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ÖNSÖZ 

Son yıllarda hızlı değişimin etkisi ve Covid-19 salgın hastalığının 

dayattığı koşullar ile ekonomi disiplini, gerçek dünyanın işleyişini 

aydınlatamaması ve çağımızın başlıca ekonomik ve sosyal zorlukları 

için güvenilir politika rehberliği sağlayamaması gibi nedenler ile 

eleştirilere maruz kalabilmektedir. Bazen Dünyanın çeşitli 

ekonomilerinde bazı politikacılar, ekonomistlere neden krizin 

geldiğini görmediklerini sorabiliyorlar. Böylece politikacılar krizin 

gelişmesine izin veren politika ve düzenleyici değişikliklerdeki 

olumsuzlukların birçoğuna ekonomi yönetimini ve ekonomistleri de 

dahil ederek kendi sorumluluklarında meydana gelen olumsuzlukları 

paylaştırmaktadırlar. Tam bu noktada hızlı olan değişmeler esnasında 

politik olarak nerede yanlış ve hata yapıldığını ortaya koymak 

önemlidir. Ekonomi, politik söylemlerde seçmenlere sunulan baş 

argüman olarak görülmektedir. Bu nedenle ekonominin kurallarını ve 

içinde bulunulan zamanda az da olsa geçmiş dönem kurallarındaki 

küçük yenilikleri bilmek gerekir. Yaşanılan bu çağda küresel değişimi 

toplumsal bir zorunluluk olarak görmek ve politikayı bilgilendirmek 

için daha geniş bir hareket alanı olduğu unutulmamalıdır.  

Ekonomi disiplini hem politika (siyaset) ile koordineli hem de diğer 

sosyal disiplinlerden işletme, felsefe, psikoloji, tarih, sosyoloji ve 

hukuk gibi bilimlerin birçok önemli değişkenini kullanarak ve bu 

disiplinler ile ilişki ağını dışlanmadan gerçek teorik varsayımlardan ve 

modellemelerden öngörü oluşturarak birleştirmeyi başardığında 

eleştirilere cevap verebilir. Aynı zamanda diğer sosyal bilimlerde 
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ekonomi alanında elde edilen bilgileri, küresel değişimdeki 

dinamiklerin araştırılmasıyla insanlığın hizmetine sunulmasına ve 

olumsuz eylemlerin ortadan kaldırılmasına birlikte yardımcı 

olabilirler. 21. yüzyıl ile birlikte teknolojide, iletişimde ve diğer 

alanlarda meydana gelen değişimler multidisipliner olarak yapılan 

çalışmaların Dünyada ilgi gördüğüne ve desteklendiğine işaret 

etmektedir. Bu sebeple kitabın ismi biraz daha kapsayıcı olması 

anlamında “Sosyal Bilimlerde Ekonomi-Politik Yazılar” olarak 

belirlenmiştir. 

Bu kitap, bazı ekonomik metodolojik konuları teorik olarak ve 

ampirik analizler şeklinde gerçeklerle birlikte ulusal ve uluslararası 

çalışmalar olarak ortaya koymaya çalışmaktadır. Bunu yaparken de 

öğrencileri, politika yapıcıları, araştırmacıları ve genel okuyucuyu 

mevcut konular hakkında bilgilendiren, dengeli ve güncel bir sunumla 

ekonomik ve politik hem nitel hem de nicel bir inceleme 

sağlamaktadır. 

“Sosyal Bilimlerde Ekonomi-Politik Yazılar” adlı uluslararası 

nitelikli bu kitapta Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sivas 

Cumhuriyet Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Yalova 

Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Adnan Menderes 

Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep 

İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Fırat Üniversitesinden sosyal 

bilimlerin ekonomi, bankacılık-finans, maliye, turizm, ulaştırma, 

lojistik, işletme, endüstri mühendisliği ve tarih alanında çalışmalar 
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yapan öğretim üyeleri ve elemanları ile Fırat Kalkınma Ajansından ve 

Millî Eğitim Bakanlığından bağımsız araştırmacılar yer almaktadır.  

Bölüm yazarlarının deneyimleriyle ortaya koydukları çalışmalar 

neticesinde oluşturulan “Sosyal Bilimlerde Ekonomi-Politik Yazılar” 

adlı bu kitaptaki konuların kendi alanlarında literatüre önemli katkılar 

sağlamasını ve yeni araştırmaları teşvik etmesini, okuyuculara, 

akademik camiaya ve ilgili sektörlere yol gösterici olmasını temenni 

ederim. Ayrıca okuyanının ve faydalananın çok olmasını dilerim. Bu 

temenniler vesilesiyle kitabın oluşturulmasında emeği geçen tüm 

yazarlara, İKSAD yayınevine ve çalışanlarına, ISPEC yayın ajansı 

çalışanlarına, İKSAD başkanı Mustafa Latif EMEK beyefendiye 

teşekkür ederim. 05.02.2020 

Dr. Öğr. Üyesi Veysel YILMAZ 
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GİRİŞ 

İşsizlik ve enflasyon ekonomilerin en önemli sorunları içerisinde yer 

almaktadır. Philips eğrisi kapsamında işsizlik ile enflasyon oranı 

arasındaki ters yönlü ilişkinin varlığına yönelik literatürde tartışmalar 

bulunmaktadır. Bu çalışmada işsizlik oranı ile enflasyon oranı 

arasındaki ilişki Philips eğrisi kapsamında Türkiye ekonomisinin 

2000-2019 dönemi için zaman serisi analizi ile araştırılmıştır. 

Çalışmanın analiz sonucunda değişkenlerin uzun dönemde 

eşbütünleşik olduğu ve işsizlik oranından enflasyon oranına doğru bir 

nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir.  

İşsizlik ve enflasyon makroekonomik politikaların ana hedefidir ve bu 

ikili refahı düşüren unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İşsizlik ve 

enflasyon değişkenlerinden herhangi birinin daha yüksek seviyesinin 

refah üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Artur Okun işsizlik ve 

enflasyon oranlarının toplamını sefalet endeksi olarak tanımlamıştır. 

İşsizlik ve enflasyon günümüzde de her platformda çok fazla tartışma 

konusu yapılmaktadır. 

Bir ekonomin doğal yapısında, iktisadi dalgalanma sürecinde ve 

özellikle kriz dönemlerinde karşı karşıya olduğu işsizlik ve enflasyon 

gibi iki temel sorunu vardır. Bu sorunlar ikiz sorun olarak da 

isimlendirilmektedir. Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki her daim 

tartışmalı bir konu olmuştur. Ekonomi ile uğraşanlar tarafından 

enflasyon ile işsizlik olgusu arasında bir ilişkinin olduğu geçmiş 

dönem verilerinden faydalanılarak yıllardır ileri sürülmektedir. Bu 
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nedenle, enflasyon ile işsizlik arasındaki içsel bağlantı 

makroekonomin klasikleşmiş konuları arasında yer almaktadır. 

Geçekten de veriler, geçmişte işsizliğin fiyat seviyeleri yükseldiğinde 

daha düşük olduğunu veya başka bir ifadeyle veriler enflasyonun 

olduğu ekonomide düşük işsizlik seviyelerine sahip olduğunu açıkça 

göstermektedir. Enflasyon ile işsizlik arasındaki bu ilişki, uygulamalı 

analizler ile gözlemlenebilir ama kullanılan verilere bağlı olarak farklı 

ve karışık sonuçlar da verir.  

Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkide ve makroekonominin 

vazgeçilmezleri arasında kendi soyadıyla anılan Phillips eğrisi, Alban 

William Housego Phillips’in 1958 yılında yazdığı makalesi ile ortaya 

konulmuştur. Model fiyat istikrarı ve istihdam arasındaki ilişkide bir 

değiş tokuş olduğunu göstermektedir. Enflasyon ve işsizlik arasında 

ters yönlü ilişki, tek denklemli olarak ampirik bir eğri ile gösterilmiştir 

(Phillips, 1958). Daha düşük işsizlik oranına yüksek enflasyon 

pahasına ulaşılır veya tersi durum gibi bir sonuç ekonomi açısından 

istenmeyen bir durumdur. Enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki 

Phillips’in bulguları sonucunda bir tartışma ve bunun politika 

sonuçları üzerine uzlaşılamayan ortam meydana getirmiştir. 

Tartışmalarda birçok iktisatçı enflasyon oranı ile istihdam (işsizlik) 

oranı arasındaki ilişkiye yorum yaparak konuya dair birçok katkıda 

bulunulmuştur. Bu katkılarda artık enflasyon ve işsizlik oranları 

arasında bir seçim yapmak yönünde tercih ortaya çıkmıştır. Bu iki 

kavram arasındaki oran kombinasyonları göz önüne alındığında 

politika yapıcılar bir dizi değiş ve tokuş yapma noktasına geldiler. Bu 
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ilişkinin doğası gereği çok sayıda politika sorunu kapsamlı bir şekilde 

incelenmiş ve tartışılmıştır. Hükümetler enflasyonu düşürmeye 

çalışırlarsa durum ne olacak veya işsizliği azaltmaya çalışırlar ise 

durum ne olacak, enflasyonist politikaların neden kaçınılmaz bir 

işsizlik ve durgunluğa yol açıyor gibi bir sorular ekonomide istikrar 

politikası sağlama konusunda çatışmalı bir ortam meydana getirmiş ve 

getirebilecektir. İstikrar politikası genellikle hem enflasyon hem de 

işsizlikle savaşmaya veya önlemeye yöneliktir. Sonuç olarak politika 

yapıcılar enflasyonu bir miktar düşürmeye çalışırlarsa işsizliğin ne 

kadar artacağını bilmek isterler. Bu ilişki aynı zamanda birçok 

Keynesyen modelinde enflasyon tahmininde anahtar rol 

oynamaktadır.  

Tüm ekonomiler için ideal olan ekonominin başta gelen enflasyon ve 

işsizlik gibi sorunlarından kurtulmaktır. Fakat kısa dönemde bu iki 

sorun arasındaki ters yönlü ilişki, ekonomi için kurtulma durumuna 

imkân vermez. Başka bir ifadeyle kısa dönem için işsizliği artırmadan 

enflasyonu azaltmak, enflasyonu artırmadan işsizliği azaltmak 

mümkün görünmemektedir. Genel itibariyle bir ekonomide işsizlik ve 

enflasyon arasındaki ters yönlü ilişki kısa dönemde kabul görürken, 

uzun dönemde enflasyon ve işsizlik arasında bir değiş-tokuşun 

olmadığına vurgu yapılmaktadır (Yıldırım vd., 2007: 347). 

Çalışmanın yapılmasında enflasyon ve işsizliğin başta gelişmekte olan 

ülkeler olmak üzere tüm dünyada makroekonomik sorunlar arasında 

yer alması ve Türkiye’deki en önemli iki makroekonomik sorun 

olarak devam ediyor olması etkili olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye 
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ekonomisinde enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki 2000-2019 

dönemi için zaman serileri analizi ile incelenecektir. Çalışma, giriş ve 

sonuç bölümleri hariç üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk 

bölümünde enflasyon ve işsizlik kavramının kavramsal çerçevesine, 

ikinci bölümünde enflasyon ve işsizlik ile ilgili yapılan literatür 

çalışmalarına ve üçüncü bölümünde ise analiz yöntemlerine ve yapılan 

analizler neticesinde elde edilen bulgular açıklanacaktır.  

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Her ekonominin tam ve etkin kullanım ile üretimi artırmak gibi temel 

ekonomik sorunlarının yanında birçok makro düzeyde sorunları da 

vardır. Bu sorunlardan iki tanesi ülkelerin genel ekonomisi ile 

doğrudan ve dolaylı olarak insanların yaşam şekillerini 

etkilediklerinden insanoğluna daha yakın sorunlar olarak görülebilir. 

Bu iki sorun enflasyon ve işsizliktir. 

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış olup maliyetlerin 

yükselmesidir. Enflasyon dönemlerinde özellikle fiyatlardaki 

kontrolsüz artış nedeniyle yeniden üretim alanlarını etkilediği için 

zararlı olarak görülür. İşsizlik ise istenmeyen bir durum olup 

çalışmayan ve aktif olarak iş arayan kişi sayısıdır (Çolak, 1996: 

571,597). Bu iki olgu arasında bir ilişki olduğu pek çok ekonomist 

tarafından araştırılmıştır. 1926 yılında enflasyon ve işsizlik arasındaki 

ilişki, enflasyon ile hasıla-istihdam düzeyi şeklinde ABD’li ekonomist 

Irwing Fisher tarafından incelenmiştir. Fisher üretim ve istihdam gibi 

reel değişkenin fiyat düzeyinden bağımsız olmasına rağmen fiyat 
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değişim oranından bağımsız olmadığını belirtmiştir (Ünsal, 2011: 

355).   

Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki, çok daha önceleri de 

incelenmesine rağmen, Yeni Zelandalı iktisatçı A.W. Phillips’in 1958 

yılında yazdığı bir makaleyle kendi soyadı ile anılan Phillips eğrisini 

ortaya koymasıyla literatürde çok tartışılan bir konu olarak ele 

alınmıştır. Phillips, Birleşik Krallıkta önce 1861 ile 1913 dönemi için 

daha sonra ise 1861 ile 1957 dönemini kapsayan veri setlerinde, 

nominal ücretlerin yüzde değişimi ve işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi 

analiz ettiği çalışmasında, veriler arasında negatif yönlü bir ilişki 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. İki dönem içinde yaptığı çalışmada aynı 

sonuca ulaşmıştır. Ücret oranlarındaki yüzde değişimin, işsizlik 

düzeyi ve işsizlik değişim oranı ile açıklanabileceğini iddia etmiştir. 

Kısaca İşsizlik oranı yükseldikçe parasal ücretlerdeki artış oranı 

azalmakta ve bu ilişki zaman içinde istikrarlı bir durum 

göstermektedir (Phillips, 1958: 299). Phillips parasal ücretler ile 

işsizlik arasındaki ilişkiyi ortaya koymasının yanında bu ilişkisinin 

istikrarlı olduğunu tespit etmesi kayda değer bir anlam taşımaktadır. 

Ortaya çıkışından sonra enflasyon tartışmalarının merkezine oturan 

Phillips eğrisine, Lipsey tarafından 1960 yılında teorik bir içerik 

kazandırılmıştır. Lipsey eğriyi basit bir işgücü piyasası modeliyle elde 

etmiştir (Ünsal, 2011: 370-371).  

Samuelson ve Solow (1960) tarafından 1960 yılında yaptıkları çalışma 

ile Phillips eğrisi popüler hale gelmiştir. Çalışmalarında Phillips 

tarafından ortaya konulan sonuçtan hareket ederek işsizlik ve 
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enflasyon oranları arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğunu tespit 

etmişlerdir. İkili Phillips eğrisinin içeriğindeki parasal ücretteki 

değişme yerine enflasyon oranını kullanmıştır. Böylece Phillips 

eğrisini, enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiye 

dönüştürmüşlerdir. Daha sonraki tartışmalarda ve çalışmalarda 

enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişki ve bunun ötesinde 

Phillips eğrisinin bir ekonomi politikası aracı olarak görülmesi 

konunun önem kazanmasında etkili olmuştur. 

1960’lı yıllarda yapılan bu çalışmalar ile Phillips eğrisinin enflasyon 

ile işsizlik arasındaki negatif yönlü ilişkisi olduğu kabul görmüştür. 

Enflasyon ile işsizlik arasındaki bu ters yönlü ilişkinin kabul edilip 

gelişimine bakıldığı zaman üç aşamanın olduğu görülür. Milton 

Friedman’da bunu 1977 yılındaki çalışmasında, son 20 yılda 

enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki ile ilgili profesyonel görüşler iki 

aşamadan geçti ve şimdi üçüncü aşmaya girmeye başladı görüşüyle 

ifade etmiştir. Freadman’a göre birinci aşama, istikrarlı bir değiş 

tokuşun (sabit bir Phillips eğrisi) kabul edilmesiydi. İkinci aşama, kısa 

vadeli Phillips eğrisini değiştiren bir değişken olarak enflasyon 

beklentilerinin ve dikey uzun vadeli Phillips eğrisinin yerini belirleyen 

doğal işsizlik oranının getirilmesiydi. Son aşama ise enflasyon ve 

işsizlik arasındaki açık pozitif ilişkinin ampirik olgusundan 

kaynaklanmasıydı (Friedman, 1977: 451).  Aslında bu üç aşama açık 

bir dille şu şekilde ifade edilebilir (Yıldırım vd., 2007: 369-370):  
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➢ Birinci aşama, Phillips, Lipsey, Samuelson ve Solow tarafından 

Phillips eğrisinin şekillendirildiği enflasyon oranı ile işsizlik oranı 

arasında ters yönlü ve istikrarlı bir ilişkinin bulunduğu 

varsayımından hareket edildiği aşamadır. 

