri ve kredi piyasalarındaki rekabet etkileri 

incelenmiĢtir. 

3. Veri ve Yöntem  

ÇalıĢmanın temel amacı, Türk bankacılık sektörü tarafından kullanılan sendikasyon 

kredilerinin Borsa Ġstanbul’ iĢlem gören banka hisse senedi getirileri üzerine etkilerinin 

belirlenmesidir. Belirtilen amaca bağlı olarak söz konusu değiĢkenler arasındaki iliĢki VAR 

modeli ile analiz edilmiĢtir. AraĢtırmanın temel hipotezi Ģu Ģekilde ifade edilebilir;  

H0: Sendikasyon kredileri ile BIST bankacılık endeks getirisi arasında iliĢki 

bulunmamaktadır. 

H1: Sendikasyon kredileri ile BIST bankacılık endeks getirisi arasında iliĢki bulunmaktadır. 

ÇalıĢmada; 2005M01 - 2011M07 dönemi için aylık frekansta bankacılık sektöründe alınan 

toplam sendikasyon kredileri ve BIST bankacılık endeks (XBANK) getirisi verileri 

kullanılmıĢtır. Veriler Thomson&Reuters DataStream veritabanı ve aylık BDDK 

bültenlerinden elde edilmiĢtir. 

4. Ampirik Analiz 

VAR analizin ön koĢulu olarak modelde yer alan değiĢkenlerin durağan olması 

gerekmektedir. Bu nedenle çalıĢmada ele alınan serilerin durağanlığı ADF birim kök testi ile 

sınanmıĢtır. Birim kök testi sonuçlarına göre XBANK getirisinin durağan, sendikasyon 

kredileri serisinin ise durağan olmadığı belirlenmiĢtir. Bu nedenle sendikasyon kredileri 

serisinin farkı alınarak durağan hale getirilmiĢtir. Ġlerleyen adımda söz konusu değiĢkenler 

arasındaki nedensellik iliĢkisi geleneksel nedensellik testi ile sınanmıĢ ve sonuçlar tablo 1’de 

verilmiĢtir. 

Tablo 1. Granger Nedensellik Sonuçları 

SNDKSYN = > XBANK   0.0070 

XBANK ≠ > SNDKSYN 0.2908 

 

Granger nedensellik testi sonuçlarına göre sendikasyon kredileri BIST bankacılık sektörü 

endeks getirisinin nedenidir. BIST bankacılık sektörü endeks getirisi ise bankacılık 

sektöründe alınan kredilerin nedeni değildir. 

Ġlerleyen aĢamada değiĢkenler arasındaki etki tepki fonksiyonu belirlenmiĢ ve grafikler Ek-

1’de gösterilmiĢtir. Ek-1’den görülebileceği gibi BIST bankacılık sektörü endeks getirisinde 

yaĢanan Ģoka, kendisi yaklaĢık 2 ay boyunca pozitif tepki vermektedir. Benzer Ģekilde 

sendikasyon kredilerinde yaĢanan Ģoka, kendisi yaklaĢık 2 ay boyunca pozitif tepki 

vermektedir. Bununla birlikte sendikasyon kredileri ve BIST bankacılık sektörü endeks 

getirisi arasında anlamlı etki tepki fonksiyonu belirlenememiĢtir.  

ÇalıĢmanın son aĢamasında ise bir değiĢende meydana gelecek bir değiĢimin yüzde kaçının 

kendisinden, yüzde kaçının ise diğer değiĢkenden kaynaklandığı belirlemek üzere varyans 

ayrıĢtırması uygulanmıĢ sonuçlar Tablo 2’de verilmiĢtir. 
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Tablo 2. Varyans Ayrıştırması Sonuçları 

 Variance Decomposition of XBANK  

XBANK SNDKSYN 

%91,50 %8,50 

 Variance Decomposition of SNDKSYN  

XBANK SNDKSYN 

% 3,88 %96,12 

 

Varyans ayrıĢtırması sonuçlarına göre 10 aylık ortalama dönem için; BIST bankacılık sektörü 

endeks getirisinde meydana gelen değiĢimlerin yaklaĢık %91,5’i kendisinden, %8,5’i ise 

sendikasyon kredilerinden kaynaklanmaktadır. Sendikasyon kredilerinde meydana gelen 

değiĢimlerin yaklaĢık %96’sı kendisinden, %4’ü ise BIST bankacılık sektörü endeks 

getirisinden kaynaklanmaktadır. 

5. Sonuç 

ÇalıĢmada BIST bankacılık endeks (XBANK) getirisi ile Türk bankacılık sektörü tarafından 

kullanılan sendikasyon kredileri arasındaki iliĢkiler VAR Modeli ile analiz edilmiĢ ve söz 

konusu değiĢkenler arasında farklı boyutlarda iliĢkilerin bulunduğu tespit edilmiĢtir.  

Granger nedensellik sonuçlarına göre; sendikasyon kredilerinden XBANK getirisine tek 

yönlü nedensellik iliĢkisi tespit edilmiĢtir. Varyans ayrıĢtırması sonuçları da sendikasyon 

kredilerinin XBANK getirisine göre birbirlerinde meydana gelen değiĢimleri daha fazla 

açıkladığını göstermektedir.  

Sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, XBANK getirisi ile sendikasyon kredileri arasında 

sınırlı düzeyde iliĢki bulunmaktadır. Bu bağlamda ilerleyen çalıĢmalarda; BIST bankacılık 

endeks getirisi, farklı tür krediler baz alınarak, zamanla değiĢen ekonometrik yöntemler ile 

incelenebilir. 

Kaynakça 

ALDAROSA, I., BARTH, A. (2017), Syndicated Loans and CDS Positioning, Bank For 

International Settlements Working Paper N0:679.  

ALTUNBAġ, Y., KARA, A., MARQUES-IBANEZ, D. (2009), Large Dept Financing – 

Syndicated Loans Versus Corporate Bonds, The European Journal of Finance, 16(5), 437-

458. 

ÇUKUR, S., ERYĠĞĠT, M., DURAN, S. (2008), Sendikasyon ve seküritizasyon kredileri 

anlaĢmalarının borçlanan bankaların hisse fiyatlarına etkileri, İktisat, İşletme ve Finans, 

23(264), 58-78.  

DENNIS, S., MULLINEAUX, D.J. (2000), Syndicated loans. Journal of financial 

intermediation, 9(4), 404-426. 

DAWKINS, R., DRURY, D., BRETZ, O., LEPPARD, M., BARDELL, H. (2018), EU loan 

syndication and its impact on competition in credit markets, European Commission Final 

Report. 

GUPTA, A., SIGNH, A.K., ZEBEDEE, A.A. (2008), Liquidity in the pricing of syndicated 

loans. Journal of Financial Markets, 11(4), 339-376. 



9
th

 SCF International Conference on “The Future of European Union          KahramanmaraĢ/Turkey 

and Turkey-EU Relations”                             21-23
th

 November 2019 

101 

 

KUTLU, H.A., DEMĠRCĠ, N.S., GÜNER, M. (2012), Risk Yönetim Aracı ve Finansman 

Alternatifi Olarak Sendikasyon Kredileri. International Ġstanbul Finance Congress, Okan 

Üniversitesi, Ġstanbul, 628-635. 

SAKARYA, ġ., SEZGĠN, H. (2015), Sendikasyon Kredisi Kullanımının Bankaların Hisse 

Senedi Getirilerine Etkisi: Olay ÇalıĢması Yöntemiyle BĠST’de Bir Uygulama. TBB 

Bankacılar Dergisi, 26(92), 5-24. 

SARIGÜL, H. (2015), Sendikasyon Kredisi Kullanım Duyurularının Bankaların Hisse Senedi 

Getirilerine Etkisi, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(12), 113-129. 

YILDIRIM, Ü. (2005), YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Kadirhas Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü.  
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Seküritizasyon Kredileri ile Bankacılık Karlılığı İlişkisi: 

Avrupa Borç Krizi’nin Etkileri 
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Özet 

Bankaların fon sağlamada kullandıkları yöntemlerden biri seküritizasyon kredileridir. Bu krediler ile bankalar, 

faaliyetlerini geniĢleterek karlılıklarını arttırabilmektedir. Ancak finansal sistemde meydana gelen Ģoklar ve 

krizler, bankaların söz konusu kredilere ulaĢabilmesini zorlaĢtırmaktadır. Yakın dönemde yaĢanan Yunanistan 

Borç Krizi ile Portekiz, Ġrlanda, Ġtalya ve Ġspanya ekonomilerini etkisi altına alan Avrupa Borç Krizi bu duruma 

birer örnek oluĢturmaktadır. Öte yandan, Avrupa’da meydana gelen kriz sadece bahsi geçen ülkelerde değil, bu 

ülkelerle yüksek düzeyde finansal iliĢkisi bulunan diğer ülkelerde de önemli sonuçlar doğurmuĢtur. YaĢanan kriz 

Türk bankacılılık sektörünün uluslararası kredilere eriĢimini de önemli ölçüde etkilemiĢtir. Bu bağlamda 

çalıĢmanın temel amacı, 2005 Ocak – 2019 Ağustos tarihlerini kapsayan dönem için, seküritizasyon kredileri ile 

Türk bankacılık sektörü karlılığı arasındaki iliĢkilerin Avrupa Borç Krizi temel alınarak belirlenmesidir. Bu 

amaç doğrultusunda belirtilen değiĢkenler arasındaki iliĢki, kriz öncesi ve sonrası dönem için 2 farklı periyotta 

VAR modeli ile analiz edilmiĢ ve sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Seküritizasyon kredisi, bankacılık sektörü, VAR analizi. 

JEL Sınıflandırması: C58, G32, Z23 

 

The Relationship Between Securitization Loan and Banking 

Profitability: The Effects of European Dept Crisis  

Abstract 

One of the methods used by banks to provide fund is securitization loans. Banks can expand their operations and 

increase their profitability through these loans. But, the shocks and the crises that occur in the financial system 

make difficult for the banks to receive these loans. The recent Greek Debt Crisis and the European Debt Crisis, 

which affected the economies of Portugal, Ireland, Italy and Spain, are examples of this situation. On the other 

hand, the crisis in Europe created important consequences not only in the mentioned countries but also in other 

countries that have a high level of financial relations with these countries. This crisis significantly affected the 

access of Turkish banking sector to international loans. In this context, the purpose of this study is to determine 

the relationships between securitization loans and profitability of Turkish banking sector for the period of 

January 2005 – August 2019, on the basis of European Debt Crisis. In line with this purpose the relationship 

between the mentioned variables is analyzed by VAR model for 2 periods, before and after the crisis, and the 

results are compared. 

Keywords: Securitization loan, banking sector, VAR analysis. 

JEL Classification: C58, G32, Z23 

 

1. Giriş 

Sekürtitizasyon kredileri alacakların ve iĢletme aktifinde yer alan diğer finansal varlıkların bir 

havuzda toplanarak, bu varlıklara iliĢkin nakit akımları veya finansal değerlerinin teminat 

gösterilerek, küresel piyasalarda menkul kıymet ihracı yolu ile fon sağlanması olarak 

tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre sekürtitizasyon kredileri, menkulleĢtirme, menkul 

kıymetleĢtirme ya da varlığa dayalı menkul kıymet olarak da adlandırılmaktadır. 
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Seküritizasyon kredileri, küresel sermaye piyasalarında bireysel ve özellikle kurumsal 

yatırımcılara, ihraççı kurumun fon gereksinmelerine alternatif oluĢturmaktadır. 

Seküritizasyon kredileri piyasasına eriĢim finans kuruluĢları, ağırlıklı olarak da bankalar 

tarafından olmaktadır. Bu nedenle seküritizasyon kredilerinin bankaların fon sağlama 

yöntemleri arasında önemli bir yeri olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte finansal 

sistemde meydana gelen Ģoklar ve krizler, bankaların söz konusu kredilere ulaĢabilmesini 

zorlaĢtırmaktadır.  

2009 sonrası yaĢanan Yunanistan Borç Krizi sonrasında Portekiz, Ġrlanda, Ġtalya ve Ġspanya 

ekonomilerini etkileyen Avrupa Borç Krizi bu duruma birer örnek oluĢturmaktadır. 

Avrupa’da yaĢanan bu kriz belirtilen ülkelerin yanında, bu ülkelerle finansal iliĢkileri bulunan 

diğer ülkelerde de etkili olmuĢtur. Avrupa Borç Krizinden Türk bankacılılık sektörü de 

etkilenmiĢ, daralan küresel piyasalar nedeni ile Türk bankacılık sektörünün uluslararası 

kredilere ve seküritizasyon kredilerine eriĢimi önemli ölçüde etkilenmiĢtir. 

ÇalıĢmada 2005 Ocak – 2019 Ağustos dönemi için, seküritizasyon kredileri ile Türk 

bankacılık sektörü karlılığı arasındaki iliĢkilerin Avrupa Borç Krizi temelinde ortaya 

konulması amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda belirtilen değiĢkenler arasındaki iliĢki, kriz 

öncesi ve sonrası dönem için 2 farklı periyotta VAR modeli ile analiz edilmiĢ ve sonuçlar 

karĢılaĢtırılmıĢtır. 

2. Literatür Taraması 

Literatürde farklı piyasalarda seküritizasyon kredilerini baz alan birçok çalıĢma 

bulunmaktadır. Cantor ve Demsetz (1993) seküritizasyon, kredi satıĢları ve kredi maliyetleri 

arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır. ÇalıĢmada, 1988-1992 dönemi için mortgage kredileri, 

tüketici kredileri ve iĢletme kredileri bazında finansal aracılardan kaynaklanan fakat diğer 

yatırımcılara aktarılan kredi stokunun son yıllarda arttığı, seküritizasyon yolu ile fonlama 

maliyetlerinin ise düĢürüldüğü sonucuna ulaĢılmıĢtır.  Henke, Burghof ve Rudolph (1998) 

çalıĢmalarında kredi riskinin yönetilmesinde seküritizasyon ve türevlerinin uygulanabilirliğini 

araĢtırtır.  

Giddy (2000) Asya’daki seküritizasyon uygulamalarını incelemiĢtir. ÇalıĢmada risk yönetimi 

araçlarına eriĢim sıkıntısı olan Asya’daki iĢletmelerin seküritizasyon uygulamasını 

benimsedikleri, uygulamaların özel sektörün büyümesi ve istihdam üzerinde olumlu etkileri 

olduğu, oluĢturulan likit fonların sermaye piyasasının geliĢimine katkısı olduğu bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır. Tian ve Zhang (2017) kredi kartı kredilerinin seküritizasyonunda Finansal 

Muhasebe Standartları kurumunun almıĢ olduğu kararların etkilerini incelemiĢtir. ÇalıĢma ile 

düzenlemeler sonrasında kredi kartlarından kaynaklı seküritizasyon iĢlemlerinin azaldığı 

bulgusuna ulaĢılmıĢtır.  

Bank (2002) çalıĢmasında seküritizasyon yoluyla daha düĢük maliyetle fon temini, riskin 

azaltılması, sermaye yeterliliği rasyosunun yukarı çekilmesi, çeĢitlilik, esneklik sağlama gibi 

avantajlara değinmiĢtir. Çukur, Eryiğit ve Duran (2008) sendikasyon ve seküritizasyon 

kredilerinin, borçlanan bankaların hisse fiyatlarına etkilerini incelemiĢtir. ÇalıĢma ile 01:2000 

– 12:2006 döneminde Borsa Ġstanbul’da faaliyet gösteren bankalarda, belirtilen kredi 

anlaĢmaların piyasa fiyatları üzerinde etkili olduğu tespit edilmiĢtir. 

Ünsal (2009) Türk bankacılık sektöründe seküritizasyon (menkulleĢtirme) yöntemi ile 

sermaye gereksiniminin azaltılması konusunu ele almıĢtır. Delivorias tarafından hazırlanan 

Avrupa Parlamentosunun (2016) tarihli raporunda; seküritizasyonun çerçevesi çizilmiĢ, 

Avrupa Merkez Bankası ve Bank of England uygulamaları açıklanarak, Basel Komitesi ve 

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Organizasyonu’nun belirlediği kriterler 

incelenerek, Avrupa Komisyonu’nun son hukuki düzenlemelerinin seküritizasyon üzerindeki 
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etkileri araĢtırılmıĢtır. Kara, Marques-Ibanez ve Ongena tarafından hazırlanan Avrupa Merkez 

Bankasının (2015) tarihli raporunda ise seküritizasyon ve kredi kalitesi iliĢkisi araĢtırılmıĢtır. 

3. Veri ve Yöntem 

ÇalıĢmanın temel amacı, Avrupa Borç Krizi bağlamında seküritizasyon kredileri ile Türk 

bankacılık sektörü karlılığı arasındaki iliĢkilerin belirlenmesidir. Belirtilen amaç 

doğrultusunda söz konusu iliĢki VAR modeli ile analiz edilmiĢtir. AraĢtırmanın temel hipotezi 

Ģu Ģekilde ifade edilebilir;  

H0: Seküritizasyon kredileri ile Türk bankacılık sektörü karlılığı arasında iliĢki 

bulunmamaktadır. 

H1: Seküritizasyon kredileri ile Türk bankacılık sektörü karlılığı arasında iliĢki 

bulunmaktadır. 

ÇalıĢmada; 2005M01 - 2011M07 (Avrupa Borç Krizi Öncesi Dönem) ve 2011M08 - 

2019M08 (Avrupa Borç Krizi Sonrası Dönem) dönemleri bazında, aylık frekansta bankacılık 

sektöründe alınan toplam seküritizasyon kredileri (SKRTZSYN) ve bankacılık sektörü net 

kar/zarar (KRLK) verileri kullanılmıĢtır. Veriler aylık BDDK bültenlerinden elde edilmiĢtir. 

4. Ampirik Analiz 

VAR analizin ön koĢulu olarak modelde yer alan değiĢkenlerin durağan olması 

gerekmektedir. Bu nedenle çalıĢmada ele alınan serilerin durağanlığı ADF birim kök testi ile 

sınanmıĢtır. Birim kök testi sonucun göre seküritizasyon kredileri ile karlılık serilerinin 

durağan olmadığı durağan olmadığı belirlenmiĢ, farkları alınarak durağan hale getirilmiĢtir. 

Ġlerleyen adımda söz konusu değiĢkenler arasındaki nedensellik iliĢkisi Granger nedensellik 

testleri ile sınanmıĢ ve sonuçlar tablo 1’de verilmiĢtir. 

 

Tablo 1. Granger Nedensellik Sonuçları 

1. Dönem 

SKRTZSYN = > KRLK 0.0737 

2. Dönem 

SKRTZSYN ≠ > KRLK 0.2908 

 

Granger Test Sonuçlarına göre 1. dönemde seküritizasyon kredileri Türk bankacılık sektörü 

karlılığının nedenidir. Ancak 2. dönemde ise seküritizasyon kredileri Türk bankacılık sektörü 

karlılığı arasında nedensellik iliĢkisi tespit edilememiĢtir.  

Ġlerleyen aĢamada değiĢkenler arasındaki etki tepki fonksiyonu belirlenmiĢ ve grafikler Ek-

1’de gösterilmiĢtir. Ek-1’den görülebileceği gibi her iki dönem içinde seküritizasyon kredileri 

Türk bankacılık sektörü karlılığı arasında anlamlı etki tepki fonksiyonu belirlenememiĢtir. 

ÇalıĢmanın son aĢamasında ise bir değiĢende meydana gelecek bir değiĢimin yüzde kaçının 

kendisinden, yüzde kaçının ise diğer değiĢkenden kaynaklandığı belirlemek üzere varyans 

ayrıĢtırması uygulanmıĢ sonuçlar Tablo 2’de verilmiĢtir. 
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Tablo 2. Varyans Ayrıştırması Sonuçları 

1. Dönem 

 Variance Decomposition of D(LKRLK):  

D(LKRLK) D(LSKRTZSYN) 

%73,04 %26,94 

2. Dönem 

 Variance Decomposition of D(LKRLK):  

D(LKRLK) D(LSKRTZSYN) 

%89,01 %10,99 

 

Varyans ayrıĢtırması sonuçlarına göre 10 aylık ortalama periyot için; 1. dönemde Türk 

bankacılık sektörü karlılığında meydana gelen değiĢimlerin yaklaĢık %73’ü kendisinden, 

%27’si ise seküritizasyon kredilerinden kaynaklanmaktadır. 2. Dönemde ise Türk bankacılık 

sektörü karlılığında meydana gelen değiĢimlerin yaklaĢık %89’u kendisinden, %11’i ise 

seküritizasyon kredilerinden kaynaklanmaktadır. 

5. Sonuç 

ÇalıĢmada; Avrupa Borç Krizi bağlamında seküritizasyon kredileri ile Türk bankacılık 

sektörü karlılığı arasındaki iliĢkiler, VAR Modeli ile analiz edilmiĢ ve söz konusu değiĢkenler 

arasında farklı boyutlarda iliĢkilerin bulunduğu tespit edilmiĢtir.  

Granger nedensellik sonuçlarına göre; Avrupa Borç Krizi öncesi seküritizasyon kredileri Türk 

bankacılık sektörü karlılığının nedenidir. Ancak kriz sonrası dönemde aynı yönde nedensellik 

iliĢkisi bulunmamaktadır. Benzer Ģekilde varyans ayrıĢtırması sonuçları da; Avrupa Borç 

Krizi öncesinde seküritizasyon kredilerinin Türk bankacılık sektörü karlılığını, kriz sonrası 

döneme göre daha fazla açıkladığını göstermektedir.  

Tüm sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, Avrupa Borç Krizi ardından Türk bankacılık 

sektörü karlılığında seküritizasyon kredilerinin payının azaldığı görülmektedir. Bu bağlamda 

ilerleyen çalıĢmalarda; Türk bankacılık sektörü karlılığı, farklı tür krediler baz alınarak 

asimetrik yaklaĢım özelinde incelenebilir. 
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Özet 

Ülke ekonomileri için vazgeçilmez bir unsur olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) en önemli 

sorunlarından biri finansman olanakları konusunda yaşanan sınırlılıklardır.  KOBİ’ler kredi temininde miktar, 

maliyet ve vade açısından zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu durum ise işletmelerin planlanan faaliyetlerinde 

aksamaya, karlılığın düşmesine ve hisse değerinin azalmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temel 

amacı, KOBİ’lerin kullandığı farklı tür sahip banka kredileri ile BİST KOBİ sanayi endeksi (XKOBI) getirisi 

arasındaki ilişkilerin zaman boyutunda analiz edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda KOBİ kredileri ve söz konusu 

endeks getirisi arasındaki ilişki Breitung & Candelon (2006) tarafından geliştirilen frekansta nedensellik testi ile 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda ele alınan kredilerin endeks getirisi üzerinde farklı frekanslarda etkili olduğu 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: KOBİ, banka kredisi, frekansta nedensellik. 

JEL Sınıflandırması: C58, G32, Z23 

 

The Effects of Loan Structure on BIST SME Industrial Index 
  

Abstract 

One of the most important problems of small and medium-sized enterprises (SMEs), which is an essential 

element for the national economies, is the lack of financing opportunities. SMEs face difficulties in terms of the 

amount, cost and maturity of loans. This situation causes disruptions in the planned operations of the enterprises, 

decreases in profitability and decreases in the share value. Therefore, the purpose of this study is to analyze the 

relationships between the bank loans with different type received by SMEs and BIST SME Industrial Index 

(XKOBI) return, in time dimension. For this purpose, the relationships between SME loans and the mentioned 

index return is examined by frequency causality test developed by Breitung & Candelon (2006). The results 

indicate that loans have effects on index returns in different frequencies. 

Keywords: SME, bank loan, frequency domain causality. 

JEL Classification: C58, G32, Z23 

1.Giriş 

Ekonominin temel bir unsuru olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), büyük işletmelere 

göre birtakım avantaj ve dezavantajlara sahiptirler. KOBİ’ler üretim, müşteri ilişkileri ve 

hizmet konularında sahip oldukları esneklik ile rekabette önemli avantaj sağlarlar. Diğer 

yandan düşük sermaye, verimlilik ve kurumsallaşma sorunları da sahip oldukları önemli 

dezavantajlar arasında sayılabilir. Belirtilen sorunlar ise KOBİ’lerin özellikle kriz dönemlerde 

diğer işletmelere göre daha fazla etkilenmelerine yol açmaktadır.  

 

Yapıları itibariyle KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları fonlara ulaşması oldukça zordur. Bu nedenle 

KOBİ’lerin en önemli sorunlarından biri, finansman sınırlılıklarıdır. Gerek BASEL gibi 

bankacılık sistemi kriterleri gerekse uygulanan teşvik sistemi gibi makro politikalar, 

KOBİ’lerin finansman sorunlarına neden olmaktadır. Bu durum ise KOBİ’lerin büyümesine 
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engel teşvik etmekte ve bağlı olarak karlılıkların ve hisse değerinin azalmasına neden 

olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, KOBİ’lerin kullandığı farklı tür sahip 

banka kredileri ile KOBİ sanayi endeksi (XKOBI) getirisi arasındaki ilişkilerin zaman 

boyutunda analiz edilmesidir. 

 

2. Literatür Taraması 

Literatürde banka kredileri ve işletme karlılığı/getiri ilişkisini farklı ekonometrik yöntemler 

ile analiz eden çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak BIST Kobi sanayi endeksini 

doğrudan ele alan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır.  

 

Yıldırım vd. (2018) 2012-2016 döneminde Türkiye için Fitch, S&P ve Moody’s kuruluşları 

not duyurularının, BİST’te yer alan XKOBI ile birlikte 6 sektör endeksi üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Çalışma sonucunda ele alınan derecelendirme kuruluşları iyi ve kötü not 

açıklamalarının, söz konusu endekslere olan etkisinin düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Kuzu (2019) benzer şekilde 2002- 2018 yılları arasında Fitch, S&P ve Moody’s kuruluşlarının 

Türkiye için vermiş oldukları kredi not açıklamalarının BIST endeksleri üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Uygulanan testler sonucunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının 

not açıklamalarının, XKOBI ile birlikte incelenen tüm endekslere olumlu ve olumsuz 

etkisinin sınırlı düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

 

Çıtak (2013) 2012-2013 döneminde XKOBI endeksinde bulunan işletmelerin pazarlama 

yatırımlarının etkinliklerini veri zarflama modelleri ile araştırmıştır. Çalışma ile KOBİ’lerin 

pazarlama yatırımlarının etkinliklerinin genel olarak düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Vardar vd. (2018) petrol fiyatı şoklarının BIST sektörleri üzerindeki etkisini eşbütünleşme ve 

nedensellik testleri ile analiz etmiştir. Çalışma sonucunda petrol fiyatı ile Borsa İstanbul 

KOBI Sanayi Endeksinin uzun önemli ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bayrakdaroğlu ve 

Tepeli (2018) büyük-küçük ölçekli olan sektör endekslerinin borsanın yükseldiği ve düştüğü 

dönemlerde aşırı veya düşük değerlenmiş olup olmadıklarını araştırmıştır. Çalışmada düşüş 

dönemlerinde XKOBI ve farklı sektörlere yatırım yapılarak daha az kayıpla portföy 

yönetebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

3. Veri ve Yöntem 

Çalışmanın temel amacı, KOBİ’lerin kullandığı farklı türdeki banka kredileri ile BİST KOBİ 

sanayi endeks getirisi arasındaki ilişkilerin zaman boyutunda analiz edilmesidir. Bu amaç 

doğrultusunda KOBİ kredileri ve söz konusu endeks getirisi arasındaki ilişki Breitung & 

Candelon (2006) tarafından geliştirilen frekansta nedensellik testi ile incelenmiştir  

 

Geleneksel zamana bağlı nedensellik testleri değişkenler arasındaki ilişki için tek bir test 

istatistiği üretmektedir. Frekans temelli nedensellik testi ise geleneksel zamana bağlı 

analizlerde olduğu gibi tek bir istatistiğe dayanmak yerine farklı frekanslarda nedensellik 

dinamiklerinin incelenmesine olanak tanımaktadır (Ciner, 2011). Bu durum ilk önce Geweke 

(1982) ve Hosoya (1991)’nın çalışmalarında belirtilmiştir. Breitung & Candelon (2006) 

testinde ise bu çalışmalardan hareketle frekans temelli nedensellik ölçülmektedir.  

 

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; 
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 ( ) (
  

  
)  (

   ( )    ( )
   ( )    ( )

) (
  

  
)                                                ( ) 

 

Burada  ( )             
 , 2 x 2 gecikme polinomudur.        , 2 x 2 otoregresif 

parametre matrisleridir.       

 

          ve          ’dir.                                            ( ) 

 

Hata vektörü   , beyaz gürültüdür.  (  )    ve  (    
 )   ’dir.   pozitiftir. G Cholesky 

ayrışımının alt üçgensel matrisi ise, 

 

                                                                                      ( ) 

Burada  (    
 )    ve 

                                                                                                                    ( ) 

 

Sistemin durağan olduğu varsayıldığında, sistemin hareketli ortalamasının (MA) gösterimi 5. 

ve 6. eşitlikteki gibi gösterilebilir;  

 

(
  

  
)   ( )   [

   ( )    ( )
   ( )    ( )

] [
   

   
]                                           ( ) 

  ( )   [
   ( )    ( )
   ( )    ( )

] [
   

   
]                                            ( ) 

 

Burada  ( )    ( )   ve  ( )   ( )   ’dir. Bu gösterim kullanılarak Yt’nin spektral 

yoğunluğu şu şekilde ifade edilebilir; 

 

   ( )  
 

  
{||   ( 

   )||
 

 ||   ( 
   )||

 

}                                      ( ) 

 

Geweke (1982) tarafından geliştirilen nedensellik kriteri şu şekilde tanımlanmaktadır; 

 

    ( )     [  
||   ( 

   )||
 

||   ( 
   )||

 ]                                              ( ) 

 

Eğer |   ( 
   )|   ,    frekansında Xt’den Yt’ye Granger nedenselliği yoktur.   

frekansında Xt Yt’nin nedeni değildir hipotezinin test edilmesinde sıfır hipotezi şu şekildedir; 

 

    ( )                                                                           ( ) 
 

Breitung & Candelon (2006), belirtilen hipotezi test etmek için 10. ve 11. eşitlikte yer alan 

doğrusal kısıtları geliştirmiştir: 

 

∑      

 

   

   (  )                                                                 (  ) 
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∑      

 

   

   (  )                                                                 (  ) 

 

Notasyonun basitleştirilmesi için         ,          olarak kabul edildiğinde, Yt için VAR 

eşitliği şu şekilde yazılabilir; 

 

                                                           (  ) 

 

Belirtilen doğrusal kısıtlara bağlı olarak     ( )    sıfır hipotezi aşağıdaki şekilde ifade 

edilir; 

 

    ( )                                                                    (  ) 

 

Burada  ,  Yt katsayılarının vektörüdür, 

 

 ( )  [
    ( )    (  )     (  )

    ( )    (  )     (  )
]                                   (  ) 

 

Böylece, doğrusal kısıtlar için standart F testi kullanılarak   frekansında Granger nedenselliği 

olmadığı sıfır hipotezi test edilebilir. F testi,     (   ) için yaklaşık  (      ) olarak 

dağılmaktadır. Burada; 2 kısıt sayısını, T gözlem sayısını ve p VAR modelinin gecikme 

sayısını göstermektedir. 

 

Çalışmada; 2007M01 - 2019M07 dönemi için aylık frekansta XKOBI endeks getirisi ile 

birlikte gayri nakdi kredi-TP (gnkdi_krdi_tp), gayri nakdi kredi-YP (gnkdi_krdi_yp), nakdi 

kredi-TP (nkdi_krdi_tp) ve nakdi kredi-YP (nkdi_krdi_yp) verileri kullanılmıştır. Veriler 

Thomson&Reuters DataStream veritabanı ve aylık BDDK bültenlerinden elde edilmiştir. 

 

4. Ampirik Analiz 

Çalışmada öncelikle farklı türdeki banka kredileri ile XKOBI getirisi arasındaki ilişkiler 

geleneksel nedensellik testi ile sınanmış ve sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Granger Nedensellik Sonuçları 

 gnkdi_krdi_tp ≠> XKOBI   0.4287 

 gnkdi_krdi_yp ≠ > XKOBI  0.1273 

 nkdi_krdi_tp ≠ > XKOBI  0.1846 

 nkdi_krdi_yp = > XKOBI  0.0008 

 

Granger nedensellik testi sonuçlarına göre sadece döviz cinsinden nakdi kredilerin XKOBI 

getirisinin nedenidir. Sonuçlar gayri nakdi kredi (TP), gayri nakdi kredi (YP) ve nakdi 

kredilerin (TP) XKOBI getirisinin nedeni olmadığını göstermektedir. Ancak belirlenen ilişki 

yapısının ele alınan 2007-2019 dönemi boyunca değişmediğini varsaymak çok gerçekçi bir 

yaklaşım değildir. Bu nedenle çalışmanın ilerleyen adımında söz konusu değişkenler 

arasındaki ilişki frekansta nedensellik testi ile sınanmış ve sonuç grafikleri Ek-1’de 

gösterilmiştir.  
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Ek-1’den görülebileceği gayri nakdi kredi (TP), nakdi krediler (TP) ve nakdi krediler (YP) 

XKOBI getirisinin nedenidir. İncelenen krediler arasında sadece gayri nakdi krediler (YP) ile 

XKOBI getirisi arasında hiç bir frekansta nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır. Test 

sonuçları, Granger nedensellik testi sonuçlarından farklı olarak gayri nakdi kredi (TP) ve 

nakdi krediler (TP) ile XKOBI getirisi arasında ilişki bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca 

tespit edilen nedensellik ilişkilerinin frekans boyutları da farklılık göstermektedir. Gayri 

Nakdi Krediler (TP) kısa dönemde, Nakdi Krediler (TP) uzun dönemde, göre Nakdi Krediler 

(YP) ise uzun, orta ve kısa dönemlerde XKOBI getirisinin nedenidir. 

5. Sonuç 

Çalışmada KOBİ’lerin kullandığı farklı türdeki banka kredileri ile BIST KOBİ sanayi 

(XKOBI) endeks getirisi arasındaki ilişkiler önce geleneksel, ardından frekansta nedensellik 

testi ile sınanmıştır. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre sadece döviz cinsinden nakdi 

krediler; frekansta nedensellik testi sonuçlarına göre ise gayri nakdi kredi (TP), nakdi krediler 

(TP) ve nakdi krediler (YP) farklı frekanslarda XKOBI getirisinin nedenidir. Ulaşılan sonuç, 

farklı türdeki krediler ile XKOBI getisi arasında aynı dönemde ilişki bulunmadığını 

göstermektedir.  

 

Çalışma sonucunda ayrıca döviz cinsinden gerek nakdi gerekse gayri nakdi kredilerin XKOBI 

getirisi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, XKOBI endeksini baz alan 

yatırımcılar açısından, sadece endeksin değil aynı zamanda döviz kurlarındaki değişimlerin de 

birlikte değerlendirmesi gerektiğini göstermektedir. Bu bağlamda ilerleyen çalışmalarda, 

döviz kuru risk bazında söz konusu endeks ve farklı döviz kurları arasındaki ilişkiler asimetri 

ve zaman boyutunda incelenebilir. 
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Türkiye’de Kısa Çalışma Ödeneği ve Ekonomik Büyüme 
 
 

Tuğçe Karaçevirgen
1
 

 

 
Özet 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki kısa çalışma ödeneği ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Kısa çalışma ödeneğinin işsizlik sigortası edimleri arasında yer alması sebebiyle öncelikle işsizlik sigortası 

kavramı, işsizlik sigorta fonu ve sonra da kısa çalışma ödeneği mevzuatı ele alınmıştır. Konunun daha iyi 

anlaşabilmesi için ülke örneklerine yer verilmiştir. Kısa çalışma ödeneği ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

kurabilmek için kısa çalışma ödeneği verileri ile kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri 

kullanılmış, veriler Türkiye İş Kurumu (İşkur), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Dünya Bankası’ndan 

alınmıştır. Veriler zaman serisi analizi yapmaya imkan vermediğinden elde edilen sonuçlar, değişkenler arasında 

ilişkiyi gösterecek şekilde yorumlanmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin işçi, işveren ve ekonomik göstergeler 

anlamında avantaj ve dezavantajları ile geliştirilebilir yönleri sıralanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda 

ödeneğin amacında yer aldığı üzere Türkiye’de ekonomik daralma dönemlerinde kullanımının arttığı, bugüne 

kadar ödenekten yararlanan kişi sayılarının en yüksek olduğu yılların 2009 ve 2019 olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: İşsizlik sigortası, kısa çalışma ödeneği, ekonomik büyüme, Türkiye 

JEL Sınıflandırması: E24, J60, O40, 

 

 

The Short-Time Work Allowance and Economic Growth in 

Turkey 
 

Abstract 

The aim of this study; with short-time working allowance it is to examine the relationship between economic 

growth in Turkey.  Due to the short-time working allowance is one of the unemployment insurance payments, 

the concept of unemployment insurance, the unemployment insurance fund and after that the short-time working 

allowance legislation were described. Country examples also be included in the study for better understanding of 

short-time work allowance. The relationship between short-time working allowance and economic growth 

examined by using data on short-time working allowance data and Gross Domestic Product per capita (GDP) 

data. The study's data taken from Turkish Statistical Institute's, Turkish Employment Agency's and World Bank. 

Since the data did not allow time series analysis, the results were try to interpreted to show the relationship 

between the variables. The advantages, disadvantages and improvable aspects of short-time working allowance 

has been tried to list in terms of workers, employers and economic indicators. The purpose of the short-time 

work allowance is to be support within the conditions stated in the legislation for employers and employees in 

time of economic crisis and contraction. End of the study seen that, the number of allowance beneficiaries were 

increased in economic crisis and contraction terms as intended in short-time work allowance legislation. Also 

has been observed that the number of people benefiting from short-time working allowances was the highest in 

2009 and 2019 to date in Turkey. 

Keywords: Unemployment ınsurance, short-time work allowance, economic growth, Turkey 

JEL Classification: E24, J60, O40 
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1. Giriş 

İşsizlik sigortasının amacı; kişinin çalıştığı dönemde gelirinin bir kısmını tasarruf etmesi 

yöntemi ile ilerde oluşabilecek, kanunda öngörülen koşullar dahilindeki, işsizlik sürecinin 

olumsuz ekonomik sonuçlarına ilişkin kişiye belirli bir süre ve belirli bir miktarda gelir 

garantisi sağlamaktır. Buradaki tasarruf ve işsizlik edimleri yalnızca mevzuatta yer verilen 

sigortalılık ilişkilerini kapsar. Bunun yanında işsizlik sigortası kolu da sosyal güvenlik sistemi 

içerisindeki uzun vadeli sigorta kolları, kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası gibi 

zorunlu bir tasarruf yöntemi olarak karşımıza çıkar ve işçinin ödeyeceği prim dışında sisteme 

işverenin ve devletin de ortak katılımı öngörülür.  

Ancak gelişen ekonomiler bir nevi işsizlik durumunu çeşitlendirmiş, genel kabul görmüş 

işsizlik tanımının bir parçası olan işçiyi iş aktinin feshi ile tam zamanlı çalışamama durumuna 

getirmekten öte iş akdi sona ermeden de gelirinin tamamen veya kısmen kesilmesi durumunu 

ortaya çıkarmıştır. Bu durum iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi; işverenlerin 

yaşadıkları finansal darboğazlar sonucunda belirli bir süre işlerini durdurmaları ve işçinin bu 

süre sona erene dek gelirsiz kalması, ikincisi; işverenlerin işçilerini mevcut haftalık çalışma 

sürelerinin altında çalıştırmak zorunda kalmaları ve işçinin mevcut gelir seviyesinin altına 

düşmesi. İşte bu nokta işçinin iş akdi devam ederken belirli bir süre için tam zamanlı bir 

işsizlik hali veya yine iş akdi devam ederken belirli bir süre için haftalık çalışma sürelerindeki 

ciddi azalma sonucunda kısmi olarak işsiz kalmaları hali ortaya çıkmaktadır. Böylesi bir 

sürecin yaşanması halinde hem işvereni hem de işçiyi ekonomik anlamda görece korumaya 

alabilmek adına kısa çalışma ödeneği uygulaması ortaya çıkarılmıştır. 

Kısa çalışma ödeneği uygulaması birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Türkiye’de de 

uygulanmakta olup ödeneğin finansal kaynağı işsizlik sigortası fonundan sağlanmaktadır.  

Kısa çalışma ödeneği yalnızca yönetmelikte öngörülen koşullar halinde verilmekte ve bu 

koşullar işverenin genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle 

işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde 

faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması şeklinde sıralanmaktadır (Kısa 

Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği, Md.1). Bu durum dikkate alındığında kısa 

çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayılarının aylar ve yıllar içerisindeki değişiminin 

incelenmesi, verinin incelendiği ülkenin ilgili dönemdeki ekonomik durumuna ilişkin yorum 

yapma imkanı tanımaktadır. 

Bu çalışmada da amaç, Türkiye’nin kısa çalışma ödeneğine ilişkin mevzuat alt yapısını 

inceledikten sonra kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi ve bu kişilere aktarılan toplam 

tutarlar ile ülkenin ekonomik büyüme oranlarını kıyaslayarak ülkenin ekonomik durumuna 

ilişkin yorum yapmaktır. 

 

2. Kısa Çalışma Ödeneği Kavramı 

Kısa çalışma ödeneği kavramı, Türk mevzuatında ilk kez 10.06.2003 tarihinde 4857 sayılı İş 

Kanunu Madde 65’de kullanılmış, 15.05.2008 tarihinde ilgili madde 4857 kapsamından 

çıkartılarak, Ek Madde 2 olarak 4447 sayılı İşsizlik Sigortasına Kanununa alınmış, 

13.02.2011 tarihinde ise 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kısa çalışma ödeneğine ilişkin 

kapsam genişletilmiş ve 30.04.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kısa 

Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği ile son halini almıştır (Kayalı Çetinkaya, 

2014: 423). 

Bu kavramın mevzuata dahil olmasının temel gerekçesi ise, değişen ekonomi yapılarının 

istihdamın yapısını değiştirmenin yanı sıra istihdam edilme halinden istihdam edilememe 
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haline geçiş sürecini de çeşitlendirmesindir. Öyle ki işçilerin iradeleri ve kusurları dışında 

işsiz kalmalarının yanı sıra, mevcut bir işi var iken işvereninin yaşadığı ekonomik zorluklar 

sebebiyle işçinin bir çeşit ücretsiz izine zorlanması veya tam zamanlı istihdam edilirken 

haftalık çalışma sürelerinin azaltılması sonucu daha az bir gelire zorunlu bırakılması 

durumları karşımıza çıkmaktadır. Kısa çalışma ödeneği ise bu durumlar karşısında öncelikle 

işvereni, ardından işçiyi ve görece olarak da ekonomiyi koruma altına almayı öngören bir 

kamu destek politikası olarak hazırlanmıştır. Uygulamanın finansmanı işsizlik sigortası 

fonundan sağlanmakta ve bu ödenekten yararlanabilmek için mevzuatta belirtilen şartlara 

öncelikle işverenin ardından işçinin haiz olması beklenmektedir.  

Bu noktada kısa çalışma ödeneği uygulamasından bahsedebilmek için öncelikle bu ödeneğin 

dayanağı olan işsizlik sigortasını incelemek yerinde olacaktır. 

 

2.1. İşsizlik Sigortasının Tarihçesi 

İşsizlik sigortası irade dışı işsizlik halinin sonuçlarına karşı bireye asgari seviyede iktisadi 

koruma sağlamak üzere kurgulanmış bir sistemdir. Bu sistemin tarihçesi incelendiğinde 1881 

yılında Almanya’da Bismark tarafından ortaya atıldığı bilinmekte ve kamu destekli bilinen ilk 

uygulamaya 1893’de Bern şehrinde rastlanmaktadır (Başterzi, 1996: 60). Yasalaşarak 

uygulamaya konulması ilk kez 1911 yılında Büyük Britanya’da Ulusal Sigorta Yasası ismiyle 

karşımıza çıkmakta, 1927 yılında ise Almanya’da bu sigortanın İş ve İşçi Bulma Kurumu’na 

ait bir uygulama haline getirilmesi ile büyük ölçüde günümüze ait şeklini aldığı görülmektedir 

(Zadil, 1960: 226). Bu sigortanın Amerika’daki tarihçesi ise Avrupa’dan daha geç başlamış, 

ilk yasal düzenlemeler Wisconsin’de 1932’de oluşturulmuş, uzun yıllar bu sigortanın federal 

düzeyde mi yoksa devlet düzeyinde mi kalması gerektiği tartışmaları sigortanın gelişiminin 

önüne geçmiştir (Başterzi, 1996: 65). 

Türkiye’deki tarihsel süreci incelediğimizde ise; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

tarafından 1952 yılında yayınlanmış olan 102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) 

Sözleşmesi işsizlik riskini de kapsamına alan 9 temel risk belirlemiş ve bu sözleşmeyi 

imzalayan üye ülkelerin bu temel risklerden en az 3’ü için koruma sağlaması yükümlülüğünü 

getirmişken Türkiye ilgili sözleşmeyi 1971 yılında imzalamış, 1975 yılında yürürlüğe koymuş 

ancak ilk yürürlük sürecinde yalnızca ihtiyarlık yardımı (emeklilik), iş kazası ve meslek 

hastalığı sonucu maluliyet, ölüm yardımı, sağlık yardımı ve analık yardımını ülke mevzuatı 

kapsamına almış, işsizlik riskini kapsama almamıştır (Taş, 2012: 302 & ILO, 09.11.2019, 

www.ilo.org).  

Bu riskin mevzuat kapsamına alınması ise 1 Haziran 2000 tarihinde 4447 Sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanunu ile gerçekleşmiş ve işsizlik sigortası 2000 yılındaki kuruluşunun ardından 1 

Mart 2002 tarihinde sistem paydaşlarına ilk ödemesini gerçekleştirerek Türkiye’de işler hale 

gelmiştir (Uğur, 2011: 101).  

 

2.2. İşsizlik Sigortasının Tanımı 

Türkiye İş Kurumu (İşkur) tarafından yönetilin İşsizlik Sigortası’nı tanımlamak gerekirse bu 

tanım İşkur tarafından; “Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve 

yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden 

sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, 

sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta” şeklinde yapılmaktadır (İşkur, 

29.10.2019, iskur.gov.tr). 

İşsizlik sigortasının ilk gayesi kişiye gelir desteği sağlamak olsa da dolaylı olarak kişinin 

bakmakla yükümlü olduğu kişileri de bu gelir desteği ile koruma altına almış olmakta ve 
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kişinin yeni bir iş bulma sürecinde pazarlık gücünü arttırması sebebiyle önem arz etmektedir 

(Başterzi, 1996: 55).  

İşsizlik sigortası kapsam açısından incelendiğinde ilgili kanunun 46.maddesine göre; “5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan 

sigortalıları, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde açıklanan 

sandıklara tabi sigortalılar ile istekleri halinde; 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş 

sözleşmesi ile çalışan sigortalıları, ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu 

taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş 

sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay 

içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler” kapsama almaktadır.  

İşsizlik sigortası primi gelire esas yöntemle belirlenmekte olup farklı ücret türleri arasında 

birlik yaratmak adına sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanmaktadır. 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 47. Madde (f) bendinde işsizlik sigortası primi; “işsizlik 

sigortasının gerektirdiği her türlü ödeme ile hizmet giderlerini karşılamak amacıyla bu 

Kanunda belirtilen esas ve usullere göre Devlet, işveren ve sigortalı tarafından ödenen prim” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Primlerin oranı ise prime esas aylık brüt kazancın %1’i kadar 

sigortalıdan, % 2’si kadar işverenden ve %1’i kadar devletten alınacak şekilde 

oluşturulmuştur. İstisnai olarak isteğe bağlı işsizlik sigortası primi ödeyenlerden %1 sigortalı 

primi ile %2 işveren payı primi alınır (İşkur, 29.10.2019, iskur.gov.tr). Elde edilen prim 

gelirleri ise İşsizlik Sigortası Fonu altında biriktirilir ve işsizlik ile mücadelenin farklı yolları 

için bir finansman kaynağı oluşturur. 

 

2.3. İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları 

Bu sigortadan yararlanabilmek 3 ana koşula bağlanmıştır. Bunlar; işin kaybedilme şekli, prim 

ödeme koşulu ve İşkur’a başvurudur (Uğur, 2011: 103 - 105). 

İşin kaybedilme şekline ilişkin İşkur’un İşsizlik Sigortası tanımında da bahsedildiği üzere 

işçinin kasıt veya kusurunun bulunmaması esas alınmak üzere gerekli şartlar 4447 sayılı 

İşsizlik Sigortası Kanunu Madde 51’de İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Şartları başlığı 

altında belirtilmiştir. İlgili hükümde İşsizlik Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği dönemde 

yürürlükte olan 1475 Sayılı İş Kanunu’na atıfta bulunulmakta ve işçinin fesih şekillerinde bu 

kanunun esas alınacağı belirtilmektedir. Ancak 1475 sayılı kanunun ilgili maddelerinin 

yürürlükten kalkması ve günümüzde yerine 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçerli olması 

sebebiyle ilgili düzenleme artık 4857 esas alınarak yapılmaktadır. İş ilişkisi 4857’de 

düzenlemeyen basın çalışanları ile deniz çalışanları için ise, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 

Hakkında Kanun’un sözleşme fesih usullerine ilişkin maddeleri 4447’de esas alınmaktadır. 

İşin kaybedilme şekline ilişkin mevzuat hükümlerine kişi uymakta ise bu sigortadan 

yararlanabilmesi için bir diğer koşul prim ödeme koşulu olarak karşımıza çıkmaktadır. İşsizlik 

sigortasından yararlanabilmek için kişinin hizmet akdinin kanunda belirtilen şekilde sona 

erdiği gün itibariyle geriye dönük son 120 gün ilgili işverende hizmet akdine tabi olarak 

çalışmış olması ve hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile 

işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir (İşkur, 05.11.2019, iskur.gov.tr).  

Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olma koşulu bir taban koşul olmakla birlikte, 

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş kişilere 180 gün, 900 gün 

sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş kişilere 240 gün, 1080 gün sigortalı 

olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş kişilere ise 300 gün süre ile işsizlik sigortası 

desteği sağlanır (İşkur, 05.11.2019, iskur.gov.tr). 
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Son koşul ise bu şartları sağlayan kişilerin kuruma başvuru koşuludur. Bu haliyle işsizlik 

sigortasından yararlanmak kişinin irade beyanına dayanmakta ve hizmet akdinin feshini takip 

eden 30 gün içinde fiilen veya elektronik ortamda İşkur’a kişinin başvurması gerekmektedir 

(Uğur, 2011: 105).  

Belirtmek gerekir ki işsizlik sigortasının yukarıda belirtilen koşulları esasen yalnızca 

sigortanın işsizlik maaşı ediminden yararlanma durumu için geçerlidir. Sigortanın diğer 

edimleri olan; kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği veya ücret garanti fonu için 

aralarında benzerlikler olsa da farklı koşullar sıralanmaktadır. Bunlar dışında ise işsiz kalan 

birey, hangi fesih şekli ile işsiz kaldığı veya son istihdam süresi dikkate alınmaksızın işsizlik 

yardımları kapsamında yeni bir iş bulma konusunda İşkur üzerinden destek alabilir, meslek 

geliştirme ve yetiştirme eğitimlerinden faydalanabilir (Subaşı ve Yiğit, 2018: 138). 

 

2.4. İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları Dünya Örnekleri 

İşsizlik sigortası tanımı itibariyle kişiye işsiz kaldığı dönemlerde kısmi olarak gelir garantisi 

sağlayan bir uygulama olmakla birlikte her ülkenin işsizlik sigortası kapsamına girme ve 

dolayısıyla sigortadan yararlanma koşulları farklılık gösterebilmektedir. Kısaca inceleyecek 

olursak; Türkiye’de olduğu gibi Portekiz ve İtalya’da da gönüllü işsizlik hali işsizlik sigortası 

kapsamına girmezken Norveç, Avusturya ve Yeni Zelanda’da büyük oranda gönüllü işsizlik 

hali de işsizlik sigortası ile güvence altına alınmıştır (Venn, 2012: 15). 

Ayrıca ülkeler arasında sisteme dahil olabilmek için geçmiş istihdam süreleri esası da farklılık 

gösterebilmektedir. Örneğin Avusturya ve Yeni Zelanda’da işsizlik sigortası primli sistem 

içerisinde yer almayıp yalnızca vergiler ile finans edildiğinden sistemden yararlanmak kişinin 

istihdam geçmişine bağlı değildir. Bulgaristan, Kanada, Finlandiya, Fransa, Japonya, 

Hollanda ve Norveç gibi ülkelerde işsizlik sigortasından yararlanmak için 1 yıldan az bir 

süreye ait geçmiş istihdam dikkate alınırken Türkiye gibi ABD, Birleşik Krallık, İrlanda, 

İtalya ve Portekiz’de ise son 3 yıllık istihdam geçmişi işsizlik sigortasına dahil olabilmek için 

incelemeye alınır (Venn, 2012: 16). 

Özetle işsizlik sigortasının finansmanı, kapsamı ve sağladığı edimler ülkeler arası farklılık 

göstermekte ve bu temel farklılıklar aslında ülkelerin model aldığı sosyal güvenlik rejimlerine 

dayanmaktadır. Örneğin Almanya korporatist, ABD ve İngiltere anglo-sakson, İsveç ise 

demokrat sosyal güvenlik rejimi sistemini benimsemeleri sebebiyle buna bağlı işsizlik 

sigortası yapılanmaları da farklılaşmaktadır (Taşçı ve Yılmaz, 2010: 608 - 609). Türkiye’deki 

sosyal güvenlik rejimi itibariyle işsizlik sigortası; işçinin işten ayrılış şeklini ve geçmiş 

istihdam süresini esas alan, sisteme işçi, işveren ve devletin ortak katılımını öngören üçlü 

prim sistemi ile bu primlerin toplandığı bir işsizlik sigortası fonu temelinde uygulanmaktadır. 

 

2.5. İşsizlik Sigortası Fonu 

Fonun tanımı 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 47. Madde (g) bendinde; “İşsizlik sigortası 

primleri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratların, Devlet 

tarafından yapılacak katkı ve yardımların, ayrıca bu Kanun gereğince işçi ve işverenlerden 

alınacak ceza, gecikme zammı ve faizler ile diğer her türlü gelir ve kazançların toplandığı ve 

Devlet güvencesinde olan fon” şeklinde tanımlanmaktadır. İşsizlik sigortası fonu kurulduğu 

ilk dönemlerde öncelikle işsizlik sigortasını finanse etmek üzere kullanılmış, ardından ise 

fonda biriken paranın efektif kullanımını sağlamak üzere farklı aktif ve pasif istihdam 

politikalarında kaynak olarak değerlendirilmiştir (Yıldız, 2018: 41).  

Fonun temel geliri sayılabilecek primlerin toplanması görevi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 

sorumluluğunda olup fona ilişkin diğer görevler İşkur’a aittir (Taşçı ve Yılmaz, 2010: 618). 

Bu görevler İşkur’a bağlı bulunan İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı ile Fon Yönetimi ve 

Aktüerya Dairesi Başkanlığı’na verilmiştir (İşkur, 09.11.2019, iskur.gov.tr). 



9
th

 SCF International Conference on “The Future of European Union          Kahramanmaraş/Turkey 

and Turkey-EU Relations”                             21-23
th

 November 2019 
 

119 

 

İşsizlik sigortası fonunun gelirlerinden 4447 sayılı kanunun 53.maddesi gereği devlet 

tarafından herhangi bir kesinti yapılmamakta ve bu gelirler genel devlet bütçesine dahil 

edilmemektedir (Kocabaş ve Canbey Özgüler, 2019: 277). 

İşkur, Kasım 2000 tarihinden bugüne her ay işsizlik sigortası fonuna ilişkin gelir gider 

tablosunu ve diğer önemli bilgileri İşsizlik Fon Bülteni ismiyle kamuoyuna duyurmaktadır. 

Bu çalışmanın hazırlandığı tarih itibariyle en güncel bülten olan İşsizlik Fonu Bülteni 2019 

Eylül sayısına göre günümüzde bu fonun kullanım alanları şu şekilde sıralanır; 

 İşsizlik Ödeneği 

 Kısa Çalışma Ödeneği 

 Yarım Çalışma Ödeneği 

 Ücret Garanti Fonu Ödemesi 

 Aktif İşgücü Programları 

 İş Başı Eğitim Programları 

 Teşvik ve Destek Ödemeleri 

 Diğer Giderler 

Bahsi geçen bu bültene göre 2017 – 2018 ve 2019 Ocak - Eylül dönemine ait fonun gelir 

gider tablosu ise aşağıdaki gibidir; 

 

Tablo – 1: İşsizlik Sigortası Fonu Gelir ve Gider Tablosu (Bin TL) 2017 – 2019 (Ocak-Eylül) 
 2017 2018 2019 (Ocak – Eylül) 

TOPLAM GELİR  26.862.369  34.628.529  29.380.458  

İşçi ve İşveren Primi (%1 işçi, %2 İşveren)  11.666.289  13.877.888  12.098.371  

Devlet Katkısı  3.895.068  4.625.963  4.032.790  

Faiz Gelirleri  10.046.217  15.108.359  12.157.265  

Diğer Gelirler  1.254.795  1.016.320  1.092.032  

TOPLAM GİDER  13.344.259  23.705.145  26.824.105  

İşsizlik Ödeneği  4.895.131  5.865.518  7.519.010  

Kısa Çalışma Ödeneği  1.007  843  147.438  

Yarım Çalışma Ödeneği  22.425  24.811  23.359  

Ücret Garanti Fonu Ödemesi  25.848  81.027  119.224  

Aktif İşgücü Programları  3.771.274  4.904.236  5.660.554  

İşbaşı Eğitim Programları  1.900.276  1.851.971  2.168.961  

Teşvik ve Destek Ödemeleri  2.504.122  10.709.430  10.891.466  

Diğer Giderler  224.176  267.308  294.093  

Menkul Kıymet ve Nakit Fon Varlığı  116.720.522  127.643.906  130.200.259  

(Kaynak: İşkur, 2019, iskur.gov.tr). 