➢ İkinci aşama, Phillips eğrisinin kısa ve uzun dönemli ayrımını 

yapan Milton Friedman ve Edmund Strothe Phelps tarafından 

geliştirilmiş olan doğal işsizlik oranı hipotezinin kabul edildiği 

aşamadır. 

➢ Üçüncü aşama ise Phillips eğrisine rasyonel beklentiler okulunca 

yapılan enflasyon ile işsizlik arasında sistematik bir ilişkinin 

olmadığını iddia eden eleştirilerin olduğu aşamadır. 
 

Phillips eğrisinin ekonomi politikası tartışmalarında popüler bir araç 

olmasıyla ortaya konulan ilişkinin istikralı olup olmadığı ve bu 

değişkenler arasındaki ilişkinin uzun dönemde geçerli olup olmadığı 

sorgulanmaya başlanmıştır. Milton Friedman (1968) ve Edmund 

Strothe Phelps (1968)’in ayrı ayrı yapmış oldukları çalışmalarda 

ortaya attığı bu sorular Phillips eğrisi üzerindeki tartışmalara farklı bir 

boyut kazandırmıştır. İkili Phillips eğrisinin sadece kısa dönemde 

uygulanabilir olduğunu ve uzun dönemde enflasyonist politikaların 

işsizliği azaltmayacağını iddia ettiler. Uzun dönemde tam olarak 

beklenen enflasyon oranının reel etkilerinin özelikle var olan istihdam 

düzeyinde (doğal işsizlik) hiçbir etkisinin bulunmayacağını 

belirtmişlerdir. Bu nedenle uzun dönem Phillips eğrisi, durağan 

durumdaki enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkidir. Friedman ve 
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Phelps’in analizlerinde Phillips eğrisinde uzun ve kısa dönem 

arasındaki fark intibakçı beklentiler varsayımın bir sonucudur.  

1970’li yıllardaki stagflasyon deneyimi, yüksek enflasyon ve yüksek 

işsizliğin aynı anda olması, Phillips eğrisinin istikrasız olduğunu 

ortaya koymuştur. Rasyonel beklentiler teorisyenleri bu durumu kısa 

dönemde de Phillips eğrisinin dikey olabileceği şeklinde 

açıklamışlardır. Keynesyen iktisatçılar enflasyon ile işsizlik arasındaki 

ilişkiyi Phillips eğrisi analizi üzerinde değerlendirmektedirler. 

Ekonomist analistler arasındaki baskın görüş, işsizlik uzun dönemde 

yapısal değişenlere bağlıyken, enflasyonun ise parasal bir olgu olması 

nedeniyle enflasyon ve işsizlik arasında uzun dönemli bir değiş 

tokuşun olmadığını ancak kısa dönemde ise bir değiş tokuşun olduğu 

yönündedir (Turner vd., 2001: 173). 

2.LİTERATÜR 

 

Gerçek anlamda enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkiyi inceleyen 

literatür, 1958 yılında Phillips (1958) tarafından ufuk açıcı 

makalesinin yayınlanmasıyla ortaya çıkmıştır denilebilir. O zamandan 

günümüze kadar enflasyon ile işsizlik konusu merkezi bir politika 

meselesi ve makroekonomik analiz için klasik bir konu haline 

gelmiştir. Enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkide tartışılan konunun 

kısa veya uzun vadede olumlu ya da olumsuz etkilerinin olup 

olmadığıdır. Çalışmaların büyük çoğunluğunda enflasyon ile işsizlik 

arasındaki ilişki Phillips eğrisi çerçevesinde değerlendirilerek birçok 

ülkede farklı dönemlerin ele alındığı çalışmaların yapıldığı 

görülmektedir. Birçok çalışmada sonuçlar Phillips eğrisinin 
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geçerliliğine kanıtlar getirmektedir. Türkiye içinde enflasyon ile 

işsizlik arasındaki ilişki konusunda birçok çalışma yapılmıştır. 

Çalışmalarda enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki ve bu ilişkisinin 

yönü belirlenmeye çalışılmıştır. 

Uysal ve Erdoğan (2003), Türkiye’de 1980-2002 dönemini kapsayan 

enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkiyi regresyon analizleri kullanarak 

araştırmışlardır. Analiz neticesinde, 1980-1990 döneminde enflasyon 

ile işsizlik arasında pozitif bir ilişki ve 1991-2002 döneminde iki 

değişken arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Bayrak ve Kanca (2013) Türkiye ekonomisinde 1970 ile 2010 

yıllarına ait dönem için işsizlik oranı ve enflasyon oranı verileriyle 

Phillips eğrisinin geçerli olup olmadığını inceledikleri çalışma 

yapmışlardır. Çalışmada eşbütünleşme testini kullanarak Blanchard ve 

Gali modeli ve EKK yöntemiyle tahminde bulunmuşlardır. Elde 

ettikleri sonucu ise şu şekilde açıklamışlardır: Türkiye ekonomisi için 

Phillips eğrisi uzun dönemde geçerli değil iken kısa dönemde 

enflasyon ile işsizlik arasında bir değiş tokuş veya takasın var olduğu 

yönünde bir tespitte bulunmuşlardır.  

Petek ve Aysu (2017), Türkiye için 1980-2015 dönemini kapsayan 

enflasyon ve işsizlik oranları verisine VAR modelini ve Granger 

Nedensellik Testini uygulayarak enflasyon oranından işsizlik oranına 

ve işsizlik oranından enflasyon oranına nedensel bir ilişki olmadığı 

sonucuna varmışlardır. Kısaca, işsizlik enflasyonun, enflasyonda 

işsizliğin nedeni değildir demişlerdir.  
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Karahan ve Çağlarırmak Uslu (2018) Türkiye için yaptıkları 

çalışmada, 1996-2016 dönemi için ARDL yöntemini kullanarak 

enflasyon ile işsizlik arasında uzun dönemde değiş-tokuş ilişkisinin 

olduğunu, Kalman Filtresi modelini de kullanarak enflasyon 

hedeflemesi rejimi uygulanmasından sonra işsizliğin enflasyon 

üzerindeki etkisinin önemli derecede arttığını belirtmişlerdir. Dereli 

(2019) yaptığı çalışmada, Türkiye için 1988-2017 dönemi için elde 

ettiği enflasyon ve işsizlik verilerine Augmented Dickey Fuller (ADF) 

ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri ile ARDL sınır testi 

analizlerini uygulayarak koentegrasyon ilişkisini araştırmıştır. 

Türkiye’de enflasyon ve işsizlik arasında analize konu olan dönem 

için koentegrasyon ilişkisini tespit ettiğini belirtmiştir.   

Özer (2020) Türkiye için yaptığı çalışmada, 2006 ile 2017 

dönemindeki enflasyon ve işsizlik oranları arasında uzun dönemli 

ilişkiyi Fourier yaklaşımı ile incelemiştir. Fourier eşbütünleşme 

testinde uzun dönemde işsizliğin enflasyonu etkilediğini ancak 

enflasyonun işsizliği etkilemediğini ifade etmiştir. Dinamik en küçük 

kareler yöntemindeki analizinde uzun dönemli katsayıları tahmin 

ederek işsizlik oranında meydana gelecek bir birimlik artış, uzun 

dönemde enflasyon oranında 0.23 birimlik bir azalma meydana 

getirdiğini ifade etmiştir. Bu nedenle de Phillips eğrisinin Türkiye’de 

geçerli olduğunu belirtmiştir. 

Kopuk (2020) 1988-2019 yılları arasını kapsayan çalışmasında 

enflasyon ve işsizlik kavramlarının Türkiye ekonomisindeki etkisini 

tespit etmeyi amaçlandığı çalışmasında Johansen Eşbütünleşme testi, 
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Granger Nedensellik testi, FMOLS, CCR ve DOLS yöntemlerini 

kullanmıştır. Johansen Eşbütünleşme test sonucuna göre değişkenlerin 

bütünleşik olduğunu ve hata düzeltme modeliyle dengede meydana 

gelen bozulmaların 4 dönem sonra tekrar dengeye geleceğini 

belirtmiştir. Granger Nedensellik testinde ise enflasyondan GSYİH’ye 

ve enflasyondan işsizliğe doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 

tespitinde bulunmuştur. Analizde son olarak da FMOLS, CCR ve 

DOLS yöntemleri ile uzun dönemli katsayılar hesaplayarak sırasıyla 

enflasyon oranlarında yaşanan %1’lik bir artışın GSYİH’de %0.685, 

%0.684 ve %0.837 oranında azalttığını gözlemlemiş, DOLS 

yönteminde işsizlikte yaşanan %1’lik bir artışın GSYİH’yi %1.836 

oranında azalttığını iddia etmiştir. 

Üçdoğruk Birecikli ve Yalçın Kayacan (2020) 1998 yılının birinci ve 

2016 yılının ikinci çeyreğine kadar olan dönemde Türkiye’nin GSYH, 

işsizlik ve enflasyon verilerini, gözlenemeyen bileşen modellerini 

kullanarak Phillips Eğrisinin tahminlemesini yapmıştır. Sonuç olarak 

elde ettiği bulgular ile Türkiye için Phillips eğrisinin geçerli olmadığı 

görüşüne yer vermiştir. Atgür (2020) Türkiye’de enflasyon ile işsizlik 

ilişkisinde Phillips eğrisinin geçerliliğini incelemeyi amaçladığı 

çalışmasında, 1988-2017 dönemine ait yıllık veri setini ve yöntem 

olarak da en küçük kareler tahmini ve Johansen eşbütünleşme testini 

kullanmıştır. Türkiye’de 1988-2017 döneminde enflasyon ile işsizlik 

arasında bir ilişki olduğunu ve Phillips Eğrisinin anılan dönem için 

Türkiye’de geçerli olduğunu belirtmiştir. 
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Alancıoğlu (2020) Türkiye’de 2005:1 ile 2019:12 zaman aralığı için 

enflasyon ve istihdam arasındaki nedensellik ilişkisini test ettiği 

araştırmasında, durağanlık için Carrion-i-Silvestre, Kim ve Perron 

ikinci nesil birim kök testi uygulamıştır. Seriler arasında uzun dönem 

ilişkiyi ise Maki çoklu yapısal kırılma eşbütünleşme testiyle 

denemiştir. Ayrıca seriler arasında nedensellik ilişkisinde Rolling 

Window nedensellik testini kullanmıştır. Sonuç olarak da istihdamın 

pozitif şoklarından enflasyondaki negatif şoklarına, istihdamın negatif 

şoklarından enflasyondaki negatif şoklara ve enflasyonun pozitif 

şoklarından istihdamın pozitif şoklarına yönelik bir nedensellik tespit 

ettiğini belirtmiştir. Değişkenler arasında uzun dönemli ilişki 

olmadığını ve enflasyon kısa dönemde işsizlik veya istihdam üzerinde 

etkili tespitinde bulunmuştur. 

3.VERİ SETİ, MODEL VE EKONOMETRİK ANALİZ 

 

Çalışmada enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki Türkiye açısından 

araştırılmıştır. Çalışmada bu ilişkisinin araştırılmasında birim kök 

testi, eşbütünleşme testi, nedensellik testi ve VAR (Vektör Otoregresif 

Model) analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda 

çalışmada öncelikli olarak ADF birim kök testi kullanılarak serinlerin 

durağanlıkları araştırılmıştır. Sonrasında değişkenler arasında uzun 

dönemli bir ilişkinin var olup olmadığının tespiti için Johansen 

eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Daha sonra değişkenler arasındaki 

nedensellik ilişkisi Granger nedensellik testi ile incelenmiştir. Son 

olarak VAR modeli kurulup Etki-Tepki ve Varyans ayrıştırma 
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analizleri yapılmıştır. Çalışmanın modeli (1) nolu denklemde yer 

almaktadır.      𝑖𝑜𝑡 = 𝑐 + 𝑏1𝑒𝑛𝑓𝑡 + 𝑢𝑡                    (1)   
 

Çalışmada Türkiye’nin 2000-2019 dönemine ait yıllık işsizlik oranı ve 

enflasyon oranı verileri kullanılmıştır. Verilerden hem işsizlik oranı 

hem de enflasyon oranı verileri yıllık % değişimi göstermektedir. 

Çalışmada yer alan değişkenlere ait veriler Türkiye İstatistik Kurumu 

veri tabanından elde edilmiştir. Analizde kullanılan io ve enf 

kısaltmaları, sırasıyla işsizlik oranı ve enflasyon oranı değişkenlerini 

ifade etmektedir. Bunlardan işsizlik oranı (io) bağımlı değişken olarak 

enflasyon oranı (enf) bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. 

Analizler için Eviews 10 programı kullanılmıştır. Değişkenlerin 

zaman içindeki değişimleri şekil 1’de sunulmuştur.  

 

Şekil 1: 2000-2019 Dönemi Enflasyon ve İşsizlik Oranı Değişkenlerinin Grafiği 

Şekil 1’de yer alan enflasyon ve işsizlik oranı değişkenlerine ait 

grafiğe bakıldığında 2001 yılında yaşanan krizle birlikte %70’e 

yaklaşan enflasyon oranı 2002 yılı itibariyle düşüşe geçmiştir. 2004 
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yılından itibaren genel olarak %10’un altında seyreden enflasyon 

oranı 2017’den sonra yükselişe geçmiştir. İşsizlik oranı ise 2010-2019 

yıllara arasında %14 ile en yüksek orana 2009 yılında ulaşmıştır. 2009 

yılından sonra düşüş sergileyen işsizlik oranı 2019 yılında tekrar %14 

seviyelerine yaklaştığı görülmektedir.     

Zaman serisi analizlerinde durağanlık kavramı önem arz etmektedir. 

Serilerin durağan olmaması sorunu zaman serileriyle çalışılırken 

genelde karşılaşılan bir durumdur. Sahte regresyon sorununa neden 

olan bu durumun tespiti ve ortadan kaldırılabilmesi için öncelikle 

serilerin durağanlıkları incelenmektedir. Çalışmada kullanılan serilerin 

durağan olup olmadıklarının ADF (Augmented Dickey-Fuller) birim 

kök testi ile araştırılmıştır. ADF birim kök testine göre durağanlık 

sonuçları tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: ADF Birim Kök Test Sonuçları 

 

 

Değişkenler 

Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitsiz ve Trendsiz 

t- 

Stastistic 
Prob. 

t- 

Stastistic 
Prob. 

t-

Stastistic 
Prob. 

enf 
-1.2948 0.6220 -2.9316 0.1642 -1.1180 0.2347 

io 
-1.2301 0.6516 -2.7020 0.2414 0.5702 0.8352 

Δenf 
-9.1260 0.0000* -8.9352 0.0000* -9.2377 0.0000* 

Δio 
-5.1689 0.0000* -5.1480 0.0000* -5.1355 0.0000* 

* %5 düzeyinde anlamlılığı belirtmektedir. 

Tabloda yer alan ADF birim kök testine sonuçlarına bakıldığında 

enflasyon ve işsizlik verilerinin düzeyde durağan olmadıkları 

görülmektedir. Serilerin birinci farkları alındığında durağan oldukları 
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görülmektedir. Seriler birinci dereceden bütünleşik olduklarından 

dolayı uzun dönemli denge ilişkisini işaret eden eşbütünleşme analizi 

yapılabilir.  

Zaman serileri arasındaki eşbütünleşme ilişkisini tespiti için 

geliştirilen çeşitli eşbütünleşme testleri bulunmaktadır. Çalışmada 

kullanılan seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisini araştırmak için 

Johansen (1988) eşbütünleşme testi kullanılmıştır.  

Johansen eşbütünleşme testi için öncelikle VAR modeli kurularak 

gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda tablo 

2’de uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi yer almaktadır. 

Tablo 2: Gecikme Uzunluğunu Belirlenmesi 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -115.9812 NA   456.0179  11.79812  11.89769  11.81756 

1 -104.3379   19.79360*  213.2781  11.03379   11.33251*  11.09210 

2 -99.23784  7.650085   194.3540*   10.92378*  11.42165   11.02097* 

3 -97.38021  2.414911  250.6462  11.13802  11.83503  11.27409 

4 -96.28258  1.207397  361.8773  11.42826  12.32442  11.60320 

 

Tablo 2’de uygun gecikme uzunluğunu belirleyebilmek için kullanılan 

Schwarz bilgi kriterine (SC) göre uygun gecikme uzunluğu 1 olarak 

belirlenmiştir.  
 

Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisinin tespitine yönelik olarak 

belirlenen gecikme uzunluğunda Johansen eşbütünleşme test sonucu 

tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3: Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Hipotez Maksimum Özdeğer 

Testi 
Hipotez İz Testi 

H0 
Hipot

ez 

H1 
Hipot

ez 

Test 
İstatisti

ği 

%5 

Kriti
k 

Değe
ri 

Olasıl
ık 

Boş 
(H0) 
Hipot

ez 

H1 
Hipot

ez 

Test 
İstatisti

ği 

%5 

Kriti
k 

Değe
ri 

Olasıl
ık 

r=0 r=1  13.88 11.22  0.01 r=0 r≥1  13.94  2.32  0.02 

r≤1 r=2  0.06  4.12  0.83 r≤1 r≥2  0.06  4.12  0.83 

 

Tablo 3’teki hem maksimum özdeğer testi hem de iz testi sonuçlarına 

göre hesaplanan maksimum özdeğer ve iz testi istatistiklerinin kritik 

değerlerle karşılaştırılması sonucunda %5 anlam düzeyinde 1 adet 

eşbütünleşme vektörünün bulunduğu görülmektedir. Buna göre 

işsizlik ve enflasyon değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin 

olduğu tespit edilmiştir.  

Sims (1980) tarafından geliştirilen VAR (Vektör Otoregresif 

Modelleri) modelleri tek değişkenli otoregressif modellerin 

genelleştirilmesiyle elde edilmiştir. VAR modelleri, yapısal modele 

herhangi bir kısıtlama getirmeksizin dinamik ilişkileri vermesinden 

dolayı zaman serilerinde sıklıkla kullanılmaktadır (Mucuk ve 

Alptekin, 2010:162). Çalışmada VAR modelinde elde edilen sonuçlar 

tablo 4’te yer almaktadır.  
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Tablo 4: VAR Modeli 

Değişkenler D(IO) D(ENF) 

D(IO(-1)) 0.0468 -4.9372 

t-istatistiği [ 0.1763] [-2.3811] 

   

D(ENF(-1)) 0.0118 -0.4593 

t-istatistiği [ 0.4979] [-2.4678] 

C 0.2940 -3.1265 

t-istatistiği [ 0.9070] [-1.2364] 

R² 0.0164 0.4168 

F İstatistiği 0.1425 6.0761 

 

VAR modeli ile hesaplanan katsayıların yorumlanması oldukça 

karmaşık ve zor olmasından dolayı etki tepki analizi ve varyans 

ayrıştırması yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Fakat yapısal olarak 

VAR modelinin bir sorununun olup olmadığını araştırmak için LM 

(otokorelasyon), white farklı varyans ve normal dağılım testleri 

yapılmıştır. 

Tablo 5: Otokorelasyon Test Sonuçları 
Gecikme Uzunluğu LM İstatistiği Olasılık 

 1 6.9617 0.1379 

2 6.2592 0.1806 

3 1.0164 0.9073 

4 0.6866 0.9530 

5 0.6849 0.9532 

6 0.8752 0.9281 

7 0.8697 0.9289 

8 8.0685 0.0891 

9 9.1494 0.0575 

10 5.0363 0.2836 

11 3.8176 0.4313 

12 0.4440 0.9787 
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Tablo 5’te yer alan LM testi sonucuna göre tüm gecikme 

uzunluklarında olasılık değerleri 0.05 anlamlılık düzeyinden büyük 

olduğundan modelin otokorelasyon sorunu bulunmamaktadır. Ayrıca 

tablo 6’da hata terimlerinin varyansının bütün örneklem için sabit olup 

olmadığının tespiti için yapılan White testi yer almaktadır.    

Tablo 6: White Test Sonucu 

Ki- Kare  Serbestlik Derecesi Olasılık  

 8.5590 15  0.0570 

 

Olasılık değeri, 0.05 anlamlılık düzeyinden büyükse değişen varyans 

sorunu yoktur. Tablo 6’daki 0.0570 olasılık değeri 0.05 anlamlılık 

düzeyinden büyük olduğundan modelin değişen varyans sorunu 

bulunmamaktadır. Hataların normal dağılıma sahip olup olmadığının 

tespiti için yapılan Jarque-Bera normal dağılım testi tablo 7’de yer 

almaktadır. 

Tablo 7: Jarque-Bera Test Sonucu 

Bileşen  Jarque-Bera Serbestlik Derecesi Olasılık 

1  0.163878 2  0.9213 

2  0.763197 2  0.6828 

Joint  0.927075 4  0.9206 

 

Tablo 7’deki hataların normal dağılıma sahip olup olmadığının tespiti 

için yapılan Jarque-Bera normal dağılım test sonucu hataların normal 

dağılımlı olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Ayrıca Oluşturulan 
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VAR modelinin istikrarlı bir yapıya sahip olup olmadığı incelemek 

için AR Karakteristik Polinomunun Ters Köklerine ait grafik şekil 

2’de sunulmuştur. 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 
Şekil 2: AR Karakteristik Polinomunun Ters Kökleri 

 

Şekil 2’de yer alan grafikte gösterilen AR karakteristik polinomunun 

ters kökleri, birim çember içerisinde yer alması kurulan VAR 

modelinin istikrarlı olduğunu göstermektedir. 

Enflasyon ile işsizlik oranlarının birbirlerini dönemler itibariyle 

etkileyip etkilemediğinin tespiti için Granger nedensellik testi 

yapılmıştır. VAR modeli tahmininden elde edilen Granger nedensellik 

sonuçları tablo 8’de sunulmuştur.   
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Tablo 8: Granger Nedensellik Test Sonuçları 

H0 Hipotezleri Gecikme 
Ki-Kare 

Değeri 
Olasılık Karar 

Enflasyon İşsizliğin 
Granger Nedeni Değildir 

1 0.0559 0.8130 Kabul 

İşsizlik Enflasyonun 
Granger Nedeni Değildir 

1 5.3906 0.0202 Red 

 

Tablo 6’daki VAR tahmininden elde edilen Granger nedensellik testi 

sonucuna göre %5 anlamlılık düzeyinde işsizlik enflasyonun Granger 

nedeni değildir şeklinde kurulan H0 hipotezi reddedilmiş iken 

enflasyon işsizliğin Granger nedeni değildir şeklinde kurulan H0 

hipotezi kabul edilmiştir. Buna göre işsizlikten enflasyona doğru tek 

yönlü bir Granger nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.  

Granger nedensellik testi sonrası VAR modeli kapsamında etki tepki 

analizi ve varyans ayrıştırma analizi yapılmıştır. Etki tepki analizi 

şokların hangi değişkende meydana geldiğini ve bu şoklara 

değişkenlerin ne yönde tepki vereceği incelenmektedir. Yani etki tepki 

analizi ile değişkenlerden birine bir birimlik şok uygulandığında diğer 

değişken veya değişkenlerin bu şoka verdiği tepkiler grafikler 

yardımıyla incelenmektedir. Varyans ayrıştırma analizi ise incelenen 

değişkenlerin her birinin varyansında meydana gelen değişmenin 

yüzde kaçının kendi gecikmeleriyle, yüzde kaçınınsa diğer değişkenler 

tarafından açıklandığını araştırmaktadır (Akyüz, 2018:185). Bu 

kapsamda değişkenlerin etki tepki analizine ait grafikler şekil 3’te 

sunulmuştur.   
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Şekil 3: Etki Tepki Analizi Sonuçları 

Etki tepki analizinin sonuçlarının yer aldığı şekil 3’te işsizlikteki bir 

birimlik şoka enflasyonun gösterdiği başlangıçtaki tepki negatif yönde 

gerçekleşmiş ve bu tepki 4. dönemden sonra kaybolmuştur. 

Enflasyondaki bir birimlik şoka işsizliğin gösterdiği tepki başlangıçta 

pozitif iken daha sonra dalgalı seyir göstermiş ve bu tepki 4. 

dönemden sonra zayıflamıştır. Etki tepki analizi sonrası yapılan 

varyans ayrıştırma analizi sonuçları tablo 9’da sunulmuştur.   
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Tablo 9: Varyans Ayrıştırma Analizi Sonuçları 

 
 

S.E 

 

D(IO) 

 

 

D(ENF) 

Dönem İşsizlik Oranı Varyans Ayrıştırması Sonuçları 
1  1.409339  100.0000  0.000000 

2  1.417398  99.15614  0.843863 

3  1.420889  99.01744  0.982558 

4  1.421349  99.00324  0.996759 

5  1.421393  99.00199  0.998008 

6  1.421397  99.00189  0.998111 

7  1.421397  99.00188  0.998119 

8  1.421397  99.00188  0.998120 

9  1.421397  99.00188  0.998120 

10  1.421397  99.00188  0.998120 

Dönem Enflasyon Oranı Varyans Ayrıştırması Sonuçları 
1  10.99300  0.619945  99.38006 

2  14.15240  27.38908  72.61092 

3  14.56317  30.11401  69.88599 

4  14.60371  30.38356  69.61644 

5  14.60723  30.40734  69.59266 

6  14.60752  30.40931  69.59069 

7  14.60755  30.40947  69.59053 

8  14.60755  30.40948  69.59052 

9  14.60755  30.40948  69.59052 

10  14.60755  30.40948  69.59052 

 

Tablo 9’daki işsizlik oranının varyans ayrıştırma analizinin sonucuna 

göre 10. dönemin sonunda enflasyon oranı işsizlik oranının yaklaşık 

%1’ini açıklamaktadır. Enflasyon oranının varyans ayrıştırma 

sonucuna göre ise 10. dönemin sonunda işsizlik oranı enflasyon 

oranının %30.4’ünü açıklamaktadır.  
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SONUÇ 

Bir ekonomide ekonomik istikrar veya istikrarsızlığın göstergeleri 

olarak enflasyon ve işsizlik oranları yakından takip edilmektedir. 

Toplumsal refah üzerinde olumsuz etkilerinden dolayı söz konusu 

değişkenler politika yapıcılar tarafından dikkate alınmaktadır. 

Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu değişkenlerin 

oranları gelişmiş ülkelere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu 

kapsamda politika yapıcılar için işsizlik ve enflasyon oranlarının 

düşürülmesi önem taşımaktadır. Ekonomi politikalarının 

belirlenmesinde doğru kararların verilebilmesi için işsizlik ve 

enflasyon arasındaki ilişkinin bilinmesi gerekmektedir. Philips’in 

açıkladığı işsizlik ile enflasyon arasındaki ters yönlü ilişkiye göre 

işsizliği ve enflasyonu aynı anda azaltmak mümkün değildir. İşsizliği 

önlemeye yönelik politikalar enflasyonu arttırmakta iken enflasyonu 

azaltmaya yönelik politikalar ise işsizliği arttırmaktadır. Philips 

tarafından ortaya konulan bu ilişkiyi araştırmak üzere literatürde çok 

fazla çalışma yapılmıştır.   

Çalışmada Türkiye’nin 2000-2019 dönemi için enflasyon ile işsizlik 

ilişkisi analiz edilmiştir. Bu kapsamda analiz için öncelikle ADF birim 

kök testi yapılarak değişkenlerin durağanlıkları araştırılmıştır. 

Sonrasında değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisinin tespiti için 

Johansen eşbütünleşme testi yapılmıştır. Eşbütünleşme testi 

sonrasında VAR modeli kurulup değişkenler arasındaki nedensellik 

ilişkisi Granger nedensellik testi ile incelenmiştir. Son olarak etki 

tepki ve varyans ayrıştırma analizleri yapılmıştır. Çalışmanın analiz 
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sonuçlarından Johansen eşbütünleşme testi sonucuna göre enflasyon 

ile işsizlik oranı arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisi tespit 

edilmiştir. Diğer taraftan Granger nedensellik testi sonucuna göre 

işsizlik oranından enflasyona doğru tek yönlü bir granger nedensellik 

ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca varyans ayrıştırma 

analizi sonuçlarının da Granger nedensellik testi sonucunu destekler 

nitelikte olduğu görülmüştür.  

İşsizlik ve enflasyon arasındaki tartışmalı ilişki üzerine yapılan 

uygulamalı çalışmaların çoğu Philips eğrisi kapsamında değişkenler 

arasındaki negatif ilişkiyi doğrularken bazıları değişkenler arasında 

pozitif veya anlamsız ilişki tespit etmişlerdir. Literatürde Türkiye için 

yapılan çalışmaların sonuçlarında genel olarak bu değişkenler arasında 

güçlü bir ilişkinin olduğu yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Bu 

kapsamda çalışmanın analiz sonucu değişkenler arasında güçlü bir 

ilişkinin olduğunu ve işsizlikten enflasyona doğru bir nedensellik 

ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede ekonomide istikrarın 

sağlanması için politika yapıcılar hem işsizlik hem de enflasyonla 

mücadeleye yönelik politikaları uygulayabilirler.     
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GİRİŞ  

Reel gayrisafi yurtiçi hasılanın bir önceki döneme göre artış 

göstermesi iktisadi büyüme olarak tanımlanmaktadır. İktisadi büyüme, 

reel bir artışı ifade etse de brüt bir kavram olduğu için nüfus artışı 

çıkarılmadan yapılan hesaplamalar ile ekonomik anlamda net bir 

büyüme rakamına ulaşılamayacaktır (Dinler, 2015: 276-277). Başka 

bir ifadeyle, ekonomik büyümenin refah göstergesi olarak 

değerlendirilmesi için nüfus artışından bağımsız bir şekilde 

düşünülmesi rasyonel değerlendirmelerin yapılmasına engel 

oluşturabilecektir. Nitekim nüfus artışının değerlendirilmesi ile 

birlikte bireysel gelir düzeylerindeki değişimlerin de ölçülebilmesi 

ekonomik refah açısından önem arz etmektedir. 

İktisadi literatürde pek çok çalışmanın konusunu oluşturan ekonomik 

büyüme kavramı üzerinde etkili olan ve sıklıkla incelenen değişkenler 

arasında enflasyon, döviz rezervleri, , hisse senedi fiyatları,  iç-dış 

borç düzeyleri, kurumsal yapı düzenlemeleri, yapısal değişiklikler, 

enerji tüketimi, üretim faktörü bileşim ve değişimleri ve finansal 

gelişme gibi çok sayıda faktörün olduğu izlenebilmektedir. Bu analiz 

söz konusu faktörlerden tasarruf, işsizlik, enflasyon, istihdam, sabit 

sermaye oluşumları ve ticari dışa açıklık oranı değişkenlerinin net 

büyüme oranı üzerindeki etkilerinin araştırılmasını amaçlamaktadır. 

Araştırma örneklemi ise ortak yönleri dış güvenlik açıkları, yüksek 

cari açıklar, yüksek enflasyon oranları, piyasa istikrarsızlıkları, 

sürdürülemez büyüme ile sermaye akımı zorlayıcılığı benzeri yapılar 

olan ve ilk defa Stanley (2013) tarafından Kırılgan Beşli olarak ifade 
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edilen BIITS (Brezilya, Hindistan, Endonezya, Türkiye ve Güney 

Afrika) ülkelerinden oluşmaktadır.  

Çalışma kapsamında incelenen ülkelerin 1991-2019 dönemine ait net 

büyüme oranı gerçekleşmelerinin incelenmesi de bu konu hakkındaki 

değerlendirilmeler için faydalı olacaktır. Bu çerçevede Dünya Bankası 

veri tabanından elde edilen yüzde ifadeli verilerden yararlanılarak 

oluşturulan Şekil 1’de araştırma örneklemine ait net büyüme 

oranlarının grafiksel gösterimine yer verilmiştir. 