 

Fonun gider kalemlerinden olan işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği 

ve ücret garanti fonu ödemesine ilişkin tutarlara; hak edenlere yapılan ödemeler, kişiler adına 

ödenen sigorta primleri, damga vergisi, banka işlem giderleri ve kısa çalışma talebinin tespiti 

için yapılan harcırah giderleri dâhildir (İşkur, 2019, iskur.gov.tr). İşsizlik sigortası 

edimlerinden başta işsizlik ödeneği olmak üzere fondan finanse edilen tüm edimler ayrı ayrı 

önem taşımakla birlikte yaklaşık 3 yıllık veriler incelendiğinde kısa çalışma ödeneği 

verilerindeki 2019 yılı artışı oldukça öne çıkmaktadır.  Tabloya göre kısa çalışma 

ödeneğinden yararlananlara aktarılan tutar tüm giderler dahil olmak üzere 2017 yılında 

1.007.000TL iken, 2018 yılında 843.000TL, 2019 yılı Ocak – Eylül döneminde ise 

147.438.000TL olarak karşımıza çıkmakta. Kısa çalışma ödeneğinin gider tutarı 2019 yılı 

Ocak-Eylül döneminde, 2017 yılına oranla yaklaşık %146, aynı dönem 2018 yılına oranla 

yaklaşık %174 artmış görünmektedir. Bu durum kısa çalışma ödeneğinin detaylarını 

irdelemeyi gerekli kılmaktadır. 
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3. Türk Mevzuatına Göre Kısa Çalışma Ödeneği 

Mevzuat geçmişinin yakın tarihe dayandığını ifade edilebilen kısa çalışma ödeneğinin 

ekonomik büyüme ile ilişkisini yorumlayabilmek adına öncelikle kısa çalışma ödeneğinin 

kavramsal tanımı verilecek ardından mevzuat içeriği, uygulaması, ödeneğin miktarı ve dünya 

örneklerine değinilmeye çalışılacaktır. 

 

3.1. Kısa Çalışma Ödeneği Tanımı 

Kısa çalışma ödeneği, belirli sebepler nedeniyle işverenin işini belirli bir süre tamamen 

durduğu veya kısmen işin yapılma sürelerini kısalttığı, dolayısıyla işçi ücretlerini bir 

süreliğine tamamen veya kısmi olarak karşılayamadığı dönemlerde işverenin ve işçinin 

ekonomik darboğazdan çıkmasına devlet tarafından destek olunmasını amaçlayan bir 

uygulamadır.  

Çalışmanın ilk bölümünde de değinildiği üzere Türk mevzuatına ilk olarak 2003 yılında 4857 

sayılı İş Kanunu Madde 65 ile giren kısa çalışma kavramının bugünki halini alması 

30.04.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma 

Ödeneği Yönetmeliği ile olmuştur. 

İlgili yönetmeliğin 1. Maddesine göre bu ödenek; “25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran 

işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki 

haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti 

tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması” hallerinde uygulanır.  

Aynı yönetmeliğin 3. Maddesine göre; 

“Bölgesel kriz; ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette 

bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumları,  

Genel ekonomik kriz; ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke 

ekonomisini ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumları,  

Sektörel kriz; ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen 

sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı 

durumları, zorlayıcı sebep ise; işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden 

kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak 

çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile 

sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su 

baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları” ifade eder.  

O halde işverenin karşılaşacağı ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenler işverenin işine ait tüm 

birimleri etkileyebileceği gibi işyerinin önem arz eden yalnızca belirli bir birimini de 

etkilemiş olabilir (Uğraş, 2014: 55). 

 

3.2. Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması 

İlgili yönetmelikte bahsedilen genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile karşı karşıya 

kalan işverenin İşkur’a Kısa Çalışma Talep Formu ile yapacağı başvurunun ardından 

uygunluk tespiti İş Müfettişlerince yapılarak kısa çalışma ödeneği almasına ilişkin süreç 

başlatılır. Ancak belirtmek gerekir ki işletme tüm çalışanları için bu talepte bulunamamakta, 

işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışmanın başladığı tarih 

itibariyle, 4447 sayılı Kanunun 50. maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi 

ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması gereklidir (Kısa 

Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği, Md. 6). Bu durumda bir işçinin kısa çalışma 

ödeneğine dahil edilebilmesi için en az 120 gündür ilgili işverende hizmet akdi ile çalışıyor 

olmasının yanı sıra son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinin ödenmiş 

olması gerekmektedir. O halde işyerinde henüz yeni çalışmaya başlamış veya işveren ile yeni 
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çalışmaya başlamasa dahi istihdam geçmişi 3 yıldan az olan kişilerin kapsam dışı kalması söz 

konusudur. 

Kısa çalışmanın süresi ise; 3 ayı geçmemek üzere 4447 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde 

sayılan gerekçelerle; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir 

bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu 

aranmaksızın en az 4 hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasını ifade 

ederken bu maddeden anlaşılacağı üzere 45 saatlik haftalık çalışma süresinin en az 30 saate 

düşürülmüş olması koşulu aranmaktadır. Burada bahsi geçen 3 aylık süre 25.06.2019 tarihli, 

30813 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1198 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 

31.12.2019 tarihine kadar 3 aydan 6 aya uzatılmıştır. 

Kısa çalışma ödeneği uygulaması başta işverenin işçilik yükünü hafifleten, ardından işçinin 

tamamen gelirsiz kalmasını engelleyen bir uygulama olmakla birlikte aynı zamanda ekonomi 

açısında da işsizlik oranlarının artışını engelleyen ve bu kişilere yeni bir iş bulma yüküne 

katlanılma zorunluluğunu ortadan kaldıran üç taraf için de belirli ölçülerde olumlu sonuçları 

olan bir uygulama olarak değerlendirilebilir (Caniklioğlu, 2011: 6). Ancak belirtmek gerekir 

ki bu üç taraf içerisinden işçi tarafı, mevcut gelirinin altındaki bir gelire zorunlu bırakıldığı 

için bu uygulamadan tam menfaat değil ancak kısmi menfaat sağlayan taraf olarak 

nitelendirilmelidir. (Caniklioğlu, 2011: 6). 

İşverenin uygulamaya dahil olabilmesine ilişkin denetim ile uygulama süresince iş yerine 

yapılacak denetimler iş müfettişlerince yapılmakta, işverenin kısa çalışma ödeneğine hak 

kazanma koşulları hakkında verdiği bilgilerin aksine bir durum tespiti halinde ise ödenek 

durdurulmakta ve gerekiyorsa idari işlem başlatılabilmektedir (Özdemir,2019:264). 

 

3.3. Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarının Belirlenmesi 

Ödeneğin miktarına ilişkin ise aynı yönetmeliğin 6. Madde’sine göre “22/5/2003 tarihli ve 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesine göre işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin 

brüt tutarının %150’sini geçmemek üzere sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları 

dikkate alarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır ve işyerinde uygulanan 

haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak 

hesaplanır”. Bu süreye ilişkin işçinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu gereği ödenecek sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından Sosyal Güvenlik 

Kurumu’na aktarılır. 

Bu ödenek ücret niteliği taşımadığı için gelir vergisinden muaf olup yalnızca damga vergisine 

tabii olmakla birlikte nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemez 

(Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği, Md.7, (10)). 

 

3.4. Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Dünya Örnekleri 

Alman Federal İş Bulma Kurumu (Bundesagentur für Arbeit) kısa çalışma ödeneği 

(Kurzarbeitergeld) için; ekonomik nedenlerle veya kaçınılmaz bir olay nedeniyle olağan 

haftalık çalışma saatleri tüm şirket veya belirli bölümlerde geçici olarak kısaltıldığında, kısa 

çalışma ödeneğine başvurulabileceğini ve bu başvuru için Sosyal Kod Üçüncü Kitabı’nın 

(Sosyal Kod III) 95 ile 109 numaralı bölümlerinde yer alan şartların yerine getirilmesi 

gerektiğini belirtir (Alman Federal İş Bulma Kurumu, 29.10.2019, arbeitsagentur.de). 

Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını Geliştirme Vakfı - Eurofound (European Foundation 

for the Improvement of Living and Working Conditions) Almanya’da uygulanan kısa çalışma 

ödeneğini tanımlarken; işletmedeki çalışma süresinin azaltılmasının geçici ve kaçınılmaz 

olması gerektiğini vurgular ve bu ifadeyi şu örneklerle açıklar; ekonomik koşullar (yani 

talepte keskin bir düşüş), öngörülemeyen kazalar, mücbir sebep veya yapısal değişikliklerden 

dolayı kısa çalışma ödeneği alınabilir, ancak Türk İş Hukuku’nda Son Çare İlkesi olarak da 

adlandırılan, şirketin çalışma süresi hesaplarını dengelemek veya izin günleri vermek gibi kısa 
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süreli çalışmayı kullanmaktan kaçınmaya yardımcı olabilecek diğer tüm seçenekleri tüketmiş 

olması gerektiğini ifade eder. İşçiye ödenecek ödeneğe ilişkin ise; işçinin işveren tarafından 

ödenemeyen net ücretinin çocuk sahibi değilse %60’nın, çocuk sahibi ise %67’sinin 

ödeneceğini belirtir. 2018 için bu ücret Batı Almanya’da 6.500 Euro’yu, Doğu Almanya’da 

ise 5.800 Euro’yu aşmayacak şekilde sınırlandırılmış olup ödeme yapılacak süre 6 ay, devlet 

kararı ile en fazla 12 ay, işgücü piyasasında istisnai bir durum söz konusu ise 24 aya kadar 

uzatılabilmektedir. Bu ödenek ile kamu desteği kısmen işçilerin gelir kaybını telafi eder ve 

belirli bir sosyal güvenlik seviyesini korumalarına izin verir ki bu da satın alma güçlerini 

korumanın yanı sıra işveren temsilcileri ve çalışanlar arasında güçlü ve yapıcı bir ortaklık 

oluşturulmasını sağlayacaktır. Bu uygulamanın Almanya’da dünyaca ünlü şirketler olan yapı 

marketi zinciri Praktiker ile havayolu şirketi Lufthansa’da uygulandığı da bilinmektedir. 

(Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını Geliştirme Vakfı, 29.10.2019, eurofound.europa.eu). 

Eurofound’un 2010 yılında hazırladığı Germany: Short-time Working Allowance isimli 

rapora göre bu uygulama aslında 2008 küresel krizin işgücü piyasaları üzerindeki etkilerini 

azaltmak, kısalan çalışma sürelerinin üretim çıktıları üzerinde etkili olmasını önlemek 

amacıyla bir çok ülkenin başvurduğu bir yol olmuş ve Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, 

İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya ve Slovenya 2008 küresel kriz dönemlerinde bu kamu 

destek programını kullanmışlardır (Eurofound, 2010: 1). 

Türkiye’de kısa çalışma ödeneği için başvuru işveren tarafından yapılır ve bu başvuru için işçi 

onayı aranmazken İngiltere’de bu ödeneğe işçi başvuru yapar ancak başvuruyu yapabilmesi 

için işveren ile yaptığı iş sözleşmesinde bu hakkın yer alması şartı söz konusudur (İngiliz 

Resmi Devlet Sitesi, 28.10.2019, gov.uk). 

İrlanda’da durum İngiltere ile benzerdir. İşveren öncelikle çalışanına neden kısa süreli 

çalışmaya başvurmak zorunda kaldığını yazılı olarak bildirmeli ardından işçi ilgili kuruma 

başvuruda bulunmalıdır (İrlanda Vatandaş Danışma Kurulu, 28.10.2019, 

citizensinformation.ie).  

Görüldüğü üzere kısa çalışma dönemi esasen kriz dönemlerinde işverenlere bir tampon görevi 

görecek ve yeniden ekonomik anlamda toparlanmalarını sağlayacak bir kamu destek programı 

olarak birçok ülkede kullanılmaktadır. 

 

3.5. Kısa Çalışma Ödeneği Mevzuat ve Uygulamasının İşçi, İşveren ve Ekonomik Etki 

Yönüyle Avantajları 

İşveren açısından ekonomik darboğaz dönemlerinde işçi maliyetlerini azaltması yönüyle 

kuşkusuz bu uygulama işveren açısından avantajlı bir uygulamadır. İşverenin işçi çıkartması 

sonucu karşılaşabileceği olası prestij kaybını kısmi de olsa azaltabilecek bu uygulama aynı 

zamanda işverenin öngörülen süreden önce mevcut durumunun düzelmesi halinde işçilerini 

yeniden derhal tam zamanlı çalıştıracağını bilmesi sebebiyle güven duygusu yaşamasını 

sağlayacaktır. Ayrıca ödenek ilgili dönemin Genel Sağlık Sigortası primlerini de karşıladığı 

için işçi ve varsa işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödenek süresince sağlık 

yardımlarından yararlanma konusunda herhangi bir hak kaybı yaşamasını önlemektedir. 

Kısa çalışma ödeneğinden yararlandıktan sonra işverenin işçilerini ekonomik gerekçeler ile 

işten çıkartması halinde işçi açısından tazminat hakkedişi veya işsizlik maaşı hakkedişine 

ilişkin herhangi bir hak kaybı söz konusu olmayacaktır. Ek olarak ekonomik darboğaz 

döneminde doğrudan işçi çıkartmak yerine kısa çalışma ödeneği ile işverenin alternatif bir 

yola başvurduğu ve işini sürdürme konusundaki çabası işçi açısından işverenine karşı güven 

duygusunu arttırabilecektir. Bu başlıklar itibariyle uygulamanın işçi, işveren ve ekonomi ile 

ilişkisi noktasında olumlu etkileri olduğu açıktır. 

 

 



9
th

 SCF International Conference on “The Future of European Union          Kahramanmaraş/Turkey 

and Turkey-EU Relations”                             21-23
th

 November 2019 
 

123 

 

3.6. Kısa Çalışma Ödeneği Mevzuat ve Uygulamasının İşçi, İşveren ve Ekonomik Etki 

Yönüyle Dezavantajları ile Geliştirilebilir Yönleri 

Kısa çalışma ödeneği mevzuat gereği belirli durgunluk veya daralma dönemlerinde 

uygulanmaktadır. Ancak bu durgunluk veya daralma döneminden işverenin çıkması yalnızca 

kısa çalışma ödeneği desteği ile olası değildir. O halde kısa çalışma ödeneği bahsi geçen 

dönemler için ekonomik anlamda bir çözüm değil yalnızca destek uygulaması olarak kabul 

edilmelidir. 

İşçinin kısa çalışma ödeneği alınan dönemde, ki bu süre 6 aya kadar uzayabilmektedir, işçinin 

azalan gelirinin yanında yaşadığı psikolojik etmenler de göz önüne alınmalıdır. Bu noktada 

yurtdışı örneklerindeki gibi, kısa çalışma ödeneği alan işçinin ilgili dönemlerde düzenlenen 

çeşitli eğitim faaliyetlerine katılması sağlanarak hem mesleki gelişimi sağlanabilir hem de 

insan olmaktan gelen motivasyon ihtiyacı giderilebilir. Ayrıca emek piyasasında kısmen yer 

almadığı halde ödenek yardımı ile gelir elde eden işçinin yakın zamandaki olası işsizlik haline 

ilişkin mesleki bilgisini koruması ve arttırması bu noktada yeniden iş bulma sürecinde de 

işçinin pazarlık gücünü arttıracak ve dolayısıyla işsiz kalacağı dönemde alacağı işsizlik maaşı 

süresini kısaltarak devletin olası mali yükünü de görece azaltacaktır. 

Kısa çalışma ödeneğine dahil olma durumu işçinin tercihine bırakılmamakta ve işveren tercihi 

ile gerçekleşmektedir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak yerine bu gerekçe ile işten 

ayrılmak isteyen işçinin tazminat hakkı doğmamaktadır. Bu durum ise işçiyi kısa çalışma 

ödeneği süresince mevcut gelirinin altında bir gelir ile geçime zorunlu kılmaktadır. Bu süreç 

işverenin yetişmiş işgücünü kaybını önleyerek işveren açısından olumlu bir sonuç doğursa da 

işçinin emeğini kısmi olarak atıl duruma getirmekte ve kendi elinde olmayan gerekçeler ile 

işçinin gelir kaybına sebep olmakta, yeni bir işe geçiş için mevcut tazminat haklarından 

vazgeçmesini zorunlu kılmaktadır. 

Kısa çalışma ödeneği dönemi sonunda işveren darboğazdan çıkamaz ve ekonomik gerekçeler 

ile işçilerini işten çıkartmak durumunda kalırsa bahsi geçen işçilerin işsizlik sigortasından 

yararlanmaları olasıdır. Bu durumda işsizlik fonundan karşılanan kısa çalışma ödeneği bir 

bakıma başarısız sayılacak ve amacına ulaşamadığı için sistem işçilerin işsizlik ödeneklerinin 

maliyetine katlanmak durumunda kalacaktır. 

Ödenek kapsamında işçi için karşılanan SGK primleri ödenek tutarı ile orantılı olduğundan 

işçinin emekliliğine ilişkin prim ödemeleri kısa çalışma ödeneği döneminden önce ödenen 

primlerine göre görece daha az olacak ve uzun vadede emeklilik maaşının tutarına ilişkin az 

da olsa hak kaybı yaşamasına sebep olabilecektir. 

İşveren yalnızca istihdam geçmişi konusunda işsizlik ödeneği koşullarını sağlayan işçileri için 

ödeneğe başvurabilmektedir. Bu koşul; işçinin en az 120 gündür ilgili işveren ile çalışıyor 

olması ve 3 yıllık sigorta geçmişinde en az 600 gün işsizlik primi ödenmiş olması olarak 

belirlenmiş olup henüz işgücü piyasasına yeni katılmış ve yeteri kadar istihdam geçmişi 

olmayan işçileri sistem dışında bırakmaktadır. Dolayısıyla genç istihdamın ödenekten 

yararlandırılamadığı için işsiz kalması ve ülkedeki genç işsizlik oranlarının artması olasıdır. 

Kısa çalışma ödeneği alan işverenin, ödenek süresince, ödenek alamadığı işçilerini işten 

çıkartma haline ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığından bu uygulama tam anlamıyla 

işsizliği önleyecek bir uygulama olarak nitelendirilmemeli, hatta istihdam geçmişi kısa olan 

işçilerin öncelikli olarak işten çıkartılmalarına dahi sebep olabileceği göz önüne alınmalıdır. 

Ödenekten işçilere verilecek tutarda kişinin medeni durumu ve çocuk sayısı dikkate 

alınmamaktadır. Oysaki zaten kısa çalışma ödeneği ile işçi gelir azalması yaşamaktadır. Bu 

noktada Almanya uygulamasında olduğu gibi çocuk sahibi olan işçilerin ödenek tutarlarının 

daha yüksek oranlı belirlenmesi işçinin ve ailesinin geçimi için avantaj yaratacaktır. 

Ödeneğe esas alınan kriz haline ilişkin, krizin tespitine dair objektif koşullar mevzuatta 

belirtilmemiş olup konuya ilişkin tespit yetkisi iş müfettişlerine verilmiştir. Ancak bu konuda 

örneğin işletmenin bir önceki yıla göre üretiminin yüzdesel olarak belirli bir oranda azalması 
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veya gelirlerinin yüzdesel olarak belirli bir oranda azalması gibi daha objektif bir koşulun 

mevzuatta yer alması işverenlerin ödeneğe başvurmadan önce ödeneğe hak kazanma 

ihtimallerine ilişkin öngörüde bulunabilmeleri adına yararlı olacaktır. Birçok açıdan 

avantajları olan kısa çalışma ödeneğinin dezavantajları ve geliştirilebilir yönleri dikkate 

alındığında uygulamanın daha objektif bir mevzuat desteğine ihtiyacı olduğu açıktır. 

 

4. Türkiye’de Kısa Çalışma Ödeneği ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki 

Kısa çalışma ödeneği ekonomik zorluk dönemleri için tasarlanmış bir uygulama olması 

sebebiyle ödenekten yararlananların sayıları ve yapılan toplam ödeme miktarları ile ülkenin 

ekonomik göstergeleri arasında doğal bir bağ olması kaçınılmazdır. Bu noktada çalışmamızda 

bu bağ ödenekten yararlananlar ile ekonomik büyüme verileri arasında kurulmaya çalışılacak, 

ekonomik büyüme verisi olarak ise kişi başına düşen dolar cinsinden GSYH’nın yıllar 

içerisindeki büyüme oranları esas alınacaktır.  

 

4.1. Türkiye Kısa Çalışma Ödeneği Verileri 

İşkur’un her ay yayımladığı İşsizlik Fon Bülteni 2005 – 2019 (Ocak-Eylül) verilerine göre 

kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayısı ve bu kişilere ödenen miktarlar aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

 

Tablo – 2: Kısa Çalışma Ödeneği Aktarılan Kişi Sayısı ve Ödenen Miktarlar (2005 – 2019 

(Ocak-Eylül)) 

Yıl Kişi Sayısı Ödenen Miktar (Bin TL) 

2005 21 11 

2006 217 64 

2007 40 22 

2008 650 71 

2009 190.223 162.506 

2010 27.147 39.194 

2011 5.821 4.244 

2012 2.840 3.003 

2013 978 824 

2014 18 74 

2015 1.441 304 

2016 972 1.277 

2017 506 758 

2018 4.390 3.072 

2019 170.266 137.437 

Toplam 405.530 352.861 

(Kaynak: İşkur, 2019, iskur.gov.tr). 

 

Kısa çalışma ödeneği mevzuatı 2003 yılında düzenlenmiş olsa da uygulamanın ödemeye 

ilişkin ulaşılabilen ilk verileri 2005 yılına aittir. Tabloda görüldüğü üzere; bugüne kadar 

toplam 405.530 kişiye toplam 352.861.000TL ödeme yapılmıştır. Tabloda görülen ödeme 

tutarları SGK ve Genel Sağlık Sigortası primleri ile damga vergisini kapsamamakta, yalnızca 

kişilere ödenen toplam net tutarı ifade etmektedir. 

15 yıllık veriler incelendiğinde özellikle 2009 ve 2019 yıllarına ait verilerin diğer yıllara 

oranla çok daha yüksek oluşu dikkat çekmektedir. Bugüne kadar yapılan toplam ödemenin 

%46’sı 2009 yılında, yaklaşık %39’u ise 2019 Ocak-Eylül döneminde yapılmıştır. 
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Tabloyu son 3 yıllık veriler dahilinde ay bazına indirgeyecek olursak Eylül 2019’da 

yayınlanan veriler aşağıdaki gibidir; 

Tablo – 3: Kısa Çalışma Ödeneği Aktarılan Kişi Sayısı ve Ödenen Miktarlar (2017 – 2019 

(Ocak-Eylül)) 
 2017 2018 2019 

Aylar Kişi Sayısı 
Ödenen Miktar 

(Bin TL) 
Kişi Sayısı 

Ödenen Miktar 

(Bin TL) 
Kişi Sayısı 

Ödenen Miktar 

(Bin TL) 

Ocak 125 143 6 13 26.562 18.800 

Şubat 31 29 1 2 36.139 24.598 

Mart 54 106 0 0 35.850 27.966 

Nisan 51 121 17 61 23.259 20.946 

Mayıs 2 3 20 47 11.964 10.273 

Haziran 25 55 1 1 9.638 7.435 

Temmuz 28 65 32 89 6.328 5.987 

Ağustos 21 46 0 0 9.687 9.704 

Eylül 15 25 143 331 10.839 11.728 

Ekim 38 56 4 12 . . 

Kasım 95 75 43 116 . . 

Aralık 21 34 4.123 2400 . . 

Toplam 506 758 4.390 3.072 170.266 137.437 

(Kaynak: İşkur, 2019, iskur.gov.tr). 

 

Tabloda görüldüğü üzere kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayıları ve buna bağlı 

ödenen miktarlar 2018 Aralık ayından başlamak üzere hızla artmakta 2019 Şubat ayında 

bugüne kadarki en yüksek rakama ulaşmakta, 2019 dönemi içerisinde veriler düşüş eğilimi 

gösterse de aynı ayın 2017 ve 2018 yılı ile kıyasında hala oldukça yüksek oldukları 

görülmektedir. 

Kısa çalışma ödeneği verilerinin artış gösterdiği dönemleri yorumlayabilmek için ilgili 

dönemlerin ekonomik büyüme verilerini de göz önüne almakta fayda olduğu açıktır. 

 

4.2. Türkiye Ekonomik Büyüme Verileri 

Türkiye’nin ekonomik büyümesine ilişkin veriler, kişi başına düşen GSYH’nin dolar 

cinsinden yıllar içerisindeki değişim oranı şeklinde esas alınacaktır. Kısa çalışma ödeneğine 

ilişkin veri serimiz 2005 yılında başladığı için benzer şekilde ekonomik büyüme verilerinde 

de 2005 başlangıç yılı olacaktır. 

 

Tablo – 4: Dolar Cinsinden Kişi Başına GSYH Büyüme Oranları (2005 – 2018) 
Yıl Kişi Başına Düşen GSYH (Dolar) Büyüme Oranı (%) 

2005 7.384,25 22,24 

2006 8.035,38 8,82 

2007 9.711,87 20,86 

2008 10.854,17 11,76 

2009 9.038,52 -16,73 

2010 10.672,39 18,08 

2011 11.335,51 6,21 

2012 11.707,26 3,28 

2013 12.519,39 6,94 

2014 12.095,85 -3,38 

2015 10.948,72 -9,48 

2016 10.820,63 -1,17 

2017 10.499,75 -2,97 

2018 9.311,37 -11,32 

(Kaynak: Dünya Bankası, 2019, databank.worldbank.org). 

 



9
th

 SCF International Conference on “The Future of European Union          Kahramanmaraş/Turkey 

and Turkey-EU Relations”                             21-23
th

 November 2019 
 

126 

 

Ekonomik büyümeye ilişkin esas alınan kişi başına düşen dolar cinsinden gayri safi yurtiçi 

hasıla verilerine göre 2005 yılında yaklaşık 7bin dolar olan kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla 

miktarı, 13 yıllık süreç içerisinde yaklaşık 12bin500 dolara kadar çıkmış, son verilere göre ise 

2018 yılında yaklaşık 9bin dolar olarak açıklanmıştır. Bu miktarlara bağlı olarak hesaplanan 

büyüme oranlarımıza göre; 2005 yılında yaklaşık %22 büyüyen ekonomi, 13 yıllık süreç 

içerisinde bir önceki yıla oranla büyüdüğü yılların yanında dönem dönem daralmalar da 

yaşamış bu daralma oranları yaklaşık %16’ya kadar çıkmış, son olarak 2018 yılında ise bir 

önceki yıla göre ekonomi yaklaşık %11 daralma göstermiştir. Ekonomik daralmaların 

yaşandığı dönemler kadar ekonomik büyümenin yaşandığı dönemler de önem arz 

etmekteyken, çalışmamızın içeriği gereği ekonomik daralma dönemleri ve bu dönemlerdeki 

kısa çalışma ödeneği verilerini incelemek önceliğimiz olacaktır. 

 

4.3.Kısa Çalışma Ödeneği ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki 

Kısa çalışma ödeneği tanımı gereği ekonomik, bölgesel veya sektörel krizler ile zorlayıcı 

sebeplerin varlığı halinde başvurulan bir destek programı niteliğindedir. Bu durumda 

ekonomik büyüme verilerinin önceki dönemlere göre azaldığı ve hatta negatif sonuç verdiği 

dönemlerde kısa çalışma ödeneği verilerinin artış göstermesi olasıdır.  

 

Tablo – 5: Kişi Başına GSYH ($) ve Büyüme Oranları ile Kısa Çalışma Ödeneğinden 

Yararlanan Kişi Sayıları ve Büyüme Oranları Karşılaştırılması (2005 – 2019(Ocak-Eylül)) 

 Yıl 
Kişi Başına GSYH 

($) 

Kişi Başına GSYH 

($) Büyüme Oranı 

Kısa Çalışma 

Ödeneğinden 

Yararlanan Kişi 

Sayıları 

Kısa Çalışma 

Ödeneğinden 

Yararlanan Kişi 

Sayıları Büyüme 

Oranları 

2005 7.384,25 22,24 21 0 

2006 8.035,38 8,82 217 933,3 

2007 9.711,87 20,86 40 -81,6 

2008 10.854,17 11,76 650 1.525 

2009 9.038,52 -16,73 190.223 29.165,1 

2010 10.672,39 18,08 27.147 -85,7 

2011 11.335,51 6,21 5.821 -78,6 

2012 11.707,26 3,28 2.840 -51,2 

2013 12.519,39 6,94 978 -65,6 

2014 12.095,85 -3,38 18 -98,2 

2015 10.948,72 -9,48 1.441 7.905,6 

2016 10.820,63 -1,17 972 -32,5 

2017 10.499,75 -2,97 506 -47,9 

2018 9.311,37 -11,32 4.390 767,6 

2019 

(Ocak-Eylül) 
. . 170.266 3.778,5 

 (Kaynak: Dünya Bankası, 2019, databank.worldbank.org ve İşkur, 2019, iskur.gov.tr). 

 

Kişi başına dolar cinsinden hesaplanan gayri safi yurtiçi hasılanın yıllar içerisindeki miktarı 

ve büyüme oranları ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayılarının miktarı ve yıllar 

içerisindeki büyüme oranları tabloda yer almakta olup ilgili veriler ile zaman serisi yapılmak 

istenmiş ancak veriler arasındaki %81,6 daralmadan %1.525’e büyümeye geçiş veya %98,2 
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daralmadan %7.905’e büyümeye geçiş gibi seride açıklanamayacak oranlardaki daralma ve 

büyümelerin varlığı sebebiyle bu analiz yöntemi kullanılamamıştır. Bu anlamda veriler tablo 

aracılığı ile yorumlanmaya çalışılacaktır.  

Tabloya göre; öncelikle 2007 yılında bir önceki yıla göre %20,86 büyüyen ekonomiye 

karşılık kısa çalışma ödeneğinden yararlananların sayısı %81,6 azalmıştır. Bu durum 2007 yılı 

için ekonomik büyümenin istihdama yansıdığı ve bu büyümenin kısa çalışma ödeneğinden 

yararlanan kişi sayılarının bir önceki yıla kıyasla azalması ile sonuçlandığını göstermektedir. 

2008 yılında bir önceki yıla oranla ekonomi %11,76 büyümesine rağmen kısa çalışma 

ödeneğinden yararlanan kişi sayıları bir önceki yıla oranla %1.525 artmıştır. Bu durumda 

ekonomik büyümenin istihdam yaratmayan bir büyüme olabileceği yorumunu beraberinde 

getirmektedir. Ayrıca burada dikkat edilmesi gereken bir diğer ayrıntı ilgili yılda dünyanın 

içerisinde bulunduğu küresel ekonomik kriz olgusudur. Bu küresel krizden ülke ekonomisi 

büyüme oranları anlamında görece etkilenmemiş veya başka ülkelere kıyasla daha az 

etkilenmiş olsa da istihdamın bu krizden etkilenmesi sebebiyle ödenekten yararlanan kişi 

sayılarının artmış olabileceği yorumu doğmaktadır. 2009 yılında, ki bu yıl az önce bahsi 

geçen küresel ekonomik krizin varlığı ekonomik büyüme verileri ile de gözlemlenmektedir, 

ekonomi %16,73 daralma yaşarken kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayısı mevzuatın 

oluşturulduğu günden bugüne ulaştığı en yüksek büyüme oranına ulaşmış ve bir önceki yıla 

oranla %29.165 artmıştır.  

2009’u izleyen 4 yıl boyunca ekonomik büyüme ile paralel olarak kısa çalışma ödeneği 

yararlanıcı sayıları azalma göstermiştir.  

2014’e gelindiğinde %3,38’lik ekonomik daralmaya rağmen kısa çalışma ödeneğinden 

yararlanan kişi sayıları azalmaya devam etmiş ve bir önceki yıl göre %98,2 azalma 

göstermiştir. Burada sağlıklı yorum yapabilmek için 2015 verilerini de incelemek yerinde 

olacaktır. 2015’de ekonomideki daralma %9,48 olarak hesaplanmış bununla birlikte kısa 

çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayıları %7.905 oranla artmıştır. Bu durum bizlere kısa 

çalışma ödeneğin yararlanıcılarının oransal artışını tek bir yıla ait oranlamalar ile açıklamanın 

güç olacağını, kısa çalışma ödeneğinin başlangıcının belirli prosedürler sonrası olması 

sebebiyle, ödeneğe ihtiyaç duyulduğu andan ancak bir süre sonra ödenekten yararlanabilme 

imkanının olduğunu ve ayrıca ödeneğin 6 aya kadar uzatılabilen süresi de dikkate alındığında, 

ödenek kullanıcılarının 6 aya kadar yararlananlar arasında bulunabileceğini ve bunun da 

oranları etkileyebileceğini bizlere göstermektedir. 

2016’da ekonomi %1,17 daralma yaşarken kısa çalışma ödeneği verilerinin %32,5 daralma 

yaşamasının yegane nedeni ise, bir önceki yılda yaşanan %7.905’lik artıştır.  

2017 yılında da benzer bir tablo ile ekonomi %2,97 daralmasına rağmen kısa çalışma 

ödeneğinden yararlanan kişi sayıları %47,9 azalma göstermiştir. Bu noktada ekonominin 

daralmasına rağmen ödenekten yararlanan kişi sayılarında artış olmaması, ilgili dönemde 

uygulanan çeşitli istihdam arttırıcı ve mevcut istihdamı koruyucu teşvik programları ile 

bağdaştırılabilir. 

Son olarak 2018 yılında ise ekonomik daralma %11,32 olarak hesaplanırken, kısa çalışma 

ödeneğinden yararlanan kişi sayıları %767,6 artış göstermiştir. Bu artış 2019 yılında da hızla 

devam etmekte, henüz 2019 yılı sona ermediği için yıllık ekonomik büyüme verisi elimizde 

bulunmasa da kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayısının neredeyse 2008 küresel 

ekonomik krizin etkisini gösterdiği 2009 yılında ödenekten yararlanan 190bin kişi üst sınırına 

çok yaklaştığı, 170bin kişiye geldiği görülmekte ve yüzdesel olarak bir önceki yıla göre 

ödenekten yararlanan kişi sayılarının %3.778 oranla arttığı hesaplanmaktadır. 

Bugüne kadar ekonomik daralma dönemlerini nerdeyse paralel ancak çok daha yüksek 

oranlarda artış ile izleyen kısa çalışma ödeneği yararlanma oranları bizlere 2019 ekonomik 

büyüme verilerinin negatif çıkabileceği, büyüme oranı pozitif çıksa dahi bunun istihdam 

yaratmayan bir büyüme olacağı gibi bazı alanlarda öngörüde bulunma imkanı vermektedir. 
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Tablodaki tüm veriler özetinde kısa çalışma ödeneğinin amacı itibariyle ekonomik büyüme ile 

ilişik olduğu ve büyüme oranlarından etkilendiği açıktır.  

Bu noktada ekonomik büyüme ile ilişiği olduğu kanısına vardığımız kısa çalışma ödeneği 

mevzuatı ve uygulamasını işçi, işveren ve ekonomik etki yönüyle ele aldığımızda avantajlı 

yönleri ile dezavantajlı ve geliştirilebilir yönlerini sıralamak yerinde olacaktır. 

 

5. Sonuç 

Kısa çalışma ödeneği mevzuata 2003 yılında girmiş, 2005 yılında uygulanmaya başlamış, 

temelini işsizlik sigortası fonundan alan, işçi, işveren ve devlet aktörlerinin katılımıyla üçlü 

bir yapı olarak kurgulanmış, ekonomik zorluk dönemlerinden çıkışa destek anlamında 

başvurulabilecek bir yol olarak öngörülmüştür. Bu uygulamanın Türkiye dışında birçok 

ülkede de varlık göstermesi, ekonomik daralma dönemlerinde ekonomi aktörleri için kabul 

görmüş bir yardımcı program olduğu yorumunu doğurmaktadır. Ekonomik büyüme ile ilişik 

olmasının yanı sıra, tam anlamıyla büyüme verileri ile eş değer oranlarda sonuç vermediği, 

büyümenin istihdam yaratıp yaratmamasına veya reel sektöre kısa sürede etki edip 

etmemesine ilişkin bir bilgi kaynağı olabileceği düşünülmektedir. Uygulamanın avantaj ve 

dezavantajları dikkate alındığında ise çoğunlukla işvereni korumak ve ekonomik istikrarı 

yeniden sağlamada bir destek mekanizması olarak görülmekle birlikte işçi için tamamen gelir 

kaybı yerine kısmi gelir kaybı ile olası işsizlik durumuna geçişin bir ön safhası olarak bu 

ödeneği yorumlamak mümkündür.  

Bu çalışmayla birlikte kısa çalışma ödenek mevzuatının yapılandırılması ile daha objektif 

koşullarla uygulamanın devam edebileceği, böylece avantajlı yönlerinin artacağı ve 

dolayısıyla ekonomiyle olan ilişkisinin güçleneceği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Nakit Akış Modelleri ve Analizi: BİST’te Faaliyette Bulunan 

Tekstil Sektöründe Bir Uygulama 
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Özet 

Uzun yıllar işletmelerin performanslarının değerlendirilmesinde tahakkuk esasına dayalı olarak hazırlanan 

bilanço ve gelir tablosu kullanılmaktaydı. Bu tablolara nakit esasına göre hazırlanan nakit akış tablosu da 

eklenmiştir. Nakit akış tablosu dönem içindeki nakit hareketlerinin faaliyetlere göre kaynaklarını ve kullanım 

yerlerini göstermektedir. Uluslararası muhasebe standartları nakit akış tablosu ile ilgili bir format geliştirmiştir. 

Geliştirilen bu formatla birlikte tablo analizlere daha faydalı hale getirilmiştir. Bu formatta nakit akışları işletme, 

yatırım ve finansman faaliyetleri olarak sınıflandırılmıştır.  

Yapılan çalışmalarda yatırım ve finansman faaliyetlerindeki nakit akışları pozitif veya negatif olma durumlarına 

göre 8 modelde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma modelinde faaliyetlerden elde edilen nakit akış tutarlarının 

büyüklüğü ve küçüklüğü dikkate alınmamıştır. 

Bu çalışmada işaretleri aynı fakat farklı büyüklükte nakit akışına sahip olan firmalar aynı model içerisinde 

derecelendirme yapılarak sıralanmıştır. Bu derecelendirme ise normalizasyon işlemi ile gerçekleştirilmiştir. 

İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit tutarları yer aldıkları modele ait işaretlerinin etkilenmemesi için 

“vektörel normalizasyon yöntemlerinden karekök” yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışmada BİST‟te kayıtlı “Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri” sektörüne ait, 22 şirketin verileri analiz edilmiştir. 

2008-2012 yıllarına ait beş yıllık nakit akış tabloları kullanılmıştır. İlgili tarihlerde bu sektöre ait olan 22 şirketin 

16‟sının beş yıllık nakit akış tablolarına ulaşılabilmiştir. Dolayısıyla çalışma bu şirketlerin nakit akış tabloları ile 

sınırlı tutulmuştur. Şirketler hem belirtilen 8 modele göre sıralanmış hem de nakit akış tutarlarına göre 

derecelendirilerek sıralanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nakit akışları,  nakit akış modelleri, tekstil sektörü 

JEL Sınıflandırması: M40, M41 

 

Cash Flow Models and Analysis: An Application in Textile Sector 

Operating in BİST 

Abstract 

For many years, the balance sheet and income statement prepared on an accrual basis were used to evaluate the 

performance of the enterprises. Cash flow statement prepared on cash basis was added to these tables.The cash 

flow statement shows the sources and uses of cash movements in the period according to activities. International 

Accounting Standards have developed a format related to the cash flow statement. With this format, the table has 
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become more useful for analysis.In this format, cash flows were classified as operating, investment and 

financing activities. 

In these studies, cash flows in investment and financing activities are classified in 8 models according to their 

positive or negative status. In this classification model, the magnitude and smallness of cash flow amounts 

obtained from operations are not taken into consideration. 

In this study, firms whose marks have the same but different size cash flow are ranked by rating in the same 

model. This grading was carried out by normalization process.The “square root of vectorial normalization 

methods” method was used to ensure that the cash amounts obtained from operating activities are not affected by 

the marks of the model in which they are located. 

In the study, data of 22 companies belonging to the sector of “weaving, clothing and leather” from companies 

registered in BIST were analyzed.The five-year cash flow statements for the years 2008-2012 were used. Five-

year cash flow statements of 16 of the 22 companies belonging to this sector have been reached on the relevant 

dates. Therefore, the study is limited to the cash flow tables of these companies. Companies are ranked 

according to the 8 models  specified and ranked according to their cash flow amounts. 

Keywords: Cash flows, cash flow models, textile sector 

JEL Classification: M40, M41 

 

1. Giriş 

İşletmelerin performanslarının değerlendirilmesinde tahakkuk esasına göre hazırlanan bilanço 

ve gelir tablosu kadar nakit esasına göre hazırlanan nakit akış tablosu da dönem içindeki nakit 

hareketlerinin kaynaklarını ve kullanım yerlerini göstermesinden dolayı önemli bir tablo 

olarak yerini almıştır. İşletme, yatırım ve finansman faaliyetleri sonucu firmalar tarafından 

üretilen nakit akışlarının değerlendirilmesinde, bu nakit akışlarının hangi faaliyetlerden 

sağlandığı ve hangi faaliyetler tarafından kullanıldığının analizi oldukça önemlidir. Bu 

konuyla ilgili Gup ve diğerleri (Orhan ve Başar, 2015:111) işletme, yatırım ve finansman 

faaliyetlere göre nakit akışlarının pozitif veya negatif olma durumlarına göre 8 değişik profil 

oluşturmuşlardır. Dolayısıyla nakit akışları pozitif ve negatif olma durumlarına bakılarak 

birbirinden farklı 8 firma Modeli de ortaya çıkmıştır. 

Bu yöntemde firmaların değerlendirilmeleri nakit akış tablosunda yer alan işletme, yatırım ve 

finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif veya negatif olma durumları 

göz önünde bulundurularak analizler yapılmaktadır. Söz konusu 8 nakit akış profilleri, 

faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının büyüklüklerini dikkate alınmadan, negatif ve 

pozitif olmalarına göre değerlendirilmektedir. Dolayısıyla yöntemde sağlanan bilginin anlamlı 

olabilmesi, faaliyetlerdeki dönemler arasında olan değişime, kalemlerin oluşum şekline ve 

büyüklüğüne bağlıdır (Orhan ve Başar, 2015:111-112). 

Firmaların bu 8 profile göre değerlendirilmesinde karşılaşılan en büyük sorun işletme, yatırım 

ve finansman faaliyetlerinden nakit akışlarıyla ilgili sadece işaretlerin(+,-) dikkate alınması ve 

faaliyetlerden elde edilen nakit akışı tutarlarında farklar olmasına rağmen firmaların sadece 

aynı işareti taşıyan nakit akışına sahip olmalarından dolayı aynı profildeyer almasıdır. Bu 

sorunu çözmek için işaretleri aynı fakat farklı büyüklükte nakit akışına sahip olan firmalar 

aynı model içerisinde derecelendirilmiştir. Bu derecelendirme ise normalizasyon işlemi ile 
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gerçekleştirilmiştir. İşletme faaliyetlerinin başlangıç orantılarının korunması ve yer aldıkları 

modele ait işaretlerinin etkilenmemesi için “vektörel normalizasyon yöntemlerinden karekök” 

yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemden elde edilen ağırlıklar aynı modelde yer alan firmaların 

o modele ait uyum dereceleri olarak kabul edilmiştir. Böylece firmaların işletme, yatırım ve 

finansman faaliyet nakit akışlarının işaretleri aynı olsa da, tutarlardaki büyüklük-küçüklükler 

de dikkate alınarak daha rasyonel analiz yapılabilmesi amacıyla firmalar aynı profil içinde 

olmalarına rağmen kendi aralarında derecelendirilerek sıralanmıştır.  

Çalışmada BİST‟e kayıtlı olan şirketlerden “Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri” sektörüne ait 

olan 22 şirketin 2008 ile 2012 yıllarına ait beş yıllık nakit akış tabloları analize tabi 

tutulmuştur. İlgili tarihlerde sektöre ait olan 22 şirketin 16‟sının beş yıllık nakit akış 

tablolarına ulaşılabilmiştir. Dolayısıyla çalışma bu şirketlerin nakit akış tabloları ile sınırlı 

tutulmuştur. Şirketler hem belirtilen 8 modele  göre sıralanmış hem de nakit akış tutarları göz 

önüne alınarak sıralanmıştır. 

2.Literatür Taraması 

Bruwer ve Hamman (2005), bu çalışmada Güney Afrikalı sanayi şirketlerinin (1993, 1996, 

2002 yılları ) nakit akış profillerini analiz etmişlerdir. Yaşam döngüsü teorisi, belirli nakit akış 

profilleriyle ilişkilendirilerek analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda işletme yaşam döngüsü 

teorisine göre “olgun şirketlere” işletme faaliyetlerinden pozitif, yatırım faaliyetlerinden 

negatif, finansman faaliyetlerinden negatif nakit akışı olan (model 2) sık rastlanmıştır. 

Karğın ve Aktaş (2011), çalışmalarında nakit akış tablosunun firma hakkında daha doğru 

analiz sonucu verebilmesi için diğer analiz teknikleri ile beraber kullanılması gerektiğini 

ortaya koymayı amaçlamışlardır. Söz konusu amaç doğrultusunda, halka açık olan inşaat 

sektöründeki bir işletmenin TMS 7‟ye göre düzenlenmiş 2006-2010 yıllarına ait nakit akış 

tablolarını karşılaştırmalı tablolar, eğilim yüzdeleri, rasyo analizi ve “nakit akışlarının 

sağlandığı faaliyetler modeli” yöntemlerinden faydalanılarak analize tabi tutulmuştur. 

Çalışmanın sonucunda; çalışmada ayrıntılı bir şekilde açıklanan “nakit akışlarının sağlandığı 

faaliyetler modeli” yönteminin diğer analiz yöntemleri ile birlikte kullanıldığında; işletme 

hakkında daha doğru, daha detaylı analiz sonucu alınmasını sağladığı ortaya konulmaktadır. 

Bunlara ek olarak analiz edilen şirketin analiz süreci boyunca (yalnızca 2008 yılı dışında) 

model 2 (başarılı işletme) profiline sahip olduğu görülmektedir. 

Aktaş ve diğerleri (2012), çalışmalarında halka açık olan 176 işletmenin 2007-2010 yıllarına 

ait TMS 7‟ye göre hazırlanmış nakit akış tablolarını “Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler 

Yöntemine” göre analiz etmişlerdir. Söz konusu olan analiz; yıl, sektör ve işletmelerin aktif 

büyüklüğüne göre gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuncunda, analize dahil edilen 

işletmelerin nakit akışları, yıl, sektör ve aktif büyüklüklerine göre model 2, model 4 ve model 

6 profillerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Orhan ve Başar (2015), çalışmalarında Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksinde bulunan 

işletmelerin, seçilmiş finansal oranlar ile nakit akış profilleri arasındaki ilişkiyi 
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araştırmışlardır. Söz konusu amaçla; 2008-2013 yıllarına ait finansal tabloları üzerine 3 spor 

kulübü, 33 mali sektör ve finansal tablolarına ulaşılamamış olan 9 işletmeyi, analiz dışı 

bırakarak 55 işletmeyi analiz etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda model 2 (başarılı işletme) 

profiline en fazla rastlanılmıştır. Model 2 profiline sahip işletmelerin finansal oranları, diğer 

profillerde olan işletmelerin finansal oranlarıyla karşılaştırıldığında; aktif büyüklüğünün 

model 3, model 6 ve diğer işletmelerden; net kar büyüme oranı, aktif karlılığı oranı, öz 

kaynak karlılığı oranlarının yalnızca model 4 deki işletmelerden; model 4, model 6 ve model 

8 den borç/aktif toplamı oranının istatiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. İstatiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmeyen oran ise aktif büyüme 

oranıdır. 

Shamsudin ve Kamaluddin (2015), çalışmalarında 2006-2013 yılları arasında Malezya‟da 

işlem göre 124 halka açık şirketin nakit akış profillerini analiz etmişlerdir. Bu çalışmada sekiz 

tip nakit akışı modeli incelenmiştir. Sonuçlar finansal açıdan sıkıntılı ve finansal açıdan 

sağlıklı şirketler arasında farklı nakit akış şekillerinde de önemli farklılıklar olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

Karadeniz (2017), çalışmasında Amerika kıtasından 25, Avrupa kıtasından 51, Asya-Pasifik 

kıtasından ise 131 tane olmak üzere toplamda 207 tane „halka açık konaklama işletmesini‟ 

nakit akış performanslarını, uluslararası olarak karşılaştırmalı bir şekilde “Nakit Akışlarının 

Sağlandığı Faaliyetler Yöntemine” göre analiz edip,  söz konusu analize 2013-2015 yıllarına 

ait  „nakit akış tablolarını‟ dahil etmiştir. Söz konusu araştırma yıl, kıta ve Türkiye bazında 

yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda incelenen işletmelerin yıl, kıta ve Türkiye bazında; model 

2 (başarılı işletme), model 4 (büyüyen işletme) ve model 3 (gerileyen ve yeniden yapılanan 

işletme) profillerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. 

3. Araştırmanın Yöntemi 

3.1 Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi  

„Nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler yöntemine‟ göre, nakitlerin izlendiği sekiz ana profil 

(Orhan ve Başar, 2015:111) ve kullanılan dereceleme yöntemi(Arslan ve Bircan, 2018) şu 

şekildedir:  

Tablo 1: Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yönteminde Modeller 

MODELLER 
İŞLETME 

PROFİLLERİ 

İşletme 

faaliyetlerinden 

nakit akışı 

Yatırım 

faaliyetlerinden 

nakit akışı 

Finansman 

faaliyetlerinden 

nakit akışı 

Model 1 Nadir Durum + + + 

Model 2 Başarılı İşletme + - - 

Model 3 
Gerileyen veya Yeniden 

Yapılanan İşletme 
+ + - 

Model 4 Büyüyen İşletme + - + 

Model 5 Küçülen İşletme - + + 

Model 6 Genç İşletme - - + 
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Model 7 
Likiditasyona Giden 

İşletme 
- + - 

Model 8 Nadir Durum - - - 

(Karadeniz, 2017:173). 

Tablo 1‟de bulunan modellerin açıklamaları aşağıda sırasıyla yer almaktadır. 

Model 1 (İFNA+,YFNA+,FFNA+) (nadir durum) : Bu modelde işletme, yatırım ve 

finansman faaliyetlerinden pozitif (+,+,+) nakit akışı elde edilmektedir. Firma duran 

varlıklarını satmakta ve aynı zamanda sermayesini veya yabancı kaynaklarını artırmaktadır. 

Bu profil sık rastlanılan bir durum değildir. Firmalar için geçici bir durum olarak 

görülmektedir. Çünkü firma yakın gelecekte stok alacağı, kullandığı kredi uzun vadeli de olsa 

kredi borçlarının anapara ve faizlerini bir gün ödeyeceği, üretim kapasitesini artırmak 

amacıyla sattığı duran varlıklarının yerine yenilerini alacağı düşünülmektedir. Bu modeldeki 

firmaların, çeşitli oranlarının hesaplanması sonucunda; negatif büyüme oranına sahip, toplam 

varlıkları tutarlarında azalma ve genelde karlı olmayan firmalar olduğu gözlemlenmiştir 

(Orhan ve Başar, 2015: 112). 

Model 2 (İFNA+,YFNA-,FFNA-) (başarılı firma): Bu modelde işletme faaliyetlerinden 

pozitif nakit akışı söz konusu iken, yatırım ve finansman faaliyetlerinden negatif nakit akışı 

söz konusudur. Firma işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleriyle duran varlık 

alımlarını gerçekleştirmekle birlikte, borçlarının anapara ve faiz tutarlarını veya temettü 

ödemelerini yapmaktadır. Bu modeldeki firmaların başarılı oldukları söylenebilir. Bu modele 

sık rastlanmaktadır (Karğın ve Aktaş, 2011: 10). 

Model 3 (İFNA+,YFNA+,FFNA-) (gerileyen veya yeniden yapılanan firma ): Bu modelde 

işletme ve yatırım faaliyetlerinden pozitif nakit akışı gerçekleşirken, finansman 

faaliyetlerinden negatif nakit akışı gerçekleşmektedir. İşletme ve yatırım faaliyetlerinden elde 

edilen nakit ile borç ve temettü ödemeleri yapılmaktadır. Bu modelde firmanın duran 

varlıklarını satarak nakit girişi söz konudur. Dolayısıyla yatırım faaliyetlerinden pozitif nakit 

akışının görülmesi nadir bir durumdur (Bodur, 2015: 64). 

Model 4 (İFNA+,YFNA-,FFNA+) (büyüyen firma):Bu modelde işletme ve finansman 

faaliyetlerinden pozitif nakit akışı sağlanırken, yatırım faaliyetlerinden negatif nakit akışı 

gerçekleşmektedir. Genellikle büyüyen firmalar bu modele girmektedir. Bu modelde işletme 

faaliyetinden elde edilen nakit girişlerinin yatırım faaliyetlerinin finansmanında yeterli 

olmadığı anlaşılmaktadır. Firma yatırımlarını ancak ya borç bularak veya yeni ortaklar 

bularak finanse edebilmektedir. Büyümeye yönelen firmalar bu modelde daha çok görülür 

(Eğe, 2015: 57). 

Model 5 (İFNA-,YFNA+,FFNA+)  (küçülen firma): Bu modelde işletme faaliyetlerinden 

negatif nakit akışı gerçekleşirken, yatırım ve finansman faaliyetlerinden pozitif nakit akışı 

gerçekleşmektedir. Çok karşılaşılmayan bir durumdur. Daha çok küçülmeye giden firmalarda 

görülür. İşletme faaliyetlerinden negatif nakit akışı geçici nitelikte değilse, kredi verenlerin ve 

hissedarların bu firmanın finansmanını sağlamakta pek istekli olmamaları beklenir (Bodur, 

2015: 64). 

Model 6 (İFNA-,YFNA-,FFNA+) (hızlı büyüyen-genç firma): Bu modelde işletme ve 

yatırım faaliyetlerinden negatif nakit akışı, finansman faaliyetlerinden pozitif nakit akışı 

sağlanmıştır. İşletme ve yatırım faaliyetleri için gerekli nakit borçlanma veya öz sermaye ile 

telafi edilmeye çalışılmıştır. Bu modeldeki işletmelerin büyüdüğü ve negatif nakit akışlarının 
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geçici bir durum olduğu düşünülebilir. İşletme hızlı bir şekilde artan satışların sürdürülebilir 

olması amacıyla elinde bulundurduğu stokların ve alacakların finansmanı ya borçlanarak ya 

da sermaye artırımına giderek karşılamaya çalışmaktadır. Ayrıca artan talebi karşılanması 

üretimi artırmakla mümkündür. Bu da yeni duran varlık alımı gerektirmektedir. Yeni duran 

alımı içi gerekli nakit tutarı ya borçlanarak ya da sermaye artırılarak mümkündür (Aktaş vd., 

2012: 107). 

Model 7 (İFNA-,YFNA+,FFNA-) (likiditasyon modeli): Bu modelde işletme ve finansman 

faaliyetlerinden negatif nakit akışı gerçekleşirken, yatırım faaliyetlerinden pozitif nakit akışı 

gerçekleşmiştir. Söz konusu modele göre işletme, esas faaliyetlerini sürdürebilmek ve 

borçlarını ödeyebilmek için duran varlıklarını satmak zorunda kalmış olabilir. Bu model 

kapsamındaki firmalar riski yüksek firmalardır. Bu durumdaki firma birçok varlığını 

satabileceği belki de bu durumun firmayı iflasa götürebileceği düşünülebilir (Karadeniz, 

2017: 174). 

Model 8 (İFNA-,YFNA-,FFNA-) (nadir durum): Bu modelde işletme, yatırım ve finansman 

faaliyetlerinden negatif nakit akışı gerçekleşmiştir. Firmanın tüm ana faaliyetlerinden nakit 

çıkışı gerçekleşmesi önceden biriken temel ve yapısal sorunlara çözüm üretilememesi ve 

zamanında yapılması gereken nakit çıkışlarının yapıldığını gösterir. Model 1, model 5 ve 

model 7 gibi bu modele de sık rastlanmamaktadır (Karğın ve Aktaş, 2011: 11) 

3.2 Vektör Ölçeklendirme Yöntemi 

Vektör normalizasyonun temelinde j. kriterin her bir değerinin kareleri toplamın kareköküne 

bölme işlemi yatmaktadır. Bunun için tüm kriter değerlerinin sayısallaştırılmış olması 

gerekmektedir. Vektör normalizasyonunda kriterlerin yönü ve orijinal değerler arasındaki 

orantı değişmez. Yön kavramında anlatılmak istenen, fayda kriterinin fayda, maliyet kriterinin 

maliyet olarak kalmasıdır. Bu yönteme ait ölçekleme fonksiyonu ve örnek aşağıda 

sunulmuştur (Zavadskas, Turskis 2008). 

    
   

√∑    
  

   

 

Araştırmada hesaplama yapılan yöntem adımına ilişkin örnek aşağıda verilmiştir. 

Adım 1. Bu adımda aynı yıl içerisinde aynı modelde yer alan firmalar belirlenir.  

Tablo 2: Kriterlerin  Kareler Toplamı ve Karekök Değerleri 

FİRMALAR 2008 yılına göre model 

ATEKS 2,000 

 BRKO 
2,000 

 KORDS 2,000 

YUNSA 2,000 

 

Adım 2. Modelde yer alan firmaların NAT verileri belirlenir. 

2008 yılı 
İşletme faaliyetlerinden 

(kullanılan) / elde edilen nakit 

Yatırım 

faaliyetlerinde 

sağlanan / 

(kullanılan) net nakit 

Finansal faaliyetlerden 

sağlanan / (kullanılan) net 

nakit 

ATEKS 3.396.072 -719.559 -2.219.297 

https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a240e95dc90140ee21c40601aa
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BRKO 10.390.105 -1.021.362 -9.307.697 

KORDS 68.506.554 -45.666.873 -28.325.100 

YUNSA 6.101.352 -1.231.215 -4.262.646 

Adım 3. Bu adımda her bir kriterin kareleri alınır. Aynı kritere ait toplam karenin karekökü 

elde edilir.  

2008 yılı 
İşletme faaliyetlerinden 

(kullanılan) / elde edilen nakit 

Yatırım faaliyetlerinde 

sağlanan / (kullanılan) 

net nakit 

Finansal faaliyetlerden 

sağlanan / (kullanılan) 

net nakit 

ATEKS 
11.533.305.029.184 517.765.154.481 4.925.279.174.209 

BRKO 
107.954.281.911.025 1.043.180.335.044 86.633.223.443.809 

KORDS 
4.693.147.940.954.920 2.085.463.289.598.130 802.311.290.010.000 

YUNSA 
37.226.496.227.904 1.515.890.376.225 18.170.150.921.316 

Kareler 

Toplamı 
4.849.862.024.123.030 2.088.540.125.463.880 912.039.943.549.334 

Toplamın 

karekökü 
69.640.951 45.700.548 30.199.999 

Adım 4. Bu adımda firmalar birbiriyle aynı ölçütlere göre ağırlıklandırılacağıiçin her bir 

firmanın kriteri toplam kriterlere oranlanır. Örneğin ATEKS firmasına ait işletme 

faaliyetlerinden elde edilen nakit değeri, tüm firmaların nakit değerleri toplamı kareköküne 

bölünmüştür. Bu oranlama işlemindevektörel toplamın kullanılmasının en önemli nedeni, 

model işaretlerinde negatif değerlerin olmasıdır. Böylece hem kriterlerin büyüklükleri hem de 

ilk işaretleri korunmuş olacaktır.  