 

Şekil 1: Net Büyüme Hızı 

Şekil 1’de yer alan net büyüme oranı verilerine göre 1991-2019 
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Afrika’da, en yüksek oranın ise %4,75 ile Hindistan’da olduğu 

gözlenmiştir. Ayrıca ortalama bazda net büyüme oranları birbirine en 

yakın olan ülkelerin Brezilya ve Güney Afrika olduğu belirlenmiştir. 

Ortalama net büyüme oranlarının büyükten küçüğe sıralanması 

durumunda Hindistan’ı sırasıyla Endonezya, Türkiye, Brezilya ve 

Güney Afrika takip etmiştir. Ayrıca Kırılgan Beşli ülkelerinin genel 

ortalaması %2,6 olarak hesaplanmış ve bu oranı genişleme açısından 

en fazla aşan ülkenin Türkiye olduğu belirlenmiştir. Şekil 1 genel 

olarak değerlendirildiğinde 29 yıllık sürecin 10 yılı küçülme yaşayan 

ülkelerin Brezilya ve Güney Afrika olduğu izlenirken, Türkiye’nin bu 

dönemde 7 yıl küçülme yaşadığı görülmektedir. Hindistan ve 

Endonezya ise süreci sadece 1 yıllık küçülme ile tamamlamıştır.  

Pek çok büyük ölçekli ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde kriz 

etkilerinden bahsetmek de mümkündür. Şekil 1’de 1994 Meksika krizi 

döneminde %6.3 düzeyinde küçülme yaşayan tek ülkenin Türkiye 

olduğu gözlemlenebilmektedir. 1997 Asya ve 1998 Rusya’da krizleri 

dönemlerinde ise Hindistan hariç tüm örneklem ülkelerinde net 

büyüme oranı eğilimlerinin aşağı yönlü olduğu ve en derin aşağı yönlü 

etkinin Endonezya’da yaşandığı görülmektedir. Bunlara ek olarak 

Türkiye özelinde yaşanan 1999 depremi, 2000 Kasım ve 2001 Şubat 

krizlerinin etkisiyle 2001 yılındaki en derin küçülmenin Türkiye’de 

gerçekleştiği izlenmektedir. 2008 küresel mali kriz dönemine 

bakıldığında ise krizden en çok etkilenen ülkenin %6 küçülme ile 

Türkiye olduğu söylenebilecektir. 
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1. LİTERATÜR TARAMASI 

Ekonomik büyümeyi etkileyen faktörler ve büyümenin öncü 

belirleyicileri hakkında pek çok ampirik çalışmanın olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle literatür taraması, çalışmada kullanılan 

tasarruf, işsizlik, enflasyon, sabit sermaye, istihdam ve ticari dışa 

açıklık değişkenleri ile uygulama metodu olan panel veri analizi ile 

sınırlandırılmıştır. İlgili literatür özeti Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Literatür Özeti 

Yazar/lar Ülke-Dönem Bulgular 

Blomstrom 

v.d. (1993) 

110 ülke 

1965- 1985 

Sabit sermaye miktarındaki yüksek düzeyli 
artışların kişi başına düşen gelir büyümesiyle 
beraber hareket ettiği bulgusuna ulaşılmıştır. 
Ancak sabit sermaye oluşumlarının ekonomik 
büyümeyi etkileyen temel faktörlerden biri 
olduğuna dair net bir sonuca varılamamıştır. 

Sachs ve 

Warner 

(1995) 

117 Ülke 

1970-1985 

Ticari dışa açıklık düzeyinde yaşanan artışların 
iktisadi büyümeyi olumlu yönde etkilediği tespit 

edilmiştir. 

Barro ve 

Sala-i 

Martin 

(1995) 

G-7 Ülkeleri 
1960-1990 

G-7 ülke grubunda gerçekleşen sermaye 
birikiminin iktisadi büyüme üzerindeki etkisinin 
%50’yi aşan bir boyutta olduğu belirlenirken, bu 
etkinin Doğu Asya ve Latin Amerika’da %40 
oranına yakınsadığı tespit edilmiştir. 

Barro 

(1996)  

100 Gelişmiş ve 
Gelişmekte Olan 
Ülke  
1960–1990  

Enflasyonun ekonomik büyümeyi olumsuz 
yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Alexandar 

(1997)  

20 OECD Ülkesi  
1974–1991  

 

Enflasyonun ekonomik büyümeyi olumsuz 
yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Andersson 

(1999) 

ABD, İngiltere ve 
İsveç 

1950-1997 

İktisadi büyüme ve tasarruf arasındaki 
nedensellik ilişkisinin sadece İngiltere için çift 
yönlü olduğu belirlenirken ABD ekonomisinde 
herhangi bir nedensel ilişki saptanamamıştır. 
Bununla birlikte İsveç’te tasarruflardan iktisadi 
büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. 
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Andrés ve 
Hernando 

(1999) 

OECD 

1973-1984 

Enflasyon ve iktisadi büyümenin ters yönlü bir 
ilişki içerisinde olduğu ve yüksek olmayan 
enflasyonist süreçlerdeki enflasyon etkisinin 
daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Drukker 

v.d. (2005) 

138 Gelişmiş ve 
Gelişmekte Olan 
Ülke  
1950-2000  

 

Analizde, enflasyon oranı için %19.16 
oranındaki bir eşik değer hesaplanmıştır. Buna 
göre, enflasyon oranının söz konusu eşik değerin 
altında olması durumunda enflasyondaki 
artışların büyüme üzerinde istatistiksel olarak 
anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Eşik 
değerin üzerine çıkıldığında ise enflasyondaki 

artışların uzun vadeli büyümeyi azaltacağı tespit 
edilmiştir. 

Villaverde 

ve Maza 

(2007) 

İspanya- 17 bölge 

1980-2004 

Araştırma kapsamında İspanya’nın genelinde ve 
incelenen bölgelerin çoğunluğunda işsizlik ve 
büyüme arasında negatif yönlü bir etkileşim 
olduğu belirlenmiştir. 

Sarkar 

(2008) 

51 Güney Ülkesi 
1961- 2002 

İlgili araştırma örnekleminde yer alan orta gelir 
düzeyindeki ülkelerde gerçekleşen ticari dışa 
açıklık düzeyi artışlarının uzun dönemde iktisadi 
büyümeyi olumlu yönde etkilediği, Doğu Asya 
ekonomilerinde ise herhangi bir etkinin olmadığı 
saptanmıştır. 

Mercan vd. 

(2013) 

BRICS Ülkeleri 
1989-2010 

Ticari dışa açıklık düzeyinde yaşanan artışların 
iktisadi büyümeyi arttırdığı bulgusuna 
ulaşılmıştır. 

Dineri ve 

Taş (2017) 
OECD Ülkeleri İktisadi büyüme ve tasarruf arasında çift yönlü 

bir nedensellik ilişkisinin olduğu saptanmıştır. 

Bölükbaş 
(2019) 

Türkiye (25 Bölge) 
2005-2017 

Türkiye geneli için enflasyon oranı artışlarının 
iktisadi büyümeyi pozitif yönde etkilediği 
belirlenmekle birlikte bölgesel farklılıklara da 
dikkat çekilmiştir. Buna ek olarak artan işsizlik 
oranlarının da büyüme üzerinde negatif etki 
yarattığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Yapraklı ve 
Aslan 

(2020) 

23 Üst Orta Gelirli 
Ülke 

Analiz sonucunda istihdam ve ticari dışa 
açıklığın iktisadi büyüme üzerinde pozitif, 
işsizlik ve enflasyonun ise negatif yönlü bir 
etkide bulunduğu tespit edilmiştir. 
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2. YÖNTEM VE AMPİRİK BULGULAR 

 

Kırılgan beşli ülkelerinin 1991-2019 dönemi kapsamındaki ekonomik 

büyüme oranlarından nüfus artış hızı çıkarılarak hesaplanan net 

büyüme hızı gerçekleşmelerinin dinamiklerini belirlemek amacını 

taşıyan bu analiz, Dünya Bankası veri tabanından elde edilen yıllık 

veriler kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmada, diğer çalışmalardan 

farklı olarak net büyüme oranlarının dikkate alınmasının sebebi 

bireysel refah düzeyinin daha net bir şekilde ortaya konulmak 

istenmesidir. Bu kapsamda çalışmada, iktisat literatüründe sıklıkla 

incelenen ekonomik büyüme kavramı üzerinde etkili olduğu kabul 

edilen tasarruf, işsizlik, enflasyon, istihdam, sabit sermaye oluşumları 

ve ticari dışa açıklık oranı değişkenlerinin ilgili ülke grubundaki etki 

boyutlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu değişkenlerden 

ticari dışa açıklık oranı, (İhracat+İthalat) / GSYİH formülü 

kullanılarak türetilmekle birlikte sadece mal ticaretini değil, dış ticaret 

için son derece yüksek bir öneme sahip olan hizmet ticaretini de 

kapsayacak biçimde hesaplanmıştır. Çalışmanın uygulama döneminin 

1991 yılından başlaması ise ilgili ülkelerin işsizlik verilerine 

ulaşmadaki güçlükten kaynaklanmıştır. Ulaşılabilen veri seti 

kapsamında kullanılan değişkenlere ait tanımlamalar ve serilere ait 

temel istatistiki değerler Tablo 2’de özetlenmiş ve ardından ilgili 

verilerin grafiksel görünümlerine yer verilmiştir.  
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Tablo 2: Veri Seti Tanımlamaları ve Temel İstatistiki Değerler 

Seriler Açıklama 

NBO Net Büyüme Oranı (Yüzde) 

TAS Gayri Safi Yurtiçi Tasarruflar (GSYİH'nin Yüzdesi) 

İO İşsizlik Oranı (Toplam İşgücünün Yüzdesi)  

ENF TÜFE Bazlı Enflasyon Oranı (Yüzde) 

SSY  Brüt Sabit Sermaye Oluşumu (GSYİH'nin Yüzdesi)  
İSTO Nüfus Oranına Göre İstihdam, 15+, Toplam (Yüzde) 

TDAO Ticari Dışa Açıklık Oranı (Yüzde)  

Temel İstatistiki Değerler 

Seriler n Ort. Std.Sapma Minimum Maksimum 

NBO 

145 

0.0261 0.0345 -0.1455 0.0958 

TAS 0.2382 0.0571 0.1478 0.3552 

İO 0.1136 0.0875 0.0254 0.3347 

ENF 0.5052 2.4763 -0.0069 20.7589 

SSY  0.2368 0.0561 0.1456 0.3581 

İSTO 0.5176 0.0874 0.3671 0.6471 

TDAO 0.4304 0.1516 0.1564 0.9619 
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Şekil 2: Değişkenlerin Zaman Seyri 

 

Şekil 2’de zaman yolu grafiklerine yer verilen analiz değişkenlerinin 

genel görünümlerine bakıldığında sabit terimli ancak trend içermeyen 

bir formda oldukları gözlenmektedir. Bu kapsamda, 29 yıllık bir 

zaman boyutu içeren veri seti dengeli panel veri analizinin 

uygulanmasına imkân tanımaktadır. Bununla birlikte dönem aralığının 

niceliği gereği birim kök sınamasının yapılması gerekmektedir. Söz 
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konusu aşamada panel veri analizlerinde hangi birim kök testinden 

yararlanılacağının tespiti amacıyla panel birimlerinin yatay kesit 

bağımlılıklarının incelenmesi önem arz etmektedir. Çalışmada, 

incelenen panel veri setine ait zaman boyutunun (t) birim boyutundan 

(n) büyük olması nedeniyle serilerin yatay kesit bağımlılığı içerip 

içermediği Breusch-Pagan (1980) LM testi ile sınanmıştır. İlgili test 

sonuçları Tablo 3’te özetlenmiştir. 

Tablo 3: Breusch-Pagan (1980) LM Testi Sonuçları 
Değişken t-istatistiği Olasılık Değeri 

NBO 25.5424 0.0044 

TAS 40.2277 0.0000 

İO 23.5824 0.0088 

ENF 41.8627 0.0000 

SSY  50.4787 0.0000 

İSTO 51.4010 0.0000 

TDAO 97.9146 0.0000 

 

Tablo 3’te yer alan bulgular incelendiğinde, LM testinde sınama 

işlemine tabi tutulan ve yatay kesit bağımlılığının olmadığı şeklinde 

ifade edilen H0 hipotezinin tüm panel birimleri için reddedildiği 

görülmektedir. Buna göre, tüm panel birimlerinde yatay kesit 

bağımlılığının olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Pesaran (2007) 

tarafından geliştirilen ve yatay kesit bağımlılığını dikkate alan CADF 

(Cross-Sectionally Augmented Dickey–Fuller) birim kök analizinden 

yararlanılmıştır.  1 gecikme uzunluğu altında ve panel birimlerinin 

yapısı gereği sabit terimli formda yürütülen birim kök testi sonuçları 

Tablo 4’te yer almaktadır. 
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Tablo 4: CADF Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken 
CADF Test İstatistiği 

(Sabitli -Düzey) 

CADF Test 
İstatistiği (Sabitli- 1. 

Fark) 

Pesaran (2007)         
Tablo Kritik 

Değerleri 
NBO -2.972* - 

1% =  -4.11 

5%  =  -3.36     

     10% =  -2.97 

TAS -1.810 -3.566** 

SSY -1.955 -3.307* 

ENF -2.809 -4.240*** 

İO -2.370 -3.590** 

İSTO -1.797 -3.129* 

TDAO -2.043 -3.382** 

NOT: ***, ** ve * simgeleri sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyde istatistiki anlamlılığı ifade 
etmektedir. 
 

Tablo 4’te belirtilen sonuçlarına göre hesaplanan CADF testine ait 

bulguların Pesaran (2007) tablo kritik değerleri kapsamında 

değerlendirilmesi durumunda NBO serisinin seviyesinde, diğer tüm 

serilerin ise 1. farkta durağan olduğu görülmektedir. Sonuçlar, CADF 

testinde sınama işlemine tabi tutulan ve serilerin birim kök taşıdığını 

ifade eden H0 hipotezinin çeşitli istatistiki anlamlılık düzeylerinde 

reddedildiğini göstermektedir. 
 

Panel birimlerinin durağanlık düzeylerinin tespit edilmesi ile birlikte 

tesadüfi ve sabit etkiler modellemelerinden hangisinin 

kullanılacağının belirlenmesi aşamasına geçilmesi gerekmektedir. Bu 

aşamada klasik panel veri analizinin kullanılıp kullanılamayacağını 

tespit etmek amacıyla F testinden yararlanılmıştır. F testi, tahmin 

edilmek istenen regresyonun klasik modele uygun olup olmadığının, 

başka bir ifadeyle birim ve/veya zaman etki içerip içermediğinin tespit 

edilmesi amacıyla kullanılan bir sınama işlemine dayanmaktadır 

(Yerdelen Tatoğlu, 2016: 168). Panel birimlerinin durağanlık 
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düzeyleri dikkate alınarak oluşturulan regresyon tahminine ilişkin F 

testi sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5: Model Seçimine İlişkin Bulguları 

Testler H0 hipotezi Test istatistiği 
Olasılık 
Değeri 

Karar 

F Testi 
Birim etki yoktur. F(4, 129) = 14.20 0.0000 H0 red 

Zaman etki yoktur. F(27, 106) = 1.21  0.2641 H0 kabul 

Hausman 

Testi  
Tesadüfi etkiler modeli uygundur. 2.91 0.8197 H0 kabul 

 

Tablo 5 ile özetlenen sonuçlara göre, F testi kapsamında yürütülen ve 

birim etkilerin olmadığı şeklinde önerilen H0 hipotezinin reddedildiği, 

zaman etkilerin olmadığı şeklinde önerilen H0 hipotezinin ise 

reddedilemediği görülmektedir.  Bu kapsamda tahminlenmek istenen 

modelde birim etkileri olduğu sonucuna ulaşılması panel veri 

analizinin klasik panel modellemesine uygun olmadığını 

göstermektedir. Tabloda belirtilen Hausman Testi ise klasik modelin 

kullanılamadığı durumlarda sabit etkiler (SE) ve tesadüfi etkiler (TE) 

modellerinden hangisinin kullanılmasının uygun olduğunu tespit 

etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. İlgili test sonuçları 

incelendiğinde Hausman (1978) tarafından geliştirilen ve TE 

modelinin tahmin yöntemi olarak kullanılmasının uygun olduğunu 

ifade eden temel hipotezin kabul edilmesi gerektiği görülmektedir. Bu 

kapsamda TE modeline ilişkin çeşitli sınama ve diagnotistik test 

uygulamalarının başlatılması aşamasına geçilmiştir. 