2008 yılı 
İşletme faaliyetlerinden 

(kullanılan) / elde edilen nakit 

Yatırım faaliyetlerinde 

sağlanan / (kullanılan) net 

nakit 

Finansal faaliyetlerden 

sağlanan / (kullanılan) net 

nakit 

ATEKS 
11.533.305.029.184/69.640.951 517.765.154.481/45.700.548 4.925.279.174.209/30.199.999 

BRKO 
107.954.281911..025/69.640.95

1 
1.043.180.335.044/45.700.548 

86.633.223.443.809/30.199.99

9 

KORDS 
4.693.147.940.954.920/69.640.9

51 

2.085.463.289.598.130/45.700.5

48 

802.311.290.010.000/30.199.9

99 

YUNSA 
37.226.496.227.904/69.640.951 1.515.890.376.225/45.700.548 

18.170.150.921.316/30.199.99

9 

Toplamın 

karekökü 
69.640.951 45.700.548 30.199.999 

Adım 5.Bu adımda her bir firmanın kriterine ait değerler toplanarak firmanın model içindeki 

ağırlığı hesaplanır. Örneğin ATEKS firmasının işletme faaliyetlerinden, yatırım 

faaliyetlerinden ve finansal faaliyetlerinden elde edilen skorlar toplanır ve ATEKS firmasının 

model katsayısı elde edilir. 

2008 yılı 

İşletme faaliyetlerinden 

(kullanılan) / elde edilen 

nakit 

Yatırım 

faaliyetlerinde 

sağlanan / 

(kullanılan) net 

nakit 

Finansal 

faaliyetlerden 

sağlanan / 

(kullanılan) net 

nakit 

Toplam 

https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a240e95dc90140ee21c40601aa
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a240e95dc90140ee21c40601aa
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a240e95dc90140ee21c40601aa
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ATEKS 
0,048765 -0,01575 -0,07349 -0,04047 

BRKO 
0,149195 -0,02235 -0,3082 -0,18136 

KORDS 
0,983711 -0,99926 -0,93792 -0,95347 

YUNSA 
0,087612 -0,02694 -0,14115 -0,08048 

Doğrusal karar matrisindeki sonuçları incelediğimizde orijinal değerler arasında orantının 

değişmediği gözükmektedir. Bu durumu örnek olarak birkaç     için gösterilmiştir.  

Orijinal verilerden 
   

   
 

         

          
       ve yine ölçeklenmiş verilerden 

   

   
 
        

        
 

      elde edilir. Bu eşitlik bütün değerler arasında korunduğu için orijinal değerler 

arasındaki orantı korunmaktadır. Kriterlerin yönü değişmez, yani maliyet kriterinin yönü 

maliyet, fayda kriteri fayda olarak kalmıştır. 

Değerlerden da anlaşılacağı üzere ölçeklendirme sonunda bütün değerler 0-1 arasında 

olmuştur. Ayrıca fayda kriterleri için 1 değeri en iyi alternatifin, 0 değeri ise en kötü 

alternatifin kritik değerini göstermiştir. Maliyet kriteri için tam tersi ifade edilmektedir. 

Çünkü kriterlerin yönü değişmemiştir. 

3.3 Araştırmada Kullanılan Alternatifler ve Veriler  

Tablo 3:Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü İşletmelerinin Kod ve Şirket Unvan 

Kod Şirket Unvanı 

ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 

ATEKS AKIN TEKSTİL A.Ş. 

BRKO BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 

BRMN BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. 

BOSSA BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 

DERİM DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

DESA DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

KRTEK KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 

LUKSK LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. 

MNDRS MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

MEMSA MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 

SKTAS SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. 

YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

YUNSA YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

(KAP, 01.11.2019, www.kap.org.tr) 

Tablo 4‟te 16 firmanın 5 yıllık işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden nakit akışlarının 

pozitif negatif olmalarına göre yapılan sınıflandırma görülmektedir.   

http://www.kap.org.tr/
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Tablo 4:Yıllara Göre “Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri”  Sektörü İşletmelerinin Nakit Akış 

Profilleri (+,-) 

Yıllar 
2008 

İYF 

 

2009 

İ,Y,F 

 

2010 

İ,Y,F 

2011 

İ,Y,F 

2012 

İ,Y,F 
Şirketler 

ARSAN -,-,+ +,+,- +,+,- -,-,+ -,+,- 

ATEKS +,-,- +,-,- +,+,- +,+,- +,-,+ 

BRKO +,-,- +,-,- +,+,- -,+,+ -,-,+ 

BRMN +,+,- +,-,- +,+,- -,+,- +,-,- 

BOSSA +,+,- -,-,+ -,-,+ +,+,- +,-,- 

DERİM -,-,+ -,-,+ +,-,- -,-,+ -,-,+ 

DESA -,-,+ -,-,+ +,-,- +,-,+ -,-,+ 

KRTEK -,-,+ +,-,+ +,-,- -,-,+ +,-,- 

KORDS +,-,- +,-,- +,-,- -,-,+ +,-,- 

LUKSK +,-,+ +,-,- -,-,+ +,-,+ +,-,+ 

MNDRS +,+,- +,+,- -,-,- -,-,+ +,-,+ 

MEMSA -,+,+ +,-,+ -,-,+ -,-,+ -,+,+ 

SKTAS +,-,+ +,-,+ +,-,- +,-,+ -,-,+ 

SNPAM -,-,+ +,-,+ +,-,+ +,-,+ +,-,+ 

YATAS -,-,+ +,-,- +,-,+ -,+,+ -,-,- 

YUNSA +,-,- +,-,- +,-,+ -,-,+ +,-,- 

Not: İ= İşletme Faaliyeti, Y= Yatırım Faaliyeti, F= Finansman Faaliyeti 

Tablo 5: Yıllara Göre “Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri”  Sektörü İşletmelerinin Nakit Akış 

Profilleri  (Modeller) 

YILLAR 
2008 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 
Şirketler 

ARSAN 6 3 3 6 7 

ATEKS 2 2 3 3 4 

BRKO 2 2 3 5 6 

BRMN 3 2 3 7 2 

BOSSA 3 6 6 3 2 

DERİM 6 6 2 6 6 

DESA 6 6 2 4 6 

KRTEK 6 4 2 6 2 

KORDS 2 2 2 6 2 

LUKSK 4 2 6 4 4 

MNDRS 3 3 8 6 4 

MEMSA 5 4 6 6 5 

SKTAS 4 4 2 4 6 

SNPAM 6 4 4 4 4 

YATAS 6 2 4 5 8 

YUNSA 2 2 4 5 2 

 

Yukarıdaki tablolarda “Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri” sektörüne ait 16 firmanın 2008-2012 

yılları arasındaki 5 yıllık dönemin nakit akış profilleri işaretlerine  (+), (-) ve modellere göre 
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yer almaktadır. Firmalar genel olarak incelendiğinde işletme, yatırım ve finansman 

faaliyetlerinden yıllar itibariyle nakit akışları görülmektedir. Bu firmaların içerisinde MNDRS 

ve YATAŞ‟ın diğerlerinden farklı olarak nakit akışları olduğu görülmektedir.   

MNDRS; 2010 yılında işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinin (-,-,-) negatif olduğu 

görülmektedir. Bu da model 8‟i (nadir durum) ifade etmektedir. Şirket 2008 ve 2009 yılında 

nakit akış profillerinden yeniden yapılanma olarak da ifade edilen Model 3 girerken, 2010 

yılında nakit akış profillerinden en olumsuz olarak nitelendirilen Model 8 girmiştir. Daha 

sonraki yıllarda ise 2011 yılında hızlı büyüyen işletmelerin içinde bulunduğu Model 6‟ya, 

2012 yılında da büyüyen profil olarak ifade edilen Model 4‟de girmiştir. 

Bu işletmelerden ikincisi olan YATAŞ’ta ise, YATAŞ‟ın genel durumuna bakıldığında; 2008 

yılında büyüyen işletmelerin bulunduğu Model 6‟da, 2009 yılında başarılı işletmelerin içinde 

bulunduğu Model 2‟de, 2010 yılında büyüyen işlemelerin yer aldığı Model 4‟te ve 2011 

yılında küçülen işletmelerin profili olarak ifade edilen Model 5‟te yer aldığı görülmektedir. 

2012 yılında işletme nadir durum olarak gösterilen Model 8‟de yer almıştır.  

4. Bulgular ve Yorum 

Bu çalışmada Türkiye‟ de yer alan 2019 Kasım ayı itibarıyla BİST (Borsa İstanbul)‟ a kayıtlı 

olan şirketlerden “Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri” sektörüne ait olan 22 şirketin 2008-2012 

yılları arasındaki 5 yıllık Nakit akış tabloları analize tabi tutulmuştur. “Dokuma, Giyim Eşyası 

ve Deri” sektörüne ait olan 22 şirketin 16‟sının 2008-2012 yılları arasındaki 5 yıllık nakit akış 

tablolarına ulaşılıp analiz edilmiş, 6‟sının 2008-2012 yılları arasındaki 5 yıllık finansal 

tablolarına ulaşılamadığından analiz edilememiştir. 

BİST‟e kayıtlı şirketlerden “Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri” Sektörüne ait 16 şirketin 2008-

2012 yılları arasındaki 5 yıllık finansal tablolarından olan nakit akış tabloları incelenip, bu 

şirketlerin nakit akım tablolarında 3 önemli ana kalem olan işletme, yatırım ve finansman 

faaliyetlerinden sağladıkları nakit akışlarının pozitif (+) veya negatif (-) olup olmadıkları 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bu 16 şirketin nakit akış tablolarından alınan veriler, “nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler 

yöntemi” kullanılarak yıllar itibarıyla analiz edilmiş ve bu işletmelerin nakit akış profilleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada Türkiye‟de yer alan BİST‟ e kayıtlı olan şirketlerden “Dokuma, Giyim Eşyası ve 

Deri” sektörüne ait olan 16 şirketin 2008-2012 yılları arasındaki 5 yıllık finansal tablolarından 

olan nakit akış tabloları incelenip aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

Tablo 6: BİST‟e Kayıtlı Şirketlerden “Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri” Sektörü 

İşletmelerinin Nakit Akış Profilleri 

MODELLER 
2008 2009 2010 2011 2012 Top 

lam 

Sayı 

% 
% Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı 

Model1 (+,+,+) 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 

Model 2 (+,-,-) 0,25 4 0,44 7 0,31 5 0,00 0 0,31 5 21 0,26 

Model 3 (+,+,-) 0,19 3 0,13 2 0,25 4 0,13 2 0,00 0 11 0,14 
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Yıllar itibariyle yapılan incelemede, 2008 yılında analiz dahilindeki “Dokuma, Giyim Eşyası 

ve Deri “ sektörü işletmelerinde en sık rastlanan nakit akış profili %38 ile model 6 (6 şirket), 

%25 ile model 2 (4 şirket), %19 ile model 3(3 şirket), % 13 ile model 4 (2 şirket) profilidir.  

2009 yılında analiz dahilindeki “Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri “ sektörü işletmelerinde en 

sık rastlanan nakit akış profili %44 ile model 2 (7 şirket), %25 ile model 4 (4 şirket), %19 ile 

model 6(3 şirket), %13 ile model 3 (2 şirket) profilidir.  

2010 yılında analiz dahilindeki “Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri “ sektörü işletmelerinde en 

sık rastlanan nakit akış profili %31 ile model 2 (5 şirket), %25 ile model 3(4 şirket), %19 ile 

model 6(3 şirket) ve %19 ile model 4(3 şirket)profilidir. 

2011 yılında analiz dahilindeki “Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri “ sektörü işletmelerinde en 

sık rastlanan nakit akış profili % 44 ile model 6 (7 şirket), %25 ile model 4 (4 şirket), %13 ile 

model 3(2 şirket) ve %13 ile model 5 (2 şirket) profilidir. 

2012 yılında ise yine analiz dahilindeki “Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri “ sektörü 

işletmelerinde en sık rastlanan nakit akış profili %31 ile model 2 (5 şirket), %25 ile model 4(4 

şirket) ve %25 ile model 6 (4 şirket) profilidir. 

Analiz dönemi olan 2008-2012 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde BİST‟e Kayıtlı 

Şirketlerden “Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri” Sektörü İşletmelerinin Nakit Akış Profilleri 

dahil oldukları modeller dikkate alınıp genel olarak (5 yıllık yüzdelik ortalama ve toplam 

sayıya göre) değerlendirildiğinde  “Model 6 (-,-,+) Hızlı Büyüyen-Genç İşletme” (23 kez) 

%29‟ile birinci sırada en sık rastlanan nakit akış profili olurken, “Model 2 (+,-,-) Başarılı 

İşletme” (21kez) %26‟ile ikinci sırada en sık rastlanan, “Model 4 (+,-,+) Büyüyen İşletme” 

(17 kez) %21‟ile üçüncü sırada en sık rastlanan, ve dördüncüyü sırayı da “Model 3 (+,+,-) 

Gerileyen veya Yeniden Yapılanan İşletme” (11 kez) %14‟ile almıştır. 

2008-2012 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde “model 3, Gerileyen veya Yeniden Yapılanan 

İşletme” profilindeki işletmelerin oranı sırasıyla %19, %13, %25, %13 ve %0‟la ciddi bir 

azalış göstermesi dikkat çekmektedir. 

Analiz dönemi olan 2008-2012 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde “Dokuma, Giyim Eşyası ve 

Deri“ sektörü işletmelerinde “model 6 (-,-,+), Hızlı Büyüyen-Genç İşletme” ve “model 2 (+,-

Model 4 (+,-,+) 0,13 2 0,25 4 0,19 3 0,25 4 0,25 4 17 0,21 

Model 5 (-,+,+) 0,06 1 0,00 0 0,00 0 0,13 2 0,06 1 4 0,05 

Model 6 (-,-,+) 0,38 6 0,19 3 0,19 3 0,44 7 0,25 4 23 0,29 

Model 7 (-,+,-) 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,06 1 0,06 1 2 0,02 

Model 8 (-,-,-) 0,00 0 0,00 0 0,06 1 0,00 0 0,06 1 2 0,02 

 

TOPLAM 

 

1,00 16 1,00 16 1,00 16 1,00 16 1,00 16 80 1,00 
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,-), Başarılı İşletme” yaygın olarak görülmekte olup “model 4 (+,-,+), Büyüyen İşletme” de bu 

sırayı takip etmektedir. 

Aynı şekilde şirketler yer aldıkları model içerisinde vektör ölçeklendirme yöntemine göre 

ağırlıklandırılarak sıralanmıştır. 2008 yılına göre firmaların ağırlıkları Tablo 7 de verilmiştir. 

Tablo 7: 2008 Yılına Ait Modellerin “Vektör Ölçeklendirme Yöntemine” Göre 

Sıralandırılması (modellere göre) 

2008 

Firma Adı Model Model Katsayısı 

ATEKS 2 -0,02668 

YUNSA 2 -0,05292 

BRKO 2 -0,11444 

KORDS 2 -0,80596 

BOSSA 3 0,82570 

MNDRS 3 0,14988 

BRMN 3 0,02442 

SKTAS 4 1,00004 

LUKSK 4 -0,00004 

MEMSA 5 - 

DERİM 6 -0,01206 

ARSAN 6 -0,07170 

KRTEK 6 -0,09398 

YATAS 6 -0,17726 

SNPAM 6 -0,19886 

DESA 6 -0,44614 

Tablo 7‟de görüldüğü gibi her bir işletme model ağırlık katsayısına göre sıralanmıştır. Model 

2 de yer alan firmalar içerisinde KORDS en düşük uyuma sahipken ATEKS en iyi uyuma 

sahip işletme olmuştur. Model 3 teki firmalardan BOSSA en iyi uyuma, BRMN ise en kötü 

uyuma sahiptir. Dolayısıyla tabloda en yüksek değer model içinde en iyi uyumu, en düşük 

değer ise model içinde en kötü uyumu göstermektedir. MEMSA Model 5‟te tek başına 

bulunmasından dolayı bir katsayı oluşturulamamıştır.  

2008 yılında Model 2 içerisinde firmalar nispi ağırlıklarına göre sıralandığında en iyisinin 

ATEKS olduğu görülmektedir. 2008 yılında Model 6 içerisinde firmalar nispi ağırlıklarına 

göre sıralandığında en iyisinin DERİM olduğu görülmektedir. 

Tablo 8: 2009 Yılına Ait Modellerin “Vektör Ölçeklendirme Yöntemine” Göre 

Sıralandırılması (modellere göre) 

2009 

Firma Adı Model Model Katsayısı 

LUKSK 2 -0,00472 

YUNSA 2 -0,00795 

BRKO 2 -0,02093 

BRMN 2 -0,03330 

ATEKS 2 -0,03406 
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YATAS 2 -0,09547 

KORDS 2 -0,80357 

ARSAN 3 0,58669 

MNDRS 3 0,41331 

KRTEK 4 0,50010 

SNPAM 4 0,33277 

MEMSA 4 0,11599 

SKTAS 4 0,05115 

BOSSA 6 -0,86693 

DERİM 6 -0,02141 

DESA 6 -0,11167 

 

Benzer bir biçimde 2009 yılına göre firmaların ağırlıkları Tablo 8‟de verilmiştir. 2009 yılında 

Model 2 içerisinde firmalar nispi ağırlıklarına göre sıralandığında en iyisinin LUKSK olduğu 

görülmektedir. 2009 yılında Model 4 içerisinde firmalar nispi ağırlıklarına göre sıralandığında 

en iyisinin KRTEK olduğu görülmektedir. 

Tablo 9: 2010 Yılına Ait Modellerin “Vektör Ölçeklendirme Yöntemine” Göre 

Sıralandırılması (modellere göre) 

2010 

Firma Adı Model Model Katsayısı 

DERİM 2 -0,04807 

DESA 2 -0,06755 

KRTEK 2 -0,13497 

KORDS 2 -0,32129 

SKTAS 2 -0,42813 

BRMN 3 0,34547 

ATEKS 3 0,32923 

ARSAN 3 0,21333 

BRKO 3 0,11197 

YATAS 4 0,57107 

SNPAM 4 0,27256 

YUNSA 4 0,15638 

LUKSK 6 -0,00810 

MEMSA 6 -0,16929 

BOSSA 6 -0,72508 

MNDRS 8 - 

 

2010 yılına göre firmaların ağırlıkları Tablo 9‟da verilmiştir. 2010 yılında Model 2 içerisinde 

firmalar nispi ağırlıklarına göre sıralandığında en iyisinin DERİM olduğu görülmektedir. 

2010 yılında Model 3 içerisinde firmalar nispi ağırlıklarına göre sıralandığında en iyisinin 

BRMEN olduğu görülmektedir. 
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Tablo 10: 2011 Yılına Ait Modellerin “Vektör Ölçeklendirme Yöntemine” Göre 

Sıralandırılması (modellere göre) 

2011 

Firma Adı Model Model Katsayısı 

BOSSA 3 0,92206 

ATEKS 3 0,07794 

SKTAS 4 0,48920 

LUKSK 4 0,23301 

SNPAM 4 0,17055 

DESA 4 0,10724 

YATAS 5 9,53604 

BRKO 5 0,19042 

YUNSA 5 -10,72646 

MNDRS 6 0,02244 

DERİM 6 -0,01194 

KRTEK 6 -0,02268 

ARSAN 6 -0,05539 

MEMSA 6 -0,06110 

KORDS 6 -0,87134 

BRMN 7 - 

 

2011 yılına göre firmaların ağırlıkları Tablo 10‟da verilmiştir. 2011 yılında Model 6 içerisinde 

firmalar nispi ağırlıklarına göre sıralandığında en iyisinin MNDRS olduğu görülmektedir. 

2011 yılında Model 4 içerisinde firmalar nispi ağırlıklarına göre sıralandığında en iyisinin 

SKTAS olduğu görülmektedir. 

Tablo 11: 2012 Yılına Ait Modellerin “Vektör Ölçeklendirme Yöntemine” Göre 

Sıralandırılması (modellere göre) 

2012 

Firma Adı Model Model Katsayısı 

KRTEK 2 0,00131 

BRMN 2 -0,00538 

YUNSA 2 -0,05597 

BOSSA 2 -0,25250 

KORDS 2 -0,68747 

MNDRS 4 0,65528 

ATEKS 4 0,24211 

LUKSK 4 0,07434 

SNPAM 4 0,02827 

MEMSA 5 - 

BRKO 6 -0,03358 

DERİM 6 -0,03678 

DESA 6 -0,14554 

SKTAS 6 -0,78410 

ARSAN 7 - 

YATAS 8 - 
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2012 yılına göre firmaların ağırlıkları Tablo 11‟de verilmiştir.2012 yılında Model 2 içerisinde 

işletmeler nispi ağırlıklarına göre sıralandığında en iyisinin KRTEK olduğu görülmektedir. 

2012 yılında Model 4 içerisinde firmalar nispi ağırlıklarına göre sıralandığında en iyisinin 

MNDRS olduğu görülmektedir. 2012 yılında Model 6 içerisinde firmalar nispi ağırlıklarına 

göre sıralandığında en iyisinin BRKO olduğu görülmektedir. MEMSA, ARSAN ve YATAŞ 

bir derecelendirmeye girmemelerini sebebi 2012 yılında yer aldıkları modelde kendilerinden 

başka işletme olmamasındandır.  

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Yakın zamanlara kadar gelişmiş ülkelerin büyük bir kısmında işletmeler, finansal tablolardan 

gelir tablosu, bilanço ve kar dağıtım tablosunu hazırlamaktaydılar. Bu tablolar sayesinde 

işletmeler kendileri hakkında, ilgililere bilgi vermekteydi. Bu finansal tabloların sundukları 

bilgilerin işletmeyle ilgilenenler için, firmayı değerlendirmede yeterli olup olmadığı 

tartışılmaya başlanmıştır. Firmayı sağlıklı bir biçimde değerlendirebilmek için işletmenin tüm 

faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları hakkında da verilere gereksinim duyulmaya 

başlanmıştır. Nakit akış tablosunun temel finansal tablolara ek olarak hazırlanmasına bu 

durum sebep olmuştur (Kısakürek, 2005: 66).  

İşletmelerin performanslarının tespit edilmesinde tahakkuk esasına dayalı olarak hazırlanan 

bilanço ve gelir tablosuna ek olarak nakit esasına göre hazırlanan nakit akış tablosunu da 

kullanılmaktadır. Nakit akış tablosu dönem içindeki nakit hareketlerinin faaliyetlere göre 

kaynaklarını ve kullanım yerlerini göstermektedir. Nakit akış tablosu işletmenin üç esas 

faaliyetinden sağlanan nakit akışlarındaki azalışları ve artışları göstermektedir. Bunlar: 

işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı, yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı ve 

finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışıdır. 

İşletme, yatırım ve finansman faaliyetleri sonucu firmalar tarafından üretilen nakit akışlarının 

değerlendirilmesinde, bu nakit akışlarının hangi faaliyetlerden sağlandığı ve hangi faaliyetler 

tarafından kullanıldığının analizi oldukça önemlidir. Nakit akış tablosu analiz yöntemi olan 

„Nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler yönteminde; Gup ve diğerleri çalışmalarında, işletme, 

yatırım ve finansman faaliyetlerine göre nakit akışlarının pozitif (+) veya negatif (-) olma 

durumlarına göre değişik “işletme profilleri” ile ilgili “8 model” oluşturmuşlardır.  Söz 

konusu 8 nakit akış modeli, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının büyüklüklerini ve 

küçüklüklerini dikkate almadan, negatif ve pozitif olmalarına göre değerlendirilmektedir.  

Firmaların bu “8 modele” göre değerlendirilmesinde en çok eleştiri işletme, yatırım ve 

finansman faaliyetlerinden nakit akışlarıyla ilgili sadece işaretlerin(+,-) dikkate alınması 

faaliyetlerden elde edilen nakit akışı tutarlarının dikkate alınmamasıdır. Bu sorunu çözmek 

için işaretleri aynı fakat farklı büyüklükte nakit akışına sahip olan firmalar aynı model 

içerisinde derecelendirilmiştir. İşletme faaliyetlerinin başlangıç orantılarının korunması ve yer 

aldıkları modele ait işaretlerinin etkilenmemesi için “vektörel normalizasyon yöntemlerinden 

karekök” yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemden elde edilen ağırlıklar aynı modelde yer alan 

firmaların o modele ait uyum dereceleri olarak kabul edilmiştir.  

Çalışmada BİST‟te kayıtlı şirketlerden “Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri”, sektörüne ait, 22 

şirketin verileri analiz edilmiştir. 2008-2012 yıllarına ait beş yıllık bir kesitte nakit akış 

tabloları kullanılmıştır. İlgili tarihlerde bu sektöre ait olan 22 şirketin 16‟sının beş yıllık nakit 

akış tablolarına ulaşılabilmiştir. Dolayısıyla çalışma bu şirketlerin nakit akış tabloları ile 
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sınırlı tutulmuştur. Şirketler hem belirtilen 8 modele göre sıralanmış hem de nakit akış 

tutarlarına göre derecelendirilerek sıralanmıştır. 

Analiz dönemine yıllar itibariyle baktığımızda, 2008 yılında %38 gibi bir oranla en sık (model 

6), 2009 yılında %44 ile (model2), 2010 yılında %31 yılında (model 2), 2011 yılında %44 ile 

(model 6) ve 2012 yılında % 31 ile (model 2) profiline rastlandığı görülmektedir.  

Ekonomik krizin yaşandığı 2008 yılında 16 firmanın 12‟si büyüme trendine girmiştir. 

Bunlardan 6‟sı durana varlıklara olan yatırımları içi gerekli nakit tutarı finansman 

faaliyetlerinden üretirken, 2‟si işletme ve finansman faaliyetlerinden üretmiştir. 4 firmanın ise 

hem yatırım faaliyetlerinden hem de finansman faaliyetlerinden nakit çıkışı gerçekleşmiştir.  

Bu 4 firma nakit ihtiyacını esas faaliyetlerinden sağladığı nakit girişlerinden karşılamıştır.  

2009 yılında 13 firmanın yatırım faaliyetlerinden dolayı nakit çıkışı söz konusu oluştur. Bu 13 

firmanın 7‟si yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri için gerekli nakit gereksinimini 

işletme esas faaliyetlerinden sağlarken, 4‟ü yatırım faaliyetleri için gerekli nakit ihtiyacını 

hem esas faaliyetlerinden he de finansman faaliyetlerinden sağlamıştır. 3 firma ise hem 

işletme hem de yatırım faaliyetleri için gerekli nakdi finansman faaliyetlerinden karşılamıştır.  

2010 yılında 11 firmanın yatırım faaliyetlerinden dolayı nakit çıkışı söz konusu olmuştur. Bu 

11 firmanın 5‟i yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri için gerekli nakit gereksinimini 

işletme esas faaliyetlerinden sağlarken, 3‟ü yatırım faaliyetleri için gerekli nakit ihtiyacını 

hem esas faaliyetlerinden he de finansman faaliyetlerinden sağlamıştır. 3 firma ise hem 

işletme hem de yatırım faaliyetleri için gerekli nakdi finansman faaliyetlerinden karşılamıştır.  

2011 yılında 11 firmanın yatırım faaliyetlerinden dolayı nakit çıkışı söz konusu oluştur. Bu 11 

firmanın 7‟si hem işletme hem de yatırım faaliyetleri için gerekli nakdi finansman 

faaliyetlerinden karşılamıştır. 4 firma ise yatırım faaliyetleri için gerekli nakit ihtiyacını hem 

esas faaliyetlerinden he de finansman faaliyetlerinden sağlamıştır.  

2012 yılında 13 firmanın yatırım faaliyetlerinden dolayı nakit çıkışı söz konusu oluştur. Bu 13 

firmanın 5‟si yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri için gerekli nakit gereksinimini 

işletme esas faaliyetlerinden sağlarken, 4‟ü yatırım faaliyetleri için gerekli nakit ihtiyacını 

hem esas faaliyetlerinden he de finansman faaliyetlerinden sağlamıştır. 4 firma ise hem 

işletme hem de yatırım faaliyetleri için gerekli nakdi finansman faaliyetlerinden karşılamıştır.  

“Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri” sektörüne ait 16 tane işletmenin “nakit akışlarının 

sağlandığı faaliyetler yöntemine” göre işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine 

bakıldığında en dikkat çeken firmaların “MNDRS” ve “YATAS” olduğu görülmektedir.  

Analiz dönemi olan 2008-2012 yılları arasında, “Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri” sektörü 

işletmelerinin nakit akış profilleri, dahil oldukları modeller genel olarak değerlendirildiğinde; 

“Model 6 (-,-,+) Hızlı Büyüyen-Genç İşletme” birinci sırada en sık rastlanan nakit akış modeli 

olurken, bu modelde 2008 yılında DERİM, 2009 BOSSA, 2010 LUKSK, 2011 MNDRS, 

2012 BRKO nispi ağırlıklarına göre en iyi olarak sıralanmışlardır. “Model 2 (+,-,-) Başarılı 

İşletme” ikinci sırada en sık rastlanan, bu modelde de 2008 ATEKS, 2009 LUKSK, 2010 

DERİM, 2012 KRTEK nispi ağırlıklarına göre en iyi olarak sıralanmışlardır. “Model 4 (+,-,+) 

Büyüyen İşletme”  üçüncü sırada en sık rastlanan model olmuştur.  Bu Modelde 2008-2011 

SKTAS, 2009 KRTEK, 2010 YATAS, 2012 MNDRS nispi ağırlıklarına göre en iyi olarak 

sıralanmışlardır. Dördüncüyü sırayı da “Model 3 (+,+,-) Gerileyen veya Yeniden Yapılanan 
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İşletme” almıştır. Bu modelde 2008 BOSSA, 2009 ARSAN, 2010 BRMEN, 2011 BOSSA 

nispi ağırlıklarına göre en iyi olarak sıralanmışlardır. 

Analiz dönemi olan 2008-2012 yılları arasında firmaların 23 kez ve %29 gibi bir oranla 

(model 6) nakit akış modeline sahip olduğu görülmektedir. Yine hemen arkasından 21 kez 

%26 gibi bir oranla (model 2) nakit akış modeline sahip olduğu görülmektedir.  
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Suriyeli Mültecilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri 
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Özet 

Suriye krizi, dünya tarihinde yaşanan kitlesel insan akımlarının en büyük olanıdır. 2011 Mart 

ayında Suriye‟nin Dera kentinde başlayan gösteriler, güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri 

sonrası tüm ülkeye yayılmıştır.İlerleyen dönemlerde artan gösteri ve protestolar ülkedeki barış 

ve istikrar ortamını bozarak yerini sokak çatışmaları ve iç savaşa bırakmıştır. Birçok 

nedenden dolayı insanlar, ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. 2011 yılı sonrasında 

Suriye‟de yaşanan iç çatışma sonucunda savaştan kaçan Suriyeliler Türkiye‟ye sığınmıştır. Bu 

nüfus hareketliliği, Türkiye‟nin son yıllarda karşılaştığı en büyük kitlesel göç dalgası haline 

gelmiştir. 

Gerek mesafe yakınlığı gerekse de komşuluk ilişkilerinden dolayı Türkiye‟nin mülteci akınına 

ev sahipliği yaptığı görülmektedir. Türkiye‟nin bu duruma hazırlıksız yakalanması başta 

işgücü piyasası olmak üzere birçok alanda ekonomik ve sosyal hayatı etkilemiştir. Sayıları her 

geçen gün artan Suriyeli vatandaşlara her anlamda destek elini uzatan Türkiye ciddi 

sorunların varlığıyla karşı karşıyadır. Bu çalışmada Ülkemize gelen Suriyelilerin Ekonomik 

ve toplumsal açıdan olumlu ve olumsuz yönlerinin ne olduğunun irdelemekteyiz. 

Anahtar Kelimeler:Suriye,Türkiye,mülteci 

JEL Sınıflandırması:O15, J15, J2, I12 

 

The Effects of the Syrian Refugees to the Turkey's Economy 
Abstract 

The Syrian crisis is the largest mass human movement in the history of the world. The 

demonstrations that started in Syria in Dera in March 2011 spread to the whole country after 

the hard intervention of the security forces. Increasing demonstrations and protests in the later 

periods disrupted the atmosphere of peace and stability in the country and gave way to street 

conflicts and civil war. For many reasons, people had to leave their country. After 2011. 

Syrians who fleddue to the war caused by the civil conflictsought refuge in Turkey. This 

population mobility becamethe largest mass migration wave that Turkey faced in recent years. 

 

It is observed that Turkey became a host country for the influx of refugees due to its good 

neighborhood relation and being a border country. That Turkey was caught unprepared for 

this situation affected many areas, firstly labor market, in the economic and social life. Turkey 

which extended a helping hand in all areas to the Syrian citizens whose numbers increase 

every day faces serious problems. In this study, we investigate advantages and disadvantages 

from economic and social aspects of those Syrians who came to our country. 

Keywords: Syria, Turkey, refugees 
JEL Classification: O15, J15, J2, I12 
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1. GiriĢ 

Tarihin bütün zamanlarında insanlar kendi yaşam koşullarını bırakarak başka yerlere göç 

etmişlerdir. Göçler bir ülkenin içinden gerçekleştiği gibi ülke dışına da gerçekleşmektedir. 

Bireyler veya topluluklar iş ümidiyle veya iyi bir yaşam umuduyla her zaman göç etmişlerdir. 

Ancak bazen mecburi nedenler sebebi ile göçler meydana gelmiştir. 

20. Yüzyılda göçlerin sebepleri daha çok iki ülke arasındaki savaş ve iç karışıklıklardan 

dolayı olmaktadır. Zaruri sebepler nedeniyle yaşanan sığınmacı ve mülteci durumları 

ekonomik nedenlerden dolayı oluşan göçlerden farklılık göstermektedir. Vatanlarından 

gitmek zorunda kalan sığınmacılar ve mülteciler yakınındaki ülkelere sığınma meylindedir. 

Ülkelerinden ayrılmalarının sebebi ise iyi bir yaşam umudu yerine kendilerini daha güvende 

hissetmektir (Tunç, 2015, s. 29-35). 

Türkiye bulunduğu konum itibariyle son derece sorunlu bir bölgenin tam ortasında 

bulunmaktadır. Türkiye, dünyanın en yoksul topraklarından biri olan Afrika‟dan, yeterli 

varlığa sahip olan Avrupa‟ya uzanan bir geçiş yolunu oluşturmaktadır. Bu sebepten dolayı da 

Türkiye her zaman mülteci problemiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu süreç 2010 yılı sonunda 

başlayan ve Arap baharı olarak adlandırılan isyanların yol açtığı etkilerle daha da hızlanmıştır. 

Bu isyanların yol açtığı etkiler Arap devletlerini etkileyerek daha sonrasında Tunus ve 

Mısırda yönetici değişikliklerine neden olmuştur. Ve bunun sonucunda Suriyeli insanların 

hükümete karşı eylemleri ve hükümetinde insanlara karşılık vermesiyle başlayan karışıklık 

temelinde bir iç savaşın varlığına işaret etmiştir. 

Suriye‟de başlayan ve kısa sürede yön değiştiren iç karışıklık sebebi ile Türkiye Cumhuriyeti 

tarihinde görülmemiş büyüklükte insan akımı ile karşılaşılmış ve birkaç yıl içinde Türkiye‟ye 

gelen Suriyelilerin sayısı 3 milyonun üzerine çıkmıştır. Bu nedenle gerek belediye ve gerek 

kamu hizmetleri gerekse hukuki alt yapı bu göç hareketine hazırlıksız yakalanmış ve sürecin 

yürütülmesinde sıkıntılarla meydana gelmiştir. Bu sebeple Suriyeli sığınmacılar işgücü 

piyasasını doğrudan ve dolaylı yoldan etkilemeye başlamışlardır. 

Suriye‟den Türkiye‟ye göçen sığınmacılar temel olarak üç gruba ayrılmaktadır. İlk grup 

doktorluk mühendislik gibi evrensel mesleklere sahip olan ve genellikle aynı işlerini 

büyükşehirlere yerleşerek icra eden Suriyelilerin oluşturduğu gruptur. İkinci grup sığınmacılar 

ise mavi yakalı olarak nitelendirilen, makine kullanabilen, ülkelerinde usta ya da ustabaşı 

olarak çalışan Suriyelilerin bulunduğu gruptur. Son grup ise genel olarak kamplarda kalan 

herhangi vasfı olmayan düşük ücretlerle her iş sektöründe çalışmaya razı olan gruptur (Kaya, 

2016, s. 3-6)Ekonomi ve dolayısıyla işgücü piyasası için temel sıkıntı oluşturan ve işgücü 

piyasası açısından en riskli olan grup üçüncü gruptur. 

Çalışmanın amacı; Suriye‟deki iç savaş sebebi ile Türkiye‟ye gelen Suriyeli sığınmacıların 

Türkiye ekonomisi üzerine etkilerini araştırmaktır.Bu çalışmada Suriyeli sığınmacıların 

Türkiye ekonomisi üzerine dolaylı ve doğrudan etkileri üzerinde durulmuştur. 

 

2.Göç olgusu 

Göç, insanlık tarihinin başladığı dönemden bu yana var olan bir olgudur. Göç kavramını 

değişik şekillerde açıklamak mümkündür: Göç, coğrafi mekân değiştirme sürecinin 

ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi yönleriyle toplum yapısını değiştiren nüfus hareketidir. 

Göç, her şeyden önce mekân değiştirme durumudur. Kişiler muhtelif sebeplerle bulundukları 

bölgeden bir başka bölgeye gitmektedirler. Bu durum sürekli olabileceği gibi geçici nitelikte 

de olabilir. Eğitim ve çalışma amaçlı, kısa süreli ve bu sürenin sonunda geri dönülebilen, 

mekân değiştirme hareketlerinin de göç sayılabileceği belirtilmektedir. İnsanlık boyunca 

yaşanan göçler, mekanda eşitsiz biçimde dağıtılmış ekonomik fırsatlardan yararlanma 

isteğinin bir sonucu olabildiği gibi ekolojik dayatmalar ya da devlet gibi sosyal bir otoritenin 
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gündeme getirdiği sürgünler, iskanlar ve savaşlar nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir (Terzi, 

2012, s. 165-168). 

 

2.1.Göçün Nedenleri 

İnsanoğlu doğduktan itibaren yaşam ihtiyaçlarını karşılama çabası içerisine girmiştir. 

Bebekliğinde anne sütüne ihtiyaç duyarken yetişkin birey olduğunda hayatta kalma çabasının 

yerini daha iyi şartlarda yaşama ihtiyacı almıştır. Bununla birlikte göçün nedenlerini 4 başlık 

altında toplayabiliriz(Mebilgi, 2017). 

 

2.1.1. Ekonomik Nedenlerden 
Ekonomik gelişmenin, doğal kaynakların, tarım alanlarının ve iş imkanlarının az olduğu 

bölgelerde insanlar, bu şartların daha iyi olduğu bölgelere göç ederler. Örneğin Türk işçiler 

1960‟lı yıllarda Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa devletine çalışmak için 

gitmişlerdir. Çünkü kalkınmaya çalışan bu ülkelerde iş gücü yetersizliği dışarıdan gelen 

işçilerle karşılanmıştır. Buna paralel olarak ta bu işçilere sunulan ekonomik şartlar kendi 

ülkelerininkinden oldukça iyiydi(Mebilgi, 2017). 

 

2.1.2. Siyasi GeliĢmelerden  

Geçmişe bakıldığında siyasi göçlerin savaş, mübadele (antlaşmalar sonrası yer değiştirme), 

ülke sınırlarının değişimi gibi sebeplerden olduğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin Kurtuluş 

Savaşından sonra ülkemizde yaşayan Yunanlılarla orada yaşayan Türkler yapılan antlaşmaya 

göre yer değiştirmişlerdir(Mebilgi, 2017). 

 

2.1.3. Doğal Afetlerden  

İnsanlar bulundukları yeri deprem, heyelan, kuraklık, çölleşme, sel, volkanik patlamalar vb. 

sebeplerden dolayı terk etmişlerdir. Örneğin 1998‟de Adana‟da yaşanan deprem, aynı yıl 

Bartın‟da yaşanan sel, 1999‟da Marmara depremi insanların başka bölgelere göç etmelerine 

neden olmuştur(Mebilgi, 2017). 

 

2.1.4. Sosyal YaĢamdan  
İnsanların sıkça göç etmelerine neden olan sosyal hayat standartları arasında eğitim, nüfus 

artışı, sağlık dolayısıyla ve güvenlik kaygısı sayılabilir. Aileler çocuklarının özellikle 

ortaöğretim ve yükseköğrenim seviyesindeki eğitimi veya yeterince sağlık hizmetinin 

bulundukları yerlerde sağlanamadığını düşünerek yerlerini değiştirmişlerdir(Mebilgi, 2017). 

 
3. Suriye Krizinin Türkiye’ye Etkileri 

Suriye‟deki krizle birlikte Türkiye‟nin başlangıçta Güney ve Güneydoğu bölgelerinde ciddi 

bir sığınmacı sorunu yaşamasına yol açmıştır. Sığınmacı sorunu zaman içerisinde Türkiye‟nin 

geneline yayılmıştır. Ülkelerindeki çatışma ortamından kaçarak komşu ülkelere sığınan 

Suriyelilerin en çok tercih ettikleri ülke Türkiye‟dir. Türkiye, Avrupa‟ya gitmek isteyen 

Suriyeliler için de bir köprü görevi görmektedir. Başlangıçta yüzbinler ile ölçülen sığınmacı 

sayısı hızla yükselmiş ve milyonları bulmuştur. Bu süreçte Türkiye, gerek insani açıdan gerek 

uluslararası hukuk açısından en doğru olanı yapmış, açık kapı politikasını uygulamaya 

koyarak sınırdan geçen bütün Suriyelilere kucak açmıştır. Sığınmacı sayısının milyonları 

bulması ise bir taraftan güvenlik sorunlarının doğmasına yol açmakta, bir taraftan da bu 

kişilerin barınma, yeme-içme, sağlık, eğitim ve istihdam gibi sorunları önemli bir mali külfet 

doğurmaktadır (Sandıklı & Semin, 2012).  

Suriyeli sığınmacıların milyonları bulması, Türkiye‟nin ekonomisinde önemli oranda bir yük 

oluşturmaktadır. Sığınmacılara yapılan insani yardımların koordinasyonu AFAD tarafından 
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sağlanmakta, bu kişilere barınmadan yemeğe, güvenlikten sağlığa, eğitimden haberleşmeye ve 

bankacılığa kadar her türlü hizmet sunulmaya çalışılmaktadır (Sandıklı & Semin, 2012). 

 
3.1. Türkiye Ekonomisine Etkileri 

3.1.1. Ekonomik  Yönden Etkileri 

Türkiye devleti Suriyeli sığınmacıların kabul edilmesi noktasında büyük gayret sarf etmiş ve 

önemli miktarda harcama yapmıştır. Ayrıca sivil toplum kuruluşları da yaşanan trajedinin 

etkilerini azaltmak için çaba harcamaktadır. Yapılan bu yüklü harcamalar toplumun bazı 

kesimleri tarafından eleştiri konusu olmaktadır. Özellikle yoksul, ihtiyaç sahibi gruplara 

yapılması gereken yardımın Suriyelilere yapıldığı, Türkiyeli yoksulların ikinci plana itildiği 

görüşü öne çıkmaktadır. Bağımsız yardım kuruluşlarının kaynaklarını yoğunluklu olarak 

Suriyeli sığınmacılara aktardığı ve Türkiye‟deki yardıma muhtaç insanların ihmal edildiği 

algısı oluşturulmaktadır. Dolayısıyla sığınmacıların onlarla ilgilenen devlet ve sivil toplum 

kuruluşlarının bütçelerine yaptıkları etkinin yerli yoksul grupların aleyhine olduğu algısı 

abartılı bir şekilde işlenmekte ve bu durum halk arasındaki gerilimi beslemektedir (Sönmez, 

2014, s. 12-17). 

Öte yandan, Suriyeli mültecilerin ekonomiye etkileri sadece devlet harcamalarıyla sınırlı 

kalmamaktadır. Nüfus artışına bağlı olarak taleplerin artması, özellikle sınırdaki şehirlerin 

ekonomisini çift yönlü etkilemektedir. Bilhassa sınır bölgelerinde ev kiralarının ve başta gıda 

olmak üzere günlük ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında artış olduğu gözlenmektedir. Kilis‟te 

gerçekleştirdiğimiz saha araştırması sırasında Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileri sınır 

bölgeleri ile Suriye ve diğer Arap ülkeleri arasındaki ticaretin de krizden olumsuz yönde 

etkilendiğini belirtmiştir. Diğer yandan gerek yerel yetkililer gerekse esnaf, sınır bölgelerine 

mülteci akını ile birlikte giren sermayeden kaynaklanan ekonomik canlılığa da dikkat 

çekmektedir. Talep artışı, söz konusu illerdeki iç pazarı hareketlendirmiş, inşaat sektörü 

büyük ölçüde canlanmış, Suriyelilerin çalışma hayatına katılımıyla birlikte bölgede iş gücü 

artmıştır (Sönmez, 2014, s. 12-17). 

 

3.1.2. Güvenlik AçıĢından Problemler 

Suriyeli sığınmacıları ilgilendiren sıkıntılardan birini de asayiş konusu oluşturmaktadır. Bu 

alandaki endişe birkaç farklı boyut kazanmakta, hem sınır ötesindeki şiddetin içeriye ithal 

edilebileceği kaygısı hem de mültecilerin gelmesiyle oluşan nüfus yoğunluğu ve yabancı 

komşudan duyulan tedirginlik iç içe geçmektedir. Suriye‟de devam eden iç savaş, diğer 

komşu ülkeleri olduğu gibi Türkiye‟yi de tehdit etmektedir. 11 Şubat 2013 tarihinde Cilve 

gözü Sınır Kapısı‟nda meydana gelen iki büyük patlama ve 11 Mayıs 2013‟te 50‟den fazla 

kişinin öldüğü Reyhanlı‟daki bomba yüklü aracın patlaması olayı, bölgede yaşayan yerel 

halkı ve Suriyelileri büyük ölçüde etkilemiş, halk arasında sığınmacılara karşı olumsuz 

tepkiler oluşmasına neden olmuştur. Bu tür olaylar sonrası insanların sokağa dökülmesi ve 

tepkinin kitleselleşmesi noktasında birtakım kışkırtıcı grupların etkili olduğu görülmüştür. 

Dolayısıyla öfke, bu saldırıları düzenleyen teröristler yerine sıradan sivil sığınmacılara 

yöneltilmiş ve intikam saldırıları yaşanmıştır (Sönmez, 2014, s. 12-17). 

Farklı şehirlerde yerel halkın şikâyet ettiği konuların başında, yaşadıkları bölgelerde hırsızlık, 

kavga ve asayişi bozan irili ufaklı olayların sayısında artış olduğu kanısı gelmektedir. Yabancı 

olmaları, yerli halktan farklı olarak belirli iç ve dış denetim mekanizmalarının dışında 

olmaları gibi nedenlerle sığınmacılar kaçınılmaz olarak yaşanan asayiş sorunlarının birincil 

şüphelisi olarak görülmektedir. Resmî verilere göre ise Suriyelilerin Türkiye‟de karıştığı 

suçlar genele oranla %2,5 civarındadır. Bu da sığınmacıların gelmesiyle birlikte ülkedeki suç 

oranında trajik bir artış yaşanmadığını göstermektedir (Sönmez, 2014, s. 12-17). 

Kalıcı bir hukuki statüye sahip olmayan; barınma, eğitim, sağlık, beslenme gibi en temel 

yaşamsal hakları dahi güvence altında bulunmayan mülteciler, içinde bulundukları koşullar 
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nedeniyle suça karışabilmekte veya herhangi bir sebeple meydana gelen bir şiddet ortamının 

mağduru olabilmektedir. Kalış süreleri uzadıkça beraberlerinde getirdikleri birikimleri 

tükenen sığınmacılar, zorunlu ihtiyaçları olan barınma, gıda ve güvenlik hususlarında kaygı 

yaşamaktadırlar (Sönmez, 2014, s. 12-17). 

Ayrıca, sokaklarda sayıları ve görünürlükleri oldukça artan dilenci sayısı da Suriyelilerle ilgili 

şikâyet konularının başını çekmektedir. Bunlar Suriye‟den sınırı geçerek Türkiye‟ye gelen, 

sınır şehirlerinde ve kamplarda kalmayı özellikle istemeyerek dilencilik yapmak üzere büyük 

şehirlere giden bir grup mültecidir. Görüştüğümüz Suriyelilere bu konuyu sorduğumuzda 

dilencilik veya fuhuş yapanların Suriye‟de de benzer işleri yaptıklarını ve Türkiye‟de de para 

kazanmak için özellikle aynı yolu benimsediklerini belirtmişlerdir. Bu grupların olumsuz 

davranışları tüm Suriyeli sığınmacılara mal edilmesi diğer mültecilere yönelik tutumu da 

etkilemekte ve buradaki yaşamlarını zorlaştırmaktadır (Sönmez, 2014, s. 12-17). 

 

3.1.3. ĠĢgücü Piyasasına Etkileri 

Avrupa devletleri belirli refah düzeyine ulaştıkları için, dış sebepli sorunlar refah düzeyinin 

bozulmayı istememektedir. Bu nedenle Suriyeli mültecilerin refah düzeyi yüksek olan 

insanları Avrupa Birliği ülkelerinde yaşama imkânı bulurken refah düzeyi daha az olan ve 

herhangi bir niteliği bulunmayan mülteciler Avrupa‟da yerleşme imkânı bulamamıştır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde barınamayan mülteciler Türkiye‟ye ve Lübnan gibi ülkelere 

sığınmayı tercih etmişlerdir. Bu sebepten dolayı en fazla iş gücü piyasası olumsuz etkisi 

görülmüştür. 

Suriyeli sığınmacıların Türkiye işgücü piyasasını etkilemelerinin diğer nedeni, Suriyeli 

sığınmacılara yönelik gerekli tedbirler alınamaması veya geç alınmasıdır. Suriyeli 

sığınmacılar, dış göçe hazırlıksız yakalanan Türkiye‟nin kendileri için hazırladığı ve her 

geçen gün şartları iyileşen kampların dışında yaşamayı tercih etmeleridir. Bu durumun 

sebepleri arasında; Türkiye‟ye kaçak yollardan giriş yaparak kayıt dışı sığınmacı olmaları, 

kamplarda yaşamalarına rağmen çeşitli sebeplerle kamplardan uzaklaşmak istemeleri, gerekli 

maddi imkâna sahip olduklarından kamp hayatını tercih etmemeleri, kampların fiziki doluluk 

kapasitesine ulaşmasından dolayı kamplarda yer bulamamaları, bölge halkı ile akrabalık 

ilişkilerinden dolayı akrabalarına yakın yerlerde yaşamak istemeleri gibi sebepler sıralanabilir 

(Koç, Görücü, & Akbıyık, 2015, s. 63-93). Bu nedenlerden dolayı kamplarda yaşamak 

istemeyen ve kayıt dışı çalışmak yüzünde kalan mülteciler işsizliğin artmasına sebep 

olmuşlardır. 

Mülteciler derneğinin verilerine göre; Geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı 

31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla 62 bin 673 kişi olarak açıklandı. Bu sayı geçen ay (Eylül 2019) 

63 bin 187 kişi, 2019‟un başında 143 bin 558 kişi, 2018‟in başında ise 228 bin 251 kişiydi. 

Buna göre kamplarda yaşayan Suriyeli sayısı 2019‟un ilk 10 ayı içerisinde 80 bin 885 

kişi azaldı. Suriyelilerin yalnızca %1,70‟i kamplarda yaşıyor.31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla 

şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 617 bin 930 kişi oldu. Şehirlerde yaşayan Suriyeli 

sayısı geçen aya göre 15 bin 58 kişi arttı. Suriyelilerin %98,3‟ü şehirlerde yaşıyor. 

Suriyelilerin hangi şehirde yaşayacağına Göç İdaresi karar vermektedir. İstanbul başta olmak 

üzere bazı büyük şehirler Suriyeli alımına kapalıdır (Türkiyedeki Suriyeli Sayısı Ekim 2019, 

2019) Sığınmacı kampları dışında yaşan Suriye vatandaşlarının ekonomik hayatta başarılı 

olması ve kendilerine piyasa ekonomisinde yer oluşturması sonucunda, kamplarda yaşayan 

tanıdığı ve akrabalık bağı olan diğer sığınmacılara istihdam fırsatı sunarak sığınma 

kamplarından ülke geneline sığınmacı göçünü artırmaktadır. Bu sebeple Suriyeli 

sığınmacıların kamplarda yaşayan ve ülke geneline yayılma oranları dinamizm arz etmektedir. 

Türkiye‟de kalifiye olmayan Suriyeli sığınmacıların sayısının fazla olmasının diğer sebebi de 

Türkiye‟nin sahip olduğu istihdam yapısıdır. Türkiye‟nin gelişmekte olan ülke statüsünde 

olmasının bir sonucu olarak özellikle yüksek nitelikli insanlara yönelik istihdam sıkıntıları, 
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kalifiye olan birçok Suriyeli sığınmacıyı Avrupa ülkelerine gitmeye yönlendirmiştir. 

Türkiye‟de kalanlar ise genellikle niteliği olmayan beden işçisi olarak çalışabilecek 

potansiyele sahip olanlar olmuştur. Ayrıca Türkiye‟ye sığınan Suriye vatandaşlarının genel 

yapısına bakıldığında, gençlerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu durum da kalifiye 

olmayan ancak kas gücüne sahip Suriye vatandaşlarının Türkiye‟yi tercih ettiğini 

göstermektedir (Türkiyedeki Suriyeli Sayısı Ekim 2019, 2019). 

 

 

Tablo 1. 2017 Yılı Suriyeli Sığınmacıların Cinsiyet ve Yaş Dağılımı 

YAġ ARALIĞI ERKEK KADIN TOPLAM 

   

0-14 749 723 700 531 1 450 254 

15-24 476 145 354 515 830 660 

25-34 376 225 270 907 647 132 

35-44 198 423 164 533 362 956 

45-54 105 663 101 714 207 377 

55-64 55 825 57 027 112 852 

65+ 32 956 36 866 69 822 

Toplam 1 994 960 1 685 643 3 680 603 

Kaynak:Mülteciler Derneği 

 

Tabloya göre Suriyeli erkeklerin sayısı Suriyeli kadınların sayısından 307 bin 751 kişi 

fazla. Erkek-Kadın sayısı arasındaki en büyük fark 92 bin 441 kişi ile 19-24 yaş aralığında. 

Yaş sayısı artıkça bu fark azalıyor. 55 üzeri yaş aralıklarında kadınların sayısının erkeklerden 

fazla olduğu görülüyor. Yaş dağılımına bakıldığında ise gençlerin çoğunlukta olması dikkat 

çekmektedir.Türkiye‟deki Suriyelilerin %46,79‟u 0-18 yaş aralığındadır. 10 yaşın altındaki 

Suriyeli sayısı ise bu ay 1 milyon 51 bin 697 kişi oldu. Yani Suriyelilerin %28,57‟si 10 yaşın 

altında. Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığında 827 bin 818 kişi bulunuyor. 

Suriyeli genç nüfusun toplam Suriyeli sayısındaki oranı %22,49. (Türkiyedeki Suriyeli Sayısı 

Ekim 2019, 2019).  En yoğun olan bu iki grup da doğrudan genç işsizlikle ilgili olup genç 

yoğunluğunun ilerleyen dönemlerde artacağının göstergesi niteliğindedir. Genç olarak 

nitelendirilen bu grupta bulunan her bir Suriyeli sığınmacının işgücü piyasasına girmesi 

Türkiye‟nin genç işsizlik oranını artırmaktadır.            

 

3.1.3.1. Sığınmacıların ÇalıĢmalarının Olumlu Etkileri 
Türkiye'de işgücü piyasasını ve birçok sektörün üretim kapasitesini etkileyecek olan Suriyeli 

işçilerin çalıştırılması, iş dünyası tarafından olumlu karşılanmaktadır. Zira Türkiye'de üretim 

sektörlerinde ilgi görmeyen pek çok vasıfsız iş için yüz binlerce Suriyeli talip durumdadır. İş 

dünyasında başta tekstil olmak üzere üretime dayalı sektörlerde eleman açığının gün geçtikçe 

fazlalaştığına ve binlerce firmanın vasıfsız eleman ihtiyacından dolayı tam kapasite üretim 

yapamadığına dikkat çekilmektedir. Bir diğer olumlu taraf ise Suriyelilerin kurduğu 

şirketlerin sınır bölge ekonomisini canlandırmasıdır. Suriyeli tüccarların Türk mallarını, kendi 
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iş bağlantıları üzerinden Ortadoğu pazarına ulaştırmaları, Suriye krizinin sınır illerinin 

ihracatı üzerinde yarattığı olumsuz etkinin azalmasını sağlamaktadır (Üstün, 2016, s. 6-8). 

 

3.1.3.2.  Sığınmacıların Toplumsal Yapıya Olumsuz Etkileri 
Suriyelilerin istihdam piyasasına dolaylı yoldan etkisi ise kiraların artması kaynaklı 

yaşanmaktadır. Türkiye‟nin hazırladığı kamplarda çeşitli sebeplerle kalmak istemeyen ve ev 

kiralayarak barınma yolunu seçen Suriyeli sığınmacılar sebebi ile konut kiralama talebi artmış 

ve kiralar yükselmiştir. Kiraların artmasıyla ailelerin sabit giderleri artmakta ve mevcut 

gelirleri ile aile müessesesinin giderlerinin karşılanması zorlaşmaktadır. Bu durum da ailede 

diğer bireylerin iş arama potansiyellerinin artması sonucunu doğurmaktadır. Toplumsal olarak 

iş arama faaliyetlerinin arması ile emek arzı artmakta ve işsizlik oranlarını etkilemektedir. 

Bugün çalışabilir iş gücü konumunda yaklaşık 1.645.000 Suriyeli bulunmaktadır. Büyük 

çoğunluğu da, işe ihtiyaç duymaktadır. Bu nüfusun ne kadarının çalıştığı konusunda sağlıklı 

veri bulunmamakla beraber yaklaşık 600.000 kişinin kayıt dışı olarak çalıştırıldığı tahmin 

edilmektedir. Özellikle ucuz iş gücü kapsamında Suriyeliler, Afganlılar ile Iraklılar tercih 

edilmektedir. Bunların büyük kısmı hem vasıfsız hem de kayıt dışı olarak çalıştırılmaktadır.  

Türkiye ‟de kayıt dışı çalışanların oranı TUİK tarafından %33.3 olarak anket yöntemi ile 

hesaplanmıştır. 2016 Kasım ayı itibarı ile 9.018.000 kişi olarak belirlenmiştir. Suriyeliler bu 

sayıya dâhil edilmemiştir. Altı yüz bin Suriyeli dâhil edildiğinde kayıt dışı çalıştırılma oranı 

%35,5‟e çıkmaktadır. Yani Suriyeliler nedeni ile kayıt dışı çalışma oranı %2,3 oranında artış 

göstermektedir. Diğer yabancılarda hesaplamaya katıldığında ülkede yaklaşık %40 kayıt dışı 

çalışan bulunmaktadır (Kaygısız, 2017, s. 8).  Görüldüğü üzere Suriyeli mültecilerin 

toplumsal yapıya hem olumlu hem olumsuz etkilerini görmemiz mümkündür. 

 

4. Türkiye’de YaĢayan Suriyelilerin YaĢadığı Sosyal Problemler 

Türkiye‟ye sığınmacı olarak gelen ve yaşamlarını Türkiye sınırları içerisinde sürdüren 

Suriyelilerin küçük bir kısmı kamplarda, büyük bir çoğunluğu ise farklı yerleşim alanlarında 

yaşamaktadır. Bu bağlamda Suriyelilerin yaşam koşulları incelendiğinde öncelikli ve acil 

sorunun barınma sorunu olduğu görülmektedir. Kamplarda kalanlar açısından bu sorun 

kısmen giderilmiş olsa da, büyük çoğunluğu kamp dışında yaşayan sığınmacıların kendi 

başlarına yaşamlarını sürdürmeye çalıştıkları söylenebilir (Suriyeli sığınmacıların Türkiyeye 

etkileri, 2015, s. 12) 

Göçmenlerin genellikle çocuk, hasta ve yaşlı bakım hizmetleri, imalat, tekstil ve konfeksiyon, 

inşaat gibi emek yoğun sektörlerde vasıfsız işçi olarak düşük maaşlarla çalıştırıldıkları 

görülmektedir. Göçmen kadınların çoğunun bakım ve temizlik hizmetlerinde istihdam 

edildiği, bunun dışında turizm ve eğlence sektörlerinde çalıştırıldığı, yasa dışı seks işçisi 

olmaya zorlandıkları da bilinmektedir. 

Türkiye‟nin çeşitli bölgelerinde tarım işçisi olarak da göçmen işçiler istihdam edilmektedir. 

Göçmen işçilerin kayıt dışı ve düşük ücretle çalıştırılması onları etkilediği kadar, yöre 

halkının işsiz kalmasına da neden olmaktadır (Şenses, 2015, s. 2-3) 

Suriyeli sığınmacıların büyük oranlarda kamp dışı yaşamı tercih etmeleri veya tercih etmek 

zorunda kalmaları, Türkiye‟nin Suriyeli mültecilere yönelik politikasını mültecileri kamplara 

yönlendirmek, kamp sayılarını ve kapasitelerini artırmak veya mültecilerin kamp dışı 

yaşamalarına yönelik hukuki düzenlemeleri yapmak yönünde güncellemesi zorunluluğu da 

doğurmaktadır. Türkiye, kamp dışında yaşayan mültecilerin sosyal entegrasyonu gibi 

sorunların çözümüne yönelik politikalar geliştirmek zorunda kalmaktadır. Suriyeli 

mültecilerin yerleştikleri bölgelerdeki yerel halkta oluşan “işlerinin elinden alındığı, 

dilenciliğin arttığı, kültürel yozlaşmanın yaşandığı” gibi düşünceleri ortadan kaldırabilmek, 

yerel halkın Suriyeli sığınmacılara daha iyi gözle bakmalarını sağlamak üzere “insani dram” 

söylemi üzerinden bir politika yürütülmektedir. Türk halkının yapısı gereği bu söylemden 
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etkilendiği ve bu politikanın Türk halkı üzerinde olumlu bir etki yarattığı söylenebilir. Ancak 

barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi temel insani konularla ilgili, mülteci sayısının çok 

büyük olmasından da kaynaklı önemli sorunlar yaşanmaktadır. Kimi bölgelerde Suriyeli 

sığınmacılar ile yerel halk arasında gerilimler yaşandığı görülmektedir (Nigar & Ayşenur, 

2015, s. 2-6) 

 

4.1. Hukuki Problemler 

Türkiye‟de bulunan Suriye vatandaşlarının hukuki statüsü farklı bir süreç takip etmiştir. 

Başlangıçta, Suriye‟deki iç savaşın uzun süreli olmayacağı düşünüldüğünden göç dalgasının 

sonuçları herhangi bir hukuki statüye dayanmaksızın insani gerekçelerle kabul görmüştür. 

Ancak, Suriyelilerin durumu iç savaşın uzamasıyla birlikte belirsiz hale dönüşmüştür. 

Suriyelerin durumunun hukuki tanımlaması sürecin önemli problem alanlarından biri 

olmuştur. Suriyelilere yönelik olarak önceleri ısrarla „mülteci değil misafir‟ tanımlaması 

yapılmıştır. Ancak bu tanımlamanın hukuki bir karşılığı bulunmadığı için Suriyelilere yönelik 

keyfi uygulamalara yol açma riskini birlikte getirmiştir. Bundan dolayı, Ekim 2011 tarihinden 

itibaren Suriyeli misafirler İçişleri Bakanlığı‟nın 1994 tarihli İltica ve Sığınma 

Yönetmeliği‟nin 10. Maddesiyle “geçici koruma statüsü” getirilmiştir. Bundan sonra, 

Suriyelilerin durumuna ilişkin ilk hukuki düzenleme olan 30 Mart 2012 tarihli ve 62 sayılı 

“Türkiye‟ye Toplu Sığınma Amacıyla Gelen Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve 

Suriye Arap Cumhuriyetinde İkamet Eden Vatansız Kişilerin Kabulüne ve Barındırılmasına 

İlişkin Yönerge” ile Suriyeliler “geçici koruma” altında oldukları kabul edilmiştir (Koç, 

Görücü, & Akbıyık, 2015, s. 79). 

 

4.2. Sosyal ve Kültürel Problemler 

Yabancı olmanın sonucu olarak geniş kapsamlı dışlanma, hatta işsizlik başta olmak üzere 

çeşitli olumsuzluklarda günah keçisi olarak görülme sığınmacılar açısından sıkça yaşanan bir 

problemdir. Vatandaşların bir bölümü hayat şartlarında meydana gelen olumsuzlukların 

sebebi olarak göçmenleri görmektedirler. Suriyelilerin gelmesi ile beraber ücretlerde düşüş, 

özellikle sığınmacıların yoğun olarak bulunduğu bölgede yaşayan işçilerin işsizlik problemini 

derinleştirmektedir. İşçiler iş bulamamaktan şikâyet etmektedirler. Türkiye‟ye Suriyeli 

göçünün önemli bir boyutu da akrabalık ilişkilerinde kendisini göstermektedir. Sınıra yakın 

yerleşim birimlerinde yaşayan pek çok aile, sınırın öteki tarafındaki akrabalarına ev sahipliği 

yapmaktadır. İlk aşamada akrabalık ilişkisi ve zor şartlardan dolayı Türkiye‟deki akrabaları 

tarafından memnuniyetle karşılansalar da zamanla bazı hoşnutsuzluklar ortaya çıkmaya 

başlamıştır (Koç, Görücü, & Akbıyık, 2015, s. 80). 

 

 

4.3. Temel Ġnsani Ġhtiyaçların KarĢılanması Problemi  

Suriyelilerin %75‟inden fazlasını çocuk ve kadınlar oluşmakta ve büyük çoğunluğu da 

kamplar dışında zor şartlarda hayatlarını devam ettirmektedirler. Suriyeliler iyi bir hayat 

sürdürmekten ziyade; güvenlik, beslenme, barınma, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılama 

derdindedirler. 4 milyon mültecinin büyük çoğunluğu, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak‟ta 

bulunmaktadırlar. Ancak mülteci krizi ülkelerin kendi başına altından kalkabileceği boyutu 

aşmıştır (Koç, Görücü, & Akbıyık, 2015, s. 80-81). 

 

4.4. Sağlık Problemleri 

Kamplar dışında kalan mültecilerin çoğu ekonomik anlamda sıkıntı çekmekte, bu nedenle de 

izbe, düşük ücretli, eşyasız ve sağlıksız ortamlarda üç dört aile bir arada yaşamaktadır.  

Kayıtlı olmadıkları için sağlıksız barınma ortamları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle mülteci 

kadınlar ve çocuklar sağlık sorunu yaşamakta ve sağlıkla ilgili profesyonel yardım 
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alamamaktadır. AFAD‟ın 2013 raporuna göre, Suriyeli mültecilerin aldıkları sağlık 

hizmetlerinden duydukları memnuniyet oranı, kamp içinde %60, kamp dışında ise %80‟dir. 

Kamp içerisinde sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığı ve geliştirilmesi gerektiği 

görülmektedir. Rapora göre kamp dışında sağlık hizmetlerinden memnuniyetin daha yüksek 

olmasının nedeni çok daha fazla ve çeşitte sağlık kuruluşuna erişimin olmasıdır. Bunun yanın 

da mülteciler ayrıca kendi vatandaşlarının Türkiye‟de açtığı sağlık merkezlerinde sunulan 

hizmetlerden ve Suriyeli sağlık personellerinin evlerde verdiği sağlık hizmetlerinden 

faydalanmaktadır. Böylece hizmet alımında karşılaşabildikleri ayrımcılık ve kötü 

muamelelerden de korunmuş olmaktadırlar (Türk, 2016, s. 149-152). 

 

4.5. Türkiye’de yaĢayan kadınların Problemleri 

Suriyeli ailelerin kamp dışında yaşadığı yerlere bakıldığında Suriyelilerin yoğunlukta 

yaşadıkları illerde acilen kamp ya da geçici konaklama merkezi kurulması gerektiği ortaya 

çıkmaktadır. Suriyeli kadınların istimara uğramamaları için göç sürecine uyum sağlama ve 

karşılaşılan problemlerle baş etme becerilerinin geliştirilmesi, kendi güçlerinin farkına 

varmaları ve açığa çıkarmalarını sağlamak üzere güçlendirici sosyal hizmet çalışmaları 

yapılmalıdır. Bu çerçevede Suriyeli kadınların karşılaştığı özel ihtiyaçlara, önceliklere ve 

korunma risklerine etkin çözüm bulmak; kadın koruma görevlileri, jinekolog gibi kadın sağlık 

çalışanları, kadın polis memurları ve Arapça çevirmenleri gibi alan çalışanlarının sayısını 

artırmak; ulusal hizmet sağlayıcılarını kadın hakları, toplumdan dışlanma, kültürel hassaslık, 

ayırımcılık, psikolojik ilk yardım, uluslararası insan hakları, insani hukuk standartları ve 

cinsel istismar gibi sorunların çözümü için kapasiteyi artırmak gerekmektedir. (Barın, 2015, 

s. 15-18). 

 

5. Sonuç 

2011'in Nisan ayında Suriyelilere kapılarını hiç tereddüt etmeden açan Türkiye, aynı yıl 

içerisinde cömertliğini arttırarak geçici koruma rejimini olabildiğince genişletmiş ve bu insani 

dram karşısında elinden geleni yapmak için çaba sarf etmiştir. Ancak bu süreçte beklenti, bu 

dramın oldukça hızlı bir şekilde çözüleceği ve mültecilerin evlerine döneceği yönündeydi. 

Fakat kısa sürmesi beklenen bu kriz, gitgide büyüyerek kalıcı ve risk içerikli bir durum haline 

gelmiştir.Bu nedenle Türkiye‟de sayıları her geçen gün artan Suriyeli mülteciler Türkiye‟ye 

ekstra maliyetler yüklemektedir. Türkiye‟nin 2011 yılından beri karşılaşmış olduğu Suriyeli 

mülteci sorunu diğer mülteci sorunlarından farklı olarak ortaya çıkmıştır. Bu sayede 

Türkiye‟yi daha karmaşık bir sürecin içine sokarak birçok sorunun beraberinde gelmesine 

neden olmakta ve Türkiye‟nin bölgesel konumunu ciddi şekilde etkilemektedir. Bu da 

kalkınmamızın önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Türkiye‟deki Suriyelilerin ekonomik 

etkilerine bakacak olursak, risk ve fırsatların iç içe geçtiğini söylemek mümkündür. Kiralarda 

artış gözlenirken kiralık ev bulma sıkıntısı her geçen gün artmaktadır. Sınır illerinde 

enflasyon artış gösterirken küçük işletmelerde kaçak işçi çalıştırma yaygınlık kazanmıştır. 

Bunun sonucunda Suriyeli kaçak işçi çalıştıranlar ile Suriyeli kaçak işçi çalıştırmayanlar 

arasında haksız rekabet ortaya çıkmaktadır. Yerel halk istihdam olanaklarının elinden 

alındığını düşünmektedir. Ancak bu iddiaların iş dünyasında yersiz olduğu görülmektedir. Bu 

anlamda Suriyeli mültecilerin yerel halkın çalışmak istemediği alanlarda istihdam edildiği 

açıktır. Bunun sonucunda vasıfsız işgücünde ortaya çıkan açık kapanmaktadır. Bu da 

bölgedeki yatırımların artmasına olumlu katkılar sağlarken ücretlerin düşmesini beraberinde 

getirmektedir.  

Suriyeli sermayenin Türkiye‟ye kanalize edilmesi birçok fırsata ket vurmaktadır. Suriyeli 

mültecilerin küçük işletmeler yoluyla üretim ve ticarete katkı sağladıkları görülmektedir. 

Fakat burada da bir nokta göze çarpmaktadır. Bu işletmelerin tamamına yakınının kaçak 
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olması vergi vs. gibi yasal yükümlülüklerin gerçekleşmemesi nedeniyle haksız rekabete yol 

açmaktadır. 

Bir başka konu ise güvenlik ve asayiş üzerinedir. Bu doğrultuda yerel halk arasında Suriyeli 

mültecilerin asayişi bozduğu yönünde iddialar yaygınlık kazanmaktadır. Yine bunun da 

asılsız olduğu görülmektedir. Mültecilerin adli olaylara karışma olasılıkları son derece 

düşüktür. Çoğunun da davacı olduğu bilinmektedir. En ciddi sorun oluşturan güvenlik 

riskinden biri yerel halk arasında oluşan tepkinin bir provokasyona yol açarak şiddet içerikli 

kitlesel tepkiye dönüşme ihtimalidir. Sınıra yakın bölgelerdeki yerel halkın en önemli kaygısı 

terör olaylarına açık hissetmeleri sebebiyledir. Suriyeli mültecilerin kenar mahallelerde yerel 

halkla birlikte yaşam sürmeleri uyum sürecinin zorlaşmasına neden olmakta ve uzun vadede 

güvenlik sorunlarının doğmasına yol açmaktadır Diğer taraftan suriyeli mülteciler açısından 

bakıldığı zaman ekonomik ve sosyal açıdan bir çok olumsuz etkisi görüldüğü aşikârdır. Gerek 

vatanlarından yoksun olmaları gerekse savaş koşullarından gelmiş olmaları ve geldikleri 

ülkede toplum baskısı altında kalmaları olumsuz etki yaratmaktadır. Yaptığım araştımalar 

noktasında gördüğüm şu ki plansız yapılanmanın sonuçları ekonomiye yansımaktadır 

planlama  yapıldığı takdirde olumsuz etkileri minimum seviyeye inecektir. Her ne kadar 

sosyolojik olarak bazı davranışsal durumlara engel olunamasa bile en aza indirgenebilir.  
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Gelişmekte Olan Ülkelerde Sürdürülebilir Enerji: Panel Veri 

Analizi 
 

İbrahim Örnek
1
  Sena Türkmen (Sorumlu Yazar)

2
 

Özet 

Enerjide sürdürülebilirliğin sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerjinin daha etkin 

kullanılması ile mümkün olabilecektir. Sürdürülebilir bir enerji için öncelikle enerji kullanımının yarattığı çevre 

problemlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu çalışmada, seçilmiş gelişmekte olan ülkelerde 

enerjide sürdürülebilirliğin sağlanıp sağlanamadığı Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) hipotezi yardımıyla 1975-

2016 dönemi için test edilmiştir. Çalışmada oluşturulan ekonometrik modele, ekonomik büyüme göstergesi 

olarak kişi başına düşen gelir, çevre kirliliği göstergesi olarak da kişi başına düşen karbondioksit emisyonu 

değişkenleri dahil edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki, dinamik panel veri analizi yardımıyla güncel 

ekonometrik yöntemler kullanılarak tahmin edilmiştir. Analizler sonuçları, gelişmekte olan ülkelerde enerjinin 

sürdürülebilirliğinin sağlanamadığını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, ekonomik büyüme, panel veri analizi. 

JEL Sınıflandırması: Q40, O44, C23 

 

Sustainable Energy in Developing Countries: A Panel Data 

Analysis 

 
Abstract 

Ensuring sustainability in energy will be possible with the use of renewable energy sources and the more 

efficient use of energy. For sustainable energy, first of all, environmental problems caused by energy use should 

be taken into consideration. In this study, the sustainability of energy in selected developing countries was tested 

for the period 1975-2016 with the help of the Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis. In this study, 

income per capita as an indicator of economic growth and carbon dioxide emission per capita as an indicator of 

environmental pollution were included in the econometric model. The relationship between the variables was 

estimated by using current econometric methods with the help of dynamic panel data analysis. The results of the 

analysis show that sustainability of energy cannot be achieved in developing countries. 

Keywords: Energy, economic growth, panel data analysis. 

JEL Classification: Q40, O44, C23 

 

1. Giriş 

Sürdürülebilir enerji, gelecek nesillerin, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli olan 

kaynakları tüketmeden, bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilen enerji biçimini ifade eder. Başka 

bir ifadeyle; günümüzün enerji ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama 

kabiliyetlerine zarar vermeden karşılanması olarak tanımlanabilmektedir. Enerjide 

sürdürülebilirliğin sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerjinin daha 

etkin kullanılması ile mümkün olabilecektir (Ediger, 2009:18). Sürdürülebilir enerji,  

 Tüm enerji kaynaklarının verimli şekilde temiz teknolojilerle üretilmesi  

 Yeterli miktarda temiz enerjinin uygun fiyatlarda temin edilmesi 

 Fosil yakıtların mümkün olduğunca azaltılarak yenilenebilir enerji 

kaynaklarının yaygınlaştırılması 

 Enerjiye erişimin sağlanmasını  

ifade eden ve bunu ekonomik büyüme ile bütünleştiren bir kavramdır. 
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Hızlı nüfus artışı ile birlikte artan enerji ihtiyacının nasıl karşılanacağı sorusu giderek önem 

kazanmaktadır. Enerji ihtiyacı karşılanırken, kullanılan kaynakların çevrede bıraktıkları 

etkinin de iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. 1990‟lardan bu yana tüm dünya ülkelerinin 

ekonomik büyümeyi gerçekleştirirken, çevresel sorunların göz önünde bulundurulması 

gerektiğine dair çeşitli toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda, biyolojik çeşitliliği yok 

eden, küresel ısınmanın etkilerini hızlandıran ve daha birçok çevre problemini beraberinde 

getiren, özellikle sanayileşme sürecinde yoğun şekilde açığa çıkan karbon salınımının en aza 

indirilmesi hususunda çeşitli önlemler alınmaktadır. Çevre boyutunun yanı sıra, giderek artan 

enerji talebi daha çok, yenilenme özelliği olmayan fosil yakıtlardan karşılandığından bu 

kaynakların maliyeti giderek artmakta, enerji darboğazı gündeme gelmekte ve enerjide dışa 

bağımlılık da ciddi bir sorun teşkil etmektedir. 

 

Ekonomi bilimi ve çevre ilişkisi 1990‟lardan itibaren sıklıkla gündeme gelmekte ve 

sürdürülebilir bir enerji için temel oluşturmaktadır. Literatürde ekonomik büyüme ve çevre 

ilişkisi Çevresel Kuznets Eğrileri (ÇKE) hipotezi ile sınanmaktadır. İlk defa Grossman ve 

Krueger (1991) tarafından ortaya atılan bu hipoteze göre ekonomik büyüme öncelikle çevresel 

tahribata neden olmakta fakat ülkenin kişi başına düşen milli geliri belirli bir eşik değerine 

ulaştıktan sonra çevre kirliliği azalmaya başlamaktadır. 

 

ÇKE, çevresel problemlerin arttığı 1990‟lı yıllarda, Simon Kuznets (1955) „in geliştirdiği ve 

gelir dağılımındaki adaletsizlik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen Kuznets 

Eğrisi‟nden türetilmiştir.  Kuznets (1955), ekonomik büyümenin ilk safhalarında gelir 

dağılımında adaletsizlik artarken, büyümenin devamlı artışına karşılık belirli bir eşik değerden 

sonra gelir dağılımındaki adaletsizliğin azalacağını ileri sürmektedir. Bu değişkenler 

arasındaki ilişki ters “U” olarak nitelendirilmektedir. Kuznets eğrisi 1991‟de Grossman ve 

Krueger tarafından çevreye uyarlanmış ve gelir dağılımındaki adaletsizlik değişkeni yerine 

çevre kirliliği değişkeni kullanılmıştır (Dinda,2004:432). 

 
 

Şekil 1: Çevresel Kuznets Eğrisi  
Kaynak: Yandle vd., 2004:3; Saatçi ve Dumrul, 2011:68; Erataş ve Uysal, 2014:6. 

ÇKE hipotezine göre; ekonomik büyümenin ilk aşamalarında, sanayileşmekte olan 

ülkeler çevresel bozulmayı artıran kirli teknolojilere yer vermekte ve bunun çevreye verdiği 

zararı önemsememektedir. Ancak zamanla zenginleşen ülkeler, araştırma-geliştirme 

faaliyetlerine daha çok finansman sağlayabileceği için, ekonomik büyümenin yanında 

Çevre 

Kirliliği 

Gelir Düzeyi 

Çevresel Kuznets Eğrisi 

Dönüm Noktası 
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teknolojik gelişmelere de ayak uydurabilecek ve üretimde daha temiz teknolojilere yer 

verecektir. Dolayısıyla, teknolojik gelişmelerle birlikte elde edilen yeni üretim teknikleri 

çevre kirliliğini azaltmaya ve yaşam kalitesini artırmaya başlayacaktır (Dinda, 2004: 435-

436). Diğer bir ifadeyle, ekonomik büyüme arttıkça zamanla sanayi sektörü yerini hizmetler 

ve bilgi sektörüne bırakmakta ve bu geçiş ile birlikte çevresel problemlerde azalmalar 

meydana gelmektedir (Grossman ve Krueger: 1991:7). 

Bu çalışmada, gelişmekte olan ve yüksek büyüme oranları ile dikkat çeken 13 ülkenin 

enerjide sürdürülebilirliği sağlayıp sağlayamadığı ÇKE hipotezi yardımıyla araştırılmıştır. 

Öncelikle konu ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalara yer verilecek ardından 

ekonometrik analiz ve bulguları tartışılacaktır. Son olarak, sonuç ve öneriler ile çalışma 

tamamlanacaktır. 

 

2. Seçilmiş Literatür 

Çevre kirliliği ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar incelendiğinde, çok 

sayıda ampirik çalışmanın olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalarda, ekonomik büyüme ve 

çevre kirliliği arasındaki ilişkinin dönem ve ülke gruplarına göre farklılık gösterdiği dikkat 

çekmektedir. Tablo 1‟de literatür sadeleştirilmiş ve seçilmiş çalışmalara yer verilmiştir. 

 

Tablo 1: Çevre Kirliliği-Ekonomik Büyüme İlişkisini İnceleyen Seçilmiş Panel Veri 

Çalışmaları 

Yazar Dönem Yöntem Değişkenler Sonuç 

Grossman 

&Krueger 

(1991) 

1977-1988 

NAFTA 

Ülkeleri 

Panel Veri 

Analizi 

SO2, PM ve Duman 

Emisyonlari, 

Ekonomik Büyüme 

N şeklinde bir ÇKE elde 

edilmiştir. 

Selden 

&Song 

(1994) 

1973-1975, 

1979-1981, 

1982-1984 30 

Ülke 

Panel Veri 

Analizi 

Kükürt Dioksit, 

Azot Oksitleri ve 

Karbon Monoksit, 

Kişi Başı Gelir  

Ters U ilişkisi saptanmıştır. ÇKE 

hipotezi geçerlidir. 

Grossman 

&Krueger 

(1995) 

1977-1988 

42 Ülke 

Panel Veri 

Analizi 

Su Kalitesi (14 

farklı değişken), 

Gelir Düzeyi 

5 değişken için ters “U”, 6 

değişken için “N” şeklinde ilişki 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

He & 

Wang 

(2011) 

1995-2007 

Çin‟in 28 

Eyaleti 

Panel Eş 

Bütünleşme ve 

Panel Vektör 

Hata Düzeltme 

Modelleri 

Karbondioksit 

Emisyonu, Enerji 

Tüketimi ve 

Ekonomik Büyüme 

Karbondioksit emisyonu, enerji 

tüketimi ve ekonomik büyüme 

değişkenleri arasında eş 

bütünleşme vardır. 

Arouri vd. 

(2012) 

1981-2005 12 

MENA Ülkesi 

Panel Veri 

Analizi 

Enerji Tüketimi, 

Ekonomik Büyüme 

ve Karbondioksit 

Emisyonu 

Uzun dönemde enerji tüketiminin, 

karbondioksit emisyonu üzerinde 

pozitif bir etkisi olduğu bulgusu 

elde edilmiştir. 

Erataş & 

Uysal 

(2014) 

1992-2010 

BRICT 

Ülkeleri 

Westerlund 

ECM Panel 

Eşbütünleşme 

Testi, Breitung 

İki Aşamalı 

EKK 

Çevre Kirliliği, 

Gelir Düzeyi 
ÇKE hipotezi geçerlidir. 

Heidari 

vd. (2015) 

1980-2008 

ASEAN 

Ülkeleri 

Panel Smooth 

Transition 

Regression 

Ekonomik Büyüme, 

Karbondioksit 

Emisyonu, Enerji 

Tüketimi 

ÇKE hipotezi geçerlidir. 

Özcan 

(2015) 

1971-2008 

Yükselen 4 

Piyasa 

Ekonomisi  

Dinamik Panel 

Veri Analizi 

Kişi Başı Enerji 

Tüketimi, Kişi Başı 

Karbondioksit 

Emisyonu, Kişi Başı 

Gelir 

ÇKE hipotezi geçerlidir. 
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3. Model, Yöntem ve Bulgular 

 

3.1 Model 

 

Araştırmada kullanılan model, Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin öncü çalışmalarından olan 

Selden ve Song (1994)‟un çalışmaları referans alınarak oluşturulduğundan, çalışmada 

kuadratik bir model kurulmuştur. Tablo 1. ‟de gösterilen ve logaritmik dönüşümleri yapılan 

değişkenlerle oluşturulan model Denklem 1‟de gösterilmiştir: 

 

LCit= αit + β1i LGit + β2i LGGit+ εit      (1) 

 

(i= 1…,13) ve (t= 1975…, 2016)  

 

Burada i birimleri, yani yatay kesit boyutunu, t ise zaman boyutunu ifade etmektedir. “C” kişi 

başına düşen karbondioksit emisyonunu, “G” kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılayı, 

“GG” kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılanın karesini, αi sabit terimi ve εi hata terimini 

göstermektedir. 

 

Çalışmada 1975-2016 dönemine ait yıllık veri seti kullanılmış, Türkiye de dahil olmak üzere 

gelişmekte olan toplam 13 ülke analize dahil edilmiştir. Çalışmada bağımsız değişkenlerin 

karbondioksit emisyonunu ne yönde etkilediği ölçülmeye çalışılmıştır. Tablo 2‟de analizde 

kullanılan değişkenlere ve kaynaklarına yer verilmektedir.  

 

Tablo 2: Analizde Kullanılan Değişkenlerin Tanımlanması 

Değişkenler Açıklama Veri Yıl Aralığı ve Kaynak 

LC 
Logaritmik Kişi Başına Düşen Karbondioksit 

(CO2) Emisyonu (metrik ton) 

Dünya Bankası, WDI 

OECD, İstatistiksel Ülke Profilleri 

1975-2016 

LG Logaritmik Kişi Başına Düşen GSYİH (ABD $) 

Dünya Bankası, WDI 

OECD, İstatistiksel Ülke Profilleri 

1975-2016 

LGG 
Logaritmik Kişi Başına Düşen GSYİH‟ nın 

Karesi (ABD $) 

Dünya Bankası, WDI 

OECD, İstatistiksel Ülke Profilleri 

1975-2016 

 

Tablo 3‟te analize dahil edilen gelişmekte olan ülkelere yer verilmiştir. 

 

Tablo 3: Analize Dahil Edilen Yükselen Piyasa Ekonomileri 

Analize Dahil Edilen Yükselen Piyasa Ekonomileri 

1 Brezilya 8 Filipinler 

2 Çin 9 Malezya 

3 Şili 10 Pakistan 

4 Endonezya 11 Peru 

5 Güney Afrika 12 Kolombiya 

6 Hindistan 13 Meksika 

7 Türkiye 

 

3.2. Yöntem 
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Enerjide sürdürülebilirliğin sağlanıp sağlanmadığını test etmek amacıyla, çevre kirliliği ve 

ekonomik büyüme arasındaki eşbütünleşme ilişkisini analiz etmeden önce modelde eğim 

katsayısının homojenliği; Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen Slope 

Homogeneity Test (∆ testi) ile incelenmektedir. Modelde kesitler arası bağımlılık olup 

olmadığına karar vermek için Breusch ve Pagan (1980) LM (Lagrange Multiplier) testi, CD 

(Cross Section Dependency) testi ve CDLM testi (Pesaran (2004)) ile Pesaran vd. (2008) 

tarafından geliştirilen  (Bias-Adjusted Cross Sectionally Dependence Lagrange Multiplier) 

testlerinden yararlanılmaktadr. Bu analizler sonucunda, güncel ikinci nesil panel birim kök 

testlerinden biri olan, kesitler arası bağımlılığı ve yapısal kırılmaları dikkate alan Fourier LM 

(Nazlıoğlu ve Karul, 2017) Birim Kök Testinden yararlanılmaktadır. Değişkenler arasında eş 

bütünleşme ilişkisinin olup olmadığı ise Westerlund ve Edgerton (2008) „in yapısal kırılmaları 

dikkate alan eş bütünleşme testi kullanılarak analiz edilmektedir. Değişkenlerin uzun dönem 

katsayıları ise kesitler arası bağımlılığı dikkate alan ve Pesaran (2006) tarafından geliştirilen 

CCE (Common Corelated Effects) tahmincisi ile tahmin edilmektedir.  

 

Analizde, seçilmiş 13 gelişmekte olan ülkede Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olup 

olmadığını diğer bir ifadeyle, enerjide sürdürülebirliğin sağlanıp sağlanamadığını 

inceleyebilmek amacıyla panel veri analizi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada 

kullanılan değişkenlerin, zaman boyutunun yatay kesit boyutundan (T>N) büyük olmasından 

dolayı analizde; katsayı homojenlik testi, yatay kesit bağımlılığı testi, ikinci nesil panel birim 

kök testi, panel eş bütünleşme testi ve panel eş bütünleşme tahmincileri testlerini içeren 

dinamik panel veri yöntemi uygulanmaktadır 

 

3.3. Bulgular 

 

3.3.1. Homojenite Testi 

Bu çalışmada, katsayıların homojenliğini test etmek için Pesaran ve Yamagata (2008) 

tarafından geliştirilen Slope Homogeneity Test (Delta test) kullanılmıştır. Homojenite testinde 

sıfır hipotezi “H0: Eğim katsayıları homojendir” ve alternatif hipotez “H1: Eğim katsayıları 

heterojendir” şeklindedir. Homojenlik testi, ülkelerden birinde gerçekleşen değişim ile diğer 

ülkelerin aynı düzeyde etkilenip etkilenmediğini ifade etmektedir. Tablo 4‟te gelişmekte olan 

ülkelere ait serilerin katsayı homojenite test sonuçları yer almaktadır.  

 

Sonuçlar incelendiğinde eğim parametrelerinin homojen olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Dolayısıyla ekonomik yapıları birbirine yakın olan gelişmekte olan ekonomiler açısından 

sonuçlar tutarlılık göstermektedir. Başka bir deyişle, ülkelerden birinde gerçekleşen bir 

değişim ile diğer ülkelerin yaklaşık olarak aynı düzeyde etkilendiği bulgusu elde edilmiştir. 

 

Tablo 4: Eğim Homojenliği Test Sonuçları 
  β1 β2 

Testler Test İstatistiği Olasılık Değeri Test İstatistiği Olasılık Değeri 

Delta Tilde 0.457 0.676 0.442 0.671 

Delta Tildeadj 0.474 0.682 0.459 0.677 

 

3.3.2. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi 

Küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte dünyada, bir ülke ekonomisinde ortaya çıkan bir 

şokun diğer ülkeleri de etkilemesi söz konusudur. Bu durum, ampirik analizlerde yatay kesit 

bağımlılık “cross-section dependency” testleri ile belirlenebilmektedir. Seriler arasında yatay 
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kesit bağımlılığın bulunması durumunda, bu durumun göz önünde bulundurulması elde edilen 

analiz sonuçlarını önemli ölçüde etkilemektedir (Breusch ve Pagan, 1980).  Ampirik bulgulara 

göre sıfır hipotezinin (H0: “Kesitler arası bağımlılık yoktur”) reddedilememesi, ülkeler 

arasında yatay kesit bağımlılığının olmadığını yani bir ülkede ortaya çıkan makroekonomik 

bir şokun diğer ülkeleri etkilemediğini göstermektedir. Bu durumda modele birinci nesil panel 

birim kök testleri uygulamak gerekmektedir. Ancak kesitler arası bağımlılığının olduğu tespit 

edilirse bu durumda da modele ikinci nesil panel birim kök testlerinin uygulanması 

gerekmektedir (Baltagi, 2008:284). Bu anlamda, yatay kesit bağımlılığı testleri, serilerin birim 

kök içerip içermediğini, birinci nesil mi yoksa ikinci nesil testlerle mi sınamanın doğru 

olacağına karar vermeye olanak sağlamaktadır. 

 

Değişkenlerde kesitlerarası bağımlılığı test etmek için için Breusch ve Pagan (1980) LM testi, 

Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CD ve CDLM testleri ile Pesaran vd. (2008) tarafından 

geliştirilen LMadj testi kullanılmıştır. Tablo 5.‟te yatay kesit bağımlılığı test sonuçları yer 

almaktadır. 

 

Tablo 5‟te yer alan yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına göre hem serilerde hem de eş 

bütünleşme denkleminde Ho hipotezi reddedilerek %1 anlamlılık düzeyinde kesitler arası 

bağımlılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuca göre, bir ülkede ortaya çıkan bir 

değişiklik diğer ülkeleri de etkilemektedir. 

 

Tablo 5: Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

Değişkenler LC LG LGG 

Testler İstatistik 

Değeri 

Olasılık 

Değeri 

İstatistik 

Değeri 

Olasılık 

Değeri 

İstatistik 

Değeri 

Olasılık 

Değeri 

CDlm1 (BP,1980) 114.691
***

 0.004 551.199
***

 0.000 551.199
***

 0.000 

CDlm2 (Pesaran, 

2004) 

2.938
***

 0.002 37.886
***

 0.000 37.886
***

 0.000 

CDlm3 (Pesaran, 

2004) 

-3.541
***

 0.003 1.984
**

 0.024 1.984
**

 0.024 

LMadj (PUY, 2008) 181.511
***

 0.000 105.740
***

  0.000 105.740
***

  0.000 

  Eş Bütünleşme Denklemi 

  İstatistik Değeri Olasılık Değeri 

CDlm1 (BP,1980) 551.199
***

 0.000 

CDlm2 (Pesaran, 

2004) 

37.886
***

 0.000 

CDlm3 (Pesaran, 

2004) 

1.984
**

 0.024 

LMadj (PUY, 2008) 105.740
***

 0.000 
Not: “***” işareti %1, “**” işareti %5 ve “*” işareti %10 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

Kesitler arası bağımlılığı dikkate almamak, makro ekonomik şokların paneli oluşturan 

tüm ülkeleri etkilemediğini varsaymaktır. Ancak bu karşılaşılan bir durum değildir. Bu 

sebeple, bulguların etkinliği için kesitler arası bağımlılığı dikkate alan ikinci nesil panel birim 

kök testlerinin uygulanması gerekmektedir (Nazlıoğlu, 2010: 142). 

 

3.3.3. Panel Birim Kök Testi 

Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin güvenilirliği için en önemli husus kırılma tarihlerinin, 

sayılarının ve formlarının isabetli bir şekilde önceden tespit edilebilmiş olmasıdır. Burada 

meydana gelebilecek güçlükler Fourier birim kök testleri ile aşılmaya çalışılmaktadır. Zira bu 

tip testler sadece sert kırılmalara değil kademeli (gradual) kırılmalara (yumuşak geçişlere) da 
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izin vermektedir ve testin modellenmesi aşamasında kırılma formunun ve tarihlerinin önceden 

biliniyor olmasına gerek yoktur. Analiz sonuçları, ikinci nesil panel birim kök testlerini 

uygulamaya olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada uygulanan nihai test yöntemi de Nazlıoğlu 

ve Karul (2017) tarafından ileri sürülen, kademeli geçişe ve kesitlerareası bağımlığa izin 

veren İkinci Nesil Panel Fourier LM tipi panel birim kök testidir (Fourier Panel LM). Söz 

konusu testin boş hipotezi “birim kök vardır” varsayımı üzerine kuruludur. 

 

Testin sıfır hipotezi, “H0: Birim kök içerir”; alternatif hipotezi ise “H1: Birim kök içermez” 

şeklinde kuruludur. Tablo 6‟da gelişmekte olan ülkeler için LC, LG ve LGG değişkenlerinin 

Fourier LM birim kök testi sonuçları yer almaktadır. 

 

Tablo 6: Gelişmekte Olan Ülkelerde LC, LG ve LGG Değişkeni Fourier LM Birim Kök Testi 

Sonuçları 
 LC LG LGG 

Ülkeler Fourier 

tau LM1 

k=1 

Fourier 

tau LM2 

k=2 

Fourier 

tau LM3 

k=3 

Fourier 

tau LM1 

k=1 

Fourier 

tau LM2 

k=2 

Fourier 

tau LM3 

k=3 

Fourier 

tau LM1 

k=1 

Fourier 

tau LM2 

k=2 

Fourier 

tau LM3 

k=3 

Brezilya -0.704 -0.733 -1.856  -0.882 -1.427  -1.148  -0.884 -1.427  -1.149  

Çin -3.003  1.479  1.695  0.726 1.380  2.950  0.724 1.367  2.938  

Şili -0.139 -0.666 -1.242  -1.630  -2.523  -1.798  -1.653  -2.535  -1.799  

Endonezya -2.188  -3.471  -2.236  -0.867 -0.408 -0.412 -0.874 -0.413 -0.417 

Güney Afr. -1.918  -1.572  -2.233  -1.257  -0.759 -1.249  -1.259  -0.758 -1.248  

Hindistan 0.574 -1.789  -0.276 -1.610  1.091  0.441 -1.591  1.097  0.433 

Türkiye -1.263 -1.320  -0.412 -3.558  -1.343  -0.456 -3.558  -1.348  -0.459 

Filipinler 0.556 -0.106 -2.036  -0.011 -0.142 0.379 -0.023  -0.145 0.378 

Malezya -1.946  -2.670  -0.810 -1.058  -1.591  -1.624 -1.035  -1.575  -1.609  

Pakistan -1.881  -0.583 -0.520 -1.662  0.079 -1.154  -1.674  0.067 -1.166  

Peru -0.840 -0.058 -0.197 1.169  0.3051  0.695 1.172  0.308  0.695  

Kolombiya -1.907  -4.142  -2.452  -2.994  -1.354  -1.008  -3.005  -1.357  -1.013  

Meksika -1.859 -3.858  -3.044 -0.897 -1.056  -1.100 -0.897  -1.055  -1.098 

Panel 

Sonuçları 

 

ZLM (İst. 

Değeri) 
9.860 3.563 4.786 10.760 8.053 9.073 10.740 8.044 9.061 

p-değeri 1.000 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

Gelişmekte olan ülkelerde her üç değişken için  boş hipotezi %1, %5 ve %10 anlamlılık 

düzeyinde reddedilemez sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, söz konusu ülke grubu için LC 

bağımlı değişkeni, LG ve LGG bağımsız değişkeni seviyede birim kök içermektedir. Bağımlı 

ve bağımsız değişkenlerin seviyede birim kök içermesi yapısal kırılmalı eş bütünleşme 

testlerinden biri olan Westerlund & Edgerton (2008) eş bütünleşme testinin uygulanmasına 

olanak sağlamaktadır. 

 

3.3.4. Panel Eş Bütünleşme Testi 

Yapısal kırılmaların dikkate alınması, uygulanacak eş bütünleşme testlerinde sapmalı sonuçlar 

elde etmemek için oldukça önemlidir. Bu nedenle çalışmada, paneldeki serilerin düzeyde 

birim kök içerdiği göz önüne alınarak, Westerlund ve Edgerton (2008)‟un yapısal kırılmalı eş 

bütünleşme testi uygulanmaktadır. Bu test, Lagrange Multiplier (LM) temelli, (Schmidt ve 

Phillips (1992), Ahn (1993) ve Amsler ve Lee (1995)) birim kök testlerinden geliştirilmiş ve 

değişen varyans, serisel korelasyona da izin vermektedir. Öte yandan Westerlund ve Edgerton 

tarafından geliştirilen bu test sabit terimde ve eğimde (trend) her bir ülke için farklı 
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tarihlerdeki kırılmalara da olanak sağlamaktadır. Tablo 7‟de söz konusu ülke grubuna 

uygulanan yapısal kırılmalı eş bütünleşme test sonuçlarına yer verilmektedir.  

 

Elde edilen Zτ(N) istatistik sonuçlarına göre eş bütünleşmenin olmadığı üzerine kurulu sıfır 

hipotezi %1 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Benzer şekilde Zφ(N) istatistik 

sonuçlarına göre eş bütünleşmenin olmadığı üzerine kurulu sıfır hipotezi %1 ve %5 anlamlılık 

düzeyinde reddedilmektedir. Sonuç olarak, her iki istatistik değerine göre karbondioksit 

emisyonu ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu bulgusu elde 

edilmiştir. Tablo 7‟de aynı zamanda sabitte kırılma (level shift) ve rejim kırılması (regime 

shift) durumları için uygulanan panel eş bütünleşme testinin belirlediği her bir ülke için birer 

kırılma tarihi sunulmuştur. 

 

Tablo 7: Yapısal Kırılmalı Eş Bütünleşme Test Sonuçları (Westerlund & Edgerton, 2008) 

  Zτ(N) Zφ(N) 

Model İstatistik Değeri Olasılık Değeri İstatistik Değeri Olasılık Değeri 

Kırılmasız -4.531
***

 0.000 -3.583
***

 0.000 

Sabitte Kırılma -3.015
***

 0.001 -1.770
**

 0.038 

Rejim Kırılması -3.023
***

 0.001 -1.879
**

 0.030 

  Kırılma Tarihleri 

  Sabitte Kırılma Rejim Kırılması 

Brezilya 1980 2008 

Çin 2002 2002 

Şili 1981 1981 

Endonezya 1997 1997 

Güney Afrika 1989 2002 

Hindistan 2009 2011 

Türkiye 2000 2000 

Filipinler 1983 1983 

Malezya 1994 1994 

Pakistan 1979 1979 

Peru 2008 2008 

Kolombiya 1998 1998 

Meksika 1989 1982 
Not: “***” işareti %1, “**” işareti %5 ve “*” işareti %10 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

3.3.5. Panel Eş Bütünleşme Katsayı Tahmini 

Eşbütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra eşbütünleşme katsayıları, kesitler arası 

bağımlılığı dikkate alan, katsayılarda heterojenite tespit edildiği durumlarda da kullanılabilen 

ve Pesaran (2006) tarafından geliştirilen CCE (Common Corelated Effects) yöntemi 

kullanılarak tahmin edilmiştir. CCE tahminci testleri, bağımsız değişkenlerin seviyede birim 

kök içermediği ya da birinci dereceden eşbütünleşik olduğu durumlarda tutarlılık 

göstermektedir (Gazel, 2016:48). CCE modeli hem T>N durumunda hem de N>T olduğunda 

kullanılabilmektedir. Yatay kesit bağımlılığına izin verilmekte olan modelde kullanılan 

değişkenlerin aynı ya da farklı durağanlık derecesinde analiz edilebilmesi mümkün 

olmaktadır (Pesaran vd., 2008: 50). 

 

Panelin geneli için geçerli olan eşbütünleşme katsayısı ise uzun dönem eşbütünleşme 

parametreleri Pesaran (2006) tarafından geliştirilen CCEMG yöntemi ile hesaplanmaktadır. 

Eşbütünleşme, CCE ile tahmin edilmekte ve değişkenlerin eşbütünleşme katsayılarının tahmin 

sonuçları Tablo 8‟de yer almaktadır. 
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Tablo 8: Yükselen Piyasa Ekonomileri Panel Eş Bütünleşme Katsayı Tahmin Sonuçları 

(CCE) 

 LC=f(LG) LC=f(LGG) 

 Katsayı Std. Hata p-değeri Katsayı Std. Hata p-değeri 

CCE 0.310
*** 

0.102 0.002
 

0.155
*** 

0.051 0.002
 

Ülke Sonuçları     

Brezilya 0.008 0.065 0.897 0.003 0.032 0.897 

Çin 0.198
*** 

0.057 0.001 0.099
*** 

0.028 0.001 

Şili 0.204
** 

0.095 0.033 0.110
** 

0.047 0.033 

Endonezya -0.204
* 

0.112 0.068 -0.102
* 

0.056 0.063 

Güney Afrika 0.334
*** 

0.076 0.000 0.167
*** 

0.038 0.000 

Hindistan 0.091 0.086 0.291 0.045 0.043 0.291 

Türkiye 0.023
* 

0.068 0.072 0.011
* 

0.034 0.080 

Filipinler 0.927
*** 

0.231 0.000 0.217
*** 

0.115 0.000 

Malezya 0.847
*** 

0.114 0.000 0.313
*** 

0.057 0.000 

Pakistan 0.901
*** 

0.244 0.000 0.443
*** 

0.122 0.000 

Peru 0.444
** 

0.177 0.012 0.222
** 

0.088 0.012 

Kolombiya 0.132 0.123 0.285 0.066 0.061 0.271 

Meksika 0.172
*** 

0.053 0.001 0.086
*** 

0.026 0.001 

*, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı göstermektedir. 

 

Tablo 8‟de yer alan eş bütünleşme katsayı tahmini sonuçlarına göre, gelişmekte olan 

ülkelerde kişi başına düşen gelirdeki %1‟lik bir artış kişi başına düşen karbondioksit 

emisyonunu %0.310 arttırırken; kişi başına düşen gelirin karesinde %1‟lik bir artış kişi başına 

düşen karbondioksit emisyonunu %0.155 arttırmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu ülke 

grubunda ÇKE yaklaşımının geçerli olmadığı, yani ekonomik büyüme-çevre kirliliği arasında 

ters “U” ilişkisinin bulunmadığı ve enerjide sürdürülebilirliğin sağlanamadığı görülmektedir.  

 

4. Sonuç 

21. yüzyılda güvenli ve sürdürülebilir enerji tedariği dünyanın karşılaştığı en büyük 

sorunlardan biri olmuştur. Ülkelerin enerji üretimi ve kullanımının sürdürülebilirliğinin 

sağlanabilmesi için insanın sebep olduğu çevresel tahribatların önlenmesi gerekmektedir. 

Çevre tahribatının en önemli sonucu ise iklim değişikliğidir. Enerji tüketiminin son 30 yılda 

%40 arttığı ve dünya genelinde enerji kullanımının yaklaşık %80‟inin fosil kaynaklı olduğu 

görülmektedir. Ülkelerin ağırlıklı olarak fosil yakıt kullanımları hem enerjide dışa bağımlılığı 

arttırmakta, hem de atmosfere yayılan sera gazı miktarında artışa neden olarak enerjinin 

sürdürülebilirliğini engellemektedir. 

 

Bu çalışmada, enerjinin sürdürülebilirliği, ÇKE hipotezi sınaması yardımı ile gelişmekte olan 

ülkelerde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ampirik analizlerde dinamik panel veri analizi ve 

güncel ekonometrik yöntemlerden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgularda, karbondioksit 

emisyonu ve kişi başına düşen gelir değişkenlerinin uzun dönemde birlikte hareket ettiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Ampirik sonuçlar, yükselen piyasa ekonomilerinde; kişi başına düşen 

gelirdeki artışın, kişi başına düşen gelirin karbondioksit emisyonunu arttırdığını; kişi başına 
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düşen gelirin karesindeki bir artışın da yine kişi başına düşen karbondioksit emisyonunu 

arttırdığını göstermektedir. Yükselen piyasa ekonomileri için elde edilen sonuçlar, söz konusu 

ülke grubunda Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezindeki gelir ve çevre kirliliği arasındaki ters U 

ilişkisinin desteklenmediğini ortaya koymaktadır. 

 

Gelişmekte olan ülkelerde, enerjide sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için, bu ülkelerde gelir 

düzeyi artışı sağlanarak temiz üretim tekniklerinin kullanımının teşvik edilmesi ve sıkı çevre 

politikaları ile karbondioksit emisyonunun düşürülmesi gerekmektedir. Bunun için, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması, bu kaynaklarının kullanımı için 

gerekli teknolojik yenilikleri destekleyen politikalara ağırlık verilmesi ve fosil yakıtlara olan 

bağımlılığın azaltılması şarttır. Bu ekonomilerde, karbonsuzlaştırma politikalarının izlenmesi 

hem ekonomik hem de çevresel açıdan enerjinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için bir 

çözüm olacaktır. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde temiz enerjiye teşvik arttırılarak, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımını destekleyen yasal düzenlemelerin 

yapılması ve temiz enerjiye geçişte gerekli olan teknolojik yenilikler konusunda ar-ge 

çalışmalarına destek verilmesi gerekmektedir. 
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BDT Ülkelerinin Vergi Yapısı ve Vergi Yükünün 

Karşılaştırmalı Analizi  
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Özet 

Vergi, kamusal hizmetlerin finansmanını sağlamak ve/veya içerisinde bulunan koĢulların gerektirdiği önlemleri 

almak amacıyla devlete yapılan nakdi, nihai, karĢılıksız ve zorunlu ödemeler biçiminde tanımlanabilir.   Verginin 

nakdi, nihai, karĢılıksız ve zorunlu ödemeler olması mükelleflerin ödeme güçlerini olumsuz olarak 

etkilemektedir. Bu olumsuz etki vergi yükü veya vergi baskısı olarak tanımlanmakta ve matematiksel olarak 

farklı biçimlerde ölçülebilmektedir.  

Vergi yükü veya baskısı ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerine ve sahip oldukları siyasal ve ekonomik sistemlere 

bağlı olarak değiĢebilmektedir. Esas olarak vergi kapitalist ekonomik sistemde karĢı karĢıya kalınan bir olgudur. 

Bu nedenle vergi yükü analizleri kapitalist ekonomik sistemi benimsemiĢ ülkeler için geçerlidir. Buradan 

hareketle 1995 yılı sonrası sosyalist ekonomik sistemden kapitalist ekonomik sisteme geçen ve siyasal, sosyal ve 

ekonomik dönüĢüm süreci içinde olan Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin vergi yapıları ve vergi 

yüklerinin analizi bu çalıĢmanın konusunu oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada, sosyalist ekonomik sistemden miras 

alınan ekonomik yapının BDT ülkelerinin vergi yüklerini nasıl etkilediği sorusunun cevaplanması amaçlanmıĢtır. 

Bu bağlamda “ülkelerin sahip olduğu doğal kaynak zenginliği ve sermaye birikim düzeyi ülkelerin vergi 

yapılarını ve yüklerini doğrudan etkilemektedir” hipotezinin doğrulanmasına çalıĢılmıĢtır.  

ÇalıĢmada, doküman analizine dayanan nitel veri toplama yönteminden yararlanılmıĢ ve ayrıca ikincil veri 

kaynaklarından elde edilen makroekonomik büyüklüklerden yararlanılmıĢtır. ÇalıĢma sonunda ülkelerin sahip 

olduğu doğal kaynak düzeyi vergi yapısını ve vergi yükünü doğrudan belirlemektedir. Aynı zamanda sermaye 

birikim düzeyi de vergi yapısını belirleyen diğer bir faktör olduğu gözlenmiĢtir.    

Anahtar Kelimeler : Vergi, vergi yükü, vergi baskısı, bağıösız devletler topluluğu 

JEL Sınıflandırması : H11, H20, H24, H25, H26 

 

Comparative Analysis of Tax Structure and Tax Load of 

Countries of Independent Communities 

Abstract 

Tax can be defined as cash, final, unpaid and compulsory payments made to the government in order to finance 

public services and / or take the measures required by the social and economic conditions required by the 

circumstances. The fact that the tax is cash, final, unpaid and compulsory payments affects the taxpayers' ability 

to pay. This negative impact is defined as a tax burden or tax pressure and can be measured mathematically in 

different ways. 

The tax burden or pressure may vary depending on the level of development and political and economic systems 

of countries. Tax is essentially a phenomenon faced in the capitalist economic system. Therefore, tax burden 

analyzes are valid for countries that have adopted the capitalist economic system. In this study, the analysis of 

tax structures and tax burdens of the Commonwealth of Independent States countries, which passed from the 

socialized economic system to the capitalist economic system after 1995 and in the process of political, social 

and economic transformation, was determined as the subject of this study. The aim of the study is to answer the 

question of how the economic structure inherited from the socialist economic system affects the tax burdens of 

CIS countries. In this context, the hypothesis that doğal the richness of natural resources and the capital 
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accumulation level of the countries directly affects the tax structures and burdens of the countries çalıĢ was tried 

to be confirmed. 

In this study, a qualitative data collection method based on document analysis was utilized and macroeconomic 

variables obtained from secondary data sources were used. At the end of the study, the natural resource structure 

of the countries directly determines the data structure and burden. At the same time, it is observed that it is 

another factor determining the tax structure at the level of capital accumulation.  

Kaywords: Tax, Tax Burden, Commonwealth of the Independent States, Capital Accumulation, Tax Pressure 

JEL Sınıflandırması : H11, H20, H24, H25, H26 

 

1. Giriş 

Vergi, kamusal hizmetlerin finansmanını sağlamak ve/veya içerisinde bulunan koĢulların 

gerektirdiği önlemleri almak amacıyla devlete yapılan nakti, nihai, karĢılıksız ve zorunlu 

ödemeler biçiminde tanımlanabilir. Verginin nakti, nihai, karĢılıksız ve zorunlu ödemeler 

olması mükelleflerin ödeme güçlerini olmsuz etkilemektedir. Aynı zamanda vergi bireyin 

hangi ekonomik faaliyeti ne düzeyde yapacağını da belirleyebilmektedir. Bu olumsuz etkiler 

vergi yükü veya vergi baskısı olarak tanımlanmakta ve matematiksel olarak farklı biçimlerde 

ölçülebilmektedir.  

Verginin mükellef üzerinde oluĢturduğu maliyetlerin toplamı vergi yükü olarak 

adlandırılmaktadır. Mali açıdan vergi yükü, ödenen verginin gelire oranı olarak 

tanımlanmaktadır. Objektif vergi yükü olarak tanımlanan bu vergi yükü gelir ve vergi tanımı 

bazı unsurların dahil edildiğ farklı vergi yükü tanımlarına imkan sağlamaktadır.  

Vergi, mali açıdan olduğu kadar iktisadi açıdan da bir yüktür. Birey verginin doğurduğu 

maliyetlerden kurtulma isteği ile vergiye karĢı farklı dirençler geliĢtirebilmektedir. Birey 

vergiye karĢı farklı reaksiyonlar gösterebilir. Bunlar; ekonomik faaliyetlerin yasalara aykırı 

biçimde gerçekleĢtirilmesi veya faaliyetlerin verginin vergiyi doğurmayacak bir alanda icra 

edilmesi Ģeklinde olabilmektedir. Terminolojik olarak ilk reaksiyon “vergi kaçakçılığı” 

biçiminde tanımlanırken, ikincisi “vergiden kaçınma” olarak tanımlanmaktadır. Vergiye karĢı 

iktisadi tepkiler yanında siyasal reaksiyonlar da geliĢebilmektedir. Ġngiltere‟de kralın harcama 

ve gelir toplama yetkilerini kısıtlayan ve 1215 yılında kıral ve halk temsilcileri arasında 

imzalanan  “Büyük Özgürlükler SözleĢmesi” (Magna Carta Libertatum) ile baĢlayan süreçte 

vergiye bağlı farklı siyasal geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Siyasal tepikiler “verginin reddi”  ve 

“vergi grevi” olarak kendini gösterebilmektedir. Örneğin, 2018 yılında Fransa‟da yaĢanan sarı 

yelekliler grevi esasen aĢırı vergi yüküne karĢı gösterilen siyasal bir tepki olmuĢtur. Grevin 

kaynağında hükümetin izlediği vergi yükünü artırmaya yönelik vergi politikaları yatmaktadır.  

Vergi yükü veya baskısı ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerine ve sahip oldukları siyasal ve 

ekonomik sistemlere bağlı olarak değiĢebilmektedir. Aslında tüm vergi sistemleri, ekonomik 

sınıflandırma temlinde gelir, tüketim ve servet vergilerinin yer aldğı bir sistematikte 

kurulmuĢtur. Ancak ülkenin sahip olduğu sosyal ve ekonomik yapı bu vergi unsurlarının 

toplam vergiler içinde farklı miktarlarda alınmasına neden olabilmektedir. Teorik açıdan az 

geliĢmiĢ ülkelerde vergi yükünün ağırlıklı olarak tüketim vergileri üzerinde toplandığı, 

ekonomik geliĢme arttıkça vergi yükünün gelir üzerinden alınan vergilere doğru kayacağı 

kabul edilmektedir (Bulutoğlu, 2008: 345 ). Ancak günümüzde bu teorinin neo liberal politika 

önerilerinin ektisi altında biraz değiĢtiği ve geliĢmiĢ ülkelerde de vergi yükünün tüketim 

vergilerine doğru kaydığı gözlenmektedir.  

Esas olarak vergi kapitalist ekonomik sistemde karĢı karĢıya kalınan bir olgudur. Kapitalist 

ekonomik sistemde devlet özel mülkiyetten belli bir payı kamusal malların finansmanı 

amacıyla almaktadır. Oysa sosyalist ekonomik sistemde özel mülkiyet sözkonusu olmadığı 
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için vergi olgusu da geçerli değildir. Bu nedenle vergi yükü analizleri kapitalist ekonomik 

sistemi benimsemiĢ ülkeler için geçerlidir.  