Analizde kullanılacak olan TE modellemesinin herhangi bir sahte 

regresyon riski içerip içermediğinin ve istikrarlı olup olmadığının 
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tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle tahminlenmek 

istenen TE modelinin korelasyon tablosunu elde etmek için Spearman 

(1961) korelasyon analizinden, hata terimlerinin normal dağılıp 

dağılmadığını tespit etmek amacıyla ise Shapiro ve Wilk (1965) 

tarafından geliştirilen normalite sınamasından yararlanılmıştır. 

Bununla birlikte elde edilen korelasyon katsayılarının regresyon için 

herhangi bir risk içerip içermediğinin belirlenmesi amacıyla varyans 

büyütme faktörü (VIF) değerlerine de yer verilmiştir. Söz konusu VIF 

değerlerinin 10’dan küçük olması herhangi bir çoklu doğrusallık 

sorununun regresyon için bir risk oluşturmadığını ifade etmektedir 

(Fogarty, 2018: 221). İlgili sınama işlemlerine ait sonuçlar Tablo 6’da 

sunulmuştur. 

Tablo 6: Normalite Testi, Korelasyon Matrisi ve VIF Değerleri 
Shapiro-Wilk Normalite Testi  z= 4.910  (0.0000)   

SPEARMAN KORELASYON MATRİSİ 

 NBO TAS İO ENF SSY ISTO 
TDA
O 

NBO 1       

TAS 0.5819*** 1      

İO -0.4703*** -0.7261*** 1     

ENF -0.0692 -0.0592 -0.0286 1    

SSY 0.5942*** 0.8438*** -0.7186*** 0.0145 1   

ISTO 0.1714** 0.3930*** -0.7223*** -0.0480 0.3074*** 1  

TDAO 0.0722 0.2644*** 0.1993** -0.0024 0.1598* -0.2694*** 1 

VIF 

DEĞİŞKEN VIF 1/VIF 
SSY          5.83 0.171437 

TAS 5.45 0.183457 

İO 4.56 0.219310 

ISTO 3.25 0.307373 

TDAO 1.77 0.564243 

ENF           1.08 0.926051 

ORTALAMA VIF 3.66 

NOT: ***, ** ve * simgeleri sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyde istatistiki anlamlılığı ifade 
etmektedir. 
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Tablo 6’da rapor edilen normalite testi sonuçlarına göre, modelden 

türetilen hata terimi serinin normal dağılıma sahip olmadığı tespit 

edilmiş ve bu nedenle söz konusu formda bir hata terimine sahip olan 

serilerde kullanılabilen ilgili korelasyon analizi ile de korelasyon 

katsayıları belirlenmiştir. Elde edilen korelasyon katsayılarının 

anlamlılık düzeylerine bakıldığında SSY değişkenine ait katsayıların 

yüksek olmasının modelin tamamı için herhangi bir risk faktörü 

niteliğinde olup olmadığı belirlenmek istenmiştir. Bunun üzerine 

incelenen VIF değerlerine göre gerek faktör bazında gerekse ortalama 

bazdaki değerlerin 10’dan küçük olması nedeniyle tehlike içerebilecek 

bir durumun olmadığı belirlenmiştir. 

Tahminlenmek istenen TE modeline ilişkin olarak yürütülen ilk 

regresyonda otokorelasyon, değişen varyans ve birimlerarası 

korelasyon durumlarının tespit edilmesi ve sonuçlara göre hangi 

dirençli tahmincinin kullanılacağının belirlenmesi panel veri analizleri 

için önem arz eden bir diğer konuya işaret etmektedir. Bu kapsamda 

oluşturulan Tablo 7 birim etkili TE modeli için yürütülen ilk 

regresyona ait bulguları ve sözü geçen durum tespitlerine ilişkin analiz 

sonuçlarını içermektedir. 
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Tablo 7: TE Modeline ait Regresyon ve Diagnotistik Test Sonuçları 

Değişkenler Katsayı 
Standart 

Hata  
z P>|z| 

C 0.0272 0.0021     13.06    0.000 

D.TAS 0.4136   0.1143      3.62    0.000 

D.İO -1.0154    0.3126     -3.25    0.001 

D.ENF -0.0030   0.0011     -2.68    0.007 

D.SSY 1.0588    0.1528     6.93    0.000 

D.İSTO -0.7881    0.3020     -2.61    0.009 

D.TDAO -0.1720    0.0347     -4.95 0.000 

R2=0.5224 

Diagnostik Testler Test İstatistiği 

Değişen 
Varyans 

Sınaması 

Levene, Brown ve Forsthe 

Testi 

W0 = 1.8730   (0.1187) 

W50= 1.8189   (0.1288) 

W10= 1.8284   (0.1269) 

Otokorelasyon 

Sınaması 

Baltagi-Wu LBI Testi 1.8136 

Durbin-Watson Testi 1.7215 

Düzeltilmiş LM ve ALM 
Testleri 

LM (rho=0) = 16.94    Pr>chi2(1) = 0.0000 

ALM (lambda=0)= 0.98  Pr>chi2(1) = 

0.3214 

Birleşik LM(Var(u)=0,lambda=0)=140.79 

Pr>chi2(1) = 0.0000 

Birimlerarası 
Korelasyon 

Sınaması 

Pesaran 2.473 (0.0134) 

Friedman 38.143  (0.0000) 

Frees 0.123  (%5 kritik değer= 0.1204) 
 

Tablo 7 ile özetlenen sonuçlara göre değişen varyans sınaması için 

yararlanılan Levene (1960), Brown ve Forsythe (1974) testi 

bulgularının tümünde 0.05’ten büyük olasılık değerlerinin tespit 

edilmiş olması modelde sabit varyansın olduğuna işaret etmektedir. 

Baltagi-Wu (1999) tarafından geliştirilen Baltagi-Wu LBI ve 

Bhargava vd. (1982)’ya ait Durbin-Watson test istatistiklerinin 

ikisinin de 2’den küçük olmaları ise 1. dereceden otokorelasyon 
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probleminin varlığını göstermektedir. Bunlara ek olarak otokorelasyon 

tespiti için önerilen Bera vd. (2001)’ye ait düzeltilmiş LM ve ALM 

analizlerine ilişkin sonuçlar da otokorelasyonun varlığını teyit 

etmiştir. Son olarak birimler arası korelasyon tespiti için yararlanılan 

Pesaran (2004) ve Friedman (1937) test bulgularının istatistiki olarak 

sırasıyla %5 ve %1 düzeyinde anlamlı olması ve Frees (1995) testine 

ait istatistiki değerin %5 anlamlılık düzeyinde 0.1204 olarak belirtilen 

kritik değerden büyük olması TE modelinde birimler arası korelasyon 

olduğunu ifade etmektedir. 
 

Otokorelasyon, değişen varyans ve birimler arası korelasyon 

sorunlarından en az bir tanesini içeren panel regresyonlarının sağlıklı 

ve tutarlı olmadığı, dolayısıyla modelin niteliklerine uygun dirençli 

tahmincilerden yararlanılması gerektiği sık sık ifade edilmektedir. Bu 

kapsamda analiz edilmek istenen regresyonda otokorelasyon ve 

birimler arası korelasyonun tespit edilmesi nedeniyle Driscoll ve 

Kraay (1998) tarafından geliştirilen güçlendirilmiş standart hatalar 

modeline başvurulmuştur. Modele ait bulgular Tablo 8’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 8: Driscoll-Kraay Dirençli Tahmini 

Değişkenler Katsayı Driscoll-Kraay Standart Hatalar t P>|t| 

C 0.0272 0.0021   12.83 0.000 

D.TAS 0.4136 0.0870      4.75 0.000 

D.İO ,-1.0154  0.3693  -2.75    0.011 

D.ENF -0.0030    0.0004    -7.93    0.000 

D.SSY 1.0588    0.1630     6.50 0.000 

D.İSTO -0.7881    0.1974    -3.99 0.000 

D.TDAO -0.1720    0.0525    -3.28 0.003 

R2= 0.5224 

Wald chi2 = 226.74 (0.0000) 

 

TE modelinin maksimum 3 gecikme uzunluğu altında yürütülen 

Driscoll-Kraay analizi sonuçlarına göre net büyüme oranı üzerindeki 

etkileri araştırılan TAS ve SSY değişkenlerine ait katsayı değerlerinin 

pozitif olduğu görülmektedir. Buna göre gayri safi yurtiçi tasarrufların 

GSYİH içindeki yüzde payında ve brüt sabit sermaye oluşumlarının 

GSYİH içindeki yüzdelik payında yaşanan bir birimlik artışların 

büyümeyi sırasıyla 0.41 ve 1.06 düzeyinde arttırdığı tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte net büyüme oranı üzerinde negatif etkide bulunan 

değişkenlerin ise İO, ENF, İSTO ve TDAO olduğu görülmektedir. 

Sonuçlara göre işsizlik oranı, enflasyon oranı, istihdam oranı ve ticari 

dışa açıklık oranı net büyüme üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. İlgili 

bulguların genel olarak değerlendirilmesi durumunda TAS, SSY, İO 

ve ENF değişkenlerine ait sonuçların iktisadi beklentilere uygun 

olduğu söylenebilecektir. Ek olarak, tabloda belirtilen R2 değerinin 

%52 ve Wald chi2 sonucunun da %1 istatistiki düzeyde anlamlı 

olması model anlamlılığın yeterli olduğunu göstermektedir. 
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SONUÇ  
 

İktisat politikalarının öncelikli konuları arasında yer alan ekonomik 

büyüme kavramı, ülkeler arasındaki refah ve gelişmişlik düzeyi 

karşılaştırmalarında sıklıkla kullanılan temel makroekonomik 

göstergeler arasında yer almaktadır.  Bununla birlikte ekonomik 

büyümenin yıldan yıla artış gösteren reel GSYİH düzeyi ile ifade 

edilmesi yapılan refah kıyaslamalarında net bir çerçevenin ortaya 

konulmasına engel teşkil edebilmektedir. Nitekim, ekonomik büyüme 

oranlarının daha iyi bir refah ölçütü olabilmesi noktasındaki ilgili 

engel, nüfus artışı da dikkate alınarak hesaplanan net büyüme oranı 

üzerinden yapılacak karşılaştırmalarla minimize edilebilmektedir.  Bu 

kapsamda ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu düşünülen 

faktörlerin net büyüme oranı açısından da değerlendirilmesi 

mümkündür.  

Bu çalışmada Brezilya, Hindistan, Endonezya, Türkiye ve Güney 

Afrika ekonomilerinin 1991-2019 sürecine ait net büyüme oranı 

gerçekleşmeleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelere yer 

verilmiştir. Çalışmanın ampirik uygulaması ise tasarruf, işsizlik, 

enflasyon, istihdam, sabit sermaye oluşumları ve ticari dışa açıklık 

oranı olarak belirlenen makroekonomik göstergelerin ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisinin incelenmesi üzerine kurgulanmıştır. 

Yapılan panel veri analizinde kullanılan Driscoll-Kraay tahmin 

sonuçlarına göre, yurtiçi tasarruflar ve sabit sermaye oluşumlarının net 

büyüme hızı üzerinde pozitif yönlü; işsizlik, enflasyon, istihdam ve 
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ticari dışa açıklık oranlarının ise negatif yönlü bir etki yarattığı 

bulgusuna ulaşılmıştır.  

Analiz sonuçlarının tasarruf, sabit sermaye oluşumları, işsizlik ve 

enflasyon oranları açısından teorik beklentilere uygun olduğu 

söylenebilecektir. Bununla birlikte istihdam oranı ve ticari dışa açıklık 

oranının ayrıntılı olarak değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Nitekim 

istihdam oranı artışlarının ekonomik büyüme üzerinde olumlu etki 

yarattığı pek çok çalışmaya rastlanmakta ve istihdam-üretim artışı 

etkileşimi ile büyümenin artması beklenmektedir. Analiz bulgularına 

göre, istihdam artışlarının ekonomik büyüme üzerinde yarattığı etkinin 

negatif olması ise istihdamın niceliğinden değil niteliğinden 

kaynaklanmış olabilecektir. Nitekim nitelikli beşerî sermayenin 

büyüme üzerinde olumlu etki yaratması beklenebilecek iken istihdam 

artışındaki niteliksiz işgücü payının yüksek olması durumunda ortaya 

çıkacak etkinin düşük düzeyde ya da negatif olması beklenebilecektir. 

Bununla birlikte, kentlere yönelik göçün etkisiyle özellikle tarım 

sektöründe istihdam edilen niteliksiz işgücünün verimliliğin daha 

yüksek olduğu sanayi sektöründe istihdam edilememesi de bu 

olumsuz etkiye yol açmış olabilir. Dolayısıyla analizde net ekonomik 

büyüme oranının dikkate alınması bu durumun bir göstergesi olarak 

yorumlanabilecektir.  

Ekonomilerin dış dünya ile entegrasyonu ve ticari liberalleşmenin bir 

göstergesi olan ticari dışa açıklık oranının büyüme üzerindeki etkisine 

ilişkin olumsuz bulgu ise ticari dışa açıklık oranının artış 

kaynağındaki ithalat paylarının yüksekliğinden kaynaklanabilecektir. 
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Ayrıca ülkelerin dış ticaret hacimlerinin genişlemesi artan ekonomik 

bağımlılık sonucunu yaratabilmektedir. Bununla birlikte hesaplamaya 

dahil edilen hizmet ticaretinin dışa açıklık oranının yükselmesine 

neden olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte Bourdon v.d. (2013) 

tarafından yapılan bir çalışmada düşük kaliteli ürün ihracatı yapan 

ülkelerde ihracatın ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler 

yarattığı bulgusuna ulaşılmış olması da bir başka sebep olarak 

düşünülebilecektir.  

Analiz bulguları, ekonomilerin net büyüme hızı üzerine odaklanan 

politik ve iktisadi uygulamalara yönelmesinin ekonomik refah 

düzeyinin iyileştirilmesi bakımından katma değer yaratacağına işaret 

etmektedir. Bu bağlamda, üretilecek ekonomik plan ve programlarda 

büyüme üzerinde etkili olan faktörlerin niteliksel boyutlarının dikkate 

alınması ve yapısal düzenlemelerle desteklenmesi önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

Para ve para sistemleri, kendi döneminin koşullarına göre 

açıklanmaktadır. Paranın bu niteliği sebebiyle para konusunda, geniş 

çevreler tarafından üzerinde anlaşılan bir tanımdan bahsedilmesi pek 

mümkün görünmemektedir. Para ve para sistemleri, sürekli olarak 

değişim gösteren sosyal bir kavram olarak değerlendirilmektedir 

(Öztürk ve Koç, 2006: 210).  

Geçmiş dönemlerde alışverişler yapılırken takas yönteminin zaman 

kaybına yol açması ve zahmetli olması nedeniyle farklı arayışlara 

girilmiştir. Paranın ortaya çıkmasını ve gelişim göstermesini de bu 

açıdan değerlendirmek gerekir. Paranın piyasaya girmesiyle birlikte 

ticaretin daha kolay bir hal aldığı ve daha akıcı olduğu bilinmektedir 

(Turan, 2019: 811). Böylece paranın ticaretin seyrinde belirleyici 

olduğu süreç başlamış ve günümüze kadar ulaşmıştır. 

Dijitalleşmenin ardından her alanda olduğu gibi finansal piyasalarda 

da yenilikler yaşanmıştır. Kripto paraların hayatımıza girmesiyle 

beraber yatırımcılar için para ve sermaye piyasalarına yeni bir 

alternatif dahil oluştur. Son dönemlerde popüler hale gelmiş olan, 

devletlerin, şirketlerin ve yatırımcıların dikkatini çeken kripto para 

piyasasına dair birçok soru işareti de mevcuttur. Merkezi bir otoriteye 

bağlı olmaması ve düşük komisyonlar ile transferlerin 

gerçekleştirilmesi, kripto paralara ilgi duyan kişiler tarafından avantaj 

olarak görülmektedir.  
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Bitcoin, kripto paraların ilk örneğidir. İlk kez 2009 yılında ortaya 

çıkan Bitcoin, resmî kurumlar ya da herhangi bir özel kurum 

tarafından güvence verilmeyen sanal bir para birimi olarak ifade 

edilmektedir (Alkış, 2018: 78). Dijital çağ koşullarının etkisini daha 

derinden hissettirmeye başlamasıyla birlikte Bitcoin'in ortaya çıktığı 

ve gelişim gösterdiği söylenebilir. 

Altcoin ise Bitcoin dışında piyasaya sürülen diğer coinlere verilen 

isimdir. İlk kripto para olan Bitcoin'in başarılı olması ve dünya 

genelinde kabul görmeye başlamasıyla birlikte altcoinler ortaya 

çıkmaya başlamış ve altcoinler piyasada görülür olmuştur. Dünya 

genelinde binlerce altcoin olduğu söylenebilir (Durmuş ve Polat, 

2018: 668). 

Böyle bir çalışma hazırlanması ile birlikte kripto paralarla ilgili 

literatüre katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Elde edilecek 

bulguların kripto paralara ilgi duyan yatırımcılara katkıda bulunması 

yönüyle önemlidir. Bu çalışma aynı zamanda, benzer konuyu ele 

alacak olan araştırmacıların faydalanabileceği nitelikte bilgiler ortaya 

koyması sebebiyle önemli olarak görülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı sanal piyasalarda yatırımcılar tarafından 

oluşturulacak portföylerde hangi kripto paraların yer alması 

gerektiğinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında sanal 

piyasalardaki işlem hacminin %88’ini oluşturan ve en yüksek işlem 

hacmine sahip ilk 10 kripto para biriminin 2013-2020 yılları arasında 

çeşitli başlangıç tarihlerinden oluşan günlük kapanış fiyatları baz 
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alınmıştır. Kripto paralar arasında uzun dönemde nasıl bir ilişki 

olduğu ortaya konulup, hangi sanal paralardan oluşturulacak 

portföyler ile portföy çeşitlendirmesi yapılarak riskin minimize 

edilmesi durumu değerlendirilmiştir. 

1. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Çalışmanın bu bölümünde; Bitcoin ve altcoin ilişkisi üzerine yapılan 

araştırmalar yer alacaktır. Bu kapsamda araştırmalarda kullanılan 

verilere, yöntemlere ve elde edilen bulgulara yer verilecektir. Bu 

doğrultuda literatürde karşılaşılan ilk çalışmalardan biri Karaağaç ve 

Altınırmak’a (2018) aittir. Araştırmada Bitcoin ve en yüksek piyasa 

değerine sahip 10 kripto para biriminin ilişkilerini analiz edilmiştir. 

Aralık 2017 ve Ocak 2018 dönemini kapsayan veriler dahilinde 

çalışmaya konu olan kripto para fiyatlarını baz alarak Johansen 

Eşbütünleşme Testi ve Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Elde 

edilen bulgular, değişkenlerin kısa dönemde birbirini etkilediklerini 

ortaya koymuştur. 

Çağlı (2018) çalışmasında Bitcoin ve 7 altcoinin (Ethereum, Ripple, 

Litecoin, Stellar, Nem, Dash, Monero) patlayıcı davranışlarını analiz 

etmiştir. Çalışmada Nem dışındaki tüm kripto paraların patlayıcı 

davranış gösterdiğini ve bu paralar arasında iki yönlü ilişkinin 

varlığını ifade etmiştir. 

Polat ve Gemici (2018) Bitcoin-Ethereum ve Ripple-Litecoin 

ilişkilerini incelemiştir. Ağustos 2015 ve Haziran 2018 tarihlerini 

kapsayacak şekilde günlük veriler dahilinde nedensellik ve 
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eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Bitcoin 

ve Ethereum, Ripple ve Litecoin arasında çift yönlü nedensellik ve 

eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. 

Ciaian vd. (2018) Bitcoin ve 16 altcoin fiyatlarını, sanal para arzını, 

makroekonomik gelişmeleri değişken olarak temel alıp ARDL sınır 

testini uyguladığı çalışmada elde edilen bulgulara göre; Bitcoin ve 

altcoinlerin kısa vadede birlikte hareket ettiği sonucuna ulaşmıştır. 

Konuşkan vd. (2019) araştırmalarında Bitcoin, Ethereum ve Ripple 

kripto paralarının Ocak 2018- Aralık 2018 tarihli kapanış fiyatlarını 

baz alarak Johansen eşbütünleşme testi uygulamıştır. Ortaya çıkan test 

sonuçlarına göre; çalışma dahilindeki kripto paralar arasında kısa 

dönemli bir ilişkinin varlığı gözlemlenmektedir. 

Çakın (2019) yüksek lisans tezinde Bitcoin, Ethereum, Ripple, 

Litecoin ve döviz kurlarının ilişkisini araştırmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre; Bitcoin den Ripple a doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkisi vardır. 

Aulia (2019) çalışmasında Bitcoin ve Ethereum, Ripple, Bitccoin 

Cash, Eos kripto paralarının arasındaki ilişkiyi incelemek adına 

GARCH modeli ve Granger nedensellik testini uygulamıştır. Test 

sonuçlarında Bitcoin den Ethereum a doğru tek yönlü bir ilişki olduğu 

görülmektedir. 

 



 
 65 

Akçalı ve Şişmanoğlu (2019) Bitcoin ile birlikte Ripple, Ethereum, 

Stellar, Litecoin, Monero, Dash ve Nem’ e ait kapanış fiyatlarını baz 

alarak aralarındaki ilişkiyi araştırmıştır. Toda-Yamamoto nedensellik 

testini uygulanmış ve elde edilen bulgularda Bitcoin ile Ripple ve 

Stellar arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Adedokun (2019) araştırmasında Bitcoin ile Dash, Doge, Ethereum, 

Iota, Litecoin, Nem, Neo, Tron, Stellar, Ripple kripto paralarının 

günlük kapanış fiyatlarını temel alarak birbirleri ile ilişkilerini analiz 

etmiştir. Elde edilen test sonuçları gözlemlendiğinde Bitcoin ile 

Ripple ve Iota arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir. 

Sifat vd. (2019) çalışmasında Bitcoin ve Ethereum arasındaki ilişki 

üzerine bir analiz yapmıştır. 5 farklı test ve modelin uygulandığı 

analiz sonuçlarına göre; çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Kripto para piyasalarının hızlı bir biçimde gelişmesine paralel olarak 

kripto para birimleri ile ilgili yapılan araştırmaların gün geçtikçe 

sayısı artmaktadır. En yaygın şekilde kullanılan kripto para birimi olan 

Bitcoin ve daha sonra ortaya çıkan altcoinler, gün geçtikçe daha fazla 

ilgi çekmektedir. Bu nedenle çalışma kapsamında farklı yöntemler ve 

daha kapsamlı veriler kullanılarak eşbütünleşme analizleri 

yapılacaktır. 

 

 



 
66 SOSYAL BİLİMLERDE EKONOMİ-POLİTİK YAZILAR 

2. VERİ VE EKONOMETRİK YÖNTEM 

2.1. Veri 

Coinmarketcap internet sitesinden elde edilen bilgilere göre kripto 

para piyasasında toplam 5599 adet para birimi işlem görmekte olup 

piyasa değerleri 266 milyar Amerikan dolarıdır. Araştırmanın 

örneklemini coinmarketcap verilerine göre en yüksek işlem hacmine 

sahip 10 kripto para oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini 

oluşturulan sanal paralar kripto para piyasasının işlem hacmi olarak 

%88 ini kapsamaktadır.  

Analize dahil edilen kripto paraların günlük kapanış fiyatları daha 

önceki çalışmalarda da yaygın olarak faydalanılmış olan 

coinmarketcap veri tabanından temin edilmiştir. Analizler sırasında 

Eviews 10.0 ve Gauss 10.0 paket programları kullanılmıştır. Başlangıç 

dönemi olarak kripto paraların piyasaya giriş tarihleri, bitiş tarihi 

olarak da 07.06.2020 tarihi baz alınmıştır. Birim kök analizleri ve 

eşbütünleşme tahmincileri sırasında serilere ait ham veriler 

kullanılmış olup, eşbütünleşme analizlerinde ise hacimsel farklılıkları 

ortadan kaldırmak ve serileri birbirine yakınsatmak için logaritmik 

dönüşümler kullanılmıştır. Piyasaya giriş tarihleri farklı olduğundan 

değişkenlerin birlikte analiz edildiği testlerde gözlem sayılarını 

eşitlemek amacıyla piyasaya giriş tarihi diğer değişkene göre daha geç 

olan seçilmiştir. 
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2. 2. Carrion-i Sylvestre Birim Kök Testi 
 

Zaman serileri kullanan çalışmalarda serilerin durağan olup 

olmadıkları durumları son derece önemlidir. Zaman serileri 

analizlerinde çalışmada kullanılacak olan ana testlere geçilmeden önce 

ön test olarak adlandırılan birim kök testleri yapılmaktadır. Öte 

yandan seviyede durağan çıkmayan serilere fark alma işlemi 

uygulanmaktadır. Bu test öncesinde genel olarak Genişletilmiş 

Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi (1979) ve Phillips Perron (1988) 

gibi yapısal kırılmaları göstermeyen geleneksel birim kök testleri 

literatürde genişçe yer edinmiştir. 

İlerleyen dönemde ortaya çıkan Zivot Andrews (1992), Lee Strazicich 

(2003) ait olan birim kök testleri ise iki kırılmaya kadar sonuç 

vermektedir. Daha sonra geliştirilen ve güncel bir ön test olan 

Carrion-i Sylvestre birim kök testi (2009) ise beş yapısal kırılmaya 

kadar olanak tanımaktadır. Bu özellik testin en büyük avantajını ifade 

etmektedir. Bir diğer avantajı ise Carrion-i Sylvestre (2009) testinin 

küçük örneklemeli çalışmalarda da kullanılabiliyor olmasıdır. Ayrıca 

Carrion-i Sylvestre (2009) testinde kırılma tarihleri içsel olarak 

belirlenmektedir. Carrion-i Sylvestre (2009) testi yapısal kırılma 

noktalarını, Bai Perron (2003) algoritmasını kullanarak Quasi-GLS 

yöntemi desteğiyle, dinamik programlama süreciyle, hata kareler 

toplamını en düşük seviyede tutarak sonuca ulaşmaktadır. Carrion-i 

Sylvestre (2009) birim kök testi çalışmada kullanılan verilere 

uygulandığında PT, MPT, MZα, MSB ve MZT değerlerini 

göstermektedir. İstatistiklere ait denklemler aşağıda sunulmuştur: 
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𝑃𝑡(𝜆0) =  [𝑆 (ᾱ, 𝜆0) −  ᾱ𝑆 (1, 𝜆0)]  𝑆2 (𝜆0)  (1) 

𝑀𝑃𝑇(𝜆0) =  [𝑐−2𝑇−2 ∑ �̃�𝑡−12 + (1 − 𝑐̅)𝑇−1�̃�𝑇2𝑇𝑡=1 ] 𝑠 (𝜆0)2⁄  (2) 

𝑀𝑍𝛼 (𝜆0) =  𝑇−1 𝑦𝑡2 − 𝑠(𝜆0)2(2𝑇−2 ∑ 𝑦𝑡−12 )𝑇
𝑡=1

−1
 (3) 

𝑀𝑆𝐵 (𝜆0) =  (𝑠(𝜆0)−2 𝑇−2 ∑ 𝑦𝑡−12 )𝑇
𝑡=1 )1 2⁄

 (4) 

𝑀𝑍𝑡(𝜆0) =  𝑇−1 𝑦𝑡2 − 𝑠(𝜆0)2(4𝑠(𝜆0)2 𝑇−2 ∑ 𝑦𝑡−12 )𝑇
𝑡=1

−1 2⁄
 (5) 

 

Testin hipotezleri ise şu şekildedir: 

H0: Yapısal kırılmalar altında seride birim kök vardır.  

H1: Yapısal kırılmalar altında seride birim kök yoktur. 

Eşitlik 1, 2, 3 ve eşitlik 4’te gösterilen istatistik türleri aynı bulguyu 

ifade etmektedir. Elde edilen test istatistikleri kirik değerden küçükse 

H0 hipotezi reddedilmektedir. Bu sonuçlarla serilerin durağan olduğu 

ifade edilmektedir. Çalışma kapsamında da Carrion-i Sylvestre (2009) 

testi sonuçlarından çıkan PT test değerleri kırılma sayısına uygun olan 

kritik değerler doğrultusunda incelenip serilerin durağanlık durumları 

yorumlanmıştır. 
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2. 3. Maki Eşbütünleşme Testi 

Maki (2012) tarafından geliştirilen bu test ile beş yapısal kırılmanın 

varlığı tespit edilebilir ve serilerin yapısal kırılmaları içsel olarak 

belirlenebilmektedir. Geliştirilen testte her bir devre olası bir kırılma 

noktası olarak görülmektedir. Bu kırılma noktalarını belirlemek için 

test istatistik değerleri hesaplanmakta ve bu değerlerin sayısal olarak 

en düşük olduğu noktalar, kırılma noktası olarak belirlenmektedir.   

Gregory Hansen (1996) 1, Hatemi-J ise 2 tane yapısal kırılmayı göz 

önünde bulundurabilirken, Maki (2012) 5 yapısal kırılma altında, 

seriler arasındaki eşbütünleşmenin varlığını test edebilmekte ve 

yapısal kırılmaları içsel olarak belirleyebilmektedir. Maki (2012) testi 

bu özelliği ile diğer eşbütünleşme testlerinden ayrışmaktadır. Bu 

yöntemde analize alınacak bütün serilerin I(1) seviyesinde durağan 

olması gerekmektedir. Maki testinin hipotezleri şu şekildedir: 

H0: Seriler arasında yapısal kırılmalı eşbütünleşme ilişkisi yoktur. 

H1: Seriler arasında yapısal kırılmalı eşbütünleşme ilişkisi vardır. 

Maki (2012), yapısal kırılmaların varlığı durumunda seriler arasında 

eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığını test edebilmek için, dört farklı 

model geliştirmiştir. Maki (2012) Eşbütünleşme testi özellikle, 

eşbütünleşme denkleminde üç ve daha fazla yapısal kırılma noktası 

olduğunda Gregory Hansen (1996) ve Hatemi-j (2008) 

yöntemlerinden daha avantajlıdır (Maki, 2012). Maki testinde 

kullanılan 4 farklı model kullanmaktadır. Bu modeller 6, 7, 8 ve 9 

nolu denklemler ile ifade edilmiştir. 
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Çalışma kapsamında serilere eşitlik 9’da yer alan sabit değer ve trendi 

gösteren model temel alınıp test istatistikleri ilgili modelde yer alan 

kritik değerlere bakılarak bulgulara ulaşılmıştır. Bu model serilerde 

sabit, trend ve kırılmayı hesaba katarak analizleri 

gerçekleştirmektedir. 

 

𝑦𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝜇𝑖𝐷𝑖,𝑡 +  𝛽′𝑥𝑡 + 𝑢𝑡𝑘
𝑖=1  

𝑦𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝜇𝑖𝐷𝑖,𝑡 +  𝛽′𝑥𝑡 + ∑ 𝛽′𝑥𝑡𝐷𝑖,𝑡 +𝑘
𝑖=1 𝑢𝑡𝑘

𝑖=1  

𝑦𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝜇𝑖𝐷𝑖,𝑡 + 𝛾𝑡 +  𝛽′𝑥𝑡 + ∑ 𝛽′𝑥𝑡𝐷𝑖,𝑡 +𝑘
𝑖=1 𝑢𝑡𝑘

𝑖=1  

𝑦𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝜇𝑖𝐷𝑖,𝑡 + 𝛾𝑡 + ∑ 𝛾𝑖𝑡𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽′𝑥𝑡 + ∑ 𝛽′𝑥𝑡𝐷𝑖,𝑡 +𝑘
𝑖=1 𝑢𝑡𝑘

𝑖=1  

 

 

(6) 

 

(7) 

 

 

(8) 

 

 

(9) 

2. 4. ARDL Sınır Testi 

Pesaran vd. tarafından geliştirilen ARDL sınır testi değişkenler 

arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkilerini var olup olmadığını tahmin 

etmek için önemli bir metottur. Bu yöntem sınırlı gözlem sayısına 

sahip örneklerde kullanılabilmektedir. 