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri 1990‟lı yıllarda yaĢadıkları sistem değiĢikliği 

ile sosyalist ekonomik sistemden kapitalist ekonomik sisteme geçmiĢ ve vergi kavramıyla 

yüzleĢmiĢlerdir. Kapitalist ekonomik sisteme geçiĢte siyasal, sosyal ve ekonomik dönüĢüm 

süreci yaĢamıĢlardır. Özel mülkiyet sisteminin kurulmaya çalıĢıldığı bu süreçte  doğal olarak 

bir vergi sistemi de oluĢturulmuĢtur. Her biri benzer dönüĢüm süreci yaĢayan BDT 

ülkelerinde kurulan vergi yapıları ve oluĢan vergi yüklerinin analizi bu çalıĢmanın konusunu 

olarak belirlenmiĢtir.  

BDT ülkelerinin kapitalist sistemle aynı anda tanıĢmıĢ ve benzer ekonomik geliĢmiĢlik 

düzeylerine sahip olmaları vergi yüklerinin de benzerlik göstereceği algısını doğrumaktadır. 

Acaba BDT ülkelerinin vergi yükleri benzer bir karakteristiğe sahip midir? Bu soru 

çalıĢmanın ana çıkıĢ noktasını oluĢturmaktadır. Buradan hareketle  çalıĢmada, sosyalist 

ekonomik sistemden miras alınan ekonomik yapının BDT ülkelerinin vergi yüklerini nasıl 

etkilediği sorusunun cevaplanması amaçlanmıĢtır. Bu bağlamda “ülkelerin sahip olduğu doğal 

kaynak zenginliği ve sermaye birikim düzeyi ülkelerin vergi yapılarını ve yüklerini doğrudan 

etkilemektedir” hipotezinin doğrulanmasına çalıĢılmıĢtır.  

ÇalıĢmada, doküman analizine dayanan nitel veri toplama yönteminden yararlanılmıĢ ve 

ayrıca ikincil veri kaynaklarından elde edilen makroekonomik büyüklüklerden 

yararlanılmıĢtır. Yapılan incelemelerden hareketle ülkerin sahip olduğu doğal kaynak 

düzeyinin vergi yapısı ve vergi yükünü doğrudan belirlediğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda 

sermaye birikim düzeyi de vergi yapısını belirleyen diğer bir faktör olduğu gözlenmiĢtir.    

ÇalıĢmada DBT ülkelerine ait ekonomik ve mali yapı ortaya koyularak, vergi yükleri 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Tacikistan BDT ülkesi olmakla birlikte hakkında yeterli ve standart veri 

elde edilemediği için analizlere dahil edilmemiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan veriler Dünya 

Bakası kaynağı olan “Word Development Index” serilerinden alınmıĢtır.  

2. BDT Ülkelerinin Genel Ekonomik Görünümleri ve Vergi Yapilari 

BDT, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği‟nden (SSCB) ayrılan devletlerin oluĢturduğu 

ekonomik entegrasyondur. Bu ülkelerin ortak özelliği zayıf sermaye ve teknolojik imkanlar ve 

SSCB döneminden gelen siyasal istikrarsızlıklardır. Bu ortak yapı birbirleri arasında 

tamamlayıcılık iliĢkisine dayalı bir ticari ve ekonomik yapının kurulmasını imkansız 

kılmaktadır. Ayrıca SSCB‟den ayrılıĢ sürecinde oluĢan siyasal farklılaĢmalar ortak zeminde 

hareket etme zorluklarına neden olmaktadır. Siyasal entegrasyon sürecinin dağılması 

aĢamasında ülkeler arasında yaĢanan bazı siyasal sorunlar BDT yeknesak ve ileri aĢamaya 

taĢınacak bir entegrasyonun sağlanmasına imkan vermemektedir (Samadzade, 2019: 42). Tüm 

bu farklılıklar ve benzerlikler temelinde oluĢturulan BDT hakkında Ģu genel bilgiler 

verilebilir.  

SSCB üyesi 15 ülkeden 11‟inin  katılımıyla  kurulan BDT 1995 sonrasında ekonomik 

entegrasyon olarak ortaya çıkmıĢtır. Ekonomik entegrasyon, ülkelerin ekonomik açıdan 

bütünleĢmelerini ifade eden bir kavramdır. Ekonomik entegrasyon çok aĢamalı bir süreçte 

tamamlanabilmektedir. Tam bir ekonomik entegrasyondan bahsedebilmek için “serbest ticaret 

anlaĢması”, “serbest ticaret bölgesinin kurulması”, “gümrük birliğinin sağlanması”, “Ortak 

pazarın kurulması” ve “Ekonomik birliğin sağlanması” ve son aĢamada “siyasal birliğin tesis 

edilmesi”  gerekir (Tokatlıoğlu, 2004). Bir ekonomik entegrasyon örneği olarak kabul 

edilebilecek BDT yapılanmasında entegrasyon sürecinin tersten iĢlediğini söylemek yanlıĢ 

olmayacaktır.  
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BDT‟nin kurulmasına iliĢkin AnlaĢma 21 Aralık 1991‟de Alma-Ata‟da imzalanmıĢtır. Buna 

göre Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan 

ve Tacikistan BDT‟ye kurucu olarak eĢit bir temelde katılmıĢtır. Aynı gün içinde de 11 ülke 

liderleri, BDT‟nin ana hedef ve ilkelerini doğrulayan Alma-Ata Deklarasyonu‟nu 

imzalamıĢlardır (Ivanov, 2011). Üye ülkeler arasında ticaret hacmini artırmak amacıyla 

serbest ticaret bölgesi oluĢturulmuĢtur. AnlaĢmaya göre, ilk aĢamada ithalat vergilerinin 

mallar için istisnaların en aza indirilmesi ve ihracat vergilerinin ise belirli bir düzeyde 

sabitlenerek zaman içinde kaldırılması kabul edilmiĢtir.  

Bazı kısıtlar taĢısa da BDT ülkeleri arasında yasal düzeyde güçlü ancak pratik boyutta zayıf 

bir ekonomik entegrasyon sağlanabilmiĢtir. Bu yapı içinde BDT ülkelerinin genel ekonomik 

görünümleri ve vergi yapılarını aĢağıdaki gibi ortaya koyabiliriz. 

2.1. BDT Ülkelerinin Ekonomik ve Mali Göstergeleri 

AĢağıda, BDT ülkelerinin GSYH büyüklükleri,  kamu harcama unsurları, gelir dağılımına 

iliĢkin açıklamalara yer verilmiĢtir. KiĢi BaĢına Milli Gelir (KBMG) artıĢ hızının en 

istikrarsız ve düĢük olduğu ülke Azerbaycan olup, onu Kırgızistan izlemektedir. Diğer 

taraftan Rusya‟da KBMG artıĢının dönem boyunca giderek azaldığı görülmektedir (Ġsmailov, 

2019: 62).  

Yıl bazında bakıldığında, 2015 yılında altı ülkenin KBMG artıĢının yaĢanmadığı, aksine 

azaldığı görülmektedir. En fazla azalma % -9,4 ile Ukrayna‟da yaĢanırken, onu % -4 ile 

Beyaz Rusya takip etmiĢtir. 2015 yılında KBMG artıĢı % 5,6 ile Özbekistan‟da gerçekleĢmiĢ 

ve onu % 2,7 artıĢla Ermenistan ve Gürcistan izlemiĢtir. 2015 yılı BDT ülkeleri açısından 

olumsuz geliĢmelerin yaĢandığı bir yıl olmuĢtur. Dünya piyasalarında petrol ve türev ürün 

fiyatlarının düĢmesi birlik içindeki petrol üreticisi ülkelerin ekonomilerini olumsuz 

etkilemiĢtir. Birliğin en geliĢmiĢ ülkesi olan Rusya ekonomisindeki yavaĢlama diğer ülkeleri 

de olumsuz etkilemiĢtir (Ġsmailov, 2019: 62). 

Ermenistan‟da KBMG artıĢı yıllık olarak % -2 ile % 7 arasında değiĢtiği ve istikrarsız bir 

yapıya sahip olduğu görülmektedir. 2016 yılında Azerbaycan‟la yaĢanan siyasal ve askeri 

gerginlik KBMG artıĢını olumsuz etkilemiĢ ve KBGM % -2 düzeyinde azalmıĢtır. Buna 

karĢılık 2012 ve 2017 yılları arasında sırasıyla % 6,9 ve % 7,2 en yüksek artıĢın gerçekleĢtiği 

yıllar olmuĢtur.   Beyaz Rusya‟da KBMG artıĢ oranları değiĢken olup, 2015 senesinde % -4‟e 

kadar inmiĢtir. Azerbaycan‟da ise KBMG artıĢ oranının çok düĢük olduğu görülmektedir. 

2010 yılında % 3,5 olan artıĢ oranı 2016 yılında % -4,1‟lere kadar inmiĢtir (Ġsmailov, 2019: 

63). 

Vergi, mükelleflerin kullanılabilir gelirini ve dolayısıyla tüketim düzeylerini doğrudan 

etkilemektedir. Vergi yükündeki bir artıĢ özel tüketim harcamalarının azalmasına neden 

olurken kamu harcama imkanının artmasına neden olacaktır. Vergi yükü analizini ele alan bir 

çalıĢmada ülkelerin nihai kamu tüketim harcamalarını bir arada görmek ve değerlendirmek 

çalıĢmanın bütünü açısından yararlı olacaktır. Bu amaçla BDT ülkelerinin kamu nihai tüketim 

harcamalarının GSYH‟ya oranı incelenmiĢtir. 2007-2018 döneminde kamu nihai tüketim 

harcamalarının azalıĢ eğiliminde olduğu görülmektedir (Ġsmailov, 2019: 63-64). 2010 yılı ile 

2018 yılı kıyaslandığında Ukrayna hariç, diğer tüm ülkelerin, kamu nihai tüketim harcamaları 

azalmıĢtır. Bu durum BDT ülkelerinde devletin ekonomideki büyüklüğünün azalma 

eğiliminde olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.  

Kamu nihai tüketim harcamalarının en çok azaldığı ülke Özbekistan‟dır. 2010 yılında BDT 

ülkeleri içinde %20‟lik oranla kamu nihai tüketim harcamalarında en yüksek paya sahip olan 

Özbekistan, 2018 yılına gelindiğinde %15‟lik oranla beĢinci sırada yer almaktadır. Kamu 

nihai tüketim harcamalarının en düĢük olduğu ülke ise Gürcistan‟dır. 2010 yılında 7 puana 
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sahip olan Gürcistan‟ın kamu nihai tüketim harcamaları 2015 yılında 2,7‟ye kadar düĢmüĢ 

ancak 2018 yılında 4,6 düzeyine çıkmıĢtır. Beyaz Rusya da nihai kamu tüketim harcamaları 

oranları 2010 ve 2018 seneleri arasında önemli bir değiĢiklik gözlenmemektedir. 

Azerbaycan‟da ise kamu nihai tüketim harcamaları GSYH‟dan %10 ile %12 arasında 

istikrarlı bir pay aldığı görülmektedir (Ġsmailov, 2019: 64).   

Sermaye birikiminin temel kaynağını tasarruflar, tasarrufların kaynağını ise kullanılabilir gelir 

oluĢturmaktadır. Bu nedenle ülkelerin sermaye birikim düzeyleri hakkında da bilgiye sahip 

olmak vergi yükü analizi açısından yararlı olacaktır. Sermaye birikim düzeyi ilgili yıl içinde 

ekonominin sabit varlıklarına yapılan ilave harcamalar ve stok seviyesindeki net değiĢiklikler 

toplamını tanımlamaktadır.  

2010 – 2018 yıllarının ilk döneminde, Beyaz Rusya‟nın diğer ülkelere oranla daha yüksek 

sermaye birikimine sahip olduğu görülmektedir (Ġsmailov, 2019: 66). Beyaz Rusya 2010 

yılında %39,7 oranında sermaye birikim oranına sahipken, % 27,4 sermaye birikim oranıyla 

kendine en yakın BDT ülkesi Kırgızistan‟dır. Ancak 2010 yılından itibaren Beyaz Rusya‟nın 

sermaye birikim oranı düĢme eğilimine girmiĢtir. En güncel veri olan 2018 yılına bakıldığında 

Beyaz Rusya‟nın sermaye birikim oranının 27,5 olduğu görülmektedir. Yani 2010 yılından 

2018 yılına Beyaz Rusya sermaye birikim oranında %12,2 puanlık ciddi bir düĢüĢ yaĢamıĢtır 

(Ġsmailov, 2019: 66).  

Dönem boyunca Gürcistan, Özbekistan ve Kırkızistan‟ın sermaye birikim oranları artıĢ 

eğilimine girmiĢ ve 2018 yılına gelindiğinde önemli artıĢlar elde etmiĢlerdir (Ġsmailov, 2019: 

66). Ele alınan dönemde, 20 puanlık ciddi bir artıĢla, sermeye birikim oranı en fazla artıĢ 

gösteren ülke Kırgızistan olmuĢtur. Diğer BDT ülkelerinin sermaye birikim oranları ciddi bir 

değiĢiklik göstermemiĢtir. Söz konusu ülkelerin sermaye birikim oranları  %20 – %25 

arasında değiĢmektedir. 

2.2. BDT Ülkelerinin Vergi Yapısı Hakkında 

BDT ülkeleri arasındaki entegrasyon karĢılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik iliĢkilerin 

düzenlenmesi için bir mekanizma oluĢturmaktadır. Bu mekanizma içinde geliĢen iliĢkiler üye 

ülkeler arasında vergi uyumlaĢtırmasını da zorunlu kılmaktadır. Vergi uyumlaĢtırması Ģu 

hedeflere ulaĢılması anlamına gelmektedir: iç pazarın birleĢtirilmesi, entegrasyon süreçlerinin 

yoğunlaĢtırılması, vergi sınırlarının kaldırılması ve malların serbest dolaĢımını sağlayan 

koĢulların yaratılması, vergi sistemlerinin rasyonelleĢtirilmesi, vergileme prosedürlerinin 

aynılaĢtırılması (Bobrova 2005: 124). 

BDT ülkelerinin vergi sistemlerinin oluĢumunda, baĢta  Uluslararası Para Fonu olmak üzere, 

Batılı vergi uzmanlarının tavsiyeleri belirleyici olmuĢtur (Bobrova 2006). Bu öneriler genel 

hatlarıyla Ģöyledir:  

• Düz oranlı katma değer vergisi ve Özel tüketim vergisi, 

• Kurum kazançlarının, vergi iade sistemine sahip biçimde, düz oranlı tarife üzerinden 

vergilendirilmesi, 

• KiĢisel gelirlerin, düĢük düzeyde vergi indirimine ve stopaj sistemine bağlı cazip marjinal 

vergi oranlarına sahip artan oranlı tarife üzerinden vergilendirilmesi,  

• DıĢ ticaretin varıĢ yeri ilkesini benimseyen bir biçimde vergilendirilmesi, 

• Etkin ve küçük bir vergi yönetim yapısının oluĢturulması.  

Birlik ülkeleri baĢlangıçta vergi reformlarında, Rusya‟nın deneyimlerinden yararlanmıĢlardır. 

Ancak zaman içinde ulusal vergi sistemlerinde gözlenen farklı yapısallıklar, ortak pazar 
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oluĢumunu olumsuz etkilemiĢtir. Bu noktada ülkeler arası vergi uyumlaĢtırması özel bir önem 

kazanmaktadır (Tokatlıoğlu, 2005).  

Vergi gelirleri BDT ülkelerinin toplam bütçe gelirlerinin %75 ile %87 arasında 

değiĢmektedir. Aynı zamanda, BDT üye devletlerinde uygulanan baĢlıca vergi türleri, dünya 

pratiğindeki en yaygın vergi ödemelerine karĢılık gelmektedir. Gelir ve kurumlar vergisi, 

katma değer vergisi, tüketim vergisi, bireyler için gelir vergisi, arsa ve emlak vergisi bu 

ülkelerin vergi sistemini oluĢturmaktadır. Her ülkenin vergi sistemi, ekonomisinin durumu, 

ulusal geleneklerine bağlı olarak kendine özgü niteliğe sahiptir.  

Buna paralel olarak, Ģirketler üzerindeki yüksek vergi yükünün bir sonucu olarak vergi 

tabanının ve vergi kaçakçılığının yaygın olması tüm BDT ülkelerinin gelir bütçelerini 

oluĢturmada önemli sorunlar yaratmaktadır. Bu faktörler, piyasa iliĢkilerine geçiĢ döneminde 

yaĢanan bütçe krizlerinin ana nedenlerinden olup, tüm ülkelerde bunların üstesinden gelmek 

için, değiĢik etkinlik derecelerine sahip vergi sistemleri oluĢmaktadır (Bobrova 2005: 112). 

Vergileme tekniği açısından avantajlara sahip dolaylı vergi uygulamaları BDT ülkeleri 

açısından önemli olup, bütçelerinde en büyük paya sahiptir. Bu nedenle, dolaylı vergilerin 

toplanmasına iliĢkin vergi mevzuatının uyumlaĢtırılması özel bir önem taĢımaktadır. 

Bunlardan en önemlisi katma değer vergisidir. KDV'nin hesaplanmasına iliĢkin genel 

prosedür, önde gelen Batı Avrupa ülkelerinin deneyimlerinden yararlanılmıĢtır, Ancak buna 

rağmen önemli ölçüde benzerlik sağlanamamıĢtır (Bobrova 2006: 134). 

3. BDT Ülkelerinin Vergi Yükü Karşılaştırması 

ÇalıĢmanın ana amacı BDT ülkeleri arasında vergi yükü karĢılaĢtırması yapmaktır. Ayrıca 

vatandaĢların sahip olduğu objektif vergi yüklerinin oransal ve yapısal benzerlik ve 

farklılıkları karĢılaĢtırılmıĢtır.  

Objektif vergi yükü ödenen verginin gelire oranlanması yoluyla ulaĢılan değerdir. Objektif 

vergi yükü bölgesel, sektörel, bireysel olmak üzere farklı biçimlerde hesaplanabilmektedir. 

ÇalıĢmada vergi yükü, GSYH büyüklüğünün oranı olarak ele alınmıĢ ve 2010-2017 dönemi 

ortalamasına iliĢkin vergi yükleri Grafik 1‟de verilmiĢtir. Vergi yükü hesaplanmasında 

merkezi hükümet vergi gelirleri esas alınmıĢ olup, para cezaları, cezalar ve çoğu sosyal 

güvenlik primi gibi belirli zorunlu transferler vergi yükü hesaplamasında dikkate 

alınmamıĢtır. Ayrıca hatalı toplanan vergi gelirlerinin iadeleri ve düzeltmeleri negatif gelir 

olarak değerlendirilerek toplam vergilerden düĢülmüĢtür. 

 

Grafik 1: 2010-2017 Dönemi BDT Ülkeleri Ortalama Vergi Yükü 

 
Kaynak: World Development Indicators, (EriĢim Tarihi 20/08/2019) verilerinden yararlanılarak tarafımızdan 

hazırlanmıĢtır.   
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BDT ülkelerinin ortalama vergi yükü %16 olup, en fazla sapma gösteren ülkeler % 23,5 ile 

Gürcistan ve %12,1 ile Rusya olarak görülmektedir.  Dönem ortalamasında en yüksek vergi 

yüküne sahip ülkeler sırasıyla %23,5 ile Gürcistan, %19,7 ile Ermenistan, %18,4 ile Ukrayna; 

% 17,1 ile Kırgızistan‟ın ve bu ülkeleri %16 ile Moldova izlemektedir. Diğer ülkelerin 

ortalama vergi yükü oranı %12 ila %13 arasında değiĢmektedir.  

Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya‟da vergi yükü, incelenen dönem boyunca, genel olarak 

azalma eğilimi göstermektedir (Ġsmailov, 2019: 72). En fazla azalma 2011 yılında %18,3 olan 

vergi yükü % 9,8 düzeyine kadar gerilemiĢtir. Buna karĢılık dönem içinde vergi yükünün en 

fazla arttığı ülke Ukrayna olmuĢtur. 2010 yılında 15,6 olan vergi yükü %4,4 oranında artarak 

2017 yılında %20 seviyesine çıkmıĢtır.  

En istikrarlı vergi yüküne sahip ülkenin ise Moldova olduğu görülmektedir. Dönem baĢında 

%15 düzeyinde olan vergi yükü çok düĢük artıĢlarla dönem sonunda %17 seviyesine 

ulaĢmıĢtır. Gözlenen iki puanlık artıĢ sekiz yılda mutedil olarak kabul edilebilir.  

ÇalıĢmada vergi gelirlerinin ülkelerin toplam kamu gelirlerine oranı olarak da bakılmıĢtır. Bu 

açıdan bakıldığında BDT ülkelerinin 2010-2017 ortalaması olarak tüketim vergilerinin kamu 

gelirlerine oranı % 32,8; sermaye gelirleri üzerinden alınan vergilerin toplam kamu gelirlerine 

oranı %16,2 ve vergi dıĢı gelirlerin toplam kamu gelirlerine oranı ise % 43.8 düzeyinde 

olduğu görülmektedir. Bu veriler topluluk ülkelerinin kamu harcamalarını ağırlıklı olarak 

vergi dıĢı gelirlerle finanse ettikleri biçiminde yorumlanabilir. Bu sonuç iki biçimde 

gerekçelendirilebilir: vergi tabanının dar ve vergi gayretinin düĢük olması, kamu mülkiyetinin 

ve müdahalelerinin yüksek olması.   

Sermaye gelirleri üzerinden alınan vergilerin toplam kamu gelirleri içindeki payının sekiz 

yıllık ortalamasına bakıldığında en yüksek payın sırasıyla Gürcistan (% 35,3), Kazakistan 

(32,1) ve Ermenistan‟a (30,2) ait olduğu görülmektedir. Bu ülkelerin Topluluk ortalamasının 

yaklaĢık iki katı üzerinde oranlara sahip olduğu görülmektedir.  

Topluluk ortalamasın oldukça altında kalan ülkeler  ise sırasıyla %1.5 ile Rusya, %3.4 ile 

Beyaz Rusya ve %5.7 ile Moldova olduğu görülmektedir (Ġsmailov, 2019: 73). Kazakistan ve 

Beyaz Rusya‟da vergi yükü dönem boyunca sürekli biçimde azalmıĢtır. Kazakistan ve Beyaz 

Rusya‟nın vergi yükündeki azalmanın sermaye gelirleri üzerindeki vergi yükünün azaltılması 

ile sağlandığı söylenebilir. Ancak Gürcistan için aynı Ģeyi söylemek mümkün değildir. 

Gürcistan‟nın vergi yükü her ne kadar dönem boyunca düĢse de, bu durum sermeye gelirleri 

üzerinden alınan vergilere yansımamıĢtır (Ġsmailov, 2019:74).  

Sermaye üzerinden alınan vergilerin toplam kamu gelirlerine oranı açısından dikkat çeken 

noktalardan biri Ermenistan ve Moldova‟nın sermaye üzerinden aldığı vergilerin toplam kamu 

gelirlerine oranının dönem boyunca sürekli olarak artmasıdır. 2010 ve 2018 döneminde bu 

oran Ermenistan‟da %18‟den %36,9 düzeyine; Moldova‟da ise  % 1 seviyesinden % 11 

düzeyine ulaĢmıĢtır.  

Dikkat çeken bir diğer nokta da Topluluk içinde en güçlü sermaye birikimine sahip olan 

Rusya‟da sermaye üzerindeki vergi yükünün düĢük olmasıdır. Bunun temel sebebi akaryakıt 

ve türevi ürün ihracatına bağlı bir ekonomik yapıya sahip olmasıyla açıklanabilir. Akaryakıt 

ve türev ürün ihracatının toplam ihracatı içindeki payı %60‟düzeyindedir (Samadzade, 2019: 

66). Rusya ihracat üzerinden önemli ölçüde vergi geliri elde eden ülkelerden biridir. Ġhracat 

vergilerinin toplam kamu gelirlerine oranın 2010-2017 döneminde 2011 yılında %44.6 olan 

oranın 2017 yılında %20.9‟a gerilediği görülmektedir (Ġsmailov, 2019:5.  Bunun dıĢında 

Grafik 2‟den de görülebileceği gibi Rusya‟da vergi dıĢı gelirler toplam kamu gelirlerinin 

%40‟nı oluĢturmaktadır.  
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Tüketim vergileri mükellefler tarafından mal piyasasında doğrudan hissedilen vergilerdir. 

Vergileme koĢullarındaki bir değiĢikliğin mükellefler üzerinde doğurduğu etkiler tüketim 

esnasında hissedilmektedir. Çünkü kullanılabilir gelirdeki değiĢim tüketim anında fark 

edilmektedir. Gerçi fiyat mekanizması içinde zamanla mali anestezi etkisi ortaya çıksa da 

tüketim vergilerinin neden olduğu vergi yükü mükellefler tarafından önemli ölçüde 

algılanmaktadır.  

 

Tüketim vergilerinin
3
 toplam kamu gelirlerine oranı Topluluk ortalaması olarak % 32,8‟dir. 

Dönem ortalama değerleri üzerinden bakıldığında toplam kamu gelirleri içinde tüketim 

vergilerinin payının en düĢük olduğu ülkelerin yaklaĢık %17‟lik oranla Azerbaycan ve 

Kazakistan‟ın olduğu görülmektedir. Azarbaycan kamu harcamalarının finansmanında 

ağırlıklı olarak vergi dıĢı gelirlerden yararlandığı gözlenmektedir. Grafik 2‟ye bakıldığında 

Azerbaycan‟nın toplam kamu gelirlerinin payının %69,1 düzeyinde olduğu görülmektedir. 

Kazakistanda ise toplam kamu gelirleri ağırlıklı olarak (%32,1) sermaye gelirleri üzerinden 

alınan vergilerden oluĢmaktadır.  Bu sonuç, Kazakistan‟nın Topluluk içinde sermaye birikimi 

Rusya‟dan sonra en fazla olan ülke olmasından kaynaklanmaktadır. 

Tüketim vergilerin kamu gelirleri içindeki payının en yüksek olduğu ülke  %53.2 oran ile 

Gürcistan‟dır. Onu %48,5 ile Moldova ve %40,7 ile Ermenistan izlemektedir. Bu ülkelerde 

tüketim vergilerinin oranının yüksek Topluluk ortalamasının üzerinde olmasının temel nedeni 

bu ülkelerde sermaye birikiminin düĢük ve görece olarak doğal kaynak fakiri olmaları ile 

açıklanabilir.   

Sermaye gelirlerini en az vergilendiren ülke olan Rusya‟nın BDT içinde tüketim üzerinden de 

diğer ülkelere oranla daha düĢük vergi topladığı görülmektedir (Ġsmailov, 2019:75). Tüketim 

vergilerinin toplam kamu gelirlerine oranı %20,9 iken sermaye üzerinden alınan vergilerin 

oranı %1,5 düzeyindedir. Bu iki oran karĢılaĢtırıldığında sermaye üzerindeki vergi yükünün 

                                                 
3
 Tüketim vergileri çok geniĢ ele alınmıĢ olup, kapsamında Ģunlar yer almaktadır: genel satıĢlar ve ciro 

veya katma değer vergileri, mal ve hizmetlere iliĢkin özel tüketim vergileri, mal ya da mülk 

kullanımına iliĢkin vergiler, maden çıkarma ve üretme vergileri ile mali tekellerin karları yer 

almaktadı. 

Grafik 2:  Vergi Gelirlerinin Kamu Gelirlerine Oranı 

 
Kaynak: World Development Indicators (EriĢim Tarihi 20/08/2019) Verilerinden yararlanılarak tarafımızdan 

oluĢturulmuĢtur.   
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tüketim vergilerinin neden olduğu yükten çok fazla olduğu söylenebilir. Benzer bir sonucu 

Beyaz Rusya içinde çıkarmak mümkündür. Dönem ortalaması olarak sermaye üzerinden 

alınan vergilerin toplam vergilere oranı %3,4‟ken, tüketim vergilerinin oranı %29,6 

seviyesindedir.  

 Servet vergileri ihmal edilip, sermaye ve harcama üzerinden alınan vergilerin oluĢturduğu 

yükü Tablo 10 üzerinden değerlendirebiliriz. Tablo 10 incelendiğinde vergi dıĢı gelir 

imkanlarından en fazla yararlanan ülkelerin sırasıyla Rusya, Azerbaycan ve Beyaz Rusya 

olduğu söylenebilir. Vergi dıĢı gelir imkanlarından en az faydalanan ülkenin ise Gürcistan 

olduğu görülmektedir. Gürcistan toplam kamu gelirlerinin dönem ortalaması olarak %88,5 

oranında sermaye gelirleri ve tüketim üzerinden alınan vergilerle karĢılamaktadır. Gürcistan‟ı 

%70,9 oranı ile Ermenistan ve %54.2 ile Moldova izlemektedir. Bu üç ülkenin petrol ve 

türevi ürün kaynaklarına sahip olmadığı dikkate alındığında kamu maliyelerinin vergi gelirleri 

temelinde Ģekillendirme eğiliminde olduklarını söylemek mümkündür. Buna karĢılık Rusya 

ve Azerbaycan zengin petrol ve türev ürünler üzerinden gelir elde etme imkanına sahip 

oldukları için kamu maliyelerini vergi dıĢı kaynaklara bağımlı olarak kurdukları 

gözlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında Kazakistan zengin petrol ve türevi ürün geliri elde 

etme imkânına sahip olmasına rağmen, Rusya ve Azerbaycan‟ın aksine, kamu mali dengesini 

%49,5 oranında vergi gelirlerine dayandırdığı gözlenmektedir.  

4.Sonuç 

Bağımsız devletler topluluğu (BDT) SSCB ortak paydasında buluĢan yeni devletlerin 

oluĢturduğu ekonomik entegrasyondur. Bu ülkelerin ortak özelliği zayıf sermaye ve 

teknolojik imkanlar ve SSCB döneminden gelen siyasal istikrarsızlıklardır. Bu ortak yapı 

birbirleri arasında tamamlayıcılık iliĢkisine dayalı bir ticari ve ekonomik yapının kurulmasını 

imkansız kılmaktadır. Ayrıca SSCB‟den ayrılıĢ sürecinde oluĢan siyasal farklılaĢmalar ortak 

zeminde hareket etme zorluklarına neden olmaktadır 

BDT ülkeleri vergi sistemlerini yönetme konusunda önemli farklılıklar göstermektedir. BDT 

ülkeleri vergi sistemlerini ekonomik sınıflandırma temelinde oluĢturmuĢlardır. Bunlar 

arasında: gelir vergisi (kurumlar vergisi), KDV, tüketim vergisi, emlak vergisi, arazi vergisi 

vb. Bunlar metodolojik olarak iki gruba birleĢtirilebilir: doğrudan ve dolaylı vergiler. Dolaylı 

vergilerin fiyatlandırma politikası üzerinde büyük etkisi vardır, çoğu BDT ülkesinin 

bütçelerinde en büyük paya sahiptir. Bu nedenle, dolaylı vergilerin toplanmasına iliĢkin vergi 

mevzuatının uyumlaĢtırılması özel bir önem taĢımaktadır. Bu noktada vergi uyumlaĢtırması 

açısından en önemli vergi katma değer vergisidir.  

BDT ülkelerinin sahip oldukları ekonomik yapılar ve özellikler vergi yüklerinin farklı 

oluĢmasına neden olmaktadır. Vergi dıĢı gelir imkanlarına sahip olan ülkelerde genel olarak 

vergi yükünün düĢük olduğu gözlenmektedir. Vergi yükünün düĢük olması, esasen vergi 

kapasitesinin ve vergi gayretinin düĢük olmasının, nedenlerden biri Topluluk ülkelerinde 

ekonominin derinleĢmemiĢ olmasıdır. Rusya ve Kazakistan dıĢındaki ülkelerde neredeyse 

sanayi üretimi yok denecek kadar az olup, katma değerli üretim gerçekleĢtirebilecek sermaye 

ve teknoloji birikimi de yetersizidr. Bu durum Toluluk ülkelerinde kiĢi baĢına gelir 

düzeylerinin de düĢük oluĢmasına neden olmaktadır. Bu da BDT ülkelerinde vergi tabanın dar 

ve dolayısıyla vergi gayretinin de oldukça düĢük kalmasına neden olmaktadır. 

Bilindiği gibi vergi özel mülkiyet gelirlerinden devlete aktarılan paylardan oluĢmaktadır. 

Sosyalist ekonmik modelden kapitalist ekonomik modele, yeni sayılabilecek bir süreçte, 

geçmiĢ olan bu ülkelerde sermaye birikiminin de yeterli olmaması vergi kapasitesi ve vergi 

gayretinin düĢük olmasında etkili olduğu söylenebilir.  
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Abstract 

After the 2001 economic crisis, the Banking Sector Restructuring Program has been designed for the 

establisment of a stronger financial framework and the improvement of competetion in the Turkish banking 

sector. The program constitutes the policies for solving specific problems such as the mismanaged assets of 

some banks and the recovery of regulating and supervising of the sector. Following the 2008 global financial 

crisis, new restructuring programs were initiated in order to prevent the banks from experiencing difficulties in 

terms of liquidity. After these restructuring programs implemented in the banking sector which left behind two 

important crises, it was important to examine the effectiveness of the banking sector and to investigate the 

developments. This study aims to analyze the efficiency and productivity change in the Turkish banking sector 

between 2010-2018,  after which the banking sector restructuring program has been applied. The Data 

Envolepment Analysis is conducted for the efficiency measurement under the production and intermediation 

approaches and it is observed that the efficiency of banks increased for both approaches. The mean efficiency 

values for the intermediation approach are higher than the values for the production approach, indicating a 

better functioning in financial intermediation as compared to their operational performance. The Malmquist 

Index based on the intermediation approach is calculated  to determine the productivity of the banking sector. It 

is observed that the productivity of banks increased during the period and the increase resulted mainly from 

investments in technology. 

Keywords:  Turkish banking sector, efficiency and productivity, data envolepment analysis, malmquist index 

JEL Classification: E44, D24, D53 

 

Özet 
2001 ekonomik krizinden sonra, bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması programı, daha güçlü bir 

finansal çerçevenin kurulması ve Türk bankacılık sektöründe rekabetin iyileştirilmesi için tasarlanmıştır. 

Program, bazı bankaların yönetilmeyen varlıkları ve sektörün düzenlenmesi ve denetlenmesi gibi belirli 

sorunların çözümüne yönelik politikaları oluşturmaktadır. Ardından yaşanan 2008 küresel finansal kriz 

sonrasında likidite açısından bankaların sıkıntı yaşamaması için yeni yapılandırıcı programlara geçilmiştir. İki 

önemli krizi geride bırakan bankacılık sektörünün uygulanan bu yapılandırma programları sonrasında etkinlik 

durumlarının incelenmesi ve gelişmelerin araştırılması önem kazanmıştır. Çalışmanın amacı, Türk Bankacılık 

Sektörünün 2010-2018 dönemi için yeniden yapılandırma programının sonrasında sektörün etkinliğini ve 

toplam faktör verimliğindeki değişimi incelemektir. Bu amaçla, üretim ve aracılık yaklaşımlarına yönelik veri 

zarflama analizi uygulanmış ve etkinliğin aracılık yaklaşımında daha yüksek ve artan eğilimde olduğu 

belirlenmiştir. Daha sonra, aracılık yaklaşımı temel alınarak ölçeğe göre sabit getiri için  Malmquist Endeksi 

kullanılmıştır. Sonuç olarak, ele alınan dönemde bankalar teknoloji kaynaklı verimlilik artışı elde etmişlerdir. 

Bu anlamda bankaların, üretim teknolojilerini geliştirerek, aynı miktarda girdiyi daha etkin kullanıp daha fazla 

çıktı ürettikleri, böylece etkin üretim sınırının yukarı doğru hareketini sağladıkları anlaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Türk bankacılık sektörü, etkinlik ve verimlilik, veri zarflama analizi, malmquist endeks 

JEL Sınıflandırması: E44, D24, D53 
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1.Introduction      

The main function of a financial system is to channel funds from surplus units to deficit units 

with an efficient and continous manner, and the banking system in an economy plays the major 

role in financial intermediation.  In the last twenty-five years, there have been severe banking 

crises especially in emerging countries, resulting in huge financial costs.  

These crises generally affected the great majority of banks in the banking system and 

governments applied urgent and strict regulations which are generally named as „Banking Sector 

Restructuring Programs – BSRP‟. While restructuring programs of different countries include 

precautions and applications in line with their own country characteristics, basic principles of the 

programs do not change and focus on the rapid improvement of the financial, operational, and 

structural conditions of the banking sector. Banking crises result in considerable decreases in 

most banks‟ equity. From the financial perspective, the restructuring process constitutes rapid 

precautions for banks to strengthen their equity and other precautions for prevention against 

deepening of the crisis and its spill-over effect to other sectors. Providing support to banks which 

are in need of liquidity and guaranteing deposit accounts at banks have been initial and primary 

actions during crises periods. 

The aim of this study is to analyze the efficiency of the Turkish banking sector by the Data 

Envelopment Analysis for the period of 2010-2018, when the Turkish Banking Sector 

Restructuring Program has been continously practiced. The Malmquist Index based on the Data 

Envolepment Analysis has been calculated for determining the change in the total factor 

productivity. The Malmquist Index calculation has been based on the intermediation approach. 

Section 2 briefly explains the Restructuring Program, Section 3 summarizes some of the related 

empirical studies, Section 4 gives the methodology, Section 5 gives the empirical findings, and 

finally Section 6 concludes.          

2.The Turkish Banking Sector Restructuring Program  

According to the 18
th

 Stand–by signed with the IMF in 2001, improvement of the financial 

system and rapid continuity of the structural reforms have been basic priorities by the Turkish 

Government. The main purpose of the program is to eliminate the instability which resulted from 

the 2001 crisis and construct a framework which enables a sustainable economic growth by 

lowering inflation in the long run. The Program specifically aims to restructure the Turkish 

banking sector in order to establish a stronger linkage with the real sector. The „Banking Sector 

Restructuring Program – BSRP‟ announced in May 15, 2001, focuses on the intermediation role 

of banks and aims to develop a transition process in which the banking sector will be more 

resistant to inner and outer shocks and compete at the international level. The recovery of 

corruption in the banking sector and the elimination of financially weak banks from the system 

were declared as the prior actions of the Program for a stronger Turkish banking sector ( The 

BRSA Report, 2002,16-17).                    
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Figure 1.  The Turkish Banking Sector Restructuring Process-Source: The BRSA Report, 2002, 

11. 

 

The Restructuring Program focuses on two points: First, financial and operational restructuring 

in the banking sector have to be made. Second, legal and institutional framework must be 

prepared to strengthen the regulation and supervision of banks and to increase the efficiency and 

competative power of the sector. Parallel to these main issues, the Program constitutes the 

following actions to be put into practice
2
: 

 

 Restructuring of public banks financially and operationally.  

 Solving the problems of banks which have been under the control of The Savings Deposit 

Insurance Fund (SDIF) urgently. 

 Strengthening of private banks which have been negatively affected by the crisis. 

 Legal and institutional procedures to increase the efficiency of supervising and 

controlling in the banking sector and to enable the sector to become more efficient and 

competitive.  

 

The BRSA Report (2004) states that the deep financial crisis in 2001 and the global 

economic/political developments slowed down the recovery of the Turkish banking sector. It is 

understood that the stagnation in the domestic financial system and the economy would be longer 

than expected. According to the data in September 2001, especially small and medium sized 

                                                 
2
 Pls. see detail explanations at www.bddk.gov.tr. 

http://www.bddk.gov.tr/
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banks in the sector shrinked and realized losses in their equity. The negative expectations in the 

sector caused private banks to diminish their credit volumes to the real sector. The credits to be 

repaid to banks considerably increased by the middle of 2001 as a result of the slowdown in the 

economy. Parallel to these issues, the BRSA constituted new decisions to limit the negative 

effects of the economic enviroment to the banking sector, to eliminate the uncertainty on foreign 

investors and corporations, and to prevent the real sector. The actions taken by the BRSA to 

strengthen the Restructuring Program may be summarized as follows:            

 

 Establishment of Asset Management Firms  

  

The establishment of asset management firms was encouraged by tax advantages to  solve the 

collection problems of credits provided by banks and to make their assets more liquid. The SDIF 

is a partner in these companies with a 20% share.    

 

 Credit Restructuring by the Istanbul Approach 

 

The Istanbul Approach was designed and applied to companies which were unable to  repay 

their debt to banks and other financial institutions due to the 2001 crisis. This  approach aims 

to restructure the debt of the companies while continuing their operations and to supply 

additional source if it is needed. The approach was put into practice during 2002-2005 and a 

credit amount of approximately 6 million $ belonging  to 322 firms was restructured. (The 

Istanbul Approach was mentioned in The BRSA Report (2002) and results of the actions were 

given in detail in The BRSA Report (2004).       

 

 Strengthening the Capital of Banks  

 

Banks increased their capital to strengthen their equity during the Restructuring Program. The 

suitability of principles of external auditing  for all bank groups had been determined in parallel 

with the Basel II Accord. 

3.Literature Review 

Many researchers have studied the efficiency of the Turkish banking sector by the DEA. The 

results of most studies show that the financial liberalization after 1980 has generally a positive 

effect to the efficiency of the Turkish banking sector, especially in terms of financial 

intermediation rather than operational efficiency.    

 Berg et. al. (1992), Fukuyama (1995), Grifell-Tatje & Lovell (1996), Alam (2001), Drake 

(2001), Sathye (2002), Casu et. al. (2004), and Sturm & Williams (2004), Oncu & Aktas (2007) 

are some of the studies which measure the total factor productivity of the banking sector with the 

Malmquist Index. The Malmquist Index is calculated in many studies of the developed countries 

to analyze the effects of financial liberalization and financial crises to the productivity of their 

banking sector.   

Jackson et. al. (1998), analyzed the efficiency and productivity of the Turkish commercial banks 

to determine the change between 1992-1996 for each bank in the sector. Results showed that, 

except for 1993-1994, foreign banks and private banks had a higher efficiency and productivity 

than public banks due to improvements in technology and competition power. The study 
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indicated that the financial crisis in 1994 had a severe negative impact on the banking sector and 

preventive measures taken after the crisis increased the efficiency and productivity of banks.      

Isık & Hassan (2003) analyzed the effects of the financial crisis in 1994 to the performance of 

the banking sector with the Malmquist productivity change index. Results showed that banks 

were effected negatively in terms of efficiency and productivity due to the crisis. The study also 

indicated that banks, in two years after the crisis, reached to the levels of efficiency and 

productivity at the before-crisis period, with the precautions taken by the government authorities 

and banks. 

Kaya & Dogan (2005) studied the banking sector with the Malmquist productivity index for  

2002-2004, the period after the financial crisis in 2001 which has more severely affected the 

Turkish financial system than the crisis in 1994. The authors indicated that the productivity 

increase in the banking sector was caused by the technological improvements.     

Bastı (2006) also studied the effects of the financial crisis in 2001 to the total productivity of the 

sector. Results proved that total factor productivity decrease was caused by the crisis, and after 

the crisis productivity increased with the precautions taken in the sector.  

Oncu & Aktas (2007) used the Total Factor Productivity Malmquist index to measure the 

productivity performance of the banking sector in three sections as Public, Private and Foreign 

capital during the restructuring process in 2001-2005, when the restructuring in the banking 

sector was intense. As a result of the analysis, they found that efficiency gains were obtained 

from the increase in efficiency in the 2001-2005 period due to technological progress within the 

three capital structures. 

Behdioglu and Ozcan (2009) evaluated twenty-nine commercial banks operating in Turkey 

between 1999 and 2005 using data envelopment analysis method. The average activity 

percentage turned out to be 43.3. 

Budak (2011) The efficiency performances of the twenty-two commercial banks operating in the 

Turkish Banking Sector in 2008, 2009 and 2010 were calculated using the Data Envelopment 

Analysis method using three inputs and four outputs, and which banks were found to be effective 

in 2008-2010. 

Gokgoz (2014) study which was done using data from 2012-2013 in Turkey along with 30 

commercial banks, 13 investment banks analyzed the technical efficiency and financial 

performance. According to the data obtained from the study; It has been determined that the 

banks operating in the Turkish banking sector are more financially productive in terms of the 

works stemming from the activities of the bank rather than intermediary transactions. 

Torun & Ozdemir (2015) studies the activities of the commercial banks operating in Turkey, 

which experienced the financial crisis and the excessive money supply have explored between 

the years 2008-2013. According to the results of the study, the year in which the total activity in 

the sector is highest is 2011 and the year is the lowest. The year in which the foreign capital 

banks had the highest efficiency was determined as 2011 and the year for the public and private 

banks as 2009. 

 

 4.Methodology 

4.1.Malmquist Productivity Index 

 

The Malmquist Index measures the total factor productivity (TFP) change between two data 

points by calculating the ratio of the distances between each data point relative to a common 

technology. Malmquist index numbers can be defined using either the output-oriented approach 



9
th

 SCF International Conference on “The Future of European Union    Kahramanmaraş/Turkey 

and Turkey-EU Relations”                                                                                                  21-23
th

 November 2019 

184 

 

or the input-oriented approach. This study prefers to utilize the output-oriented Malmquist 

productivity index. The output-orientated  productivity measures focus on the maximum level of 

outputs that could be produced using a given input vector and a given production technology 

relative to the observed level of outputs. This is achieved using the output distance functions and 

Caves et al. (1982) showed how distance function can be used to define Malmquist indices of 

productivity change. Caves et al. (1982) proposed that output-based Malmquist productivity 

index between time periods (t) and (t + 1) can be defined as: 

                                         

1/2
1 1 1 1 1

1 1

, 1 1 1
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Where the notation D represents the distance function and a value of M is the Malmquist 

productivity index. The first ratio represents the period (t) Malmquist index. It measures 

productivity change from period (t) to period (t+1) using period (t) technology as a benchmark. 

The second ratio is the period (t + 1) Malmquist index and measures productivity change from 

period (t) to period (t + 1) using period (t + 1) technology as a benchmark. A value of M greater 

than one  (M >1) denotes productivity growth, while a value less than one (M < 1) indicates 

productivity decline, and M=1 corresponds to stagnation. Färe et al. (1985) showed that the 

Malmquist productivity index can be decomposed into two components, which is an equivalent 

way of index (1), as: 
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In this equation, the term outside the brackets (CUt,t+1) is a ratio of two distance functions, which 

measures the change in the output-oriented measure of the Farell technical efficiency between 

period (t) and (t+1) as a “catching-up to the frontier” effect. The square root term (TCt,t+1) in 

equation (2) is a measure of the technical change in the production technology. It is the 

geometric mean of the shift in technology between the two periods, evaluated at     (x
t
 )and also 

at (x
t+1

). The term (CUt,t+1) is greater than, equal to, or less than 1 if the producer is moving 

closer to, unchanging, or diverging from the production frontier. The square root term (TCt,t+1) is 

greater than, equal to, or less than 1 when the technological best practice is improving, 

unchanged, or deteriorating, respectively. 

The Malmquist productivity index can be interpreted as a measure of the total factor productivity 

(TFP) growth. Improvements in the productivity, as well as improvements in the efficiency and 

technology, are indicated by values greater than (1), whereas values less than (1) indicate 

regress. The Malmquist productivity index M and its two components are local indices 

(Malmquist, 1953, 210). This feature allows considerable flexibility in explaining the considered 

model of productivity change, both among researchers and over time.   
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Calculation and decomposition of the adjacent period version of the Malmquist index in equation 

(2) includes four different distance functions, D
t
(y,

t
 x

t
), D

t
(y

t+1
, x

t+1
), D

t+1
(y

t
, x

t
) and D

t+1
(y

t+1
, 

x
t+1

), which are the reciprocal of the Farrel technical efficiency indicators.  

4.2.Data and Analysis 

The study conducts the Data Envolepment Analysis (DEA) to test the efficiency of the Turkish 

banking sector for 2010-2018, the 9 year period after the financial crisis in 2001 and 2008. The 

DEA has been used under the assumption of constant returns to scale assumption, and the 

banking sector has been analyzed for both the production approach and the intermediation 

approach. The input and output variables for the above-mentioned approaches are in line with 

those used in most of the related literature. For the intermediation approach, the input and output 

variables have been chosen with considering the functions of the commercial banks in the 

system. The variables have been mostly determined parallel to those used in the comprehensive 

study of Ozdemir (2006), to cover almost the whole financial intermediation process of the 

banking sector. The yearly data have been gathered from the aggregated balance sheets and 

income statements of commercial banks at www.tbb.org.tr  and  www.bddk.gov.tr. The second 

part of the study analyzes the total productivity change in the sector by calculating the 

Malmquist index, and the analysis is based on the intermediation approach. The Data 

Envelopment Analysis computer program DEAP 2.1 has been used for calculating the 

Malmquist total factor productivity (TFP) indices. 

There is no specific consensus for input and output variables to be used in the DEA analyses in 

the banking literature (Grifell-Tatje and Lovell, 1996). Yet, two main approaches, namely 

production approach and intermediation approach, have been considered in the banking studies 

utilizing the DEA. In the production approach, it is accepted that banks produce deposits and 

credits by using their capital and human sources. This approach generally uses operational 

expenses (costs) as an input variable, and number of deposit and credit accounts are treated as 

output variables to determine the efficiency of banks. In the intermediation approach, it is 

accepted that banks channel deposits into credits and other assets, i.e. marketable securities 

portfolios. The input and output variables are expressed in money terms instead of account 

numbers, and interest expenses are considered besides operational expenses (Cingi ve Tarım, 

2000).       

The intermediation approach is preferred to production approach in most Malmquist TFP index 

analyses (Aly, et.al., 1990). Moreover, the financial crisis in 2001 emerged as a banking crisis 

and resulted  a severe corruption in the sector, with many financially weak banks being 

transferred to The Savings Deposit Insurance Fund (SDIF). Thus, this study analyzes both 

approaches for fully testing the efficiency of the sector with the DEA, and the Malmquist TFP 

index calculation is especially based on the intermediation approach to determine the 

productivity change in the financial intermediation of the Turkish banking sector.      

The determination of variable return or constant return to scale assumption has importance in 

calculating total factor productivity changes. In calculating the distance functions required for 

the Malmquist index, the study of Coelli et.al., (1997) indicates that productivity changes are 

incorrectly calculated under the variable return to scale assumption (VRS). The result is in 

parallel to the results of Grifell-Tatje and Lovell (1996). Thus, calculation of the Malmquist 

index under the constant return to scale (CRS) assumption is preferred in the TFP changes 

analysis. The input and output variables used in the DEA and Malmquist index calculation are 

given below in Table 1. 

http://www.tbb.org.tr/
http://www.bddk.gov.tr/
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Table 1:   Input – Output List for Data Envolepment Analysis 

Type of Approach Inputs Outputs 

 

Production 

Approach 

1-Personnel Expenses / Total 

Assets 

2-Operating Expenses excluding     

Interest / Total Assets 

3- Number of Branches 

1-Deposits  / Total Assets 

2-Credits  / Total Assets 

 

Intermediation 

Approach 

1-Deposits / Total Assets  

2-Physical Capital / Total Assets  

3-External Sources exclud. 

Deposits /      Total Assets  

4- Operating Expenses exclud. 

Interest  / Total Assets  

1-Credits  / Total Assets 

2-Interest Income  / Total Assets  

3-Marketable Securities Portfolio / 

Total Assets  

4-Operating Income exclud. Interest 

/ Total Assets  

 

The description of some of the variables are as follows: 

 

External Sources excluding Deposits: Loans borrowed from money markets; loans taken from 

Turkish banks, correspondent banks and international banks; funds obtained by issuing financial 

securities; mutual funds; and other external sources. 

Physical Capital: The book value of net fixed assets (i.e. building, computers, ATM‟s, POS 

machines, etc.). 

Marketable Securities Portfolio: The total of (i) securities for trading, (ii) securities to sell, and 

(iii) securities to hold until their maturities.  

4.3.Empirical Results 

The DEA conducted for the production and intermediation approaches under the assumption of 

output-oriented constant return to scale (CRC) puts forward the efficiency level of banks for 

2002-2009 and makes it possible to make comparisons between the two approches. The results 

of the DEA analysis are given in Table 2.  

Table 2 :   Efficiency Results of Data Envolepment Analysis (Total Mean) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Intermediation 

Approach 

0.983 0.989 0.968 0.977 0.980 0.985 0.989 0.991 0.995 

Mean of 

Inefficient 

Banks 

0.891 0.899 0.905 0.911 0.913 0.900 0.925 0.930 0.949 

Production 

Approach 

0.840 0.846 0.799 0.808 0.811 0.821 0.869 0.873 0.893 

Mean of 

Inefficient 

0.702 0.745 0.711 0.724 0.729 0.713 0.726 0.728 0.801 
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Banks 

 

The results indicate that the efficiency scores show an increasing trend both for the total banks 

and inefficient banks during the restructuring process for the two approaches. In 2018, total mean 

reaches to almost (1) which indicates a perfect efficiency for the banks analyzed under the 

intermediation approach. The difference between the mean of inefficient banks and total banks 

seems to decrease towards the end of 2010 – 2018. The mean of the banks efficient in the 

intermediation approach was 0.98 and the average of the inefficient banks was 0.91. According 

to the production approach, the mean efficiency of efficient banks was 0.84 and inefficient ones 

were 0.73. It is seen that banks have higher efficiency value in intermediation approach. 

In the second part of the analysis, the Malmquist index has been calculated to observe the TFP 

changes in the Turkish banking sector during 2010-2018 and the results are given in Table 3.  

Table 3:   The Malmquist Index of  Productivity Changes 

 

Years 

 

Efficiency 

Change 

 

Technological 

Change 

 

Scale 

Efficiency 

Change 

 

Pure 

Efficiency 

Change 

Total Factor 

Productivity 

(TFP) Change 

2010-2011 0.913 1.091 0.933 0.948 0.996 

2011-2012 0.901 1.102 0.947 0.951 1.008 

2012-2013 0.967 1.065 1.010 0.957 1.029 

2013-2014 0.941 1.102 0.964 0.976 1.037 

2014-2015 0.965 1.176 0.953 1.013 1.135 

2015-2016 0.966 1.225 0.974 0.971 1.158 

2016-2017 0.979 1.266 0.974 0.950 1.170 

2017-2018 0.979 1.253 0.962 0.958 1.181 

 

Table 3 shows that TFP change has a steady increasing pattern after 2003, with the TFP change 

index values greater than (1). The productivity index has the lowest value of (0.996) in 2010, the 

year after the financial crisis in 2008. The efficiency change and the technological change values, 

as being the two components of TFP change, indicate that the increase in the TFP changes stems 

mainly from the technological changes. The efficiency change values are below (1), but has an 

increasing trend after 2014.          

5.Conclusion 
It is observed with the Data Envolepment Analysis that the mean efficiency values of the Turkish 

banking sector show a higher and increasing trend for the intermediation approach as compared 

to the production approach during 2010-2018. It is believed that the application of the Banking 

Sector Restructuring Program, careful bank top managements to risks of any potential crisis, 

optimistic expectations due to improvements in the macroeconomic framework starting in 2003, 

and the rapid declining of inflation and interest rates resulted a financially stronger and a better 

functioning banking system in terms of their financial intermediation.  

The production approach, which is commonly used for measuring the cost (operational) 

efficiency of the banking sector, shows that the mean efficiency values increased during 2010-

2018. This result may be explained with the effort of banks to diminish the operational expenses 

and to constitute the ratio of (personnel / branch) more effectively. It is observed that the 
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efficiencies of inefficient banks improve during the period and rise towards the efficiencies of 

the sector. The decreasing trend in the difference between the total mean efficiencies and the 

mean of inefficient banks explains the convergence of banks in the sector in terms of their 

operational performance.       

The Malmquist index values prove that the productivity of the banking sector increased after 

2010, and the increase mainly stemed from technological investments. Banks operated with 

deliberation in 2002 by minimizing their expenses (including expenses for technology) and 

completed the year with a limited decrease in their productivity. In later years, increases in the 

efficiency changes and technology changes had impact on the productivity growth; while it is 

evident that technological improvements had the dominant effect. The efficiency change with all 

values lower than (1) showed an increasing trend, and could not reach to the levels of the 

technology increase.       

After the financial crisis in 2002 and 2010 and application of the Banking Sector Restructuring 

Program, corporate growth as mergers and acquisitions in the sector, a more competitive 

financial enviroment, better risk management, advanced financial system communication, 

technology investments, new financial instruments and product differentiation, specialization, 

and human capital have constituted the primary issues for the Turkish banking sector. It is 

believed that these issues contributed to the growth of banks which were able to operate with 

increasing levels of efficiency and productivity during 2010-2018. The results of this study 

reinforces that the Program has been successful in parallel to its purposes, and it may be 

expected that the increasing trend in their operational performance and financial intermediation 

will be seen in coming years.   
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Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Kolluk Uygulamalarına Etkileri 
 

Süleyman Sözen
1
 

 

Özet 

Türkiye‟nin 10-11 Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirvesinde Avrupa Birliği‟ne adaylığının 

resmen onaylanmasından sonra Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri yeni bir döneme girmiştir. 

Bu tarihten sonra Türk Hükümetleri tam üyelik şartı olan Kopenhag Kriterlerini 

gerçekleştirmek amacıyla her alanda önemli adımlar atmışlardır.  

Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinden en çok etkilenen alanların başında iç güvenlik sektörü 

gelmektedir. 2000‟li yıllarda iç güvenlik sektörünü doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen 

çeşitli anayasal, yasal ve idari düzenlemeler yapılmıştır. Bu yeni düzenlemelerle, insan hakları 

ve temel özgürlükler alanı genişletilmiş, anayasal ve yasal güvenceler güçlendirilmiş ve 

bunları korumaya yönelik yeni kurumlar oluşturulmuştur. Kuşkusuz bu yasal ve yapısal 

düzenlemelerin genelde kamu idaresi özelde de kolluk uygulamaları üzerinde önemli etkileri 

olmuştur. 

Bildirinin temel amacı, Avrupa Birliği‟ne tam üyelik sürecinde kolluk uygulamaları ile ilgili 

yasal ve yapısal gelişmeleri demokratik kolluk ilkeleri çerçevesinde değerlendirmektir. İlk 

bölümde, ulusal mevzuat, katılım ortaklığı ve ulusal program belgeleri ile Avrupa Komisyonu 

tarafından hazırlanan ilerleme raporlarında yer alan kollukla ilgili gelişmeler açıklanacaktır. 

Sonrasında da kolluk uygulamalarıyla ilgili bu gelişmeler demokratik kolluk ilkeleri (hukukun 

üstünlüğü, meşruiyet, insan haklarını korumak, vatandaş odaklılık ve hesap verebilirlik) 

bağlamında değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kolluk uygulamaları, Demokratik kolluk ilkeleri 

 

 

 

The Influence of European Union on Policing Practices in Turkey 
 
Abstract 

Turkey's relations with European Union entered into a new era when Turkey has been 

officially approved as a candidate state at the Helsinki EU Summit on 10-11 December 1999. 

Since then, Turkish governments have taken significant steps in all areas to achieve the 

Copenhagen Criteria, which is a requirement for full membership. 

Internal security sector is one of the most affected areas from the process of full membership 

to the European Union. In the 2000s, various constitutional, legal and administrative 

arrangements were made that directly or indirectly affect the internal security sector. With 

these new regulations, the area of human rights and fundamental freedoms was expanded, 

constitutional and legal guarantees were strengthened and new institutions were established to 

protect them. Of course, these legal and structural arrangements have had a significant impact 

on public administration in general and law enforcement practices in particular. 

The main purpose of this study is to analyse the legal and structural developments related to 

policing practices in the process of full membership to the European Union within the 

framework of democratic policing principles. In the first section, by reviewing the national 

                                                 
1
 Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Eskişehir-Türkiye, 

suleymansoze@anadolu.edu.tr 



9
th

 SCF International Conference on “The Future of European Union      Kahramanmaraş/Turkey 

and Turkey-EU Relations”                                                                                                  21-23
th

 November 2019                            21-23
th

 November 2019 

 

191 

 

legislation, the accession partnership and national program documents and progress reports 

prepared by the European Commission the developments in law enforcement will be 

described. Later on, these developments related to policing practices will be evaluated in the 

context of the principles of democratic policing (the rule of law, legitimacy, protection of 

human rights, citizen-oriented policing and accountability). 

Keywords: European Union, Policing practices, Democratic policing principles 

 

1. Giriş 

Türkiye‟nin 10-11 Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirvesinde Avrupa Birliği‟ne adaylığının 

resmen onaylanmasından sonra Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri yeni bir döneme girmiştir. 

Bu tarihten sonra Türk Hükümetleri tam üyelik şartı olan Kopenhag Kriterlerini 

gerçekleştirmek amacıyla her alanda önemli adımlar atmışlardır. Bu kriterler “Siyasi 

Kriterler”, “Ekonomik Kriterler” ve “Topluluk Mevzuatının Benimsenmesi” başlıkları altında 

özetlenmektedir. Siyasi kriter, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ile azınlıkların 

korunmasını ve saygı görmesini güvence altına alan kurumların istikrarının sağlanması; 

ekonomik kriter, işleyen bir pazar ekonomisinin varlığının yanı sıra Birlik içindeki piyasa 

güçleri ve rekabet baskısına karşı koyma kapasitesine sahip olunması; topluluk mevzuatının 

benimsenmesi kriteri ise siyasi, ekonomik ve parasal birliğin amaçlarına uyum dahil olmak 

üzere üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetine sahip olunması gerekliliğini ifade 

etmektedir. 

Siyasi kriterlerin yerine getirilmesi aynı zamanda aday ülke ile katılım müzakerelerinin 

başlatılması için ön şart niteliği taşımaktadır. Siyasi kriterler, esas itibariyle başta Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) gibi uluslararası sözleşmeler ile Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi‟nin (AİHM) kararları çerçevesinde somut bir içerik kazanmaktadır. 

(https://www.ab.gov.tr/siyasi-kriterler_45869.html). 

Avrupa Birliği‟nin Türkiye ile ilgili kararlarında insan hakları, hukukun üstünlüğü ve 

demokratikleşme konuları sıklıkla gündeme gelmektedir. AB Komisyonu tarafından Türkiye 

hakkında hazırlanan Raporlarda insan hakları ihlallerine vurgu yapılmaktadır. Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi‟ne Türkiye ile ilgili yapılan başvuruların çoğunluğu Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi‟nin 6. maddesi olan adil yargılanma hakkı ve 3. maddesi olan işkencenin 

önlenmesi ile ilgilidir (DPT, 2002). Dolayısıyla, Türkiye‟nin siyasi kriterleri yerine 

getirmesinde kolluk uygulamaları belirleyici bir role sahiptir. 

 

2. Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Kolluk 
1999 Helsinki Zirvesinde Türkiye‟ye adaylık statüsü verilmesi kararı Türkiye‟nin kapsamlı 

bir reform sürecine girmesini sağlamıştır. Türkiye, üyelik koşullarını yerine getirmek ve AB 

müktesabatına uyum sağlamak için 2001, 2004 ve 2010 Anayasa değişiklikleri başta olmak 

üzere bir dizi anayasal, yasal ve idari düzenlemeler yapmıştır. Bu değişikliklerin en başında 3 

Ekim 2001 tarihinde TBMM‟de kabul edilen, 17 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe giren 

Anayasa değişikliği gelmektedir. Bu geniş kapsamlı değişikliğin içeriğine bakıldığında 34 

değişiklikten 27‟sinin insan haklarıyla ilgili olduğu görülür. Düşünce ve ifade özgürlüğü, 

işkencenin önlenmesi, demokratik ve sivil otoritenin güçlendirilmesi, dernek kurma ve 

toplanma özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, konut dokunulmazlığı, haberleşme özgürlüğü, 

kadın-erkek eşitliği vb. alanlarda anayasal güvenceler güçlendirilmiştir. Anayasanın 38. 

maddesine ek fıkra eklenerek, kanuna aykırı olarak elde edilen bulguların delil olarak kabul 

edilemeyeceği hükmü getirilmiştir. Ayrıca, gözaltı süreleri yeniden düzenlenerek kısaltılmıştır 

(Sözen, 2009). 
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Anayasada yapılan geniş kapsamlı değişiklikler sonucunda yasaların anayasa ile uyum sorunu 

ortaya çıkmış, yani ilgili yasa metinleri anayasaya aykırı duruma düşmüştür. Dolayısıyla, 

anayasadaki hükümler ile bağdaşmayan ilgili yasa maddelerini yürürlükten kaldırıp, anayasa 

ile uyumlu duruma getirilmesi için yeni düzenlemeler yapılması gerekmiş, bu çerçevede bir 

dizi uyum yasaları çıkarılmıştır. Bunların en başında da 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet 

Kanununda değişik dönemlerde yapılan kapsamlı değişiklikler gelmektedir. Ayrıca, yeni Türk 

Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunların 

uygulanmasına yönelik Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından birçok genelge 

yayınlanmıştır (Sözen, 2009). 

Bu yeni düzenlemelerle, insan hakları ve temel özgürlükler alanı genişletilmiş, anayasal ve 

yasal güvenceler güçlendirilmiş ve bunları korumaya yönelik yeni kurumlar oluşturulmuştur. 

Kuşkusuz bu yasal ve yapısal düzenlemelerin genelde kamu idaresi özelde de kolluk 

uygulamaları üzerinde önemli etkileri olmuştur. Bir başka ifadeyle, insan hakları ve temel 

haklarla ilgili anayasa ve yasalarla gerçekleştirilen reformların uygulamaya yansıtılmasında 

kolluk uygulamaları merkezi bir rol oynamaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da Avrupa 

Birliğine tam üyelik sürecinden en çok etkilenen alanların başında iç güvenlik sektörü 

gelmektedir. Her şeyden önce, bireysel özgürlük alanlarının genişlediği ölçüde kolluğun 

görev ve yetki alanı daraltılmış olmaktadır. Ayrıca, yukarıda sözü edilen yasal düzenlemeler 

ışığında kolluğun sanıktan delile ulaşmayı amaçlayan geleneksel yaklaşımını devam ettirmesi 

zaten mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla, kolluk, yapılan değişikliklerle uyumlu olarak 

delilden sanığa ulaşmayı hedefleyen yeni uygulamalar geliştirmek durumundadır. 

Bu değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesi, AB müktesebatına uyumun sağlanması 

noktasında Avrupa Birliği‟nin finansman desteği sağladığı projeler büyük rol oynamaktadır.  

3. Avrupa Birliği Projeleri: Değişimin İtici Gücü 
İçişleri Bakanlığı ve kolluk kuvvetleri, AB tarafından desteklenen çeşitli projelerle yeni 

kolluk uygulamaları geliştirme yoluna gitmektedirler. Örneğin, Emniyet Genel Müdürlüğü, 

2002-2014 yılları arasında AB-Türkiye Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programları kapsamında 

toplam (25) adet AB Projesi gerçekleştirmiştir (https://www.egm.gov.tr/disiliskiler/absb). 

Bunlardan konumuzla doğrudan ilgili olanları yıllara göre aşağıda özetlenmiştir. 

 

2002 

 Türkiye‟de İfade Alma Yöntemlerinin Geliştirilmesi (TR02-IB-JH-01) 

 Türkiye‟de Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Bir Eylem 

Planının Geliştirilmesine Destek (TR02-IB-JH-02) 

 Türkiye‟de Göç ve İltica Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Bir Eylem Planının 

Geliştirilmesine Destek (TR02-JH-03) 

 Ulusal Uyuşturucu Stratejisinin Uygulanması ve Ulusal Uyuşturucu İzleme 

Merkezinin Kurulması (TR02-IB-JH-04) 

 Kara Paranın Aklanması ile Mücadele (TR02-IB-JH-05) 

 Organize Suçlarla Mücadelenin Güçlendirilmesi (TR02-IB-JH-06)  

2003 

 Emniyet Genel Müdürlüğünün Etkinliğinin, Verimliliğinin ve Hesap Verebilirliğinin 

Artırılması (TR03-IB-JH-01) 

 Adli Polisin Kapasitesinin Artırılması (TR03-IB-JH-02) 

 İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele (TR03-IB-JH-03) 

 Kara Paranın Aklanması, Suçun Mali Kaynakları ve Terörizmin Finansmanı Alanında 

İdari Kapasitenin Artırılması (TR03-IB-JH-04) 
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2004 

 Denetimli Serbestlik Alanında İdari Kapasitenin Artırılması (TR04-IB-JH-03) 

 Sınır Polisi İçin Eğitim Sistemi Geliştirilmesi (TR04-IB-JH-05) 

 Türk Jandarmasının Profesyonelliğinin Artırılması (TR04-IB-JH 04) 

2005 

 Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı İçin Bağımsız Bir Şikâyet 

Komisyonunun ve Şikâyet Sisteminin Kurulması (TR05-IB-JH-01) 

2006 

 Jandarmanın İnsan Hakları Konusunda Eğitimi (TR06-IB-JH-03) 

 Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının İcrası Alanında Türk Polisinin Desteklenmesi 

(TR06-IB-JH-05) 

2007 

 Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin 

İdari Kapasitesinin Güçlendirilmesi (TR07-IB-JH-02) 

 Yasadışı Göçle Mücadele ve Yasadışı Göçmenler İçin Nakil Merkezlerinin Kurulması 

Konularında Türkiye‟nin İdari Kapasitesinin Güçlendirilmesi (TR07-IB-JH-05) 

2008 

 Sınır Polisinin Eğitimi (TR08-IB-JH-02) 

 Örgütlü Suçlarla Mücadelede Polis ve Jandarmanın Soruşturma Kapasitesinin 

Artırılması (TR08-IB-JH-03) 

2009 

 Orantısız Güç Kullanımının Önlenmesi Amacıyla Türk Polisinin Uygulama Kapasitesi 

(TR09-IB-JH-01) 

 Siber Suçlara Karşı Kapasite Geliştirme (TR09-IB-JH-03) 

2010 

 Tanık Koruma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (TR10-IB-JH-04) 

(Kaynak:https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/3_ab_bakanligi_yayinlari/twinning_mekanizma

si.pdf, s. 34-36) 

 

Avrupa Birliği projelerinin bir kısmı aşamalar halinde devam edegelen projelerdir. Bunlardan 

bir tanesi de İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesidir. Bu proje, 

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilerek, UNDP teknik desteğiyle İçişleri Bakanlığı 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir projedir. Projenin ilk aşaması 

2.502.250 Avro olup 2008-Mayıs 2010 tarihleri arasında uygulanmıştır.  

Projenin hedeflerine ulaşabilmesi ve birinci aşamada gerçekleştirilen faaliyetlerin 

sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, 3.519.712 Avro bütçeye sahip ikinci aşama ise 

Temmuz 2012-Mart 2015 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Aşama III, 20 Aralık 2018 

tarihinde AB Delegasyonu ile UNDP arasında imzalanan Hibe Anlaşması kapsamında 

yürütülen ve AB tarafından finanse edilen bir projedir. 

(http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/projects/strengthening-the-civilian-oversight-

of-internal-security-forces.html). 
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4. Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen Projelerin Çıktıları 

Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerin önemli çıktıları olmuştur. Bunlardan bir 

kısmı teknik ve eğitim işbirlikleridir. Bu çerçevede, insan hakları ve soruşturma teknikleri 

eğitimi programları yaygınlaştırılmış ve insan hakları, başta kolluk kuvvetleri olmak üzere 

tüm kamu görevlilerine yönelik eğitim programlarının sürekli konusu haline getirilmiştir 

(Ulusal Program, 2008, s. 4). Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Polise Görev, 

Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamalarına İlişkin Eğitim Projesi'ni (MUYEP) 

uygulamaya konulmuştur. MUYEP kapsamında, durdurma ve kimlik sorma, arama, 

yakalama, muhafaza altına ve gözaltına alma, zor kullanma, ifade alma, koruma altına alma, 

el koyma, adliye- kolluk ilişkileri, kabahatlerde polisin yetkisi, bazı kolluk uygulamaları, adli 

kontrol ve denetimli serbestlik ile insan hakları ihlalleri konularında tüm emniyet teşkilatı 

personeline eğitimler verilmiştir (https://www.haberler.com/2-bin-195-polise-muyep-egitimi-

5590904-haberi/). 

Avrupa Birliği projeleriyle ilgili vurgulanması gereken bir başka nokta da kolluk mevzuatı ve 

kolluk teşkilat yapısına ilişkin yabancı ve yerli uzmanlar tarafından hazırlanan raporlardır. Bu 

raporlar, zaman zaman mevzuat çalışmalarına da temel teşkil edebilmektedir. Ayrıca, 

gerçekleştirilen projelerin önemli bir çıktısı da kolluk yapısı ve işleyişine yönelik yeni 

uygulamaların benimsenmesi olmuştur. Bunlardan belli başlıları toplum destekli polislik 

uygulamasına geçilmesi, kolluk etik ilkelerinin yürürlüğe girmesi ve Kolluk Gözetim 

Komisyonu kurulmasıdır. 

 

4.1 Toplum Destekli Polislik Uygulaması 

Toplum Destekli Polislik (TDP) anlayışı, Türk Polis Teşkilatının, Hesap Verebilirliğinin, 

Verimlilik ve Etkinliğinin Güçlendirilmesi Twinning (Eşleştirme) Projesinin alt 

bileşenlerinden birisi olarak uygulamaya konulmuştur. Proje kapsamında 2006 yılında 10 

Pilot ilde 9 ay süreli uygulamanın ardından 2009 yılında da tüm ülke geneline 

yaygınlaştırılmıştır. Bu çerçevede toplum destekli polislik ile ilgili temel eğitim kursları 

verilmiş ve TDP hizmetleri standardı oluşturulmuştur. İşleyişe yön vermek amacıyla ayrıca 

bir de yönetmelik çıkarılmıştır. 

Söz konusu yönetmelikte toplum destekli polislik hizmetlerinin yürütülmesine esas teşkil 

edecek temel ilkeler sıralanmıştır. Bunlar; 

 Güvenlik hizmetlerine toplumun katılımını sağlamak,  

 Toplumun üyeleri ile iş birliğinde bulunmak, 

 Güvenlik hizmetlerine toplumsal taleplere göre yön vermek, 

 Toplumsal sorunlara çok yönlü yaklaşmak ve sorunların çözümünü çok yönlü ele 

almak, 

 Güvenlik hizmetlerine ilişkin politikaların belirlenmesi ve uygulamaya konulmasında 

yerel anlamda iş birliği yapmak ve toplumun katılımını sağlamak. 

4.2 Kolluk Etik İlkelerinin Yürürlüğe Girmesi 

Türk Ulusal Polisi ve Jandarması için Bağımsız Kolluk Şikâyet Komisyonu ve Sistemi 

Eşleştirme Projesinin bir çıktısı olarak “Kolluk Etik İlkeleri” 24 Ekim 2007 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi Kolluk 

Etik İlkeleri Rehberi referans alınarak hazırlanan kolluk etik ilkeleri görevin yerine 

getirilmesinde kolluk personelinin uymak zorunda olduğu davranış kurallarını içeren yol 

gösterici bir rehberdir. Kolluk etik ilkeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 

Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile bu 

teşkilatlarda görev yapan kolluk görevlilerini kapsamaktadır. 
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İçişleri Bakanlığının 2.11.2007 tarih ve 2007/95 sayılı Genelgesinde kolluk etik ilkeleri ile bu 

ilkelerde ifade edilen değerlerin Bakanlıkça önemli bir husus olduğu belirtilerek ilkelerin 

uygulanmasına yönelik ilgililer tarafından yapılması gerekenler sıralanmıştır. Genelgede; 

 Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan kolluk personelinin kolluk etik ilkeleri 

hakkında bilgilendirilmesi, 

 Hizmet anlayışına dönüşmesi için etik ilkelerin eğitim programlarının içine alınması 

ve personele bu kapsamda eğitim verilmesi, 

 Personelin performans ve sicil değerlendirilmesinde etik ilkelere uyumun göz önüne 

alınması, 

 Kolluk etik ilkelerine aykırı davranışların disiplin uygulamaları açısından, mevzuatta 

açıkça hüküm bulunmayan durumlarda “kurumca belirlenen usul ve esaslara aykırı 

davranışlar” kapsamında değerlendirilmesi,  

 Kolluk etik ilkelerinin broşür halinde basılıp alt birimlere ve personele dağıtılması ve 

kurumların internet sitelerinde yayınlanması öngörülmüştür.  

Şüphesiz kolluk etik ilkelerin belirlenmesi ve yürürlüğe girmesi önemlidir, ancak bu ilkelerin 

kolluk teşkilatı ve personeli tarafından içselleştirilmesi ve hizmet anlayışına dönüşmesi 

gerekmektedir. 

 

4.3 Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması 

Bilindiği üzere, insan hakları ihlalleri, işkence ve kötü muamele Türkiye ile Avrupa Birliği 

arasındaki ilişkilerde öncelikli sorun alanlarından birisini oluşturmaktadır. Örneğin, 2008 yılı 

İlerleme Raporunda güvenlik güçleri tarafından işlenen insan hakları ihlalleri iddialarına karşı 

anında, tarafsız ve bağımsız bir şekilde araştırma uygulamasının mevcut olmadığı; işkence ve 

kötü muamele iddialarına ilişkin yasal işlemlerin, etkin yargılama prosedürlerinin eksikliği 

veya bu prosedürlerin suistimal edilmesi nedeniyle sıklıkla geciktiği eleştirileri yer almıştır. 

Bu çerçevede Türk Ulusal Polisi ve Jandarması için Bağımsız Kolluk Şikâyet Komisyonu ve 

Şikâyet Sistemi Projesinin bir alt bileşeni olarak geç de olsa, 03.05.2016 tarihli ve 6713 Sayılı 

Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun (KGKK) ile Kolluk Gözetim 

Komisyonu kurulmuştur. Komisyonun kuruluş amacı Kanunda “kolluk şikâyet sisteminin 

daha etkili ve hızlı işlemesini sağlamak, saydamlığını ve güvenilirliğini geliştirmek üzere, 

kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya disiplin cezasını gerektiren eylem, 

tutum veya davranışlarından dolayı idari merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken 

iş ve işlemlerin merkezi bir sistemde kayıt altına alınması ve izlenmesi” olarak ifade 

edilmiştir (KGKK, m.1). 

 

 

5. Demokratik Polislik Bağlamında Genel Değerlendirme 

Demokratik toplumlarda kolluk uygulamalarına yön veren temel ilkeler olarak hukukilik 

(hukukun üstünlüğü), meşruiyet, insan haklarını korumak, vatandaş odaklılık ve hesap 

verebilirlik sayılabilir. Demokratik polisliğin karakteristik özellikleri aşağıdaki gibi 

özetlenebilir (Sözen, 2014, Fichtelberg, 2013, Bayley, 2006): 

 Hukuka bağlı ve insan haklarına saygılıdır. 

 Yetki ve görevlerini yasalardan alır.   

 Görev yaptığı toplulukla ilişkilerini geliştirmeye önem verir; toplumun talep ve 

ihtiyaçlarına duyarlıdır. 

 Yetki suiistimallerine karşı etkin denetim mekanizmaları vardır.  

 Aşırı güç kullanmaktan kaçınır, yetkilerini ölçülü ve sorunla orantılı bir biçimde 

kullanır.  
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 Çoklu hesap verebilirlik mekanizmalarına tabidir.  

 Hukukun üstünlüğüne inanır. 

 Partizan değildir, tarafsızdır ve herkese eşit davranır. 

Bunlar, demokratik yönetimlerde kolluğun sahip olması gereken temel ilkelerdir ve o ülkenin 

demokratikleşme düzeyini göstermesi açısından da anlamlıdır. Avrupa Birliği‟ne tam üyelik 

sürecinde kolluk güçleri en çok etkilenen kurumların başında gelmektedir. Avrupa Birliği, 

genelde kamu yönetimi, özelde kolluk kuvvetlerinde gerçekleştirilen reformların itici gücü 

olmuştur. Bu süreçte AB katılım öncesi mali yardımlarla gerçekleştirilen projeler değişimi 

sağlayan etkili bir araç konumundadır. 

Sonuç olarak, Türkiye‟nin AB‟ye üyelik sürecinde gerçekleştirilen reformları demokratik 

polislik bağlamında değerlendirdiğimizde bu reformların kolluk kuvvetlerinin toplumdaki 

meşruiyetini, hesap verebilirliğini, hukuka bağlılığını güçlendiren yönleri olduğu, insan 

haklarına saygılı ve vatandaş odaklı bir güvenlik anlayışını amaçladığı ifade edilebilir. 

Bununla birlikte, gerçekleştirilen yasal ve yapısal düzenlemelerin uygulamada ne kadar etkili 

olduğunu ortaya koyacak olgusal çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Vergi Uyuşmazlıklarının Alternatif Çözüm Yollarından Uzlaşma 

Müessesesinin Kendi İçerisindeki Ayrımı 
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Özet  

Vergi mevzuatlarında yaşanılan sürekli ve kendi içinde çelişkili durumlar ortaya çıkarabilecek değişiklikler, 

vergi kanunlarını daha da karmaşık ve anlaşılması güç bir hale getirmekte dolayısıyla vergisel uyuşmazlıkların 

artmasına ve türevlenmesine yol açabilmektedir. Vergi uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulmasında idari 

çözüm yolları ve yargısal çözüm yolları bulunmaktadır. İdari çözüm yolları hata düzeltme, pişmanlık ve ıslah, 

ceza indirimi ve uzlaşma müesseselerinden oluşmaktadır. Türk vergi sistemi içerisinde uzlaşma müessesesi iki 

başlık altında ele alınmaktadır. Bunlar; Tarhiyat öncesi uzlaşma ve Tarhiyat sonrası uzlaşmadır. Bu çalışma 

kapsamında tarhiyat öncesi uzlaşma ile tarhiyat sonrası uzlaşma müesseseleri arasındaki amaç, kapsam, konu, 

başvuru şartları, kurulan komisyonlar açısından benzer yönler ile farklı yönlerinin neler olduğu ele alınmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Vergi uyuşmazlıkları, tarhiyat sonrası uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma 

Jel Sınıflandırması: K34, H83 

 

The Differences in Itself of Conciliation Institution for Alternative 

Settlement of Tax Disputes 

 

Abstrac  

Changes in the tax legislation that may cause continuous and contradictory situations, it makes tax laws even 

more complex and difficult to understand, and thus can lead to increased differentiated tax disputes. There are 

administrative and judicial remedies for the settlement of tax disputes. Administrative way of solutions; error 

recovery, regret and correctional, reduction of punishment and compromise. In the Turkish tax system, the 

settlement body is evaluated under two headings. These; conciliation before assessment and conciliation after 

assessment. In this study, similar aspects and different aspects are discussed in terms of purpose, scope, subject, 

application conditions, established commissions between conciliation before assessment and conciliation after 

assessment. 

Keywords: Tax disputes, conciliation after assessment, conciliation before assessment   

JEL Classification: K34, H83 
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1. Giriş 

Değişen ve gelişen günün şartlarıyla devlet anlayışı da değişmekle birlikte vergi kanunları da 

sürekli değişmekte günün ihtiyaçlarına ve toplumun sosyo-ekonomik durumuna uygun hale 

getirilmeye çalışılmaktadır. Ancak vergi kanunlarındaki bu sürekli ve kendi içinde çelişkili 

değişiklikler vergi mevzuatını daha karmaşık bir hale getirmekte dolayısı ile vergi 

uyuşmazlıklarının artmasına ve çeşitlenmesine neden olmaktadır. Vergi uyuşmazlığı ise vergi 

alacaklısı devlet ile vergi borçlusu mükellef arasında meydana gelen anlaşmazlıklardır. Bu 

anlaşmazlıklar çok çeşitli olabilmekte ve vergilendirme sürecinin herhangi bir safhasında 

meydana gelebilmektedir. 

Artan bu vergi uyuşmazlıkları yargı mercilerine intikal ettirilmeden, onların iş yükünü 

arttırmadan, vergi idaresi ile mükellefin kendi aralarında çözüme kavuşturulması önem 

kazanmaktadır. Türk pozitif hukukunda vergi uyuşmazlıkların çözümü için alternatif yollar 

üretilmiştir. Bu yollardan birinci ve daha külfetli olan yargı yolu, ikincisi ise daha sık 

başvurulan idari çözüm yollarıdır. İdari çözüm yolları ise; düzeltme, uzlaşma (tarhiyat öncesi 

uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma), cezalarda indirim (VUK‟un 376. Md.) ile pişmanlık ve 

ıslah (VUK‟un 371. Md.) yollarıdır.  

İdari çözüm yolları arasında, sağladığı avantajlar bakımından hem vergi idaresi tarafından 

hem de vergi yükümlüsü tarafından uygulamada en çok tercih edilen çözüm yolu uzlaşmadır. 

Taraflar, karşılıklı görüşme ve pazarlık yöntemine dayanan uzlaşma ile yargı yoluna gitmeden 

vergi uyuşmazlıklarını kısa sürede çözüme kavuşturmaktadır. Bu sayede, vergi 

uyuşmazlıklarının idari aşamada, yargıya taşımadan çözerek, yargı organlarının iş yükünün 

hafifletilmesi ve vergilendirme ilişkisinin taraflar arasında güven içerisinde sürdürülmesi ile 

birlikte kamu alacağının değer kaybetmeden hazineye intikalinin sağlanarak, vergiden 

beklenilen randımanın en yüksek seviyeye ulaşması amaçlanmaktadır. Ancak sağladığı bunca 

faydanın yanında; verginin kanunla konulup kanunla kaldırılabileceğinden, idari tasarrufla 

verginin kısmen ya da tamamen kaldırılmasının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bu 

uygulamanın vergisini düzenli ödeyen mükellefle düzenli ödemeyen mükellef arasında 

düzenli ödemeyen lehine eşitliği bozmaktadır. Uzlaşma başvurularında ve görüşmelerde 

yapılacak indirimlere yönelik objektif ölçütler öngörülmediği, kanunilik ilkesine aykırı 

olduğu ve devlet hazinesini zarara uğrattığı gerekçeleriyle uzlaşma kurumunun kaldırılması 

gerektiği öne sürülmektedir. 

Uzlaşma müessesesinin, idari çözüm yöntemleri arasında belki de en önemli yeri teşkil 

etmesinin nedeni; vergi uyuşmazlığının iki tarafını oluşturan mükellef ve idare, uzlaşma 

amacıyla bir araya gelmekte ve iki tarafın da iradesiyle bir karar alınmaktadır. Bu süreçte 

idare, bir kısım vergi alacağından vazgeçmekte; buna karşılık mükelleften, uyuşmazlığı dava 

konusu etmemesini ve üzerinde uzlaşılan vergi borcunu hemen ödemesini beklemektedir. 

Kanunilik ve eşitlik ilkelerine aykırı bir görüntü sergilese de mükellef ve idareye işbirliği ve 

karşılıklı anlayış çerçevesinde uzlaşma imkânı veren bu kurum, gelişmiş batı ülkelerinde 

olduğu gibi Türkiye‟de de modern vergiciliğin bir zorunluluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma İle Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Arasındaki Farklar 

Uzlaşma kurumu tarhiyat durumuna göre; tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma 

şeklinde ikiye ayrılır. Tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek 

vergiler için henüz vergi idaresince tarhiyat ve mükellefe tebligat yapılmadan başvurulan 

uzlaşmadır. Tarhiyat sonrası uzlaşma ise, vergi dairesince ikmalen, re‟sen veya idarece bir 

verginin tarh ve mükellefe tebliğ edilmesi halinde başvurulan uzlaşma türüdür. Tarhiyat 

öncesi uzlaşma, vergi mevzuatımıza, 24.12.1985 tarih ve 19014 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanmış olan 3239 sayılı kanunla, VUK‟nun Ek 11. Maddesiyle girmiş, ancak; tarhiyat 

öncesi uzlaşmanın işlerlik kazanması „Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği‟nin 16.2.1987 
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tarih ve 19374 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanması ile mümkün olabilmiştir. Tarhiyat 

sonrası uzlaşma ise 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı VUK‟nun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi Hakkındaki 19.2.1963 Tarihli ve 205 

Sayılı Kanun‟un 22. Md. ile vergi mevzuatımızda yerini almıştır. 

 

2.1. Kapsam ve Konu Bakımından Farklılıklar 

Uzlaşma ilke olarak Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilerde yapılmaktadır. Ancak 

Vergi Usul kapsamına giren vergi, resim ve harçlardan hangilerinde uzlaşma yoluna 

gidileceğini tespit yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı‟na verilmiştir. İl özel İdareleri ile 

Belediyelere ait vergi, resim ve harçlar bakımından bu yetki İçişleri Bakanlığı‟nca kullanılır. 

Tarhiyat öncesi uzlaşma, nezdinde vergi incelenmesine başlanmış mükelleflerin, vergi 

incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergiler için henüz vergi idaresince tarhiyat ve 

mükellefe tebligat yapılmadan başvurulan uzlaşmadır. Bir uyuşmazlığın bu uzlaşma türüne 

konu olabilmesi için mükellef nezdinde yapılan bir vergi incelemesine dayanması gerekir. 

Tarhiyat sonrası uzlaşma ise, vergi dairesince ikmalen, re‟sen veya idarece bir verginin tarh 

ve mükellefe tebliğ edilmesi halinde başvurulabilmektedir. Bu uzlaşma türüne başvurabilmek 

için vergi/ceza ihbarnamesi düzenlenmiş ve mükellefe tebliğ edilmiş olması gerekir. Tarhiyat 

sonrası uzlaşmayı tarhiyat öncesi uzlaşmadan ayıran özellik budur. 

Tarhiyat öncesi uzlaşma yönetmeliğinin 2‟nci maddesinde ise tarhiyat öncesi uzlaşmanın 

kapsamını; „Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine 

dayanılarak tarh edilecek ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, 

resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezaları girer.‟ diyerek açıklamıştır. Ancak 7103 Sayılı Kanunun 15‟inci 

maddesiyle usulsüzlük ve özel usulsüzlükler tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamından 

çıkarılmıştır. 213 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesini son fıkrasına dayanılarak hazırlanan 

Uzlaşma yönetmeliğinin 2. maddesinde tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamını „ikmalen, 

re'sen veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, 

resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları (usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezaları ile Kanunun 344 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı 

cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) girer.‟ olarak belirtir. Her iki uzlaşmada da 

ağır nitelikli fiillerle oluşturulan vergi ziyaı kabahati uzlaşma kapsamı dışında tutulmuştur. 

2.2. Amaç Bakımından Farklılıklar 

İdare açısından bu iki uzlaşma türünün de amaçları aynıdır. Bu amaçlar; vergi 

uyuşmazlıkların idari aşamada çözümlenmesiyle kamu alacağının şüpheli hale gelmeden, 

tahsilini hızlandırmak ve yargı mercilerinin yükünü hafifleterek bürokratik işlemleri azaltmak 

olarak özetlenebilir. Bununla birlikte vergi yükümlüsüyle vergi idaresini bir araya getirerek, 

psikolojik mesafeyi ortadan kaldırarak vergiye ve vergi idarelerine karşı direnci kırmakta ve 

uzun vadede vergi bilincinin yerleşmesine katkı sağladığı söylenebilir. 

2.3. Başvuru Şartları Bakımından Farklılıklar 

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya başvurulabilmesi için aşağıdaki şartların olması gereklidir; 

 213 Sayılı Kanunun 116, 117 ve 118‟inci maddelerinde yazılı vergi hataları ile 

bunun dışında her türlü maddi hatanın iddia edilmesi, 

 Vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin veya usulsüzlük fiilinin işlenmesinin 

mükellef veya cezaya muhattap olanlar tarafından kanun hükümlerine gereği 

kadar nüfuz edememekten ileri geldiğinin iddia edilmesi, 
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 Tarhiyatta, 213 Sayılı Kanunun 369 uncu maddesinde yazılı yanılma halinin 

mevcut olduğunun mükellef veya ceza muhatabı tarafından iddia edilmesi, 

 Müphem yoruma açık bulunan hususlardan, mükellefin veya cezaya muhattap 

olanlarını yanılmış bulunması, 

 Tarhiyatta veya ceza kesmeye gerektiren sebeplerini Danıştay ve Maliye 

Bakanlığı tarafından benzer hadiselerde başka yönde mütalaa edilmiş olmalıdır 

Tarhiyat öncesi uzlaşma talebi için herhangi bir şart konmasa da tarhiyat ve cezalı işlemin 

tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilmesi için dayanağının vergi incelemesi olması şarttır. 

Tarhiyat öncesi uzlaşma, Hazine ve Maliye Bakanlığı‟na bağlı vergi dairelerinin tarha yetkili 

olduğu mali yükümlülükler için söz konusudur. Bu nedenle mahalli idareler içerisinde yer 

alan il özel idareleri ve belediyelere ait mali yükümlülükler tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamı 

dışındadır.  

2.4. Komisyonlar Bakımından Farklılıklar 

Tarhiyat sonrası uzlaşma komisyonları yetki sınırlarına göre; 

 Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları 

 Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu 

 Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu 

 Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu 

 Merkezî Uzlaşma Komisyonu 

Uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim ve harç miktarının tayini 

hususunda Maliye Bakanlığı (il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için 

İçişleri Bakanlığı) yetkili kılınmıştır. Maliye Bakanlığı‟na tanınan bu yetkiye dayanılarak 

uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim ve harç miktarları genel 

tebliğler ile belirlenir. Ülkemizde tarhiyat sonrası uzlaşma kurumu, taşra da ve merkez de 

farklılık göstermektedir. Merkez ve taşrada bulunan uzlaşma komisyonlarının yetki alanları 

da farklılık göstermektedir. Tarhiyat sonrası uzlaşma komisyonları, vergi dairesi başkanlığı 

kurulan ve kurulmayan yerlere göre yeniden teşekkül ettirilmiştir. 

Tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonları ise; 

 Vergi müfettişlerince yapılan vergi incelemeleri nedeniyle kurulan uzlaşma 

komisyonları 

 İncelemeye yetkili diğer memurlarca yapılan vergi incelemeleri nedeniyle 

kurulan uzlaşma komisyonları  

 Bölgesel uzlaşma komisyonları 

Tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonları, tarhiyat sonrası uzlaşma komisyonlarından farklı 

olarak, vergi dairesi başkanlığı kurulan ve kurulmayan yerlere göre değişmemekte ayrıca 

komisyonların yetki sınırı da bulunmamaktadır. 

2.5. Talep ve Talep Süreleri Bakımından Farklılıklar 

 Tarhiyat sonrası uzlaşma talebi; mükellef veya ceza muhatabı tarafından bizzat yahut resmi 

vekâletini haiz bir vekil aracılığı ile veya Kanuni temsilciler marifetiyle ve yazılı olarak 

yapılması gerekir. Uzlaşma talebinin vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini 

izleyen günden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir. 
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Tarhiyat öncesi uzlaşmada ise; nezdinde vergi incelemesi yapılan kimsenin bizzat veya 

noterden alınmış vekâletnameye dayanarak vekili vasıtasıyla veya kanuni temsilcileri 

marifetiyle ve yazılı olarak incelemeyi yapana veya bağlı bulunduğu birime yahut ekip 

Başkanlığına başvurması şarttır. Tarhiyat öncesi uzlaşmayı doğrudan mükellef talep 

edebileceği gibi, harici bilgilere dayanılarak, mükelleflerin bilgisi dışında yapılan vergi 

incelemelerinde, inceleme elemanının herhangi bir taahhüt altına girmeksizin mükellefi 

uzlaşma talebinde bulunmaya davet edebilir. Nezdinde inceleme yapıldığından haberdar olan 

mükellefler, incelemenin başlangıcından, inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine 

kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunabilirler. Harici bilgilere 

dayanılarak, mükelleflerin bilgisi dışında yapılan incelemelerde, inceleme elemanlarınca 

yapılacak “uzlaşmaya davet” hallerinde, davet yazısının mükellefe tebliğinden itibaren en geç 

on beş gün içerisinde uzlaşma talebinde bulunulabilir. 

2.6. Sekretarya Hizmetleri Bakımından 

Tarhiyat sonrası uzlaşma komisyonu sekretaryası, vergi veya ceza muhataplarının uzlaşmaya 

başvuru dilekçelerini alır, dilekçelerin başvuru şartlarına uygun olup olmadığını inceler. 

Başvurular şekil şartlarına uygunsa; uzlaşma toplantısının günün saatini belirler ve komisyon 

üyeleri ile vergi veya ceza muhatabına uzlaşma görüşmesi ile ilgili bilgileri haber verir. 

Tarhiyat sonrası uzlaşma komisyonu sekretarya hizmetlerini yapan idari birimler şöyle 

belirlenmiştir. 

 Bağımsız vergi dairesi bulunmayan yerlerde: Mal müdürlüğü, 

 Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu: Vergi Dairesi Müdürlüğü, 

 Defterdarlık Uzlaşma komisyonu: Gelir Müdürlüğü, 

 Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu: İlgili Grup Müdürlükleri, 

 Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu: Gelir Yönetimi Daire 

Başkanlığı, 

 Merkezi Uzlaşma Komisyonu: Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı, 

Tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonlarının sekretarya hizmetlerini ise; 

 Vergi Müfettişlerinin dâhil oldukları Grup Başkanlıklarının bulunduğu yerlerde 

yaptıkları vergi incelemeleri için oluşturulan komisyonların; grup 

başkanlıklarınca 

 Vergi Müfettişlerinin geçici çalışma yerlerinde yaptıkları incelemeler için 

oluşturulan komisyonların; ekip başkanlıklarınca 

 Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde vergi incelemesi yapmaya yetkili 

kılınan diğer memurlar tarafından yapılan incelemeler için vergi dairesi 

başkanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyonların; grup müdürlüğünce 

yürütülür. 

 Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde vergi incelemesi yapmaya yetkili 

kılınan diğer memurlar tarafından yapılan incelemeler için oluşturulan uzlaşma 

komisyonlarının; Gelir Müdürlüklerince yerine getirilir. 

2.7. Uzlaşmanın Kesinliği Bakımından Farklılıklar 

Her iki uzlaşmada da uzlaşma görüşmeleri aynı olası sonucu doğurur. Uzlaşma görüşmeleri 

sonucunda; uzlaşma gerçekleşebilir, gerçekleşmeyebilir ya da temin edilemeyebilir. 

Uzlaşmaya gerçekleşmesi halinde uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezasına karşı dava 
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açılamayacağı gibi hiçbir mercie şikâyette de bulunulamaz. Ayrıca cezalarda indirim 

talebinde bulunulamaz. 

Uzlaşmanın vaki olmaması halinde (komisyon teklifinin mükellefçe kabul edilmediği 

durumda); komisyon nihai teklifini tutanağa geçirir. Mükellef, dava açma süresinin son günü 

akşamına kadar komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile vergi dairesine 

bildirdiği takdirde bu tarih itibariyle uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre işlem tesis 

edilir. Mükellef dava açma süresi içerisinde teklifi kabul ettiğine dair dilekçe vermezse 

uzlaşma vaki olmaz. Bu durumda aynı vergi ve ceza için yeniden uzlaşma talebinde 

bulunulamaz. 

Uzlaşma temin edilemediği takdirde (mükellef veya vekilinin uzlaşma komisyonunun 

davetine icabet etmemesi, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya 

tutanağı ihtirazı kayıtla imzalamak istemesi halinde uzlaşma temin edilememiş sayılır.) 

tarhiyat sonrası uzlaşmada aynı vergi için yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz. Uzlaşma 

gerçekleşmemesi durumunda mükellef ilgili vergi mahkemesinde dava açılabilir ya da 

cezalarda indirim talebinde bulunabilir. Tarhiyat öncesi uzlaşma da ise Uzlaşılamayan vergi 

ve cezaya ilişkin olarak vergi dairesince yapılacak tarhiyata karşı, mükellef veya ceza 

muhatabı ihbarnamenin tebliğ tarihini takip eden otuz gün içerisinde yargı yoluna başvurabilir 

veya vergi dairesine cezalarda indirim talebinde bulunabilir. Ancak aynı anda hem dava açma 

hem de indirim hakkını kullanamaz. Uzlaşmanın temin edilememesi durumunda tarhiyat 

sonrası uzlaşma yolu da kapanır. 

2.8. Ödeme Bakımından Farklılıklar 

Ödeme bakımından her iki uzlaşmada da aynı hükümler geçerlidir. Uzlaşma tutanağı vergi ve 

cezaların ödeme sürelerinden önce mükellefe tebliğ edilmişse; kanuni ödeme sürelerinde, 

ödeme süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra mükellefe tebliğ edilmişse; uzlaşma 

tutanağının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Tahakkukun kesilmesiyle 

kesinleşen borcun vadesinde ödenmemesi durumumda 6183 Sayılı AATUHK‟un 51‟inci 

maddesi gereğince, vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için gecikme zammı tatbik 

olunur. 

3. Sonuç  

Uzlaşma müessesesi Türk vergi sisteminde önemli bir role sahiptir. Uzlaşma kurumu tarhiyat 

durumuna göre; tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma şeklinde ikiye ayrılır. 

Tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergiler için henüz 

vergi idaresince tarhiyat ve mükellefe tebligat yapılmadan başvurulan uzlaşmadır. Tarhiyat 

sonrası uzlaşma ise, vergi dairesince ikmalen, re‟sen veya idarece bir verginin tarh ve 

mükellefe tebliğ edilmesi halinde başvurulan uzlaşma türüdür. 

Amaçları açısından her iki uzlaşma türüne baktığımızda, vergi uyuşmazlıkların idari aşamada 

çözümlenmesiyle kamu alacağının şüpheli hale gelmeden, tahsilini hızlandırmak ve yargı 

mercilerinin yükünü hafifleterek bürokratik işlemleri azaltmak olarak özetlenebilir. 

Kapsam ve konu açısından her iki uzlaşma türüne baktığımızda, tarhiyat öncesi uzlaşma, 

nezdinde vergi incelenmesine başlanmış mükelleflerin, vergi incelemesine dayanılarak tarh 

edilecek vergiler için henüz vergi idaresince tarhiyat ve mükellefe tebligat yapılmadan 

başvurulan uzlaşmadır. Bir uyuşmazlığın bu uzlaşma türüne konu olabilmesi için mükellef 

nezdinde yapılan bir vergi incelemesine dayanması gerekir. Tarhiyat sonrası uzlaşma ise, 

vergi dairesince ikmalen, re‟sen veya idarece bir verginin tarh ve mükellefe tebliğ edilmesi 

halinde başvurulabilmektedir. Bu uzlaşma türüne başvurabilmek için vergi/ceza ihbarnamesi 

düzenlenmiş ve mükellefe tebliğ edilmiş olması gerekir. 
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Özet  

Bu çalıĢma, vergi uyuĢmazlıklarının idari çözüm yolları içinde yer alan ve vergi idaresi açısından pek çok 

faydası olan tarhiyat sonrası uzlaĢma kurumunun kamu maliyesi açısından faydalı bir kurum olup olmadığının 

tespit edilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda UĢak Vergi Dairesi Bünyesinde kurulan tarhiyat sonrası uzlaĢma 

komisyon tutanaklarından belge tarama yöntemi kullanılarak elde edilen veriler analiz edilmiĢtir. 
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1. Giriş 

Vergi uyuĢmazlıklarının idari aĢamada çözüm yollarından birini teĢkil eden, vergi mükellefi 

veya ceza muhatabı ile vergi idaresi arasında vergilendirme sürecinin her aĢamasında ortaya 

çıkabilen vergi uyuĢmazlığının, süratle çözüme kavuĢturularak kamu alacağının bir an önce 

kesinleĢip hazineye intikali, taraflar arasındaki itilafın giderilmesi, mükellefin hukuki 

güvenliğinin sağlanması ve yargı yolu nedeniyle gider kaybına uğramasının engellenmesi ve 

vergi yargı organlarının yükünün hafifletmesi amacıyla tahsis edilen uzlaĢma müessesesi 

tarafların karĢılıklı ödünler vererek barıĢçıl bir yolla çözümlenmesi olarak tanımlamak 

mümkündür. UzlaĢma; vergi incelemesine dayalı tarh edilecek vergi ve cezalar için tarhiyat 

öncesi uzlaĢma, kanunda öngörülen Ģartlar dâhilinde ikmalen re’sen ve idarece tarh edilecek 

vergi ve cezalar için tarhiyat sonrası uzlaĢma Ģeklinde ikiye ayrılır. 

Tarhiyat sonrası uzlaĢma; tarha yetkili vergi dairesince, vergi inceleme raporlarına, takdir 

komisyonu kararlarına istinaden, ikmalen re’sen veya idarece tarh edilip ihbarname kesilen 

vergi ve cezalara karĢı mükellef, ihbarnamenin kendisine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün 

içerisinde uzlaĢma talebinde bulunabilir. UzlaĢma seçimlik bir haktır. Mükellef isterse, aynı 

süre içerisinde tarh edilen vergi ve/veya cezayı ödeyebilir, indirim talebinde bulunabilir ya da 

dava açabilir.  

Mükellef uzlaĢmaya baĢvurmaya karar verdiği zaman, uzlaĢma talep formunu doldurarak 

uzlaĢma komisyonu sekretaryasına verir. UzlaĢma günü tayin edildikten sonra mükellefe 

bildirilir ve toplantıya çağırılır. Toplantı günü mükellefin katılımıyla uzlaĢma toplantısı 

yapılır. UzlaĢma sağlanması durumunda vergilendirme servisi uzlaĢma tutanağına istinaden 

uzlaĢma bilgilerini sisteme kaydederek tahakkuk keser ve bir aylık vade verir. Bu saatten 

sonra mükellefin borcu kesinleĢir ve artık aynı vergi ve/veya ceza için dava açma, indirimden 

yararlanma ya da tekrardan uzlaĢmaya baĢvurma yolları kapanır. Mükellefin vadesinde 

borcunun ödememesi durumunda 6183 Sayılı AATUHK’un 51. maddesi gereğince geçikme 

zammı iĢler. 

Bu çalıĢmayla 2013-2017 yılları arasında UĢak Vergi Dairesi bünyesinde kurulan tarhiyat 

sonrası uzlaĢma komisyonlarının tutanaklarından elde edilen verilerin analizi sonucunda 

tarhiyat sonrası uzlaĢmanın etkinliği açıklanmaya çalıĢılacaktır. Ayrıca yapılan analizlerde 

213 Sayılı VUK’un 5. madde geçen vergi mahremiyeti korunmuĢ, hiçbir mükellefin Ģahsi 

bilgileri kullanılmamıĢtır. Ayrıca bu çalıĢma UĢak Vergi Dairesi bünyesindeki uzlaĢmalarla 

sınırlı kalmıĢ UĢak Defterdarlığı bünyesinde yapılan uzlaĢmalar kapsam dıĢı bırakılmıĢtır. 

Kullanılan veriler gerekli resmi izinler dilekçe ile alındıktan sonra UĢak Vergi Dairesi EVDB 

sisteminden elde edilmiĢtir. 

2. Analiz Dönemindeki Sayısal Veriler 

 

UĢak Vergi Dairesi bazında 2013-2017 döneminde 1681 adet tarhiyat sonrası uzlaĢma talep 

edilmiĢtir. Bu taleplerin, 1655 adedinde uzlaĢma sağlanmıĢ, 26 adedinde uzlaĢma 

sağlanamamıĢtır. 

 

2013 2014 2015 2016 2017

654 413 322 179 113

653 407 317 165 133

1 6 5 14 0

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma 
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AĢağıdaki tabloda 2013-2017 yılları arasında UĢak Vergi Dairesi bünyesinde kurulan tarhiyat 

sonrası uzlaĢma komisyonlarının tutanaklarından elde edilen verilerden yararlanılarak, analiz 

dönemi vergi idaresinin uzlaĢma öncesi toplam alacağı, uzlaĢma ile vergi idaresinin 

vazgeçtiği toplam alacağı, uzlaĢama sonrası vergi idaresinin tahsil etmesi gereken toplam 

alacağı, tahsil edilen toplam alacağı ile vergi idaresinin uzlaĢma sağlansa bile vadesinde tahsil 

edemediği toplam alacağı gösterilmiĢtir. 

 

Tabloya göre, vergi idaresinin uzlaĢma öncesi toplam alacağı 1.538.592,06 TL iken uzlaĢma 

ile vergi idaresi alacağının 538.064,66 TL’lik kısmından vazgeçerek 1.000.527,40 TL’ye razı 

olmuĢtur. Yani uzlaĢma ile kamu kaynağı olan vergi alacağının % 34,97’si
4
 silinmiĢtir. Vergi 

idaresi, tarhiyat sonrası uzlaĢma ile belirlenen tahsil edilmesi gereken 1.000. 527,40 TL’nin 

ise 749.905,40 TL’lik kısmını tahsil etmiĢ 250.621,79 TL’lik kısmını ise vadesinde tahsil 

edememiĢtir. ġu halde vergi idaresi uzlaĢma ile vadesinde tam tahsilatı amaçlarken alacağının 

%25,04’ünü
5
 vadesinde tahsil edememiĢtir. O zaman uzlaĢma müessesesi bu acıdan hem 

kamu geliri olan vergi alacağını yok eden hem de vergi alacağının tam ve vadesinde tahsili 

amacını gerçekleĢtiremeyen bir kurumdur. 

Tabloyu irdelediğimizde, Devlet Hazinesinin UĢak Vergi Dairesi bazında yıllar itibariyle 

miktar olarak, uzlaĢmadan önceki toplam alacağı en fazla 375.377,87 TL ile 2016 yılında en 

az alacağı ise 195.080,29 TL ile 2013 yılındadır. Ġdare uzlaĢmayla en fazla 140.115,02 TL ile 

2015 yılında, en az 82.572,87 TL ile 2013 yılında alacağından vazgeçmiĢtir. Ġdarenin uzlaĢma 

sonrası en fazla alacağı 281.744,96 TL ile gene 2016 yılında, en az alacağı ise 112.507,42 ile 

2013 yılındadır. Tahsilatlara baktığımızda ise en fazla tahsilat 223.393,84 TL ile 2016 yılında, 

en az tahsilat ise 94.654,16 TL ile 2014 yılında elde edilmiĢtir. UzlaĢılan miktarlar en fazla 

122.052,16 TL ile 2017 yılında tahsil edilememiĢtir. 

3. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonucu Tahsil Edilen Alacak 

AĢağıdaki tabloda vergi idaresinin, analiz dönemi itibariyle tarhiyat sonrası uzlaĢma sonucu 

tahsil ettiği vergi alacaklarını göstermektedir. 

                                                 
4
 (538.064,66/1.538.592,06)*100 

5
 (250.621,79/1.000. 527,40)*100   

2013 2014 2015 2016 2017 TOPLAM

195.080,29 243.117,36 358.180,54 375.377,87 366.836,00 1.538.592,06

82.572,87 124.313,35 140.115,02 93.632,91 97.430,51 538.064,66

112.507,42 118.804,01 218.065,52 281.744,96 269.405,49 1.000.527,40

102.788,11 94.654,16 181.716,17 223.393,84 147.353,33 749.905,61

9.719,31 24.149,85 36.349,35 58.351,12 122.052,16 250.621,79
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VERGĠ ĠDARESĠNĠN VAZGEÇTĠĞĠ 

TOPLAM ALACAK

 TAHSĠL EDĠLEN TOPLAM ALACAK

VADESİNDE TAHSİL EDİLEMEYEN 

TOPLAM ALACAK
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Tabloya göre vergi idaresi, analiz dönemini itibariyle uzlaĢma sonucu tahsil etmesi gereken 

toplam alacağını, en fazla 223.393,84 TL ile 2016 yılında en az ise 94.654,16 TL ile 2014 

yılında tahsil etmiĢtir. Bu beĢ yılda tarhiyat sonrası uzlaĢma neticesinde vergi idaresi, UĢak 

Vergi Dairesi Müdürlüğü kanalıyla toplamda 749.9005,61 TL’yi Hazinesine katmıĢtır. 

 

Yukarıdaki Ģekilde analiz döneminde vergi idaresinin yıllar itibariyle vadesinde tahsil ettiği 

alacağı oransal olarak gösterilmiĢtir. Vergi idaresi en fazla alacağını %29,79 ile 2016 yılında, 

en az ise %12,62 ile 2014 yılında vadesinde tahsil etmiĢtir. 

4. Tarhiyat Sonrası Uzlaşmayla Vergi İdaresinin Vazgeçtiği Toplam Alacak 

AĢağıdaki tablo, vergi idaresinin analiz dönemi içerisinde tarhiyat sonrası uzlaĢma ile 

vazgeçtiği toplam alacak miktarını göstermektedir. 

 

YILLAR TUTAR

2013 102.788,11

2014 94.654,16

2015 181.716,17

2016 223.393,84

2017 147.353,33

TOPLAM 749.905,61
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Yukarıdaki tabloya göre vergi idaresi analiz dönemi içerisinde, en fazla 140.115,02 TL ile 

2015 yılında en az 82.572,87 TL ile 2013 yılında vergi alacağını silmiĢtir. Toplamda ise vergi 

idaresi tarhiyat sonrası uzlaĢma ile 538.064,66 TL’lik vergi alacağını silmiĢtir. 

 

ġekle göre vergi idaresi, tarhiyat sonrası uzlaĢmayla alacağından oransal olarak yıllar 

itibariyle en fazla %26,04 ile 2015 yılında vazgeçmiĢtir. 2015 yılını akabinde sırayla %23,10 

2014 yılı, %18,11 ile 2017 yılı, %17,40 ile 2016 yılı ve %15,35 ile 2015 yılı gelmektedir. 

5. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonucu Vadesinde Tahsil Edilemeyen Toplam Alacak 

AĢağıdaki tablo, vergi idaresinin analiz dönemi içerisinde tarhiyat sonrası uzlaĢma sonucunda 

tahsil etmesi gereken vergi alacağının vadesinde tahsil edilemeyen kısmını göstermektedir. 

 

Yukarıdaki tabloya göre vergi idaresi analiz dönemi itibariyle uzlaĢma sonrası tahsil etmesi 

gereken toplam alacağı içerisinde en fazla 122.052,16 TL ile 2017 yılında en az ise 9.719,31 

TL ile 2013 yılında vergi alacağını vadesinde tahsil edememiĢtir. Analiz dönemi toplamda ise 

vergi idaresi tahsil etmesi gereken 250.621,79 TL’yi vadesinde tahsil edememiĢtir. 
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Yukardaki Ģekilde yıllar itibariyle uzlaĢma sonrası vadesinde tahsil edilemeyen alacağı 

oransal olarak gösterilmektedir. Vergi idaresi, analiz dönemleri içinde en az %3,89 ile 2013 

yılında, en yüksek %48,63 ile 2017 yılında uzlaĢma sonrası alacağını vadesinde tahsil 

edememiĢtir. Ayrıca tahsilat kaybı seyri yıllar itibariyle artmıĢtır. 

Yukarıdaki verilerden de anlaĢılacağı üzere tarhiyat sonrası uzlaĢma kurumu amacına hizmet 

edememektedir. ġu halde kanun koyucu ya uzlaĢma kurumunu amacına hizmet eder hale 

getirmek reform niteliğinde yeni düzenlemeler yapmalı ya da uzlaĢma kurumunu vergi 

mevzuatından tamamen çıkarmalıdır. Zira kamusal mal ve hizmetlerin üretilmesi için gereken 

kamu kaynaklarını uzlaĢma komisyonlarına verdiği sınırsız yetkiyle yok edemez. Her ne 

kadar tarhiyat sonrası uzlaĢma kurumu vergi idaresine; birçok yönden fayda sağlasa da kamu 

kaynağındaki kaybı karĢılayacak nispette değildir. Bu yüzden vergi idareleri tarhiyat sonrası 

uzlaĢma kurumundan sağladıkları fayda sağladığı ölçüde objektif oranlarla vergi alacağından 

vazgeçmelidir ki tarhiyat sonrası uzlaĢma kurumu tek taraflı bir kurum olmaktan çıkabilsin. 

Tarhiyat sonrası uzlaĢma kurumunda yapılacak değiĢikliklere birkaç örnek vermek gerekirse; 

bir kere uzlaĢma kurumuna baĢvurmak için diğer ülkelerdeki gibi bazı özel sınırlama ve 

Ģartların getirilmesi gerekir. Bizdeki uzlaĢamaya baĢvurmak için göstermelik Ģartlar kaldırılıp, 

Fransa’daki gibi her konuda uzlaĢma talep edilememeli, mükellefin ödeme gücünden yoksun 

olduğunun ispatı istenmeli, Ġngiltere’deki gibi vergi veya ceza muhatabında iyi niyet aranmalı 

art niyetli fiillere kesinlikle uzlaĢmayla ödüllendirilmemeli ABD’deki gibi mükellefin mal 

varlığına hatta çalıĢabilecek durumda olup olmadığı araĢtırılmalı, Almanya’daki gibi uzlaĢma 

görüĢmeleri en az iki oturumda yapılmalıdır. Yani bu ülkelerin uzlaĢma uygulamaları 

harmanlanıp Türkiye’deki uzlaĢma uygulamasına entegre edildiği zaman uzlaĢma kurumu 

amacına hizmet eder hale gelecektir. Böylelikle uygulamadaki çatlaklıklar kaldırılıp kamu 

kaynağı bu kadar kolay gözden çıkarılmamıĢ olur. 