ARDL yöntemi herhangi bir birim kök testine gereksinim duymadan 

gerçekleştirilebilmektedir. Ancak değişkenler ikinci farkında durağan 

olduğunda uygun tablo kritik değerleri olmadığından ötürü, analize 
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dâhil edilen değişkenlerin I(2) olmadıklarını ispatlamak için birim kök 

testleri yapılmaktadır. ARDL yöntemi Engle Granger (1987), 

Johansen (1988), Johansen Juselius (1990) gibi diğer eş bütünleşme 

testlerine göre birçok avantaja sahiptir. ARDL yöntemi serilerin 

tamamının I(0) ve I(1) ya da bazılarının I(0) bazılarının I(1)’inci 

dereceden bütünleşik olmaları durumunda değişkenler arasında eş 

bütünleşme ilişkisinin bulunup bulunmadığını araştırmaktadır. Ancak; 

serilerin I(2) olması durumunda bu test kullanılamamaktadır. Bu test 

bazı açıklayıcı değişkenlerin içsel olması durumunda dahi etkili bir 

tahmincidir. ARDL sınır testinin hipotezleri şu şekildedir: 

H0: Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi yoktur. 

H1: Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi vardır. 

ARDL sınır testine ait denklemler şu şekildedir: 

 

∆𝑦𝑡 = 𝜋𝑦𝑦𝑦𝑡−1 +  𝜋𝑦𝑥𝑥𝑥𝑡−1 + ∑ 𝜓𝑖′∆𝑧𝑡−𝑖 +𝑝−1
𝑖=1 𝜔′∆𝑥𝑡 +  𝑢𝑡  (10) 

∆𝑦𝑡 = 𝜋𝑦𝑦(𝑦𝑡−1 − 𝜇𝑦) + 𝜋𝑦𝑥𝑥(𝑥𝑡−1 − 𝜇𝑦)
+ ∑ 𝜓𝑖′∆𝑧𝑡−𝑖 +𝑝−1

𝑖=1 𝜔′∆𝑥𝑡 + 𝑢𝑡 
(11) 

∆𝑦𝑡 =  𝑐0 + 𝜋𝑦𝑦𝑦𝑡−1 + 𝜋𝑦𝑥𝑥𝑥𝑡−1 + ∑ 𝜓𝑖′∆𝑧𝑡−𝑖 +𝑝−1
𝑖=1 𝜔′∆𝑥𝑡 +  𝑢𝑡 (12) 
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∆𝑦𝑡 = 𝑐0 + 𝜋𝑦𝑦(𝑦𝑡−1 − 𝛾𝑦𝑡) +  𝜋𝑦𝑥𝑥(𝑥𝑡−1 − 𝛾𝑥𝑡)
+ ∑ 𝜓𝑖′∆𝑧𝑡−𝑖 +𝑝−1

𝑖=1 𝜔′∆𝑥𝑡 +  𝑢𝑡 
(13) 

∆𝑦𝑡 = 𝑐0 + 𝑐1𝑡 + 𝜋𝑦𝑦𝑦𝑡−1 + 𝜋𝑦𝑥𝑥𝑥𝑡−1 + ∑ 𝜓𝑖′∆𝑧𝑡−𝑖 +𝑝−1
𝑖=1 𝜔′∆𝑥𝑡 + 𝑢𝑡 (14) 

Çalışmada gerçekleştirilen birim kök testinin ardından serilerin 

durumu I(0) olarak görülen değişkenlere Eşitlik 14’te yer alan sabit ve 

trendi birlikte gösteren ARDL sınır testi uygulanıp aralarındaki 

eşbütünleşmenin bulunup bulunmadığı tespit edilmiştir. 

3. AMPİRİK BULGULAR 

Tasarrufların değerlendirildiği para ve sermaye piyasalarına alternatif 

olarak ortaya çıkan kripto paraların kullanılırlığı gün geçtikçe 

artmaktadır. İşlem hacmi genişlemekte ve coinlerin piyasa değeri 

sürekli artış göstermektedir. Kripto paraların arasındaki ilişkide 

yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Literatür 

incelendiğinde genel olarak kısa dönemli ve örneklemin düşük sayıda 

tutulduğu araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmada ise yatırımcıların 

dikkatini çeken kripto paralar arasında nasıl bir ilişkinin olduğu 

incelenecektir. Elde edilen bulgular doğrultusunda kripto paralar 

arasında portföy oluşturmanın ne kadar isabetli olacağı tartışılacaktır. 

En çok kullanılan kripto para birimi Bitcoin ve devamında ortaya 

çıkan en yüksek işlem hacmine sahip altcoinler arasındaki ilişkinin 

ekonometrik yöntemler ile analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bu 

kapsamda araştırmanın hipotezleri genel olarak aşağıdaki gibi 
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kurulmuş ve söz konusunu hipotezler uygulama kısmında yer alan 

toplam 45 eşleşme için sınanacaktır. 

H0 = Kripto paralar arasında uzun dönemli bir ilişki yoktur. 

H1 = Kripto paralar arasında uzun dönemli bir ilişki vardır. 

Eşbütünleşme testi öncesi gerçekleştirilen birim kök testlerinden elde 

edilen sonuçlar4, 28 eşleşmenin Maki (2012) Eşbütünleşme Testi ile 

analiz edilebileceğini kalan 17 eşleşmenin ise ARDL sınır testi ile 

analiz edilebileceğini göstermektedir. Bu doğrultuda ilk olarak Maki 

(2012) testi sonuçları paylaşılmıştır. 

Tablo 1 Maki Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Eşleşme Başlangıç 
Test 

İstatistik 

Kritik 

Değerler 
Kırılma Tarihleri 

Bitcoin Cash-

Bitcoin SV 
09.11.2018 -7,00*** 

-6,62 (%1); -

6,10 (%5); -

5,84 (%10) 

09.05.2019, 

15.02.2020 

Bitcoin Cash-

Bitcoin 
23.07.2017 -6,14 

-7,55 (%1); -

7,00 (%5); -

6,71 (%10) 

18.12.2017, 

06.11.2018, 

29.07.2019, 

23.09.2019 

Bitcoin Cash-

Eos 
23.07.2017 -7,49** 

-8,00 (%1); -

7,41 (%5); -

7,11 (%10) 

24.09.2017, 

17.03.2018, 

15.08.2018, 

06.11.2018, 

11.08.2019 

Bitcoin Cash 

Ethereum 

Klasik 

23.07.2017 -8,02*** 

-8,00 (%1); -

7,41 (%5); -

7,11(%10) 

08.11.2017, 

10.06.2018, 

18.11.2018, 

01.04.2019, 

10.03.2020 

 
4 Bu aşamada birim kök testi sonuçları çok fazla yer tutması sebebiyle sunulmamış 

olup, istenmesi halinde sorumlu yazara ulaşılarak talep edilebilir. 
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Bitcoin Cash-

Ethereum 
23.07.2017 -6,64 

-7,55 (%1); -

7,00 (%5); -

6,71 (%10) 

08.11.2017, 

13.03.2019, 

21.05.2019, 

13.07.2019 

Bitcoin Cash-

Litecoin 
23.07.2017 -6,50 

-8,00 (%1); -

7,41 (%5); -

7,11 (%10) 

21.12.2017, 

14.02.2018, 

04.05.2018, 

03.03.2019, 

13.07.2019 

Bitcoin Cash-

Ripple 
23.07.2017 -6,47 

-8,00 (%1); -

7,41 (%5); -

7,11 (%10) 

12.11.2017, 

08.01.2018, 

21.05.2019, 

13.07.2019, 

04.10.2019 

Bitcoin SV-

Bitcoin 
09.11.2018 -6,82 

-8,00 (%1); -

7,41 (%5); -

7,11 (%10) 

19.05.2019, 

24.06.2019, 

22.10.2019, 

12.01.2020, 

06.04.2020 

Bitcoin SV-

EOS 
09.11.2018 -6,48 

-7,55 (%1); -

7,00 (%5); -

6,71 (%10) 

19.05.2019, 

18.06.2019, 

18.10.2019, 

12.01.2020 

Bitcoin SV-

Ethereum 

Klasik 

09.11.2018 -7,04*** 

-6,04 (%1); -

5,54 (%5); -

5,28 (%10) 

12.01.2020 

Bitcoin SV- 

Ethereum 
09.11.2018 -5,65 

-7,55 (%1); -

7,00 (%5); -

6,71 (%10) 

27.05.2019, 

27.06.2019, 

13.08.2019, 

12.01.2020 

Not ***, **, * simgeleri sırasıyla %1, %5 ve %10 güven düzeyinde test istatistiğinin 

anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 
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Tablo 1 Maki Eşbütünleşme Testi Sonuçları (Devamı) 

Eşleşme Başlangıç 
Test 

İstatistik 

Kritik 

Değerler 

Kırılma 
Tarihleri 

Bitcoin SV-

Litecoin 
09.11.2018 -6,65 

-8,00 (%1); -

7,41 (%5); -

7,11 (%10) 

19.05.2019, 

18.06.2019, 

19.10.2019, 

12.01.2020, 

28.02.2020 

Bitcoin SV-Ripple 09.11.2018 -6,75 

-8,00 (%1); -

7,41 (%5); -

7,11 (%10) 

19.05.2019, 

19.05.2019, 

16.09.2019, 

12.01.2020, 

28.02.2020 

Bitcoin-Eos 01.07.2017 -6,03 

-8,00 (%1); -

7,41 (%5); -

7,11 (%10) 

10.101.2017, 

14.02.2018, 

09.04.2018, 

01.05.2019, 

22.10.2019 

Bitcoin-Ethereum 

Klasik 
24.07.2016 -7,28* 

-8,00 (%1); -

7,41 (%5); -

7,11 (%10) 

10.01.2016, 

04.06.2016, 

15.11.2016, 

27.01.2017, 

09.07.2019 

Bitcoin-Ethereum 07.08.2015 -6,08 

-8,00 (%1); -

7,41 (%5); -

7,11 (%10) 

20.06.2016, 

26.10.2016, 

12.02.2017, 

19.06.2017, 

07.01.2018 

Bitcoin-Ripple 04.08.2013 -7,60*** 

-6,62 (%1); -

6,10 (%5); -

5,84 (%10) 

06.06.2016, 

12.12.2017 

Bitcoin-Tether 02.03.2015 -54,9*** 

-7,55 (%1); -

7,00 (%5); -

6,71 (%10) 

13.01.2016, 

21.06.2017, 

07.12.2017, 

06.12.2018 

EOS-Ethereum 

Klasik 
01.07.2017 -4,65 

-6,04 (%1); -

5,54 (%5); -

5,28 (%10) 

 

23.08.2017 

 

 

EOS-Ethereum 01.07.2017 -5,45 

-8,00 (%1); -

7,41 (%5); -

7,11 (%10) 

26.09.2017, 

09.02.2019, 

09.04.2018, 

30.06.2018, 

25.01.2020 

EOS-Litecoin 01.07.2017 -5,94 -7,55 (%1); - 16.11.2019, 
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7,00 (%5); -

6,71 (%10) 

17.12.2017, 

14.05.2018, 

08.07.2018 

EOS-Ripple 01.07.2017 -5,73 

-8,00 (%1); -

7,41 (%5); -

7,11 (%10) 

26.09.2017, 

08.06.2018, 

06.08.2018, 

12.01.2019, 

02.06.2019 

Ethereum Klasik-

Litecoin 
24.07.2016 -6,39 

-7,55 (%1); -

7,00 (%5); -

6,71 (%10) 

22.05.2017, 

25.12.2018, 

31.03.2019, 

10.06.2019 

Ethereum- Klasik-

Ripple 
24.07.2016 

-6,26 

 

-8,00 (%1); -

7,41 (%5); -

7,11 (%10) 

22.05.2017, 

07.01.2018, 

17.04.2018, 

08.07.2018, 

20.08.2019 

Ethereum-Litecoin 07.08.2015 -8,48*** 

-8,00 (%1); -

7,41 (%5); -

7,11 (%10) 

28.03.2017, 

02.07.2017, 

09.12.2017, 

08.05.2019, 

16.01.2020 

Ethereum-Ripple 07.08.2015 -9,44*** 

-8,00 (%1); -

7,41 (%5); -

7,11 (%10) 

31.03.2017, 

28.06.2017, 

12.12.2017, 

17.09.2019, 

15.12.2019 

Litecoin-Tether 02.03.2015 -61,6*** 

-7,55 (%1); -

7,00 (%5); -

6,71 (%10) 

22.05.2017, 

31.08.2017, 

11.12.2017, 

06.12.2018 

Ripple-Tether 02.03.2015 -56,5*** 

-6,04 (%1); 

5,54 (%5); -

5,28 (%10) 

29.05.2017 

Not ***, **, * simgeleri sırasıyla %1, %5 ve %10 güven düzeyinde test istatistiğinin 

anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

Eşbütünleşme testlerinden daha doğru bulgulara ulaşabilmek için 

serilerin logaritmik değerleri kullanılmaktadır. Logaritmik değerlerin 

kullanıldığı Maki (2012) Eşbütünleşme testi sonucunda elde edilen 

bulgular Tablo 1’de paylaşılmıştır. Tablo 1’de eşleşmelerin baz alınan 

başlangıç dönemleri, test istatistikleri, kritik değerleri ve kırılma 
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tarihleri görülmektedir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde %99 

güvenilirlikle 9 adet, %95 güvenilirlikle 1 adet ve %90 güvenilirlikle 

1 adet olmak üzere toplam 11 adet uzun dönemli birlikte hareketi 

gösteren ilişki saptanmıştır. Öte yandan geriye kalan 17 eşleşme için 

herhangi bir ilişki belirlenememiştir. Böyle bir durumda sanal piyasa 

yatırımcılarının; aralarında uzun dönemli bir ilişki ortaya çıkmayan bu 

17 eşleşmeye konu sanal paralar arasında portföy çeşitlendirmesi 

yapma imkânı mevcuttur. Toplamda 28 adet eşleşmeye yapılan analiz 

sonucunda yapısal kırılma sayısı ise her eşleşmede farklı olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu durum serilerin yapılarından kaynaklanmaktadır. 

Maki (2012) eşbütünleşme sonuçlarına göre, 28 eşleşme arasından 11 

eşleşmede eşbütünleşme ilişkisine rastlanmıştır. Eşbütünleşme tespit 

edildikten sonra katsayı tahmini yapılarak ilişkinin yönü ve kuvvetini 

ortaya konulmaktadır. Bu kapsamda 11 eşleşmenin bağımlı ve 

bağımsız değişken olarak yerleri değiştirilerek FMOLS yöntemi ile 

katsayı tahmini yapılmıştır. ARDL testi ile yapılan katsayı 

tahminlerinde yapısal kırılmalar hesaba katılmadığından kukla 

değişken oluşturularak kırılmalar analize dâhil edilmiştir. 

Tablo 2’de sunulan FMOLS katsayı değerlerine göre bağımsız 

değişken olarak BSV bağımsız değişken BCH seçildiğinde; BCH’daki 

%1’lik bir artış, BSV’de %0.44’lük artış sağlamaktadır. Tabloda yer 

alan diğer değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin kuvveti ve 

yönü BSV-BCH örneğindeki gibi katsayılar baz alınarak 

yorumlanabilmektedir. Tablo 2’de paylaşılan sonuçlara göre ilk göze 

çarpan bulgu; bağımlı-bağımsız değişkenlerin yerleri değiştirilse bile 
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tüm uzun dönem eşbütünleşme ilişkilerinin pozitif yönlü olduğu tespit 

edilmiştir. Bu doğrultuda değişkenler arasında negatif yönlü herhangi 

bir ilişki yoktur. Buna göre söz konusu kripto paraların bir arada 

olduğu bir portföyde risk minimizasyonu yapılmamış olacaktır. 