6. Sonuç  

Devlet uzlaĢmayla, uzlaĢılan rakamı tam ve değer kaybetmeden zamanında tahsil etmeyi 

amaçlamaktadır. UĢak Vergi Dairesi bazında 2013-2017 döneminde 1681 adet tarhiyat 

sonrası uzlaĢma talep edilmiĢtir. Bu taleplerin, 1655 adedinde uzlaĢma sağlanmıĢ, 26 

adedinde uzlaĢma sağlanamamıĢtır. Bu analiz dönemindeki tarhiyat sonrası uzlaĢma 

verilerinden yola çıkarak, tarhiyat sonrası uzlaĢma öncesi idarenin, vergi ve harçların aslı, 

bunlara bağlı tarh edilen vergi ziyaı cezası ve geçikme faizinin de dâhil olduğu toplam 

alacağı, 1.538.592,06 TL iken uzlaĢmayla idare alacağının 538.064,66 TL‟lik kısmından 

vazgeçerek 1.000.527,40 TL‟ye razı olmuĢtur. Devlet uzlaĢılan bu rakamın vadesinde ve tam 

olarak tahsil etmeyi amaçlarken, bu rakamın 749.905,61 TL‟si tahsil edilmiĢ, 250.621,79 

TL‟si ise tahsil edilememiĢtir. Yani uzlaĢmayla idare toplam alacağının %51,26‟sını 58 
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(788.686,45 TL‟lik kısmını) 59 eritmiĢ oldu. Oysa idare uzlaĢmayla toplam alacağının 

%34,97‟sinden 60 (538.064,66 TL) vazgeçmiĢti. Verilerden de anlaĢılacağı üzere uzlaĢma 

kurumu amacına hizmet edememektedir. O zaman kanun koyucu, ya uzlaĢma kurumunu 

amacına hizmet eder hala getirmek için yeni düzenlemeler yapmalı ya da uzlaĢma kurumunu 

tamamen kaldırmalıdır zira kamusal mal ve hizmetlerin üretilmesi için gereken kamu 

kaynaklarını uzlaĢma komisyonlarına verdiği sınırsız yetkiyle yok edemez. Bu veriler sadece 

UĢak Vergi Dairesi bünyesinde kurulan tarhiyat sonrası uzlaĢma komisyonlarının analiz 

dönemindeki verileridir. Ülke çapında analiz dönemi dıĢındaki verilerde düĢünüldüğünde 

ayrıca tarhiyat öncesi uzlaĢma verileri de buna eklendiğinde durumun vahameti artmaktadır. 

Bu verilerden yola çıkarak uzlaĢma kurumunda reform niteliğinde değiĢiklikler yapılması 

gerekmektedir. Bir kere uzlaĢma kurumuna baĢvurmak için diğer ülkelerdeki gibi bazı özel 

sınırlama ve Ģartların getirilmesi gerekir.  
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Bu çalışmanın amacı mükelleflerin vergi uyumuna yaklaşımları ile genel olarak vergiye bakışları arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymaktır. Geliştirilen anket aracılığıyla 847 kişilik bir örneklemden derlenen veriler kullanılarak 

ampirik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde mükelleflerin vergi uyumuna yaklaşımlarını 

belirleyebilmek için vergi oranları, vergi sisteminin özellikleri, vergilerin kullanım alanları gibi 

değerlendirmelere verdikleri yanıtlar esas alınarak öncelikle bir kategorizasyon yapılmıştır. Bu kategarizasyon 

dâhilinde mükellefler vergi uyumuna bakışlarına göre olumlu (499) ve olumsuz (88) şeklinde iki ana gruba 

ayrılmıştır. Sonrasında ise söz konusu farklı gruplardaki mükelleflerin vergiyi hangi şekilde değerlendirdikleri 

i)vatani bir görev, ii) zorunluluk, iii) ahlaki bir yükümlülük ve iv) kul hakkı gibi dört bağlamda incelenmiştir. Bu 

kapsamda bağımsız örneklem t testi ile frekans analizlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre vergi 

uyumuna olumlu bakanlar ile olumsuz bakanlar arasında kul hakkı dışındaki diğer başlıklar itibariyle istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Frekans analizi sonuçları ise vergi uyumuna olumsuz bakışa 

sahip olan mükelleflerde verginin bir zorunluluk; olumlu bakışa sahip olanlarda ise vatani bir görev olarak kabul 

edildiğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda çalışmada elde edilen bulgular vergi uyum sorunsalının 

mükelleflerin vergiye bakışları itibariyle ele alınması gerektiğini göstermektedir. Nitekim vergi uyumuna 

olumsuz yaklaşan mükelleflerin vergiyi “zorunluluk” olarak değerlendirmeleri, olumlu bakışa sahip 

mükelleflerin ise daha çok manevi dürtüleriyle ilişkilendirmeleri, vergi uyumunun temelde meşruiyet sorunsalı 

olduğunu açığa çıkarmaktadır.   

Anahtar Kelimeler : Vergi meşruiyeti, vergi uyumu, vergi algısısatır 

JEL Sınıflandırması : H26, H29, K34  

 

The Views of Taxpayers on Tax Compliance in the Problematıc of 

Tax Legality 

 

Abstract 
The aim of this study is to reveal the relationship between taxpayers' approaches to tax compliance and their 

general perspective on taxation. An empirical analysis has been carried out using the data collected from a 

sample of 847 people. In order to determine the taxpayers' approach to tax compliance during the research 

process, a categorization has been made based on their responses to assessments such as tax rates, tax system 

characteristics, allocation of taxes. Within this categorization, taxpayers are divided into two main groups as 

positive (499) and negative (88) according to their view of tax compliance. Subsequently, the ways in which 

taxpayers in these different groups evaluate the tax are examined in four contexts: i) a duty, ii) an obligation, iii) 

a moral obligation and iv) a rightful due. In this context, independent samples t test and frequency analysis have 

been used. According to the results, a statistically significant difference has been found between the tax payers 

who has positive and negative views on tax compliance in terms of the titles other than the rightful due. The 

results of the frequency analysis show that tax is a necessity in taxpayers who have a negative view on tax 

compliance; and those who have a positive outlook are considered as a duty. In this respect, the findings of the 

study show that the tax compliance problem should be dealt with from the taxpayers' perspective on tax. As a 

matter of fact, tax compliance is basically a problem of legitimacy, because taxpayers who has negative view on 

tax compliance evaluate the tax as necessity, and taxpayers with a positive perspective mostly associate it with 

their moral impulses. 

Key Words : Tax Legality, Tax Compliance, Tax Perception 

JEL Clasification: H26, H29, K34 

 

 

                                                 
1
 Doç. Dr., Eskisehir Osmangazi University, Public Finance Department, Eskisehir 

Turkey,ahmettekin4444@gmail.com 
2
 Dr.,Eskisehir Osmangazi University, Public Finance Department, Eskisehir-Turkey,edogan82@hotmail.com 

3
 Doç. Dr., Eskisehir Osmangazi University, Public Finance Department, Eskisehir-

Turkey,ferdicelikay@gmail.com 



9
th

 SCF International Conference on “The Future of European Union                 Kahramanmaraş/Turkey 

and Turkey-EU Relations”                             21-23
th

 November 2019 
 

212 

 

1.Giriş 

Verginin meşruiyeti, kanunilik ilkesinin bir sonucu olarak yasal bağlama sahip olup, bu yasal 

bağlamın da Anayasal dayanağı bulunmaktadır. Bu durum Anayasanın 73/4. maddesinde 

vergi ile ilgili belirli hususlarda kanunda belirtilen sınırlar dâhilinde değişiklik yapma 

yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi şeklinde açık hüküm olarak yer almaktadır. Bununla 

birlikte mükellefler açısından vergi meşruiyet sorunsalı ise verginin yasal bağlamının ötesinde 

toplumsal, mali ve psikolojik faktörler itibariyle de ortaya çıkmaktadır. Bu faktörler bir 

taraftan mükelleflerin vergiye bakışları üzerinde etkili olurken bir taraftan da vergi uyumuna 

yaklaşımları üzerinde belirleyici olmaktadır.  

Vergi mükelleflerinin genel olarak vergiye özel olarak da vergi uyumuna yaklaşımları 

arasında ilişki olduğu ilgili literatür kapsamında yapılan çalışmalar ile ortaya koyulmuştur. 

Buna bağlı olarak da verginin temel meşruiyet gerekçesi sahip olduğu yasal bağlam olmakla 

birlikte, mükellefler tarafından farklı meşrulaştırma unsularının gerekliliğinin de bulunduğu 

özellikle verginin politik bağlamında göz ardı edilmemelidir. Nitekim tarihsel süreçte teorik 

olarak vergi bir taraftan rasyonalist-ferdiyetçi devlet görüşü kapsamındaki faydalanma teorisi, 

bir taraftan da organik-kolektivist devlet görüşü kapsamındaki otorite teorisi bağlamında ele 

alınmıştır. Faydalanma teorisinde vergi, hizmet karşılığı, sigorta primi niteliği, sosyal üretim 

giderine katılma payı şeklinde karşılık bulurken; otorite teorisinde devletin egemenlik 

gücünün karşılığı olarak verginin mili bir görev olduğu, fedakârlık gerektirdiği şeklinde 

vatandaşlık dolayımıyla ortaya çıkan bir bağlama sahiptir. 

Diğer taraftan mükelleflerin vergi uyumuna yaklaşımı teorik olarak iki farklı yaklaşım 

temelinde ele alınmaktadır.  Bunlardan ilki doğrudan doğruya vergi denetiminin etkisinin 

mükellef yaklaşımı üzerindeki etkisinin ortaya koyulduğu Allingham-Sandmo (1972) 

tarafından geliştirilen Klasik Yaklaşımdır. Diğer yaklaşım ise Klasik Yaklaşımın benimsediği 

birey temelli rasyonalite olgusunun eleştirilmesiyle geliştirilen Sosyal ve Psikolojik 

Yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre mükelleflerin vergi uyumuna yönelik yaklaşımları sadece 

rasyonalite ile sınırlı olmayıp, demografik, ekonomik, toplumsal niteliklerine de bağlıdır. 

Bu çalışma kapsamında da bireyci rasyonalizm esaslı faydalanma teorisi ve Klasik 

Yaklaşımın aksine, mükelleflerin genel olarak vergiye yaklaşımının otorite teorisi, özel olarak 

vergi uyumuna yaklaşımının Sosyal-Psikolojik Yaklaşım bağlamında sorgulanmasına imkân 

tanıyacak bir araştırma yapılmaktadır. Bu doğrultuda 847 gelir vergisi mükellefinden 

oluşturulan bir örneklem ile özel olarak vergi uyumu ile genel olarak vergiye bakış arasındaki 

ilişkinin dolayısıyla da mükelleflerin vergi meşruiyet gerekçelerinin vergi uyumuna bakışları 

üzerinde belirleyici olup olmadığının doğrudan doğruya ortaya koyulmasına yönelik ampirik 

bir analiz yapılmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak literatür sonrasında ise ampirik 

değerlendirmeye yer verilecektir. 

 

2.Literatür 

Literatür kapsamında mükelleflerin vergi uyumuna yaklaşımlarının vergi meşruiyet sorunsalı 

bağlamında ele alındığı çalışmalar incelendiğinde, verginin zorunluluk unsuru dışında ahlaki 

ve dini bir ödev, devlete olan bağlılık gibi bireyin psikolojik niteliklerini aşan bir bağlamda 

meşrulaştırıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda literatürde yer alan çalışmalara ilişkin 

değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır. 

 Bursa ilinde 664 kişilik örneklem ile yapılan çalışmada mükelleflerin yerel vergi algıları ile ilgili 

bir analiz yapılmıştır. Bu çalışmada vatandaşların vergi bilinçlerinin düşük olduğu sonucuna 

ulaşılmakla birlikte i)“vergi ödememek kul hakkında girmektir” (ortalama 3,85) ve “vergi 

ödemenin kutsal bir görev olduğuna inanıyorum” (ortalama 3,82) ifadelerine verilen 

cevapların en yüksek ortalamaya sahip olduğu, ii) “vergi ödeme konusunda kendimi sorumlu / 
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dürüst bir vatandaş olarak görüyorum” (ortalama 3,75), iii) “bir kişi vergisini ödemediğinde 

kendisini ayıplarım” (ortalama 3,57) şeklinde vergiye yaklaşımda dini, ahlaki ve vatani 

unsurların belirleyici olduğu yönünde tespitler yapılmıştır (Korlu, Gerçek, & Çetinkaya, 2016, 

s. 721).  

• Uşak ilinde 436 kişilik örneklem ile yapılan çalışmada mükelleflerin demografik özellikleri 

ile vergi kültürü arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışma ile i) “vergi ödevimi tam olarak 

yerine getirmezsem vicdanen rahatsızlık duyarım” (Mod değeri 5) , ii)” dini inanışım 

davranışlarım üzerinde etkilidir” (Mod değeri 5) şeklindeki önermelere mükelleflerin büyük 

ölçüde katıldığı sonucuna ulaşılmış, iii) “vergi ödemek dini açıdan kutsal bir görevdir” 

(ortalama 4,14) ve “vergi ödememek günahtır” (ortalama 4,24) şeklinde vergiye yaklaşımda 

dini ve ahlaki unsurların belirleyici olduğu yönünde tespitler yapılmıştır (Taytak, 2016). 

 Bursa ilinin on ilçesinde 680 kişilik örneklem ile yapılan çalışmada yerel vergi bilinci 

incelenmiştir. Bu çalışmada vergi bilincinin düşük olduğu ve vatandaşların birbirine 

güvenmediği sonucuna ulaşılmakla birlikte i)“vergi ödemenin kutsal bir görev olduğuna 

inanıyorum” ii)“vergi ödeme konusunda kendimi sorumlu / dürüst bir vatandaş olarak 

görüyorum” iii) “bir kişi vergisini ödemediğinde kendisini ayıplarım”  iv) “vergi ödememek 

kul hakkına girmektedir”  şeklindeki sorulara verilen cevaplardan hareketle yerel vergi 

bilincini belirleyen ikinci önemli faktörün “din ve ahlak” olduğu tespit edilmiştir (Korlu, 

Çetinkaya, & Gerçek, 2016, s. 459). 

 Antalya ve Batman illerinde 398 kişilik örneklem ile yapılan çalışmada vergi 

kaçakçılığının toplum tarafından bir suç olarak algılanıp algılanmadığı incelenmiştir. Yapılan 

araştırma ve analiz ile i) “vergi kaçırmak kul hakkına girmektir” (ortalama 4,24) yargısına 

katılımcıların %78,6’sının katıldığı, ii)  “kişinin vergi kaçırması onun iyi bir vatandaş 

olmamasına bağlıdır” (ortalama 3,61)  yargısına katılımcıların %60’nın katılırken, %20,8’i ise 

bu görüşün yanlış olduğunu ve iyi bir vatandaş olan kişilerin de vergi kaçırabileceğini 

belirttikleri, iii)“vergi ödemek bir vatandaşlık görevidir” (ortalama 4,40) yargısına 

katılımcıların %87’sinin katıldığı, iv)“vergi ödemek devletin uyguladığı bir çeşit cezadır” 

(ortalama 2,30) ifadesine katılımcıların %62,3’lük kısmı katılmadıklarını belirtirken, %17’lik 

kısmı verginin devlet tarafından alınan ceza olduğunu belirttikleri tespit edilmiştir (Doğan & 

Şahin, 2017). 

 Güney Kore’de mikro veri analizi aracılığıyla yapılan bir çalışmada din ile vergi adaletine 

bakış arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda dinin yatay adalet üzerinde 

anlamlı bir etkisi bulunmazken, dikey adalet üzerinde etkisinin bulunduğu ve vergi kaçırma 

ile vergi ahlakı üzerinde ekonomik ve toplumsal faktörlerin dinden daha belirleyici olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Jun & Yoon, 2018).  

 Çek Cumhuriyetinde yapılan bir çalışmada vergi kaçırma üzerinde kültür ve dinin etkisi 

incelenmiştir. Yapılan araştırma ve analiz sonucunda devlete güven ve devlete bakışın vergi 

ahlakı üzerinde anlamı bir etkisi bulunmazken, dinin vergi uyumu üzerinde etkisinin 

bulunduğu ancak bu etkinin sadece kiliseye giden vatandaşlar ile sınırlı olduğu dolayısıyla da 

kiliseye giden vatandaşların vergi ahlakı üzerinde pozitif etkisinin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Strielkowski & Cabelkova, 2015).  

Literatür kapsamında yer verilen çalışmalar bütün olarak değerlendirildiğinde zorunluluk 

dışındaki özelikle din ve ahlak ile gibi faktörlerin vergiye bakış üzerinde etkili olduğu 

görülmektedir. Bu çalışma kapsamında ise literatürde elde edilen bulgulara ilave olarak, 

verginin meşrulaştırılma gerekçesi ile vergi uyumuna bakış arasındaki ilişki doğrudan 

doğruya karşılaştırmalı olarak ortaya koyulacaktır.  
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3. Ampirik Değerlendirme 

Çalışmanın ampirik kurgusu ve bu doğrultuda oluşturulan hipotezin test aşmasından önce, 

verilerin güvenilirliğinin sınanması amacıyla Cronbach Alpha güvenilirlik testi yapılmıştır. 

Alpha değeri 0,71 olarak bulunmuştur. Söz konusu değerin 0,60-0,80 aralığında olması 

nedeniyle verilerin güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı 

doğrultusunda çalışmanın ampirik kurgusu, uygulanan yöntem ve elde edilen analiz sonuçları 

üç başlık altında değerlendirilmektedir. 

3.1.Çalışmanın Ampirik Kurgusu 

Mükelleflerin vergi uyumuna yaklaşımları ile genel olarak vergiye bakışları arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymak amacıyla öncelikle vergi uyumuna ve vergiye bakışa yönelik faktörler 

kategorize edilmiştir. Vergi uyumuna yaklaşımın ana çerçevesini vergi oranlarının düzeyi, 

vergi sistemi adaleti, vergilerin kullanım alanları oluştururken, vergiye bakış vatani, ahlaki, 

dini bir yükümlülük ve zorunluluk olarak kategorize edilmiştir. Analiz sürecinde bu 

faktörlerden hareketle çalışmada ampirik nitelikli bir kurgu oluşturulmuş olup,  söz konusu 

kurgu şekil 1’de sunulmuştur.   

Şekil 1: Ampirik Kurgu 

 

Bu kurgunda yola çıkılarak çalışmada ele alınan temel araştırma hipotezi; 

H1: “Mükelleflerin vergi uyumuna yaklaşımları ile vergiyi meşruiyet gerekçeleri arasında 

anlamlı farklılık vardır” şeklindedir.  

 

3.2.Örneklem, Veri Seti ve Yöntem 

Çalışma kapsamında 2018 yılı itibariyle toplam 847 gelir vergisi mükellefine (Ticari kazanç 

ile Serbest Meslek Kazancı sahibi) 5’li Likert ölçeği kullanılarak oluşturulan bir anket 

uygulaması yapılmıştır. Veriler kota örnekleme yöntemiyle derlenmiştir. 

Araştırma sürecinde öncelikle yapılan frekans analizi yardımıyla literatürdeki bulgulardan 

yola çıkılarak en yüksek ve en düşük vergi kaçırma eğilimi içerisinde olan mükellefler 

ayıklanmıştır. En yüksek ve en düşük vergi kaçırma potansiyeline sahip olan bireylerin vergi 

meşruiyet gerekçeleri ile ilgili değerlendirmelere verdikleri yanıtlar için öncelikle vergi 

uyumu yaklaşımlarını belirleyen faktörlere ilişkin üç soruya “katılıyorum” veya “kesinlikle 
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katılıyorum” ve “kararsızım”, “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” şeklindeki 

yanıtların örneklem olarak seçimi sağlanmıştır. Söz konusu üç soruya olumlu yanıt veren 

toplam 88, olumsuz yanıt veren 499 mükellefin olduğu tespit edilmiştir.  Bu doğrultuda 

mükelleflerin vergi uyumu yaklaşımlarını ve vergi meşruiyet gerekçelerini belirleyen faktörler 

aşağıda yer almaktadır. 

 

 

Tablo 1: Vergi Uyumu ve Vergi Meşruiyetine İlişkin Faktörler 

Vergi Uyumu Yaklaşımlarını Belirleyen 

Faktörler 

Vergi Meşruiyet Gerekçesini Belirlemede 

Yararlanılan Değerlendirmeler 

 
Vergi Oranları: Vergi oranları yüksek olduğu 

için vergi kaçırmak uygundur. 
Vergi vatani bir görev olduğu için ödenmelidir. 

 
Yapısal Özellikler: Vergi sistemi adil olmadığı 

için vergi kaçırmak uygundur. 
Vergi ahlaki bir yükümlülük olduğu için 

ödenmelidir. 
Kaynakların Kullanımı: Toplanan vergiler, israf 

edildiği için vergi kaçırmak uygundur. 
Vergi zorunluluk olduğu için ödenmelidir. 
Vergi kul hakkına girdiği için ödenmelidir. 

 

En yüksek ve en düşük vergi kaçırma potansiyeline sahip olan bireylerin vergi meşruiyet 

gerekçesi ile ilgili değerlendirmelere verdikleri yanıtların karşılaştırılmasına yönelik öncelikle 

bağımsız örneklem t testi sonrasında ise frekans analizi yapılmıştır.   

3.3.Analiz Sonuçları 

Araştırmada “Mükelleflerin vergi uyumuna yaklaşımları ile vergiyi meşruiyet gerekçeleri 

arasında anlamlı farklılık vardır” şeklindeki hipotez için, 88 mükellefin “Katılıyorum” ve 

“Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde erdikleri yanıtlar ile; 499 mükellefin “Kararsızım”, 

“Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde verdikleri yanıtlar arasında anlamlı 

bir farklılığın bulunup bulunmadığının tespit edilmesine yönelik yapılan test sonuçları aşağıda 

özetlenmektedir.  

Tablo 2: Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

Vergi 

Meşruiyet 

Gerekçeleri  

 

F değeri 

  

 

Anlamlılık 

  

 

t 

  

 

df 

Anlamlılık 

(Çift 

Kuyruklu) 

  

Ortalamalar 

Farkı 

  

Std. Hata 

Vatani Görev 8,830 0,003 3,007 585 0,003 0,17610 0,05856 

Ahlaki 

Yükümlülük 

60,657 0,000 3,100 585 0,002 0,17089 0,05513 

Zorunluluk ,039 0,843 -

2,488 

585 0,013 -0,14534 0,05842 

Kul Hakkı 13,711 0,000 1,704 585 0,089 0,08207 0,04817 

Bağımsız Örneklem T Testi sonuçlarına göre, vergi uyumuna olumlu bakanlar (499 kişi) ile 

olumsuz bakanlar (88 kişi) arasında kul hakkı (0,089>0,05) dışındaki diğer başlıklar (p<0,05) 

itibariyle istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Buna bağlı olarak 

literatürdeki çalışmaların aksine, verginin meşruiyetinde din unsurunun etkisi ile vergiye 

uyum arasında belirleyici düzeyde bir ilişki bulunmadığı söylenebilir. 

Tablo 3: Frekans Analizi Sonuçları 

  

Vergi Meşruiyet 

Gerekçeleri 

  
 

Cevaplar 

Mükelleflerin Vergi Uyumuna Bakışı 

Olumlu Yaklaşım  

(499 kişi) 

Olumsuz Yaklaşım  

(88 kişi) 

Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde 
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Vatani Görev Evet 269 53,9 33 37,5 

Hayır 227 45,5 55 62,5 

Ahlaki 

Yükümlülük 

Evet 170 34,1 16 18,2 

Hayır 326 65,3 72 81,8 

Zorunluluk Evet 205 41,1 50 56,8 

Hayır 291 58,3 38 43,2 

Kul Hakkı Evet 103 20,6 12 13,6 

Hayır 393 78,8 76 86,4 

Toplam 499 100 88 100 

 

Frekans analizi sonuçlarına göre i) vergi uyumuna olumlu bakışa sahip olan mükelleflerde 

verginin ağırlıklı olarak vatani bir görev (269 kişi) ve ahlaki yükümlülük (170 kişi), ii) vergi 

uyumuna olumsuz bakışa sahip olan mükelleflerde verginin ağırlıklı olarak zorunluluk (50 

kişi) olarak kabul edildiği tespit edilmiştir. 

 

4.Sonuç 

Çalışmada elde edilen bulgular vergi uyum sorunsalının mükelleflerin vergiye bakışları 

itibariyle ele alınması gerektiğini göstermektedir. Nitekim vergi uyumuna olumsuz yaklaşan 

mükelleflerin vergiyi “zorunluluk” olarak değerlendirmeleri, olumlu bakışa sahip 

mükelleflerin ise daha çok manevi dürtüleriyle ilişkilendirmeleri, vergi uyumunun temelde 

meşruiyet sorunsalı olduğunu açığa çıkarmaktadır.  Bu sonuçlardan hareketle, idare tarafından 

vergi bilincinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerde, verginin sadece kamu 

hizmet sunumun karşılığı, dolayısıyla da teorik bağlamda fayda temelli yaklaşım ile sınırlı 

kalınmasının yeterli olmayacağı aşikârdır. Buna bağlı olarak, vergi bilincinin artırılmasına 

yönelik uygulamalarda verginin gerekliliğinin vurgulanması ile sınırlı kalınması yerine; bu 

gerekliliğin hangi bağlamlarda meşrulaştırılabileceğine yönelik vurgunun da ön plana 

çıkarılması gerektiği söylenebilir.  
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Ortalama Tüketim Eğiliminin Analizi: Türkiye Örneği 

 
Sena Türkmen

1 
 

Özet 

Bu çalışmada, 1960-2015 yılları arasında yıllık veriler kullanılarak Türkiye ekonomisi açısından ortalama 

tüketim eğiliminin (APC) durağan olup olmadığı test edilmiştir. Bu amaçla Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF), 

Phillips ve Perron (PP) birim kök testleri ve Lee-Strazicich yapısal kırılmalı birim kök testi kullanılmış ve 

Türkiye ekonomisinde genel itibariyle ortalama tüketim eğiliminin durağan olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

durumda genel itibariyle APC’nin uzun dönemde ortalamaya geri dönmediği ve herhangi bir şokun APC 

üzerinde kalıcı bir etki yaratacağı söylenebilir. Dolayısıyla çalışmada APC’nin uzun dönemde bir sabite 

yakınsamayacağı bulunmuştur. Bu sonuç Türkiye ekonomisinde Keynes (1936)’in Mutlak Gelir Hipotezi, 

Marksist Yetersiz Tüketim Teorisi ve Deaton (1977)’un İhtiyari Olmayan- Zorunlu Tasarruf Teorisi’nin 

geçerliliğini desteklemektedir. 

AnahtarKelimeler: Ortalama tüketim eğilimi, birim kök testleri, türkiye ekonomisi. 

JEL Sınıflandırması: D01, C01, E0 

 

 

The Analysis of the Average Propensity To Consume: The Case of 

Turkey 
 
Abstract 

In this study, we tested that stationarity of average propensity to consume (APC) annually data using between 

1960-2015 for Turkish economy. For this purpose, we used Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron 

(PP) unit root tests and structural break Lee-Strazicich unit root test. Our findings suggest that, APC is not 

generally stationary. As a result of these findings, we can generally assert that APC is not mean reverting in the 

long run and any temporary shock will have permanent effects on APC. Thus, APC does not converge towards a 

constant in the long run. These results supportes Absolute Income Hypothesıs of Keynes (1936), Marxian 

Undercompensating Theory, The Involuntary Savings Theory of Deaton (1977). 

Keywords: Average propensity to consume, unit root tests, turkish economy. 

JEL Classification: D01, C01, E0 

 

1.Giriş 

Ortalama tüketim eğilimi ya da tüketim- gelir oranının (APC) uzun dönemde durağanlığı 

gerek teorik gerekse de ampirik literatürde oldukça tartışmalı bir konudur. Çalışmaların bir 

kısmı ortalama tüketim eğiliminin uzun dönemde durağan olmadığını iddia ederken, 

çalışmaların bir diğer kısmı ise ortalama tüketim eğiliminin uzun dönemde durağan olduğunu 

işaret etmektedir. APC’nin durağan olması APC’nin uzun dönemde ortalamaya geri döndüğü 

ve şokların APC üzerinde geçici bir etki yaratacağı anlamına gelir. APC’nin uzun dönemde 

ortalamaya geri dönüp dönmediği, o ülkenin iktisat politikası yönetimi açısından alınacak 

tedbirlerde oldukça önemlidir. Örneğin, durağan olmayan bir APC serisi, politika şoklarının 

hanehalkının tüketim ve tasarruf davranışları üzerinde kalıcı etkilere sahip olduğunu 

göstermektedir. 
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Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisi açısından ortalama tüketim eğiliminin durağan olup 

olmadığının test edilmesidir. Bu bağlamda, ikinci bölümde konuyla ilgili önceki çalışmalara 

yer verilecektir. Üçüncü bölümde tüketim teorileri ve ortalama tüketim eğilimi üzerinde 

durulacak, dördüncü bölümde ise Türkiye’de ortalama tüketim eğilimi değişkenin seyri grafik 

yardımıyla açıklanmaya çalışılacaktır. Beşinci bölümde ekonometrik yöntem anlatılacak, 

altıncı bölümde ise veri seti tanıtılıp, uygulama sonuçlarına yer verilecektir. 

 

2.Konuyla İlgili Önceki Araştırmalar 

Sarantis ve Stewart (1999), “Is The Consumption- İncome Ratio Stationary? Evidence From 

Panel Unit Root Tests” makalesinde 1957-1994 yılları arasında 20 OECD ülkesi için ortalama 

tüketim eğiliminin durağanlığı analiz edilmiştir. Çalışmada Im ile Taylor ve Sarno panel birim 

kök testleri kullanılmıştır. Birim kök testlerine ilişkin sonuçlar, tüm OECD ülkelerinde 

tüketim- gelir oranının durağan olmadığını göstermektedir. 

 

Cook (2005), “The Stationarity Of Consumption- Income Ratios: Evidence From Minimum 

Lm Unit Root Testing” isimli makalesinde 1955-1994 döneminde 20 OECD ülkesi için Lee- 

Strazicich yapısal kırılmalı (LM) birim kök testini kullanarak ortalama tüketim eğiliminin 

durağan olduğu sonucuna varmıştır. 

 

Tarı ve Çalışkan (2005), “Kocaeli İlinde Tüketimin Gelir Hipotezlerinin Analizi” isimli 

makalesinde, 2003 yılında Kocaeli ili kırsal ve kentsel alanda hanehalkı tüketim harcamaları 

anketi uygulayarak elde edilen yatay kesit verilerini kullanarak Kocaeli ilinde hanehalkı 

tüketim davranışını en iyi açıklayan hipotezi belirlemeye çalışmıştır. Tüketim 

fonksiyonlarının tahmininde klasik en küçük kareler yöntemi ve MacKinnon- White- 

Davidson testi yaklaşımı uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, Kocaeli ilinde 

hanehalkı tüketim davranışını en iyi açıklayan hipotez Keynes’in mutlak gelir hipotezidir ve 

ortalama tüketim eğilimi durağan değildir. 

 

Romero- Avila (2008), “A Cconfirmatory Analysis Of The Unit Root Hypothesis For OECD 

Consumption- Income Ratios” isimli makalesinde, 1960- 2005 yılları arasında 23 OECD 

ülkesi için APC’nin durağanlığını KPSS, Ng ve Perron birim kök testlerinin yanı sıra Pesaran, 

Smith vd. ve Hadri tarafından geliştirilen panel birim kök testlerini kullanmışlardır. 

Çalışmada, ortalama tüketim eğiliminin durağan olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Romero- Avila (2009), “Are OECD Consumption- Income Ratios Stationary After All” isimli 

makalesinde, 1960-2005 yılları arasında 23 OECD ülkesi için yapısal kırılmaları dikkate 

almayan ve yapısal kırılmaları dikkate alan yakın dönemde geliştirilmiş panel birim kök 

testlerini kullanarak ortalama tüketim eğiliminin durağanlığını incelemiştir. Sonuçta ortalama 

tüketim eğilimi için yapısal kırılmaları dikkate almayan analizde birim kök bulunurken, 

yapısal kırılmaları dikkate alan analizde ise durağanlık bulunmuştur. 

 

Gomes ve Franchini (2009), “The Stationarity Of Consumption- Iıncome Ratios: Evidence 

From South American Countries” isimli çalışmasında, ortalama tüketim eğiliminin 

durağanlığını 1951-2003 yılları arasında 10 Güney Amerika ülkesi için geleneksel ADF, ADF 

testinin panel versiyonları ve Lee- Strazicich yapısal kırılmalı (LM) birim kök testi ile 

sınamıştır. Geleneksel ADF ve ADF testinin panel versiyonları daha çok birim kök lehinde 

deliller sunarken, Lee- Strazicich yapısal kırılmalı (LM) birim kök testinde ise Uruguay 

haricinde tüm ülkelerde durağanlık bulunmuştur. Bu sonucun yapısal kırılmaları kontrol 

etmenin ne kadar önemli olduğu belirtilerek, tüketim gelir oranının Uruguay haricinde 

durağan olduğu vurgulanmıştır.  
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Fallahi (2012), “The Stationarity Of Consumption- Income Ratios: Evidence From 

Bootstrapping Confidence Intervals” isimli çalışmasında, 1950-2007 yılları arasında 23 

OECD ülkesi için farklı bootstrap yöntemlerini kullanarak yaptığı çalışmada tüketim gelir 

oranının bu ülkelerin çoğunda durağan olmadığı sonucunu tespit etmiştir. 

 

Baykara ve Telatar (2012), “The Stationarity of Consumption- Income Ratios With Nonlinear 

and Asymmetric Unit Root Tests: Evidence From Fourteen Transition Economies” isimli 

çalışmasında, 14 geçiş ekonomisinde ortalama tüketim eğiliminin durağanlığını TAR 

modellerine dayalı doğrusal olmayan ve asimetriyi dikkate alan birim kök testlerini kullanarak 

analiz etmiştir. Sonuçta, tüm ülkelerde ortalama tüketim eğilimi durağan bulunmuştur. 

 

Yılancı vd. (2013), “Tüketim- Gelir Oranı Güneydoğu Asya Ülkelerinde Durağan Mı?” isimli 

makalesinde 1970-2010 döneminde 9 Güneydoğu Asya ülkesi için tek ve iki kırılmalı panel 

Lee ve Strazicich (LM) birim kök testlerini kullanarak tüketim- gelir oranının durağan 

olduğunu saptamıştır. 

 

Gozgor (2013), “Stochastic Properties Of The Consumption- Income Ratios In Central and 

Eastern Euroepan Countries” isimli makalesinde 1997 Mart- 2012 Eylül arasında çeyreklik 

mevsimsellikten arındırılmış tüketim harcamalarının harcanabilir gelire oranı verileri 

üzerinden 11 Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesinde tüketim gelir oranının durağanlığını 

sorgulamıştır. Bu amaçla, yatay kesit bağımlılığına dayanan heterojen panel birim kök testleri 

ve genişletilmiş Augmented Dickey Fuller birim kök testlerini uygulanmıştır. Sonuçta, 

Hırvatistan ve Slovenya haricinde 9 ülkede tüketim gelir oranının durağan olduğuna 

ulaşılmıştır. 

 

Elmi ve Ranjbar (2013), “Nonlinear Adjustment To The Mean Reversion Of The 

Consumption- Income Ratio” isimli makalesinde, 1960-2010 döneminde 16 OECD ülkesinde 

Becker vd. tarafından geliştirilen BEL durağanlık testini kullanarak tüketim- gelir oranının 

durağanlığını incelemiştir. Sonuçta, 16 OECD ülkesinin 12’sinde tüketim-gelir oranı durağan 

olarak bulunmuştur.  

 

Cerrato vd. (2013), “ Is The Consumption- Income Ratio Stationary? Evidence From Linear 

and Non- Linear Panel Unit Root Tests For OECD And Non-OECD Countries” isimli 

makalesinde, 1951- 2003 döneminde 24 OECD, 33 OECD dışı ülkede tüketim gelir oranının 

durağanlığını sorgulamıştır. Bu amaçla, Cerrato vd. tarafından geliştirilen yatay kesit 

bağımlılığını dikkate alan heterojen doğrusal olmayan panel birim kök testi ile Pesaran 

tarafından geliştirilen yatay kesit bağımlılığını dikkate alan doğrusal panel birim kök testi 

kullanılmıştır. Çalışmada, serilerin çoğunluğunun (yaklaşık %78) durağan olmadığı, OECD 

dışı ülkelerde yaklaşık %74’ü, OECD ülkelerinde ise yaklaşık %83’ünün durağan olmadığı 

sonucuna varılmıştır. 

 

Arı ve Özcan (2015), “Tüketim- Gelir Oranının Durağanlığı: Türkiye Örneği” isimli 

makalesinde 1955-2010 yılları arasında Türkiye’de tüketim-gelir oranının (APC) durağan 

olup olmadığını sorgulamıştır. Bu amaçla Zivot ve Andrews (ZA), Lumsdaine ve Papell (LP), 

Lee ve Strazicich (LM) ve Kapetanios vd. tarafından geliştirilen yapısal kırılmalı birim kök 

testleri ile Kapetanios vd. (KSS) tarafından geliştirilen doğrusal olmayan birim kök testi 

uygulanmıştır. Sonuçta, bir ve iki kırılmalı LM testinde Model A ile KSS testinde sabitli ve 

trendli model hariç, tüketim-gelir oranının durağan olmadığına ulaşılmıştır. Bu durum Türkiye 

örneği için genel itibariyle ortalama tüketim eğiliminin bir sabite yakınsamadığını dolayısıyla 
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şokların hanehalkının tüketim ve tasarruf davranışları üzerinde kalıcı etkilere sahip olduğunu 

göstermektedir. 

 

3.Tüketim Teorileri Ve Ortalama Tüketim Eğilimi 

Tüketim teorilerinin ampirik geçerliliği, ortalama tüketim eğiliminin (APC) durağan olup 

olmadığı ile test edilebilmektedir (Avila, 2009: 107). Daha önce belirtildiği gibi, ortalama 

tüketim eğilimi ya da tüketim- gelir oranının uzun dönem davranışı teorik literatürde oldukça 

tartışmalı bir konudur.  

 

Keynes (1936)’in Mutlak Gelir Hipotezi, Marksist Yetersiz Tüketim Teorisi ve Deaton 

(1977)’un İhtiyari Olmayan- Zorunlu Tasarruf Teorisi ortalama tüketim eğiliminin durağan 

olmadığını iddia etmektedir. APC’nin durağan olmaması ise APC’nin uzun dönemde 

ortalamaya geri dönmediği ve herhangi bir şokun APC üzerinde kalıcı bir etki yaratacağı 

anlamına gelir (Fallahi, 2012: 137). Dolayısıyla bu teoriler APC’nin uzun dönemde bir sabite 

yakınsamayacağını savunurlar. 

 

Dusenberry (1952)’in Nispi Gelir Hipotezi,  Friedman (1957)’ın Sürekli Gelir Hipotezi, Ando 

ve Modigliani (1963)’nin Ömür Boyu Gelir Hipotezi ise ortalama tüketim eğiliminin durağan 

olduğunu iddia etmektedir. APC’nin durağan olması ise APC’nin uzun dönemde ortalamaya 

geri döndüğü ve şokların APC üzerinde geçici bir etki yaratacağı anlamına gelir (Avila, 2009: 

108). Dolayısıyla bu teoriler APC’nin uzun dönemde bir sabite yakınsayacağını savunurlar. 

 

Belli başlıca tüketim teorileri kısaca şu şekilde açıklanabilir: 

 

İlk makro tüketim teorisi olan Keynes’in Mutlak Gelir Hipotezinin 3 temel varsayımı 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki tüketimin cari harcanabilir gelir düzeyine bağlı olarak 

değiştiğidir. İkinci varsayım ise harcanabilir gelir arttıkça tüketimin de arttığı,  fakat 

tüketimdeki artışın gelirdeki artıştan daha küçük olduğu dolayısıyla marjinal tüketim 

eğiliminin 0 ile 1 arasında olduğudur. Son varsayım ise harcanabilir gelir arttıkça gelirin 

tüketime ayrılan kısmı olan ortalama tüketim eğiliminin (C/Y)’nin azalacağıdır (Ünsal, 2013: 

472). 

 

Mutlak Gelir Hipotezini test etmeye yönelik yapılan yatay kesit analizi ve kısa dönem zaman 

serileri analizi, gelir arttıkça ortalama tüketim eğiliminin düştüğü şeklinde Mutlak Gelir 

Hipotezini destekleyen bulgulara ulaşılmıştır. 

 

Kuznets (1946)’in ABD’ye ilişkin yaptığı 1869-1938 yıllarını kapsayan uzun dönem zaman 

serileri analizine göre ise gelir arttıkça ortalama tüketim eğiliminin düşmediği, sabit kaldığı 

bulunmuştur. Kısa dönemde gelir arttıkça ortalama tüketim eğiliminin düştüğü ancak uzun 

dönemde gelir arttıkça ortalama tüketim eğiliminin sabit kaldığı olgusu tüketim bulmacası 

olarak tanımlanmaktadır. Keynes’ten sonraki tüketim teorileri ise tüketim bulmacasını 

çözmeye çalışan teorilerdir. 

 

Duesenberry (1952)’in Nispi Gelir Hipotezinin iki varsayımı vardır. Bunlardan ilki bireylerin 

tüketim kararlarının birbirlerinden bağımsız olmadığıdır. Bu anlamda her bireyin tüketim 

harcamasının, o bireyin ait olduğu gruptaki (mahalle-meslek) nispi gelir durumuna bağlı 

olduğu; bireyin ait olduğu gruptaki nispi gelir durumu değişmedikçe, gelirden tüketime 

ayırdığı payın da değişmeyeceği varsayılır. Bu varsayım ekonomi ölçeğinde düşünülürse, 

ortalama tüketim eğilimi bireyin gelir dağılımındaki yerine bağlıdır ve gelir zaman içerisinde 

sürekli bir biçimde arttığında, gelir dağılımında zaman içerisinde önemli bir değişme meydana 
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gelmediği sürece, ortalama tüketim eğilimi değişmez (Ünsal, 2013: 476). Bu varsayımıyla 

Nispi Gelir Hipotezi ortalama tüketim eğiliminin uzun dönemde sabit olduğunu ifade eder.   

 

Nispi gelir hipotezinin ikinci varsayımı, iktisadi dalgalanmalar nedeniyle (kısa dönemde) gelir 

değişince, cari tüketimin yalnızca cari gelirle birlikte geçmiş dönemin en yüksek gelir 

düzeyine bağlı olduğudur. Bu teoriye göre, tüketimle harcanabilir gelir arasındaki sabit 

orantılılık, cari gelir geçmiş dönemin en yüksek gelir düzeyinin altına düştüğünde ve sonrada 

cari gelir geçmiş dönemin en yüksek gelir düzeyine kadar çıktığında yani kısa dönemde 

bozulur (Tarı ve Çalışkan, 2005: 6). Duesenberry’e göre bireyler iktisadi daralma döneminde 

önce tüketimi kısmak yerine önce tasarrufu kısarak alıştıkları tüketim düzeyini büyük ölçüde 

korumaya çalışırlar. Bu durum iktisadi daralma dönemlerinde ortalama tüketim eğiliminin 

yükseldiğini ifade eder. Ekonomi durgunluğu aştığında ise, önceki dönemin en yüksek gelir 

düzeyine kadar gelir arttıkça tasarruflar artırılarak alışılan tüketim düzeyi büyük ölçüde 

korunur. Bu durumda kısa dönemde gelir arttıkça ortalama tüketim eğilimi düşmektedir. 

 

Ando ve Modigliani (1963)’nin Ömür Boyu Gelir Hipotezine göre, kişilerin cari dönemdeki 

tüketimi cari dönemde elde edilen gelir düzeyine değil, ömür boyunca elde etmeyi 

bekledikleri gelir düzeyine bağlıdır. Bu teoriye göre, bireyler istikrarlı bir tüketim kalıbı tercih 

ederler (Paya, 2013: 73). Bireyler tüketim düzleştirmesi yapmak amacıyla, hayatlarının 

çalışma döneminde pozitif tasarruf yaparlar ve bu tasarrufla emeklilik döneminde gelirini aşan 

tüketimini finanse ederler (Ünsal, 2013: 483). Bu yaklaşıma göre kısa dönemde servet sabittir 

ve cari gelir arttıkça ortalama tüketim eğilimi düşecektir. Uzun dönemde cari gelir arttıkça 

servet de artacaktır ve buna bağlı olarak gelir ve tüketim aynı oranda arttığından dolayı 

ortalama tüketim eğilimi değişmeyecektir. 

 

Friedman (1957)’ın Sürekli Gelir Hipotezine göre, sürekli gelir olarak adlandırılan uzun 

dönem gelir beklentisi tüketim harcamalarının en önemli belirleyicisidir.  Sürekli gelir, “uzun 

dönemde, beşeri servet ile diğer fiziki ve finansal servetlerin bireye sağladığı gelir akımına 

ilişkin ortalama beklentiye” eşittir (Paya, 2013: 71). Bu teoriye göre, uzun dönemde iktisadi 

dalgalanmanın genişleme ve daralma aşamalarındaki pozitif ve negatif geçici gelirler 

birbirlerini telafi ettiklerinden dolayı cari gelir sürekli gelire eşittir. Dolayısıyla uzun dönemde 

tüketimle gelir arasında sabit orantılılık bulunmakta ve ortalama tüketim eğilimi sabit 

olmaktadır. Ancak iktisadi daralma ve genişleme dönemlerinde (kısa dönemde) cari gelir 

sürekli gelirden farklı olmakta ve tüketim de sürekli gelire bağlı olduğundan dolayı gelir 

arttıkça (azaldıkça ortalama tüketim eğilimi düşmektedir (artmaktadır). 

 

4. Türkiye’de Ortalama Tüketim Eğiliminin Seyri 

Türkiye ekonomisinde 1960- 2015 yılları arasındaki ortalama tüketim eğiliminin seyrini şekil 

1 yardımıyla görmek mümkündür 
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Şekil 1: Türkiye’de Ortalama Tüketim Eğilimi (1960-2015) 

 Kaynak: World Bank Dünya Kalkınma Göstergeleri kaynağından tarafımızca düzenlenmiştir, 01.06.2017, 

www.worldbank.org. 

 

Şekil 1’den de görüldüğü üzere, Türkiye ekonomisinde ortalama tüketim eğilimi 1960’lı 

yıllarda 0,56 iken 1970’li yıllardan itibaren sürekli bir yükselme trendine girmiştir. Türkiye 

ekonomisinin de içinde bulunduğu yüksek orta gelirli ekonomilerde son 10 yıllık ortalaması 

0,50 olan ortalama tüketim eğilimi, yüksek gelirli ekonomilerde ortalama 0,60, düşük orta 

gelirli ekonomilerde ise ortalama 0,64, düşük gelirli ekonomilerde 0,76’dır. Türkiye 

ekonomisinde ise son 10 yılda ortalama 0,70 olan bu oran, ABD ekonomisinde 0,68, Almanya 

ekonomisinde ise 0,56’dır (World Bank,  01.06.2017, www.worldbank.org). Tüketimin bu 

düzeyde yüksek olması iki sonucu göstermektedir: Birincisi Türkiye ekonomisinde tasarruf 

düzeyi düşüktür ve ikincisi Türkiye ekonomisine tüketim harcamaları yüksek gelirli ve 

Türkiye’nin içinde bulunduğu yüksek orta gelirli ülke ekonomilerinden daha yüksektir (Kargı, 

2014: 15). 

 

5.Ekonometrik Yöntem 

Bu çalışmada ortalama tüketim eğilimi değişkenine ait zaman serilerinin durağanlık sınaması, 

Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF), Phillips ve Perron (PP) birim kök testleri ve Lee-

Strazicich yapısal kırılmalı birim kök testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 

5.1. ADF Birim Kök Testi 

Birim Kök yaklaşımında, Dickey ve Fuller (1979)’un zaman serilerinin durağanlık 

derecelerinin belirlenebilmesi için oluşturdukları test yöntemi en çok kullanılan yöntemlerden 

birisidir. Dinamik modellerde herhangi bir değişkenin cari dönemdeki değeri daha önceki 

dönem ve/veya dönemlerdeki değerlerinden etkilenmektedir. Uzun dönemde bir zaman 

serisinin taşıdığı özellikler, değişkenin önceki dönemde almış olduğu değerin bu dönemi nasıl 

etkilediğinin belirlenmesi ile saptanabilir. Bu yüzden serinin her dönemde aldığı değerin, daha 

önceki değeriyle regresyonunun yapılması gerekmektedir. Bu durum, t u stokastik hata 

terimini göstermek üzere Yt ile gösterilen bir seri için (Dickey ve Fuller, 1979:427-431): 
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Yt = ρY t-1 + ut                                                                              (2) 

 

otoregresif modeli ile ifade edilir. Eşitlik (2)’de ifade edilen otoregresif modelde bütünleşme 

derecesinin belirlenmesi için H0 : ρ =1 hipotezi test edilir. ρ =1 değeri Yt değişkeninin maruz 

kaldığı şoklardan etkilendiği göstermektedir. Eğer, ρ <1 ise geçmiş dönemde ortaya çıkmış 

olan şokların etkileri giderek azalır ve kısa bir dönem sonunda biter. Eşitlik (2)’deki 

otoregresif süreç (ρ =1) , fark durağan süreç olarak ifade edilir ve H0 : ρ =1 hipotezinin 

reddedilememesi, birinci dereceden bütünleşik bir durumu gösterir. Buradan hareketle Dickey 

ve Fuller (1979), eşitlik (1)’deki otoregresif modelin her iki tarafından Yt-1 çıkararak; 

 

                                                                          (3) 

 

modelini elde etmişler ve birim kök analizi için bu modeli kullanmışlardır. Model (3)’e göre 

birim kök testinin sıfır hipotezi H0 : γ = 0 (Yt∼ I(1)) , alternatif hipotez ise H1 : γ ≠ 0 şeklinde 

ifade edilir. H0 : γ = 0 hipotezinin reddedilmesi Yt serisinin durağan olduğunu gösterecektir. 

 

DF birim kök testinde; klasik t test istatistiği yerine Dickey ve Fuller ve MacKinnon 

tarafından Monte Carlo çalışması ile hesaplanmış τ (tau) istatistiği kullanılmaktadır. Teste 

ilişkin, %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyindeki kabul ve red sınırları (kritik değerler), 

ekonometrik programlarca analiz sonuçları ile birlikte gösterilmektedir. Test sonucunda τ 

(tau) istatistiğinin mutlak değeri MacKinnon kritik değerinin mutlak değerinden küçük 

bulunduğu durumda serinin durağan olmadığı büyük bulunduğu durumda ise serinin durağan 

olduğu sonucuna varılmaktadır (S. E. Özcan, 2007: 144). 

 

Standart DF testi, hata terimlerinin bağımsız ve aynı şekildeki dağılımlarının varsayımı 

üzerine kurulmuştur. Hata terimi bazen farklı varyans şeklinde veya seri korelasyon şeklinde 

dağılmış olabildiğinden, iki farklı yaklaşımla DF testi biraz değiştirilmiştir. Bunlardan ilki 

parametrik yaklaşım olarak bilinen Genişletilmiş Dickey ve Fuller ADF testidir. İkincisi 

nonparametrik olan PP testidir (S..E. Özcan, 2007: 144). Genişletilmiş Dickey ve Fuller 

(1981: 1057-1072) testinde, zaman serilerinin tamamı birinci dereceden otoregresif süreç 

olarak ifade edilemeyeceğinden hareketle sürecin ρ ’ninci dereceden otoregresif olduğu 

varsayılmaktadır. Buradan hareketle ADF birim kök testinde kullanılacak model;                                                            

         (4) 

şeklinde olacaktır. 

 

Denklemdeki gecikmeli fark terimleri hata terimlerinde ardışık bağımlılık problemi ile 

karşılaşılmaması için eklenmektedir. Çünkü ADF test yönteminin sağlıklı sonuçlar 

verebilmesi için modelde ardışık bağımlılık probleminin olmaması gereklidir. Denklemde k 

ile ifade edilen gecikme uzunluğu, genellikle Akaike Bilgi Kriteri (Akaike Information 

Criteria, AIC) veya Schwarz Bilgi Kriterine (Schwarz Information Criteria, SIC) göre 

seçilmektedir. Dickey ve Fuller’ın geliştirmiş olduğu test yönteminde, hata terimlerinin 

bağımsız, normal dağılıma ve sabit varyansa sahip olduğu kabul edilmiştir. 
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Dickey –Fuller testi için yapılan bütün testler ADF testi içinde geçerli olmaktadır. Yani ADF 

testinde de β=0 hipotezinin uygun t tablo kritik değerlerine bakılarak serinin durağan olup 

olmadığı belirlenebilmektedir. Burada β=0 red edilip, β≠0 hipotezi kabul edilirse serinin 

durağan olmadığı söylenebilmektedir. 

 

5.2. Phillips ve Perron (PP) Birim Kök Testi 

Philips ve Perron (1988) tarafından geliştirilmiş test yönteminde, Dickey ve Fuller tarafından 

geliştirilen varsayımlar yumuşatılmıştır. Phillips ve Perron testi, Dickey ve Fuller testinin 

aksine bozucu terimler arasında zayıf bağımlılığa ve heterojenliğe izin vermektedir (Phillips 

ve Perron, 1988:336-346). 

 

T gözlem sayısını ve et hata terimlerinin dağılımını göstermek üzere aşağıdaki denklem 

modelleri ele alındığında,                                                                                       

 

(5) 

                                              (6)                                       

et için E (et) = 0 olduğundan, bozucu terimlerin seri korelasyon ilişkisi içinde olmamasına 

veya homojen olması gerektiğine ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır. Phillips ve Perron 

testi, Dickey ve Fuller testinin aksine, bozucu terimler arasında zayıf bağımlılığa ve 

heterojenliğe izin vermektedir. Phillips ve Perron testinde Yt = Yt-1 + et süreci şeklinde üretilen 

veriler için, m ve m* ile mi katsayılarına karşı sıfır hipotezi sınamasına başvurulur. Phillips ve 

Perron testinde ADF testinde olduğu gibi temel hipotez seri birim köklüdür şeklindedir ve test 

istatistikleri, ADF testleri için kullanılan kritik tablo değerleri (Mackinnon kritik değeri) ile 

karşılaştırılarak, incelenen zaman serisinin birim kök taşıyıp taşımadığına karar verilmektedir 

(S. E. Özcan, 2007: 145). 

 

5.3. Lee-Strazicich Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi 

Zaman serileri farklı dönemlerde, değişik deterministik trendler etrafında durağan 

olabilmektedir. Bu değişiklikler; sabit terimde ve/veya eğimde meydana gelen yapısal 

kırılmalardan ortaya çıkabilmektedir. Bu kırılmalara; savaş, barış, doğal felaketler, terör 

olayları, politika değişiklikleri ve ekonomik krizler neden olabilir. Bu yapısal kırılmaları 

dikkate almadan yapılan birim kök testleri hatalı sonuçlar verebilmekte ve gerçekte durağan 

olan seriler yapılan testler sonucunda durağan olmadıkları gibi bir durum ortaya 

çıkabilmektedir (Yıldırım vd., 2013; Perron, 2009). Yapısal kırılmalar dikkate alınmadığında 

bir değişken farkında durağan gibi gözükürken, yapısal kırılmalar dikkate alındığında 

seviyede durağan olabilir. Bu durumu gidermek için yapısal kırılmalara izin veren Lee-

Strazicich (2003)  birim kök testi uygulanır. 

 

Perron’unun (1989) çalışmasında, araştırmacılar bir yapısal kırılmalı birim köke izin 

vermenin önemine dikkat ettiler. Perron yapısal kırılmaları önemsemeyen birim kök testlerini 
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reddettiğini gösterdi. Perron değiştirilmiş DF birim kök testini (bir tane dışsal, yapısal 

kırılmaya izin veren kukla değişkenleri koyarak) kullandı. Sonraki çalışmalar veriden içsel 

olarak belirlenen bir tane yapısal kırılmaya izin veren testlerdir. ZA testi örneğin bunlardan 

biridir. Bir kırılmayı önemsememek testin gücüne zarar veriyorsa, birden fazla kırılma olursa 

da aynı şekilde zarar verir. Lumsdaine ve Papell (1997) bu yönde devam ettiler ve ZA birim 

kök testini iki yapısal kırılmayı içeren olarak genişletmişlerdir (Lee ve Strazicich, 2003:1082).

 Bu testte Schimidt ve Phillips (1992) tarafından önerilen Lagrange çarpanı birim kök 

testleri temel alınmakta ve Perron (1989)’da ele alınan Model A ve C’ye göre sabit ile sabit ve 

trendde kırılmaları dikkate alarak durağanlık test edilmektedir. Lee-Strazicich testinde 

kırılmalar içsel olarak belirlenmekte ve kırılma tarihleri ızgara taraması ile belirlenmektedir 

(Dumrul, 2010: 213). 

(7) 

(7) numaralı denklemde yer alan (Yt ), bağımlı değişken vektörünü; (Zt) ise, dışsal değişken 

vektörünü göstermektedir. Ayrıca ut ~ i.i.d.N(0,σ
2
 ) olarak tanımlanmaktadır. Model A için Zt 

= [1, t,D1t ,D2t ]′ vektörü ve Model C için Zt = [1, t,D1t ,D2t ,DT1t ,DT2t ]′ vektörü esas 

alınmaktadır. Bu vektörlerde yer alan (D1t) ve (D2t) sabit değerdeki kırılmaları araştırmak için 

kullanılan kukla değişkenleri gösterirken, (DT1t) ve (DT2 t) trendde kırılmayı araştırmak için 

kullanılan kukla değişkenleri temsil etmektedir. Model A’ya ilişkin Ho ve H1 hipotezleri 

sırasıyla Denklem (8) ve (9)’da gösterildiği gibidir: 

 

H0: Yt = μ0 + d1B1t + d2B2t + yt−1 + v1t   (8) 

H1 : Yt = μ1 +γt + d1D1t + d2D2t + v2t  (9) 

 

Model C’ye ilişkin Ho ve H1 hipotezi ise, sırasıyla Denklem (10) ve (11)’de gösterildiği 

gibidir: 

H0 : Yt =α 0 + d1B1t + d2B2t + yt−1 + d3B1t + d4D2t +η1t  (10) 

H1 : Yt =α1 +γt + d1D1t + d2D2t + yt- 1 + d3B1t + d4D2t +η 2t       (11) 

 

Denklem (8), (9), (10) ve (11)’de yer alan (v1t), (v2t), (η1t)   ve (η2t) modellere ilişkin durağan 

hata terimlerini göstermektedir. j =1,2 olduğunda t = TBj +1 için Bjt = 1 olduğu; diğer 

durumlarda ise, sıfıra eşit olduğu varsayılmaktadır. Kukla değişkenlere ilişkin katsayı matrisi 

ise, d= (d1,d2 )′ olarak tanımlanmaktadır. Her iki model için de kritik değerler Lee ve 

Strazicich (2003)’de sunulmuştur (Lee ve Strazicich, 2003: 1082). Buna göre; 

 

Ho: yapısal kırılmaların varlığı durumunda birim kök vardır. 

H1: yapısal kırılmaların varlığı durumunda birim kök yoktur (durağandır). 

 

Hesaplanan test istatistiği, kritik değerden mutlak olarak küçük olduğunda, Ho hipotezi kabul 

edilmektedir. 

 

6. Veri Seti Ve Ekonometrik Tahmin Sonuçları 

Çalışmada kullanılan veriler 1960-2015 yılları için Dünya Bankası tarafından yayınlanan 

Dünya Kalkınma Göstergelerinden (WDI) elde edilmiştir. Ortalama tüketim eğilimi verisi 
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hanehalkı tüketim harcamalarının gayri safi yurt içi hâsılaya oranı olarak alınmıştır (Tablo 1). 

Çalışmada E-views 9.0 ve Gauss 6.0 ekonometrik paket programlarından yararlanılmıştır. 

Diğer taraftan, ampirik çalışmalarda kullanılan değişkenlerin logaritmik formları ile çalışmak 

önerilmektedir. Bu yüzden serilerin logaritmik değerleri ile çalışılmıştır. 

 

Tablo 1: Ekonometrik Analizlerde Kullanılan Değişkenler 

Simgesi Açıklaması Kaynağı ve Dönemi 

APC Ortalama Tüketim Eğilimi (%) 
World Bank- WDI 

1960-2015 

 

 

Tablo 2: PP Birim Kök Testi(Seviye) 
 

Seri Sabit 
%1 

Kritik 

Sabit ve 

Trend 

%1 

Kritik 

Sabitsiz ve 

Trendsiz 
%1Kritik Sonuç 

APC -1,25 -3,55 -3,85 -4,13 0,43 -2,60 
Durağan 

Değil 

 

PP birim kök testinin sonucuna göre, ortalama tüketim eğilimi serisi %1 anlamlılık düzeyinde 

seviyede durağan değildir. Bu durumda PP testine göre APC uzun dönemde bir sabite 

yakınsamayacaktır. 

 

Tablo 3: ADF Birim Kök Testi(Seviye) 

Seri Sabit 
% 1 

Kritik 

Sabit ve 

Trend 

%1 

Kritik 

Sabitsiz ve 

Trendsiz 
%1 Kritik Sonuç 

APC -0,95 -3,56 -3,75 -4,13 0,91 -2,60 Durağan 

Değil 

 

ADF birim kök testinin sonucuna göre, ortalama tüketim eğilimi serisi %1 anlamlılık 

düzeyinde seviyede durağan değildir. Bu durumda ADF testine göre APC uzun dönemde bir 

sabite yakınsamayacaktır. 

 

Tablo 4: Lee-Strazicich Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi 

Modeller Değişken Test ist. Kırılma 

noktaları 

Kritik 

değerler (%1) 

Sonuç 

Model A APC -3,78 1973,1986 -4,54 Durağan Değildir 

Model C APC -5,99 1987,1998 -5,82 Durağandır 

 

Lee- Strazicich çift-içsel yapısal kırılma testine göre hesaplanan test istatistiği Model A’da 

kritik değerden küçükken, Model C’de hesaplanan test istatistiği kritik değerden büyüktür. 

Bundan dolayı ortalama tüketim eğilimi serisinin Model A’da yapısal kırılmaların varlığı 

altında durağan değil olduğu kabul edilmektedir. Ancak Model C’de yapısal kırılmaların 

varlığı altında durağanlıkla karşılaşılmaktadır.  

 

Sonuçlar Lee- Strazicich yapısal kırılmalı testinde Model C hariç, ortalama tüketim eğiliminin 

durağan olmadığını ortaya koymaktadır.  
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7.Sonuç        

Ortalama tüketim eğilimi ya da tüketim- gelir oranının (APC) uzun dönemde durağanlığı 

gerek teorik gerekse de ampirik literatürde oldukça tartışmalı bir konudur. Bu çalışmada 

Türkiye ekonomisinde ortalama tüketim eğiliminin durağan olup olmadığı Genişletilmiş 

Dickey-Fuller (ADF), Phillips ve Perron (PP) birim kök testleri ve Lee-Strazicich yapısal 

kırılmalı birim kök testi kullanılarak incelenmiştir. 

 

Sonuçta yapılan testler 1980-2013 dönemi içerisinde Türkiye ekonomisinde genel itibariyle 

ortalama tüketim eğiliminin durağan olmadığını ortaya koymaktadır. ADF ve PP testlerinde 

ortalama tüketim eğilimi serisi %1 anlamlılık düzeyinde seviyede durağan değil çıkmıştır. 

Ayrıca Lee- Strazicich çift-içsel yapısal kırılma testine göre hesaplanan test istatistiği Model 

A’da kritik değerden küçükken, Model C’de hesaplanan test istatistiği kritik değerden 

büyüktür. Bundan dolayı ortalama tüketim eğilimi serisinin Model A’da yapısal kırılmaların 

varlığı altında durağan değil olduğu kabul edilmektedir. Ancak Model C’de yapısal 

kırılmaların varlığı altında durağanlıkla karşılaşılmaktadır.  

 

Bu durumda genel itibariyle APC’nin uzun dönemde ortalamaya geri dönmediği ve herhangi 

bir şokun APC üzerinde kalıcı bir etki yaratacağı ifade edilebilir. Dolayısıyla çalışmada 

APC’nin uzun dönemde bir sabite yakınsamayacağı bulunmuştur. Bu sonuç Türkiye 

ekonomisinde Keynes (1936)’in Mutlak Gelir Hipotezi, Marksist Yetersiz Tüketim Teorisi ve 

Deaton (1977)’un İhtiyari Olmayan- Zorunlu Tasarruf Teorisi’nin geçerliliğini 

desteklemektedir. 
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Özet 

Küresel ekonominin coğrafi merkezi Batı‟dan Doğu‟ya doğru kaymakta ve bu kaymada Asya ülkeleri ve 

bilhassa Çin‟in dünya ekonomisinde günden güne artan ağırlığı etkili olmaktadır. Üretim süreçlerinde yaşanan 

gelişmeler küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki işbölümü ve ticaretin içeriğini değiştirmiştir. Yaşanan bu 

gelişmeler neticesinde gelişmiş ülkeler özellikle 2008 Küresel Krizi‟nden sonra ekonomik anlamda yavaşlarken 

başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinin büyümeleri hızlanmış ve yeni ekonomik yükselen güçler ortaya 

çıkmıştır. Çin, 1978‟den bugüne sürdürmekte olduğu ekonomik büyümesinin devamlılığı için orta gelir 

tuzağından kurtulması gerekmektedir. Ayrıca bölgesindeki en büyük ekonomilerden biri olan Çin‟in büyümeyi 

sürdürmesi bölge ülkelerini de yakından etkilemektedir. Bu çerçevede yeni arayışlar içerisinde olan Çin, 2013 

yılında Kuşak ve Yol Projesini (BRI) dünya kamuoyuna duyurmuştur. Tarihi İpek Yolu‟nun canlandırılması 

olarak adlandırabileceğimiz BRI projesi siyasi olarak Çin‟e bağımlılık, dış ticaret dengelerinin Çin lehine 

bozulması ve yapılan yatırımların maliyetinin elde edilecek faydaları karşılamaması gibi yapısal ekonomik 

sorunlar yaratabilmesinden kaynaklı olarak eleştirilmektedir. BRI kapsamında yapılan enerji ve ulaştırma altyapı 

yatırımları uluslararası niteliğe haiz olması nedeni ile projeye dâhil olsun ya da olmasın tüm ülkeleri 

etkilemektedir. Bu proje, maliyetleri düşürerek küresel ticaretin artmasına neden olacaktır.  

Bu çalışmanın amacı, BRI projesi kapsamındaki ülkelerin, projeden ne kadar yararlanacağını analiz etmektir. Bu 

doğrultuda öncelikle endüstri içi ticaret kavramına yer verilerek, daha sonra Çin ekonomisindeki dönüşüm süreci 

ele alınacaktır. Ardından BRI projesinin kapsamı ve dünya ticaretindeki rolüne değinilecek, son olarak da Çin ile 

BRI ülkelerinin ticari ilişkileri değerlendirilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Çin'in yükselişi, kuşak ve yol girişimi, küresel ticaret 

JEL Sınıflandırması: O53, F15, F12 

 

Competition Analysis of the Countries Affected by China’s Belt 

and Road Initiative  

Abstract 

The geographical center of the global economy is shifting from West to East as a result of the daily increase in 

the weight of the Asian countries, particularly China. The effects of globalization and developments in 

production processes have altered the division of labor and the meaning of trade between countries. As a result 

of these developments, while developed countries have decelerated economically, in particular since the 2008 

global crisis, the growth of countries in Asia, especially China, has accelerated, and new economic powers have 

emerged. China must rid itself of the middle income trap if it is to sustain the economic growth it has enjoyed 

since 1978.  The growth of China, as one of the largest economies in the region, closely affects the other 

countries in the region, and this has led China to seek new markets, and to announce the Belt and Road Initiative 

(BRI) to global public opinion in 2013. The BRI Project, which can be thought of as a revitalization of the 

historical Silk Road, has come under severe criticism, directed at the potential structural economic problems it 

will create, such as a political dependence on China and a deterioration of the balance of foreign trade in favor of 

China, which have been accompanied by suggestions that the costs of investments outweigh the potential 

benefits. Due to their international nature, investments into energy and transportation infrastructures within the 

scope of BRI affect all countries, whether they are included in the project or not. On the other hand, the project 

can increase global trade by minimizing costs. 
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The present study analyzes the extent to which the BRI countries will benefit from the project. To this end, 

firstly, the concept of intra-industry trade will be discussed, after which the transformation of the Chinese 

economy will be discussed. The scope of the BRI project and its potential to influence global trade is then 

analyzed, and the study is concluded with an evaluation of the trade relations between China and the BRI 

countries. 

Keywords: Globalisation, China's Rise, Belt and Road Initiative, Global Trade 

JEL Classification: O53, F15, F12 

1.Giriş 

Küresel ekonominin coğrafi merkezi son yıllarda Batı‟dan Doğu‟ya doğru kaymaya 

başlamıştır. Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinin dünya ekonomisindeki ağırlığı da günden 

güne artmıştır. Özellikle 2008 Küresel Krizi sonrası gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş 

ülkelerden daha hızlı büyüyerek aradaki farkı kapatmaya başlamışlardır. İlerleyen dönemler 

için gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin gelişmiş ülkelerden daha 

yüksek olması ve bu durumun “normalleşmesi”, küresel ekonomideki ağırlığı G7 

ülkelerinden
3
 G20 ülkelerine

4
 kaydırmıştır.  

Üretim süreçlerinde yaşanan gelişmeler bahse konu değişim sürecindeki en önemli 

etkenlerden biridir. Önceki dönemlerde bir malın üretiminde sahip olduğu karşılaştırmalı 

üstünlüğe göre “endüstriler arasında” üretim ve “mal ticareti” yapan ülkeler, 1980‟li yıllarda 

üretim sürecinde karşılaştırmalı üstünlükleri göz önünde bulundurularak bir malın üretiminin 

aşamalar halinde farklı ülkelerde üretilmeye başlanması ve her ülkenin üretim sürecine kendi 

üretim faktörleri ile katkıda bulunması, üretim ve ticaretin "endüstri içi" "görev ticareti"ne 

dönüşmesine neden olmuştur. Bu dönüşüm küresel değer zinciri adı verilen bir olguyu 

yaratmıştır. Bu süreçte ara mal ihracatı önem kazanmaya, ülkeler ürettikleri katma değer ile 

rekabet etmeye başlamış, ülkeler arasında rekabet ve karşılıklı bağımlılık artmıştır. 

Günümüzde ülkeler bir ürünün ortaya çıkmasında birbirlerinin sermayesine, talebine ve 

üretimine hiç olmadığı kadar bağımlı hale gelmiştir (Dağıstan, 2017: 824). 

Çin, ekonomik büyümesini bugüne kadar başarılı bir şekilde sürdüren ve 1,5 milyar gibi 

devasa bir nüfusa sahip bir ülkedir. Özellikle 2008 Küresel Krizi sonrasında talep daralması 

nedeniyle, Çin gelişmiş ülkelerle olan işbirliğini gelişmekte olan ülkelere kaydırarak bu 

ülkelerin büyümesine katkı sağlamıştır. Büyümenin motoru görevini sürdürebilmesi için 

Çin‟in yeni adımlar atması gerekmektedir. Bu kapsamda Çin 2013 yılında Kuşak ve Yol 

Girişimini (BRI) dünya kamuoyuna tanıtmıştır. Çin bu proje ile kara ve denizden 2 ayrı 

güzergâh olmak üzere ulaştırma ve bilgi/teknoloji altyapı yatırımları ile Asya, Afrika ve 

Avrupa ülkelerini birbirine bağlamayı; ülkeler arasında uyumlu, kapsayıcı ve karşılıklı 

faydayı gözeten ve bahse konu ülkelerde dengeli ve sürdürülebilir kalkınmanın 

gerçekleştirilmesini sağlayan işbirlikleri kurmayı hedeflemektedir (Durdular, 2016).  

İçeriği ve gelişmekte olan ülkeleri kapsaması  gibi nedenlerle, BRI Projesi Çin‟in Marshall 

Planı olarak nitelendirilmektedir (Keyvan, 2017: 1). Proje kapsamındaki ülkelerin Çin‟in 

üretim üstünlüğüyle yarışamayacağı ve dış ticaret hadlerinin bu ülkeler aleyhine bozulacağı; 

tarihte Süveyş kanalı örneğini göz önünde bulundurarak Sri Lanka gibi ülkelerin Çin‟den geri 

ödeyemeyecekleri miktarlarda borç almış olmalarının bağımlılık yaratacağı bağımlılık gibi 

nedenlerle eleştirilmiştir. Ayrıca projeden yalnızca küresel bir güç olmaya çaba gösteren 

Çin‟in kazanacağı ve gelişmekte olan diğer ülkelerin zararlı çıkacağı muhtemel bir proje 

olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan liberal bakış açısına göre uluslararası ticarete katılan 

tüm ülkeler kazançlı çıkmakta;  yatırımlar ticareti takip etmektedir (Karimi, 2018).  

                                                 
3
 G7 ülkeleri: Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada. 

4
 G20 ülkeleri: Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada‟dan Arjantin, Avustralya, 

Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Meksika, Suudi Arabistan, 

Rusya ve Türkiye. 
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Bu çalışma ile BRI ülkelerinin Çin ile olan dış ticaret dengeleri, sektörel yoğunlaşmaları ve 

küresel değer zincirinde sahip oldukları payının incelenmesi, projenin Çin tarzı bir 

küreselleşmeye mi yoksa tüm ülkeler için gerçek bir “kazan-kazan” durumuna mı hizmet 

edeceğinin analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Çalışmada endüstri içi ticarete yer 

verildikten sonra Çin ekonomisindeki dönüşüm süreci, BRI projesinin kapsamı ve dünya 

ticaretindeki rolü ve son olarak da Çin ile BRI ülkelerinin ticari ilişkileri değerlendirilecektir.   

2. Endüstri İçi Ticaret: Kavramsal Çerçeve  

Bir ülkenin belli sanayi dallarında uzmanlaşmak yerine, aynı sanayi dalına ilişkin mal veya 

mal grubunun (aynı endüstri grubuna giren fakat dış görünüş, kalite, kullanış özellikleri ve 

marka açısından bazı farklılıklar gösteren malların) aynı dönemde hem ihraç hem de ithal 

edilmesine endüstri içi ticaret (EİT) denmektedir (Erkök Yılmaz, 2016: 250). Son yıllarda 

EİT, dünya genelinde yaygın ve istikrarlı olarak büyümüştür.  

EİT‟i belirleyen faktörler ülke (kişi başı gelir düzeyleri, ekonomik gelişmişlik veya kalkınma 

düzeyleri,faktör donatım farklılıkları), mal (malların farklılaştırılması) ve piyasalara 

(ekonomik-siyasi entegrasyonların ve ticari kısıtlamaların varlığı, taşıma ve işlem maliyetleri, 

ortak sınırların bulunması, coğrafi mesafe, ülke ve piyasaların ortalama ekonomik büyüklüğü, 

benzer dil ve ortak kültürel özelliklerin mevcudiyeti, çok uluslu şirketler ve doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları) ilişkin faktörler  olmak üzere 3 kategori altında toplanmaktadır (Aydın, 

2008: 70).  

Pomfret (1987: 57) endüstri içi ticareti, ticaret engellerinin azaltılarak daha gelişmiş bir 

uzmanlaşmaya olanak tanıması nedeniyle pazar çapının genişlemesi ile ilişkili olarak ele 

almakta olup EİT, çok uluslu şirketlerin egemen oldukları piyasalarda yoğun olarak 

görülmektedir (Greenaway ve Milner, 1987: 73). 

EİT, dikey ve yatay uzmanlaşma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yatay uzmanlaşma (YEİT), 

aynı sektör ve aynı üretim aşamasındaki malların eşanlı ihraç ve ithal edilmesi anlamına 

gelen, mal çeşitlendirilmesine dayanan EİT türüdür. Yatay uzmanlaşmada rekabet fiyat 

alanında değil, ürünün farklılaştırılmasında yaşanmaktadır. Sabun, deterjan, içecek, sigara, 

spor ayakkabı, krem gibi dayanıksız ürünler YEİT‟e konu olmaktadır (Küçükefe, 2009: 28). 

Dikey uzmanlaşma (DEİT) ise aynı endüstride, fakat farklı üretim aşamalarında bulunan, yani 

ürünün kalite düzeylerinin farklı olduğu malların eş zamanlı ihraç ve ithali anlamına 

gelmektedir. Kalite düzeylerinin farklılaştığı bu mallara örnek olarak otomobil, kişisel 

bilgisayar, televizyon verilebilir. Dikey uzmanlaşmada rekabet ürün yeniliği ile gerçekleşir. 

Firmalar piyasalardaki pazar paylarını artırmak için ürünlerinin kalitelerini artırırlar veya 

mevcut ürünü ikame eden daha üstün modelde yeni ürün geliştirirler. Bu nedenle firmalar Ar-

Ge çalışmalarına daha çok kaynak aktarmak zorundadır.  

DEİT‟de daha yüksek kalitede bir ürünün diğerlerine göre daha yüksek sermaye-emek oranı 

kullanarak üretildiği kabul edilmektedir. Faktör dağılımları ve teknolojik gelişmişlik düzeyleri 

ülkelerin farklı ürünlerin üretim aşamalarında uzmanlaşmayı ortaya çıkarmıştır. Faktör 

dağılımlarının farklı, teknolojilerinin benzer olduğu durumlarda faktör fiyatlarında eşitlik 

olmasa bile Hechshker-Ohlin teoremine göre emeğin kıt olduğu sermaye zengini ülke yüksek 

kalitedeki mallarda uzmanlaşacaktır. Faktör dağılımları benzer, teknolojik farklılıklar 

nedeniyle faktörlerin fiyatlandırılmasında büyük farklılıklar ortaya çıktığı durumlarda yüksek 

kaliteli ürünler sermayenin yoğun emeğin kıt olduğu, işgücü ücretlerinin yüksek olduğu 

ülkelerde üretilmektedir (Küçükefe, 2009: 28). Ülkeler arasında aynı malın çeşitlerinin 

üretimi ve ticaretinin yapılmasına karşın, mal çeşitlerinin üretim aşamasında farklılaşan 

karşılaştırmalı üstünlüğe göre üretim ve ticari ilişkiler şekillenmektedir. Dikey uzmanlaşma 

veya dikey ticaret, bir ülkede üretilmiş ve ihraç edilecek malların içerisindeki ithal girdi 

kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla dikey uzmanlaşma, ülkelerin üretimde 

birbirine olan bağımlılık düzeylerini ortaya koymaktadır (Özeş Özgür ve Zanbak, 2019: 

1413). 
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EİT, klasik karşılaştırmalı üstünlükler olgusuna kıyasla bir ülkede üreticilerin az sayıda malın 

çeşitlerini büyük bir ölçek, yüksek verimlilik ve düşük maliyetlerle üretmesi (maliyet 

minimizasyonu) ve tüketicinin tercih edeceği mal çeşitliliği artırması (fayda maksimizasyonu) 

nedeniyle daha fazla kazanç sağlamaktadır. Bu durum ticaretin gelir dağılımı üzerindeki 

olumsuz etkilerini azaltmaktadır. EİT‟de ülkelerin nispi faktör arzları benzer olduğu ve ölçek 

ekonomileri ile ürün farklılaştırması sonucu doğan çeşitlilik ve büyüyen ölçekten sağlanan 

fayda artacağı için, bu ülkelerde ticaret gelir dağılımını nispeten olumlu etkilemektedir 

(Bilici, 2007: 23). 

3. Çin Ekonomisinin Dönüşümü  
Çin, 1978 yılında gerçekleştirdiği reformlarından bu yana geçen 40 yılda ekonomik bir 

mucizeye imza atmıştır. Çin‟in bu başarısını sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin tartışmaların 

yoğunluğuna rağmen 2019 yılının ilk çeyreğinde olduğu gibi Çin her dönem beklentilerin 

üzerinde büyümesini sürdürmüştür (Elbir, 2019). 1978-2018 yıllarını kapsayan dönemde 

Çin‟in makroekonomik göstergeleri incelendiğinde; 1978 yılında 149.541 milyar dolar olan 

GSYH, 2018 yılında 13.608 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu süreçte Çin‟in GSYH 

büyüme oranı 1990'lı yıllara kadar yıllık ortalama %9, 2000 yılına kadar  %8,5, 2010 yılına 

kadar %10,6 ve 2018 yılına kadar %6,6 olarak gerçekleşmiştir. 1978 yılında Çin‟in kişi başı 

geliri 200 dolar iken 2008‟de 3.100, 2018 yılında 9.470 dolar olmuştur (Word Bank, 2019a). 

Bu bağlamda Çin 2018 yılında satınalma gücü paritesine göre dünya ekonomisinde birinci 

sıraya yükselmiştir (Purdie, 2019).  

Küresel ekonomi için Çin‟in büyümesi hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere 

çeşitli/farklı açılardan etki etmektedir. Çin‟in yüksek gelirli ülkelerden sermaye malı ve ara 

mal ithalatını artırması, gelişmekte olan ülkelerden tarım ve hammadde ithalatını artırması, 

gelişmekte olan ülkelere altyapı ve doğal kaynak yatırımları için fon sağlaması, orta gelir 

tuzağından kurtulmak için teknoloji yoğun sanayilerde üretimini artırdıkça emek yoğun 

üretimin Çin dışındaki ülkelere kayması nedeni ile gelişmekte olan diğer ülkelerin kalkınması 

için fırsat yaratabileceğinden çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşması için önemli katkılar 

sağlamaktadır. Bugüne kadar elde etmiş olduğu başarılı sürdürülebilir büyümesi ve devasa bir 

ülke olması nedeni ile Çin kalkınmadaki “uçan kazlar” teorisindeki “öncü kaz” yerine “önde 

gelen ejderha” rolünü oynamaktadır (Yifu, 2011).  

2008 yılında yaşanan Küresel Kriz özellikle gelişmiş ülkelerden oluşan dış pazarlardan Çin‟e 

olan talebin daralmasına neden olmuştur. Bununla beraber işgücü ve girdi maliyetlerinin 

yükselmesi Çin‟in ihracat avantajını azaltmıştır. Bu nedenle Çin yeni pazarlara, sermayeye ve 

kaynaklara ihtiyacı olduğu gerçeği ile yüzleşmiş ve bu konuda çözümler üretmeye 

başlamıştır. Pekin Üniversitesi‟nden Prof. Dr. Lin Yifu, gelecekte Çin‟in ekonomik 

büyümesinin devamı için yatırımların sürmesinin önem arz ettiği, ancak yeni yatırımlar için 

krediden çok mali harcama yönteminin benimsenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu çerçevede 

Yifu, Çin‟in ABD‟nin Marshall Planı deneyimini örnek alarak kendi güçlü döviz rezervleri ile 

yabancı kaynakları satın almasını, diğer ülkelerdeki altyapının geliştirilmesine yatırım 

yapmasını ve yerli üretim kapasitesinin fazlasını ihraç etmesini önermiştir (Yifu, 2011).  Bir 

taraftan ABD‟ye karşı küresel siyasi ve ekonomik bir mücadele veren Çin tarihi İpek Yolu‟nu 

canlandırmayı ekonomisinin gelişimini sürdürecek yeni kaynaklara, sermayeye ve pazarlara 

ulaşması için de bir fırsat olarak görmüş ve BRI projesini dünya kamuoyuna 2013 yılında 

tanıtmıştır (Özdaşlı, 2015: 585).  

4. Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) 

Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) hakkında bilgi vermeden önce jeoekonomi kavramını açıklamak 

faydalı olacaktır. Jeoekonomi devletlerin milli çıkarlarını ekonomik araçlarla korumak için 

seferber olmaları, stratejik çevrelerini şekillendirmeye ve yönetmeye çalışmalarıdır. 

Luttwak‟a göre Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD‟nin Sovyetler Birliği‟ne karşı en büyük 

stratejisi olan jeoekonomi (Luttwak, 1990: 17) bazı devletler tarafından ilgili araçların etkin 
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kullanımı diplomasi ile birlikte piyasaların doğasını değiştirebilecek etkiler yaratmaktadır. 

Ülkeler sayıları günden güne artan ekonomik entegrasyonlar aracılığıyla rekabet ve 

çatışmalarının ekonomik alanda da devam ettirmektedirler (Erkişi, 2017: 1028). Jeoekonomik 

araçlar bugün Çin tarafından etkin bir şekilde kullanılmakta ve küresel ekonomik düzeni 

yeniden şekillendirmektedir. 

İpek Yolu‟nun yeniden canlandırılmasına yönelik olarak 1991 yılından bu yana birçok proje 

gündeme gelmiş olup; 2013 yılında BRI olarak adlandırılan modern İpek Yolu Projesi, Çin‟in 

bugüne kadar uyguladığı en önemli ticaret politikası olmuştur. Eski çağlarda Doğu‟dan ziyade 

Batı‟nın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ortaya çıkan İpek Yolu günümüzde ağırlıklı 

olarak Çin‟in ihtiyaçlarına hizmet etme özelliğini taşımaktadır. Çin‟in modern dönemde 

dünyanın üretim merkezi olması, gerçek anlamda kolay ulaşım ihtiyacını gündeme getirmiştir. 

Çin‟in ülke içinde bölgesel gelişmişlik farklarının bulunması (Orta Asya ülkelerine sınır 

komşusu olan Batı bölgesinin geri kalmışlığı), ihracat ve ithalatının riskli denizyolu 

güzergâhlarına olan bağımlılığının stratejik tehlike arz etmesi nedeniyle Çin‟de üretimin 

sürdürülebilmesi ve ucuz olarak üretilen malların dünya pazarlarına ulaşması için karadan 

Batı dünyasına ulaşacak olan yol güzergahları inşa edilmesi gerektiği yeniden gündeme 

gelmiştir (Atasoy, 2010: 5).   

Harita 1. Çin’in Kuşak ve Yol Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Girişimi 

 
Kaynak: İktibas, 2018. 

Bu amaçlarla BRI, 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından kıtalararası ölçekte 

bölgeler arası iletişim ve işbirliğini artırmaya yönelik bir girişim olarak tanıtılmıştır. BRI 

ülkeleri arasında altyapı, ticaret, yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi amaç edinmiştir. Bu 

projede, “Kuşak” Çin, Orta ve Güney Asya‟yı Avrupa‟ya; “Yol” ise Çin‟i Güneydoğu Asya, 

Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Avrupa‟yı deniz yolu ile birbirine bağlamayı 

hedeflemektedir (Harita 1).  

Altı önemli ekonomik koridorun
5
 bulunduğu projede Çin Hükümeti projeyi ülkeler arasında 

kalkınma ve refahı garanti eden bir kazan-kazan yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. Projenin 

altyapı ve bağlantısallık başta olmak üzere, kalkınma stratejilerinin ve politikalarının 

koordinasyonu, engelsiz ticaret anlayışı ile ticareti kolaylaştırma, finansal entegrasyon ve 

kişiler arası değişim gibi öncelikli faaliyet alanları bulunmaktadır (Boffa, 2018: 3).  

                                                 
5
 Çin Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru, Yeni Avrasya Kara Köprüsü, Çin – Orta Asya – Batı Asya 

Ekonomik Koridoru, Çin-Çinhindi Yarımadası Ekonomik Koridoru, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru, 

Bangladeş-Çin-Hindistan-Myanmar Ekonomik Koridoru. 
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Uyumlu ve kapsayıcı bir girişim olarak tanıtılan BRI'ya üye ülkelere dair tek bir resmi liste 

bulunmamaktadır. Bugüne kadar projeye destek veren ve bu kapsamda işbirliği ilişkileri 

ortaya çıkan ülkeler Tablo 1‟de yer almaktadır. 

Tablo 1. Kuşak ve Yol Girişiminde Yer Alan Ülkeler 
Bölge Ülkeler  

Doğu Asya Çin, Moğolistan 

Güneydoğu 

Asya 

Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, 

Tayland, Timor-Leste, Vietnam 

Orta Asya Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan 

Orta Doğu ve 

Kuzey Afrika 

Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi 

Arabistan, Filistin, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen 

Güney Asya Afganistan, Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan, Srilanka 

Avrupa 

Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Hırvatistan, Çekya, 

Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Makedonya, Moldova, Karadağ, 

Polonya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna 

Kaynak: İktibas, 2018. 

Tablo 1‟de görüleceği üzere BRI ülkeleri farklı ekonomik yapıya sahip gelişmekte olan 

ülkelerden oluşmaktadır. BRI ülkelerinin toplam ticaretine sektörel olarak bakıldığında 

%15‟lik pay ile bilgisayar, elektronik ve optik araçlar ilk sırada yer almaktadır. Sıralama 

toptan ve perakende ticaret ve tamirat; madencilik ve taş ocakçılığı; ulaştırma ve depolama; 

kimya ve kimyasal ürünler; tekstil, tekstil ürünleri, deri ve ayakkabı; temel metaller; makine 

ve ekipman, kok kömürü, rafine petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar; elektrikli makineler ve 

aparatlar; motorlu taşıtlar, treyler ve yarı treyler; gıda maddeleri, içecekler ve tütün; üretim 

araçları, geri dönüşüm; Ar-Ge ve diğer iş aktiviteleri; işlenmiş metal ürünler; kauçuk ve 

plastik; diğer ulaşım araçları; otel ve restaurantlar; tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık 

olarak devam etmektedir.  

Genel olarak bu proje kapsamında ele alınan sektörler, BRI kapsamındaki bölgeler bazında 

değerlendirildiğinde, bölgeler arasında sıralama farklılıkları görülmektedir. Birbirinden 

farklılık gösteren ve birbirlerini tamamlayıcılık özelliği bulunan bu ülkelerin bölgesel olarak 

ihracat dağılımlarını Tablo 2‟de yer almaktadır.  

BRI kapsamında mali entegrasyon ve yatırım-ticaret işbirliğine yönelik çeşitli faaliyetler 

gerçekleştirilmekte olup, öne çıkan en önemli faaliyet ulaştırma altyapılarına yapılan 

yatırımlardır. Bu çerçevede 16 Ocak 2016 tarihinde Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) 

faaliyete geçmiştir. Çin, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya‟nın kurucusu 

olduğu AIIB 57 ülkeyi kapsamaktadır. Banka kurulmasının hemen ardından Eylül 2016‟ya 

kadar geçen 10 aylık sürede Bangladeş, Endonezya, Pakistan, Tacikistan ve Myanmar‟da 

yapılacak 6 adet enerji, altyapı, kentsel gelişim projesine 829 milyon dolar tutarındaki krediyi 

onaylamıştır (Chen, 2016). 

Tablo 2. Kuşak ve Yol Girişimi Bölgelerindeki En Önemli İhracat Sektörleri 
Bölge En Önemli 5 İhracat Sektörü 

Doğu Asya Pasifik 

Bilgisayar, Elektronik ve Optik Araçlar (% 25) 

Toptan ve Perakende Ticaret ve Tamirat (%12) 

Ulaştırma ve Depolama (%11) 

Kimya ve Kimyasal Ürünler (%8) 

Kok Kömürü, Rafine Petrol Ürünleri ve Nükleer Yakıtlar (%5) 

Avrupa ve Orta 

Asya 

Madencilik ve Taş Ocakçılığı (%14) 

Toptan ve Perakende Ticaret ve Tamirat (%12) 

Temel Metaller (%11) 

Ulaştırma ve Depolama (%9) 

Kok Kömürü, Rafine Petrol Ürünleri ve Nükleer Yakıtlar (%7) 

Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika 

Madencilik ve Taş Ocakçılığı (%65) 

Kimya ve Kimyasal Ürünler (%10) 

Kok Kömürü, Rafine Petrol Ürünleri ve Nükleer Yakıtlar (%5) 

Ulaştırma ve Depolama (%4) 
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Toptan ve Perakende Ticaret ve Tamirat (%3) 

Güney Asya 

Ulaştırma ve Depolama (%25) 

Toptan ve Perakende Ticaret ve Tamirat (%10) 

Kok Kömürü, Rafine Petrol Ürünleri ve Nükleer Yakıtlar (%8) 

Madencilik ve Taş Ocakçılığı (%6) 

Temel Metaller (%5) 

Kaynak: Dünya Bankası, 2018. 

Ulaştırma, ülkelerin kalkınmasında kalkış aşamasında önemli rol oynayan bir sektördür. BRI 

kapsamında kıtaları birbirine bağlayan bir uluslararası ulaşım altyapısı geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. Bahse konu ortak ulaşım altyapısı projeye katılan ülkelerin refahını 

artıracaktır. Herhangi bir ülke için, bir demiryolu veya karayolu inşa etmek sadece kendisi 

için bir değere sahip iken uluslararası bir ulaşım ağının bir parçası olarak yapılan yatırımlar  

nakliye sürelerini azaltacağından ağdaki tüm ülkeler için değer yaratacaktır. Bu nedenle BRI 

projesi kapsamında yapılacak olan bütüncül altyapı yatırımlarının ülkelerin kendi inisiyatifleri 

ile yapmak istedikleri ulaştırma yatırımlarından daha fazla dışsallık sağlayacağı tahmin 

edilmektedir. Öte yandan, ortak ulaştırma altyapısı ülkelerin kamu maliyesine, ticaretine ve 

GSYH‟na büyük oranlarda ve asimetrik etkiler yaratabilmektedir. Bu durum projenin büyük 

bölümlerini inşa edecek ve maliyetini üstlenecek ülkelerin, bundan en fazla kazanacak ülkeler 

olmayabileceği ihtimalini arttırmaktadır (De Soyres ve diğerleri, 2018: 2).  

Dünya Bankası tarafından 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre uluslararası sınır geçişleri 

yakınındaki kentsel merkezler orantısız bir şekilde kazanırken, sınırlara uzak bölgelerin 

karşılaştırmalı üstünlüğü daha az olacağı için görece daha az kazanacak (diğer bir deyişle 

kaybedecektir) (Lall ve Lebrand, 2018: 38). BRI kapsamında altyapı yatırımlarından elde 

edilecek kazançların maliyet-fayda orantısızlığı çerçevesinde ülkeler arasında eşit bir şekilde 

dağılmadığı, hatta bazı ülkelerin zararlı çıkabileceği tespit edilmiş olsa da bu proje ticaret, 

refah ve GSYH üzerinden elde edilen kazançlar kapsamında genel olarak olumludur. BRI'nın 

tüm ulaşım bağlantıları ağı üzerinde sistemik bir etkiye sahip olması nedeniyle, BRI üyesi 

olmayan ülkelerin de bu projeden kazançlı çıkması öngörülmektedir. Dünya Bankası 

tarafından 2019 yılında Coğrafi Bilgi Sistemi analizine dayalı BRI ulaştırma altyapısının 

ticaret maliyetlerine etkileri konusunda yeni tahminler kullanılarak yapılan ekonometrik 

analizlere göre yapılan yatırımların BRI kapsamındaki ülkelerde GYSH‟da %3,4, dünya 

genelinde GSYH‟da ise %2,9 artışa katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır (De Soyres ve 

diğerleri, 2018: 2). 

5. BRI’nın Dünya Ticaretindeki Rolü 

BRI ülkelerinin dünya ihracattındaki payı Tablo 3‟te yer almaktadır. Buna göre 1995 yılında 

dünya ihracatının %21'ni oluşturan BRI ekonomileri, 2017 yılında %40‟ını gerçekleştirmiştir.  

Tablo 3. BRI Ülkelerinin Dünya  İhracatındaki Payı, 1995-2017 (%) 
Ülkeler 1995 2000 2005 2010 2017 

BRI Ülkeleri 21 21 27 34 40 

BRI Dışı Ülkeler 79 79 73 66 60 

Kaynak: Baffo, 2018: 6; Word Bank, 2019a. 

BRI ülkeleri ara mal üretiminde kilit role sahip ülkelerdir. Tablo 4‟te BRI ülkelerinin ara ve 

nihai mal ihracatındaki payı yer almaktadır. Bu tabloya göre 1995-2015 yıllarını kapsayan 

dönemde BRI ülkelerinde ara mal ihracatı nihai mal ihracatından daha fazla artmıştır.  BRI 

ekonomilerinin dünya ara malı ihracatındaki payı günden güne artmaktadır. 2015 yılında 

dünya ara mal ihracatının %42‟si BRI ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu durum BRI 

ülkelerinin küresel değer zincirindeki rolünün arttığına işaret etmektedir. 

Tablo 4. BRI Ülkelerinin Ara ve Nihai Mal İhracatındaki Payları, 1995-2015 (%) 
Mallar Ülkeler 1995 2000 2005 2010 2015 

Ara Mal 
BRI Ülkeleri 23 25 32 38 42 

Diğer 77 75 68 62 58 

Nihai Mal BRI Ülkeleri 16 16 17 21 24 
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Diğer  84 84 83 79 76 

Kaynak: Baffo, 2018: 6. 

BRI ülkeleri arasında önemli ölçüde bölgesel farklılıklar bulunmaktadır ve BRI ile ilgili 

analizler yapılırken bu farklılıkların dikkate alınması gerekmektedir. Bölgesel farklılıkları 

ortaya koymak için Dünya Bankası tarafından yapılan bölgesel sınıflandırma baz alındığında, 

2015 yılında BRI ekonomilerinden yapılan toplam ihracatın yaklaşık %80'ini Avrupa ve Orta 

Asya (ECA) ile Doğu Asya ve Pasifik (EAP) gerçekleştirmiştir. ECA bölgesi nihai mal 

ihracatında daha önemli paya sahipken, EAP bölgesi ara mal ihracatında daha büyük paya 

sahiptir (Boffa, 2018: 8). Bölgeler arasındaki farklılıklar dikkate alındığında, BRI tarafından 

gerçekleştirilen ihracattaki çarpıcı büyümenin bir kısmı, bu iki bölgede bulunan dinamik 

ekonomilerden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, BRI ülkeleri arasında (bölge içi olarak 

da adlandırabilir) ticaret yükselişe geçmiş ve bu artış çoğunlukla EAP ekonomilerinin ara 

mallar için yüksek talebi ve arzından kaynaklanmıştır. BRI ihracatı için en önemli sektörler 

bilgisayar ve elektronik sektörleridir. Bu sektörlerin önemi EAP bölgesinin ağırlığından 

(%58) kaynaklanmaktadır (Boffa, 2018: 3).  

BRI ülkelerinin dünya ithalatı içindeki payı Tablo 5‟te yer almaktadır. Bu tabloya göre BRI 

ülkelerinin gün geçtikçe birbirlerinden daha fazla ara mal ithal ettikleri, BRI üyesi olmayan 

ülkelerden ithalatında ise keskin düşüşler yaşandığı görülmektedir. 

Tablo 5. BRI Ülkelerinin Dünya İthalatı içindeki Payı, 1995-2015 (%) 
Ülkeler 1995 2000 2005 2010 2017 

BRI Ülkeleri 32,8 38,8 44,2 46,8 47,9 

BRI Dışı Ülkeler 67,2 61,2 55,8 53,2 52,1 

Kaynak: Baffo, 2018: 9. 

BRI dışı ülkelerden ithalattaki düşüşün arkasında özellikle EAP bölgesinin artan ara mal 

talebinden kaynaklanmıştır. BRI ülkelerinin ara ve nihai mal ithalatının payları Tablo 6'da 

görülmektedir. 

Tablo 6. BRI Ülkelerinin Ara ve Nihai Mal İthalatındaki Payları, 1995-2015 (%) 
Mallar Ülkeler 1995 2000 2005 2010 2015 

Ara Mal 
BRI Ülkeleri 32,8 38,2 45,0 46,8 51,7 

BRI Dışı Ülkeler 67,2 61,8 55,0 53,2 48,3 

Nihai Mal 
BRI Ülkeleri 51,3 52,9 50,3 50,3 49,7 

BRI Dışı Ülkeler 48,7 47,1 49,7 49,7 50,3 

Kaynak: Baffo, 2018: 6. 

Brüt ticaret verileri incelendiğinde üretim ilişkilerinin önemi hakkında yeterli bilgi 

edinilememektedir. Üretim bağlantıları ve katma değer açısından konu ele alındığında 

öncelikle küresel değer zincirinin tanımlanması faydalı olacaktır. Küresel değer zincirleri 

(GVC), bir ürüne, tasarım, üretim, taşımacılık, dağıtım ve perakende satışından geçen nihai 

tüketimine kadar oluşan katma değerdir. Günümüzde, bir ürünün yaşam döngüsü artık tek bir 

firma ile sınırlı değildir. Firmalar işletme fonksiyonlarında uzmanlaşmış ve nihai tüketiciye 

hizmet verebilecek farklı görevleri üstlenmiştir. Firmalar bu süreçte karşılaştırmalı 

üstünlüklere uygun şekilde uzmanlaşmaktadırlar. 

Katma değer sürecinde, yerli ve yabancı üretime katkıda bulunan tüm faktörlere yeniden 

ödeme yapılmaktadır. Son yıllarda, ulaşım ve iletişim maliyetlerindeki düşüş nedeniyle, değer 

zincirleri ayrıştırılmış olup, belirli bir coğrafi bölgeye bağlı değillerdir. Firmalar, çeşitli ticari 

işlevler için hem yabancı hem de yerli taşeronları kullanır ve tedarik eder. Bunu yaparken, 

zincirin en üstündeki firma sonuçta nihai bir ürün veya hizmeti ihraç eder ve brüt ihracat 

rakamlarındaki tüm ara adımları iki katına çıkarır. Bu nedenle Leontief ülkeler ve endüstriler 

arasındaki nihai mal üretimi için ara mal talebine odaklanan bir analiz yapmıştır. 

Koopman (2014) ve Wang (2013) küresel değer zincirinde alıcı ve satıcılar arasındaki 

ilişkilerin karmaşık bir yapıya sahip olması nedeni ile bahse konu ölçümlerin ihracat ve ithalat 

bazındaki dikey uzmanlaşma verileri ile ölçülmesinin daha doğru olacağını önerisinde 

bulunmuştur. Leontief tarafından yapılan analizde ülkelerin girdi-çıktı tabloları incelenerek 
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bir ülkenin yaratmış olduğu katma değer ve bahse konu ülkenin ticaret ortaklarından ne kadar 

yarar sağladığı ölçülebilmektedir. Bahse konu analiz, ticaret akışlarına gömülü dikey 

uzmanlaşma derecesinin belirlenmesine izin verir. Bu da GVC ticaretinin bu ekonomiler 

arasında yaygın olup olmadığını ortaya çıkarır. BRI ülkeleri kapsamında Çin ve Rusya kilit 

rol oynayan ülkelerdir.  

6. Çin ve BRI Ülkelerinin Ticari İlişkileri 

BRI ekonomileri arasındaki ticaret entegrasyonu büyük ölçüde artmıştır. Bölgesel ihracat 

1995 yılında %30,6 iken, 2015'te % 43,3'e yükselmiştir. Brüt ihracattaki artış, çoğunlukla ara 

mallardan kaynaklandığı için, BRI ekonomileri arasında bölgesel üretim ağlarını 

geliştirmektedir (Boffa, 2018: 1). 

1995-2015 döneminde Çin‟in ikili ticaret ilişkilerinin dinamiğinin karakteristik özellikleri ve 

Çin‟in yaşadığı ticaret şoklarının BRI ülkelerinin ihracatına olan etkileri Tablo 7 ve 8'de  

görülmektedir. 1995 ve 2015 yılları arasında, BRI ülkeleri Çin‟in ihracat gelirlerinin üçte 

birini oluşturmuştur. Bu ülkeler Çin için ihracat pazarı olarak daha çok önem arz etmektedir. 

Çin‟in bu ülkelerden olan ithalatı son yıllarda artış trendinde olsa da bu ülkelerin Çin‟in 

ithalatına olan etkileri ikinci planda kalmaktadır.  

Tablo 7. BRI Ülkelerinin Çin ile Olan Ticaretinde Açık Veren Ülkeler (1995-2015) 
 1995 2000 2005 2010 2015 

Brunei Darüsselam -0.72 0.69 1.40 1.70 -3.72 

Kamboçya -1.26 -3.76 -8.09 -11.37 -16.46 

Hong Kong -27.30 -34.86 -58.80 -74.25 -70.73 

Endonezya 0.35 0.80 0.59 -0.36 -1.84 

Singapur -0.92 -2.19 -2.02 -2.49 -5.56 

Tayvan, Çin - - - - - 

Tayland -0.13 0.20 0.22 0.64 -3.11 

Timor-Leste - - -0.44 -4.49 -7.29 

Vietnam -1.87 -1.34 -5.56 -11.12 -15.84 

Afganistan - - -0.79 -2.18 -2.90 

Bangladeş -0.72 -1.60 -2.86 -5.63 -6.72 

Bhutan -0.06 -0.44 -0.48 -0.78 -0.47 

Hindistan -0.11 -0.09 -0.17 -1.10 -2.23 

Maldivler -0.35 -0.28 -1.65 -1.87 -4.92 

Nepal -1.14 -2.88 -2.15 -4.06 -4.27 

Pakistan -0.62 -0.19 -1.85 -2.13 -3.50 

Sri Lanka -1.20 -1.67 -2.54 -2.08 -3.97 

Bahreyn 0.05 -0.51 -2.13 -4.16 -4.67 

Mısır -0.65 -0.79 -1.54 -2.04 -2.91 

İran -0.05 0.71 1.45 1.67 -0.86 

İsrail -0.08 -0.20 -0.75 -0.92 -0.87 

Ürdün -1.41 -1.92 -6.51 -5.23 -6.62 

Lübnan -1.17 -11.61 -3.37 -4.23 -4.83 

Filistin - -0.14 -0.48 -1.43 -2.03 

Suriye -1.25 -0.89 -2.87 - - 

Birleşik Arap Emirlikleri -1.47 -1.62 -2.88 -5.92 -7.48 

Yemen 4.63 4.92 10.33 3.39 -1.27 

Arnavutluk -0.60 -0.54 -2.37 -1.57 -2.53 

Ermenistan -0.05 -0.02 -0.54 -3.82 -1.28 

Azerbaycan 0.05 -0.33 -1.38 -1.13 -0.65 

Belarus 0.07 0.91 0.54 -1.95 -2.21 

Bosna Hersek -0.01 0.00 -1.25 -2.46 -3.48 

Bulgaristan -0.11 -0.53 -2.09 -0.70 -0.63 

Hırvatistan -0.06 -0.40 -1.83 -2.33 -1.12 

Çekya -0.12 -0.98 -2.54 -6.52 -8.86 

Estonya -0.24 -2.55 -4.07 -3.81 -4.47 

Yunanistan -0.23 -0.56 -0.85 -1.18 -1.37 
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Gürcistan -0.01 -0.09 -0.76 -2.58 -3.53 

Macaristan -0.26 -1.92 -2.93 -4.01 -2.62 

Kazakistan 1.08 2.80 2.07 4.07 -0.04 

Kırgızistan 2.19 -3.26 -13.08 -29.81 -24.21 

Letonya 0.19 -0.40 -1.00 -1.30 -1.53 

Litvanya -0.01 -0.67 -1.45 -1.57 -1.70 

Makedonya -0.10 -0.38 -1.63 -2.06 -2.42 

Moldova -0.01 0.47 -3.50 -5.29 -5.28 

Karadağ - - - -2.89 -5.51 

Polonya -0.31 -0.75 -1.51 -2.99 -4.10 

Romanya 0.36 -0.22 -1.43 -1.68 -1.33 

Rusya 0.37 1.28 0.46 -0.91 -0.24 

Sırbistan - - -1.92 -2.40 -3.16 

Slovakya -0.14 -0.50 -1.31 -2.64 -5.16 

Slovenya -0.23 -0.58 -1.44 -2.87 -3.47 

Tacikistan -0.41 0.38 -5.58 -23.41 -22.26 

Türkiye -0.24 -0.44 -1.23 -1.78 -2.54 

Ukrayna 0.70 1.58 -1.59 -2.54 -1.42 

Özbekistan 0.15 -0.20 1.43 0.26 -1.53 

Kaynak: Baffo, 2018: 53-54. 

Tablo 7 ve 8'den de görüleceği üzere Çin, çoğu BRI ülkesinin ithalat kaynağı olarak önemli 

ticaret partneridir. Tablo 8'e göre Lao, Malezya, Moğolistan, Filipinler, Irak, Kuveyt, Umman, 

Katar, Suudi Arabistan ve Türkmenistan 2015 yılında Çin‟e karşı dış ticaret fazlası 

verebilmektedir. BRI ülkelerinin Çin'le (tek ekonomi olarak ele alındığında) olan ticaretindeki 

toplam açık incelendiğinde, 1995 yılında %1,3 olan açık 2015 yılında %4‟e (BRI GSYH baz 

alınarak) yükselmiştir. Diğer taraftan Çin‟in GSYH‟na göre Çin‟in BRI ülkeleri ile yapmış 

olduğu ticaretten elde ettiği fazla ise bu dönemin son yıllarında azalmaktadır. 

Tablo 8. BRI Ülkelerinin Çin ile Olan Ticaretinde Fazla Veren Ülkeler (1995-2015) 
 1995 2000 2005 2010 2015 

Lao PDR -2.23 -1.82 -3.26 1.51 0.09 

Malezya 0.94 1.20 1.49 2.46 1.31 

Moğolistan 2.21 -4.78 8.28 12.10 20.93 

Filipinler -0.95 0.34 7.07 3.60 0.37 

Irak - - -0.04 1.44 1.88 

Kuveyt 0.02 0.13 0.37 3.62 1.70 

Umman 3.40 16.02 13.71 14.91 18.48 

Katar 0.86 1.96 0.01 0.65 0.99 

Suudi Arabistan -0.24 0.27 2.45 3.45 0.50 

Türkmenistan -0.14 -0.32 -0.88 1.83 17.28 

Kaynak: Baffo, 2018: 53-54. 

Dünya Bankası tarafından 2018 yılında yapılan analizler sonucunda, Çin‟in arz (veya rekabet) 

şoklarının BRI ekonomilerinin çok taraflı ihracatını olumsuz etkilediği ifade edilmektedir. 

Çin‟in BRI ülkelerine ihracatının artması, bu ülkeleri Çin'e bağımlı hale getirerek başlangıçta 

ihracatının gelişmesini olumsuz etkilemiştir. Aksine Çin‟in ithalatının artmasına bağlı olarak 

yaşanan talep şokları, bu ülkelerin ihracatının artmasını olumlu etkilemiştir. Bu dönemde BRI 

ülkelerinin ihracatı Çin‟deki ticaret şoklarından önemli derecede etkilenmiştir. 1995-2015 

yılları arasında Çin‟in talep şoklarının büyüklüğü arz şoklarının büyüklüğünden fazla olmuş 

ve bunun sonucunda Çin‟in ticaret şoklarının toplam etkisi BRI ülkelerinin ihracatını önemli 

derecede pozitif etkilemiştir. Diğer yandan 2005-2015 yılları arasında Çin‟in ticareti ile 

ilişkili olarak meydana gelen rekabet şoklarının etki derecesi artış göstermiştir. Bu şoklar, 

BRI ülkelerinin heterojen yapısına paralel olarak ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre 

değişmektedir. Bu şokların etkisini belirleyen en önemli husus ticaret benzerliğidir (Bastos, 

2018: 38). 
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Çin‟in rekabet şoklarının çok taraflı ihracatı negatif etkilenen ülkeler 1995-2015 yılları 

arasında Bangladeş, Maldivler, Nepal, Pakistan, Bahreyn,  Kuveyt, Azerbaycan ve Bosna 

Hersek iken, 2005-2015 dönemi ele alındığında bahse konu ülkeler Brunei, Bhutan, Katar, 

Letonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman‟dır. Talep şokları tarafından bakıldığında ise 

1995-2015 yıllarını kapsayan dönemde pozitif etkilenen ülkeler Brunei, Kamboçya, 

Endonezya, Singapur, Tayland, Timor-Leste, Hindistan, Bahreyn, Kuwait, Suudi Arabistan, 

Suriye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Estonya, Moldova, Polonya, Romanya, 

Rusya, Ukrayna, Özbekistan ve Yunanistan‟dır. 2005-2015 yılları arasında ise bahse konu 

ülkeler Endonezya, Hindistan, Bahreyn, Kuveyt, Suriye, Ermenistan, Polonya, Rusya, 

Slovenya, Ukrayna ve Moğolistan‟dır. 

Sektörel bazda incelendiğinde Çin‟in negatif arz şoku en fazla “plastik ve kauçuk”, “tekstil ve 

dokuma”, “taş ve cam”, “makine ve elektronik”, “ulaştırma”, gibi Çin‟in önemli ihracat 

sektörlerinde gerçekleşmektedir. Çin‟in pozitif talep şokları ise bitkisel üretim, kimyasallar, 

tekstil ve dokuma,  makine ve elektronik, ulaştırma ve diğer muhtelif sektörlerde önemli 

olmaktadır. 

BRI ülkeleri arasındaki en önemli ticari partneri Çin'dir. Bu ülkeyi Rusya, Endonezya, 

Pakistan, Tayland ve Hindistan izlemektedir. Çin‟in ithalat kaynağı olarak önem arz ettiği 

ülkeler Tacikistan, Kırgızistan, Bangladeş, Kamboçya ve Timor-Leste‟dir. Çin‟in ihracat için 

önemli bir destinasyon olarak önem arz ettiği ülkeler ise Moğolistan, Türkmenistan, Umman, 

Yemen ve Lao‟dur. Çin‟in önemli bir ithalat kaynağı olduğu, fakat uzmanlaşma yapılarının 

Çin‟den çok farklı olduğu ülkeler Tacikistan, Myanmar, Kırgizsitan, Bangladeş, Moğolistan 

ve İran‟dır. Bu ülkelerin ihracat yapısının Çin‟den çok farklı olması her ne kadar Çin için 

önemli ithalat ülkeleri olsalar da onları Çin ile olan ithalat rekabetinden daha az etkilenmesine 

neden olmaktadır. Diğer taraftan ihracat yapısı Çin‟e çok benzeyen Vietnam, Tayland, 

Malezya, Filipinler, Hindistan, Singapur, Endonezya gibi ülkeler, özellikle nihai mallarda Çin 

ile rekabet baskısına daha fazla maruz kalmaktadırlar. 

Üçüncü ülkelerle olan ihracatında Çin ile rekabetten etkilenen BRI ülkeleri Vietnam, Tayland, 

Malezya, Filipinler, Hindistan ve Singapur‟dur. Eğer Çin‟in ihracatı göreli olarak daha pahalı 

hale gelirse (işgücü fiyatlarının artması veya kur etkisi) bu ülkelerin pazar payları artacaktır. 

Tersi olarak Çin‟in teknoloji yatırımları yaparak üretim maliyetlerini düşürmesi ihracatı daha 

rekabetçi yapacak ve bu ülkelerin pazar payları azalacaktır. 

7. Sonuç 

Üretim süreçlerinde yaşanan gelişmeler küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki işbölümü 

ve ticaretin içeriğini değiştirmiştir. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda gelişmiş ülkeler 

özellikle 2008 Küresel Krizi‟nden sonra ekonomik anlamda yavaşlarken başta Çin olmak 

üzere Asya ülkelerinin büyümeleri hızlanmış ve yeni ekonomik yükselen güçler ortaya 

çıkmıştır. 

Çin, 1978‟den bugüne sürdürmekte olduğu ekonomik büyümesinin devamlılığı için orta gelir 

tuzağından kurtulması gerekmektedir. Ayrıca bölgesindeki en büyük ekonomilerden biri olan 

Çin‟in büyümeyi sürdürmesi bölge ülkelerini de yakından etkilemektedir. Bu çerçevede yeni 

arayışlar içerisinde olan Çin 2013 yılında Kuşak ve Yol Projesini dünya kamuoyuna 

duyurmuştur.  

Tarihi İpek Yolu‟nun yeniden canlandırılması olarak adlandırılan BRI projesi, siyasi olarak ve 

Çin‟e bağımlılık, dış ticaret dengelerinin Çin lehine bozulması ve yapılan yatırımların 

maliyetinin elde edilecek faydaları karşılamaması gibi yapısal ekonomik sorunlar 

yaratabilmesinden kaynaklı olarak eleştirilse de Asya, Avrupa ve Afrika‟yı birbirine 

bağlamayı hedefleyen bu proje ticaret maliyetlerinde düşüş meydana getirerek küresel 

ticaretin artmasına neden olacaktır. Dünya Bankası tarafından 2018 yılında yapılan 

ekonometrik analizlere göre BRI ülkelerinde ticaret maliyetinin %1 oranında azaltılmasının 

bu ülkeler arasındaki ticareti %1.7 oranında artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Kapsamındaki 
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ülkelerin çok sayıda ve farklı ekonomik yapı ve gelişmişlik düzeylerinde bulunması nedeni ile 

projedeki tüm ülkelerin projeden eşit yararlanamayacağı herkes tarafından bilinmektedir. 

Küresel değer zincirinde önemli paya sahip Çin ve Rusya bu projeden en fazla faydalanan 

ülke olacaktır.  

Ticaretin geliştirilmesi için ulaştırma yatırımları önem arz etmektedir. BRI kapsamında 

yapılan yatırımlar da uluslararası niteliğe haiz olması nedeni ile projeye dahil olsun ya da 

olmasın tüm ülkeleri etkilemektedir. Ülkeler arasındaki ekonomik ve coğrafi farklılıklar 

nedeni ile proje kapsamındaki ülkelerin bir kısmı yapılan yatırımlardan fayda maliyet 

açısından zararlı çıksa da liberal bir bakış açısıyla ve projenin bütününü genel olarak ele 

aldığımızda tüketicilerin aynı sektör içinde daha fazla ürün çeşitliliğine erişimi; ülkeler ve 

firmalar ise dikey uzmanlaşma yani üretimin çeşitli aşamalarında uzmanlaşarak kazanç elde 

edeceği sonucuna ulaşılmaktadır. 
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