Tablo 2 FMOLS Uzun Dönemli Katsayı Tahmin Sonuçları 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

Katsayı Standart 

Hata 

Test 

İstatistik 
Olasılık 

BSV BCH 0,448 0,057 7,847 0,000 

BCH BSV 0,834 0,106 7,824 0,000 

EOS BCH 0,004 0,000 11,600 0,000 

BCH EOS 105,436 9,167 11,500 0,000 

BCH ETC 60,681 2,031 29,864 0,000 

ETC BCH 0,141 0,000 29,974 0,000 

BSV ETC 0,827 0,111 7,402 0,000 

ETC BSV 0,426 0,056 7,489 0,000 

BTC ETC 267,819 26,756 10,009 0,000 

ETC BTC 0,001 0,000 9,924 0,000 

BTC XRP 9796,921 492,026 19,911 0,000 

XRP BTC 0,000 0,000 19,971 0,000 

BTC USDT 33476,27 14067,31 2,379 0,017 

USDT BTC 0,000 0,000 2,709 0,006 

ETH LTC 3,800 0,111 34,155 0,000 

LTC ETH 0,220 0,006 33,984 0,000 

ETH XRP 620,283 20,740 29,906 0,000 

XRP ETH 0,001 0,000 30,107 0,000 

LTC USDT 421,970 194,335 2,171 0,030 

USDT LTC 0,000 0,000 2,534 0,011 

XRP USDT 2,043 1,160 1,760 0,078 

USDT XRP 0,004 0,002 2,125 0,033 
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Tablo 3 DOLS Uzun Dönemli Katsayı Tahmin Sonuçları 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

Katsayı 
Standart 

Hata 

Test 

İstatistik 
Olasılık 

BSV BCH 0,4582 0,057 7,904 0,000 

BCH BSV 0,849 0,107 7,897 0,000 

EOS BCH 0,004 0,000 11,386 0,000 

BCH EOS 104,857 9,302 11,272 0,000 

BCH ETC 60,427 2,045 29,545 0,000 

ETC BCH 0,014 0,000 29,525 0,000 

BSV ETC 0,827 0,114 7,251 0,000 

ETC BSV 0,428 0,058 7,365 0,000 

BTC ETC 266,065 26,927 9,880 0,000 

ETC BTC 0,001 0,000 9,876 0,000 

BTC XRP 9562,488 494,752 19,327 0,000 

XRP BTC 0,000 0,000 19,681 0,000 

BTC USDT 40905,46 19809,61 2,064 0,039 

USDT BTC 0,000 0,000 2,860 0,004 

ETH LTC 3,774 0,112 33,677 0,000 

LTC ETH 0,219 0,006 33,607 0,000 

ETH XRP 607,002 20,825 29,146 0,000 

XRP ETH 0,001 0,000 29,395 0,000 

LTC USDT 528,302 274,490 1,924 0,054 

USDT LTC 0,000 0,000 2,703 0,006 

XRP USDT 2,526 1,637 1,542 0,123 

USDT XRP 0,004 0,001 2,138 0,032 

 

FMOLS testinin ardından yine uzun dönem katsayı tahmininde 

kullanılan DOLS testi de uygulanmıştır. Elde edilen istatiksel bulgular 

Tablo 3’te görülmektedir. Bir önceki testte olduğu gibi bağımlı-

bağımsız değişkenlerin yerleri değiştirilerek tahminler 
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gerçekleştirilmiştir. FMOLS testinde olduğu gibi bu testin orijinalinde 

yapısal kırılmalar mevcut olmadığında dolayı, kukla değişken 

oluşturularak yapısal kırılmalar hesaba katılmıştır. Söz konusu 

bulgular FMOLS testinin sonuçları ile birebir benzerlik 

göstermektedir. Örneğin BCH’da 1 birim değişiklik olduğunda, 

BSV’de 0.45 birimlik pozitif yönlü değişkenlik görülecektir. Diğer 

değişkenlerin arasındaki ilişkinin yorumlanması BSV-BCH 

örneğindeki gibi yine pozitif yönlü olup, katsayılarda farklılık söz 

konusudur. 

 

Tablo 4 ARDL Sınır Testi Sonuçları  

İlişki Model F İstatistiği 
BCH-USDT (2, 12) 5,01 

BCH-TRON (2, 1) 3,28 

BSV-USDT (3, 8) 4,85 

BSV-TRX (1, 3) 4,83 

BTC-LTC (10, 6) 6,79 * 

BTC-TRX (12, 11) 3,90 

EOS-USDT (7, 1) 3,04 

EOS-TRX (7, 1) 2,85 

ETC-ETH (7, 4) 10,46*** 

ETC-USDT (8, 1) 2,57 

ETC-TRX (12, 12) 4, 82 

ETH-USDT (1, 0) 0, 99 

ETH-TRX (12, 12) 3, 23 

LTC-XRP (11, 11) 3,16 

LTC-TRX (10, 6) 3,56 

XRP-TRX (12, 11) 8,55** 

USDT-TRX (12, 7) 11,80*** 

Not: ***, **, * simgeleri sırasıyla %1, %5 ve %10 güven düzeyinde test 
istatistiğinin anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Kritik değerler alt sınır ve üst sınır 
%1 için; 8,74-9,63, %5 için 6,56-7,30 ve %10 için 5,59-6,26’dır. 
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Gerçekleştirilen birim kök testleri doğrultusunda seviye değerlerinde 

durağanlık görülen eşleşmelere ARDL sınır testi uygulanmış olup 

sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. Bu aşamada da bir önceki 

eşbütünleşme testinde olduğu gibi logaritmik seriler kullanılmıştır. 

Ortaya çıkan F istatistik değerleri incelendiğinde 4 eşleşmede uzun 

dönemli eşbütünleşmeye rastlanmıştır. BTC-LTC eşleşmesi %90 

güven aralığında, XRP-TRX eşleşmesi %95 güven aralığında, USDT-

TRX ve ETC-ETH eşleşmeleri %99 güven aralığında eşbütünleşiktir. 

 

Tablo 5 ARDL Uzun Dönem Katsayı Tahmin Sonuçları 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

Katsayı 
Standart 

Hata 

Test 

İstatistik 
Olasılık 

LTC BTC 0,016 0,002 6,644 0,000 

BTC LTC 34,865 10,969 3,178 0,001 

ETC ETH 0,029 0,003 9,453 0,000 

ETH ETC 28,759 2,020 14,232 0,000 

TRX XRP 0,083 0,016 4,937 0,000 

XRP TRX -3,793 9,487 -0,399 0,689 

TRX USDT 2,214 1,118 1,980 0,047 

USDT TRX -0,143 0,088 -1,627 0,103 

 

ARDL sınır testi ile uzun dönemli eşbütünleşme bulunan eşleşmelerin 

arasındaki ilişki yönünün ve kuvvetinin ortaya konulması adına 

ulaşılan istatistiksel değerler Tablo 5’de görülmektedir. Uzun dönemli 

katsayı tahmin işlemi yapılırken bağımlı ve bağımsız değişkenlerin 

yerleri değiştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 6 eşleşme için 

pozitif yönlü, XRP-TRX ve USDT-TRX eşleşmeleri içinse negatif 
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yönlü bir ilişki gözlemlenmektedir. Örneğin ETC-ETH 

eşleşmesindeki katsayı değerlerine bakıldığında; bağımlı değişken 

ETC %1 arttığında bağımsız değişken ETH’nin %0.02 artması 

beklenmektedir. 

Negatif yönlü ilişkiler, araştırılan kripto paralar arasında portföy 

çeşitlendirmesi yapılabileceğini göstermektedir. Kripto paralara ilgi 

duyan yatırımcıların uzun dönemde negatif yönlü ilişki bulunan veya 

aralarında eşbütünleşme ilişkisi olmayan kripto paralara yatırım 

yaparak portföy oluşturması isabetli bir karar olacaktır. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

2008 küresel finans krizinin ardından devlet kontrolündeki kurum ve 

piyasalara olan güven sarsılmıştır. Kripto paraların merkezi otoriteye 

bağlı olmaması, transferlerin çok düşük komisyonlar karşılığında 

yapılması ve altyapı sistemlerinin çok güvenli yazılım hizmetlerini 

kullanması gibi nedenlerle yatırımcılar ve birçok kuruluş tarafından 

tercih edilmesine neden olmaktadır. 

Dijitalleşmenin etkileri, kripto para sayısının giderek artması, piyasa 

değerlerinin yükselmesi gibi sebepler merkezi otoritelerin de dikkatini 

çekmiştir. Bu duruma paralel olarak bazı ülkeler kripto paraların 

kullanımını yasaklamış bazıları ise kısıtlamalar getirmiştir. Bu konuda 

Türkiye’de herhangi bir düzenleme yoktur ve çalışmalar devam 

etmektedir. 2021 yılı sonuna kadar TCMB ve TÜBİTAK’ın ortak 

çalışmasıyla Türkiye’nin ilk kripto parasını tanıtması beklenmektedir. 
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Çalışmada kripto para piyasasında en yüksek işlem hacmine sahip ilk 

10 sanal para seçilmiştir. Adı geçen sanal paralar kripto para 

piyasasının yüzde %88’ini kapsamaktadır. Analize dahil edilen kripto 

paralar; Bitcoin, Tether, Ripple, Tron, Litecoin, Ethereum, Bitcoin 

Cash, Bitcoin SV, Eos ve Ethereum Klasik’tir. Günlük kapanış 

fiyatları dolar bazında temel alınıp veriler analiz için hazır hale 

getirilmiştir. Sanal paralar arasında uzun dönemde eşbütünleşme 

ilişkisinin var olup olmadığı, ortaya çıkan ilişkilerin yönü ve 

kuvvetinin ne olduğu araştırılmıştır. 

Bu çalışma ile hangi kripto paralar arasında portföy oluşturmanın daha 

anlamlı olabileceği sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmacılara ve 

yatırımcılara kolaylık sağlaması için ulaşılan sonuçlar Tablo 6’da 

özetlenmiştir. Buna göre tabloda yer alan “VAR” sözcüğü pozitif 

yönlü bir eşbütünleşmenin varlığını göstermektedir. Bu eşleşmeleri 

oluşturan kripto paraları aynı sepete koymak mümkün değildir. Yani 

bu eşleşmeleri oluşturan sanal paralar ile portföy çeşitlendirmesi 

yapılamaz. Öte yandan “YOK” ifadesi ise söz konusu eşleşmelerde ya 

uzun dönemli eşbütünleşmenin olmadığını ya da uzun dönemli 

eşbütünleşme olsa dahi bu ilişkinin yönünün negatif olduğunu işaret 

etmektedir. Son olarak “BEL” olarak tanımlanan iki adet ilişki 

saptanmıştır. Bu tanımın verilmesi değişkenlerden birinin bağımsız 

olduğunda pozitif yönlü ilişki saptanmışken, diğer değişken bağımsız 

olarak modele sokulduğunda ise söz konusu ilişki bu defa negatif 

olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bahsi geçen iki eşleşme için net 
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bir karar vermek mümkün değildir bu sebeple belirsizliği simgeleyen 

“BEL” sözcüğü kullanılmıştır. 

Nihai olarak 13 adet uzun dönemli ve pozitif yönlü birlikte hareket 

gösteren eşleşmeler gözlemlenmiş olup, 30 eşleşme içinse herhangi 

bir ilişki saptanamamış ya da negatif yönlü ilişki belirlenmiştir. Bu 30 

eşleşmeyi oluşturan kripto paralara yatırım yapan bir yatırımcı riskini 

minimize edecek ve sanal piyasalarda yüksek getiri sağlama şansına 

sahip olacaktır. 

Daha önce yapılan araştırmalar incelendiğinde Polat ve Gemici 

(2018), Ciaian ve diğerlerinin (2018) ulaştığı sonuçlar bu çalışma 

kapsamında tespit edilen bulgular ile benzerlik göstermektedir. 

İlerleyen dönemdeki araştırmalarda sanal paraların uzun dönemli 

saatlik verilerinin kullanılması, makroekonomik gelişmelerin, döviz 

kurlarının, sanal para arz ve talebinin değişken olarak kabul edilerek 

yapılacak analizler araştırmacılar ve yatırımcılar için yeni bulgular 

ortaya koyabilecektir. 
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Tablo 6 Genel Değerlendirme 

 BTC BCH BSV ETH ETC USDT XRP LTC EOS 

BCH YOK         

BSV YOK VAR        

ETH YOK YOK YOK       

ETC VAR VAR VAR VAR      

USDT VAR YOK YOK YOK YOK     

XRP VAR YOK YOK VAR YOK VAR    

LTC VAR YOK YOK VAR YOK VAR YOK   

EOS YOK VAR YOK YOK YOK YOK YOK YOK  

TRX YOK YOK YOK YOK YOK BEL BEL YOK YOK 
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GİRİŞ 

 

Seçim, demokratik usullerle halkın temsil yetkisi vererek ülkeyi 

yönetmesi istenen parti ve lidere karşı oy verme suretiyle yapılan 

işlemlerdir. Seçim, liberal demokrasinin belirleyici unsuru olarak 

temsil ilkesinin sonucunda uygulanan bir mekanizmadır. Seçmenler 

için, siyasilerden hesap sorma ve uyguladıkları politikalara tepki 

göstermesindeki en iyi yöntem seçimdir. Bu tepkileri dikkate alan 

siyasi partiler, seçim propagandalarını ve faaliyetlerini seçmenleri 

etkilemek amacıyla hazırlamaktadırlar. Seçmenler, seçim sürecinde ya 

da seçim öncesinde vermiş oldukları kararları ve tercihlerini birçok 

faktörü dikkate alarak belirlemektedirler. 

İstikrarın sağlanmasında önemli etkisi olan seçim sürecini bir piyasa 

olarak hayal edersek; siyasi partiler ve bürokratlar arz tarafında yer 

alırken, seçmenler talep tarafında yer al maktadır. Piyasa 

mekanizmasının bir tarafı olan tüketicilerin siyasi mekanizmadaki 

aynası olan seçmenler, siyasi parti ve bürokratların kamusal mal üretip 

ya da üreteceklerine dair izledikleri politikalara karşı taleplerini 

tutumlarını özgür iradeleriyle seçimde kullandıkları oylar ile açıklığa 

kavuşturur. Siyasi davranış sergileyen birey yani seçmenin davranışı 

piyasa mekanizmasındaki tüketicinin davranışları arasında birtakım 

farklılıklar bulunmaktadır. Tüketicinin piyasadan mal satın almak için 

elden çıkardığı para cinsinden oy tüketiciyi istenilen neticeye 

(tüketime, satın almaya) ulaştırırken, seçmenin ise kamusal mal ve 

satın almak için verdiği harcadığı oyun doğurduğu netice diğer 

seçmenlerin davranışlarına ve demokrasilerde temsil sürecine tabidir. 
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Siyaset ve ekonominin karşılıklı etkileşim dereceleri ülkeden ülkeye 

farklılıklar göstermektedir. Bazı ülkelerde ekonomi ile siyasetin 

etkileşim seviyesinin yüksek olmasından dolayı ekonomi 

politikalarının hazırlanmasında siyasal bağlardan yoğun olarak 

etkilenilmektedir. Siyasi partilerin var oluşunun temelinde iktidara 

gelebilmek, eğer iktidarsa yeniden seçilebilme olasılığı arttırmak 

amacıyla para arzı, faiz oranları, parasal büyüklükler, kamu 

harcamaları, borçlanma gibi para ve maliye politikası 

enstrümanlarından yararlanırlar. Maksimum oy içgüdüsüyle 

davranışta bulunan hükümet seçim zamanlarında genişletici ekonomi 

politikaları sonrasında ise daraltıcı ekonomi politikaları izlemesi 

sonucunda enflasyon, işsizlik, krizler ve büyüme gibi makroekonomik 

dalgalanmalara sebep olmaktadır. 

Seçmen tercihlerinin belirlenmesi üzerinde ideolojik, sosyolojik, 

psikolojik unsurların yanı sıra bir o kadar da ekonomik unsurlarda 

etkilidir. Ekonomik faktörler seçmen davranışları üzerinde oldukça 

etkilidir.  Siyasal partiler seçmenin kararları etkileyebilmek için 

hoşuna gidecek şekilde ekonomi politikalarını enstrüman olarak 

çalarlar. Ekonomi politikaları arasında işsizlik, enflasyon ve kişi 

başına düşen gelir miktarı vb. gibi ülke sorunlarının değişkenleri yer 

alır. 

1. EKONOMİ VE POLİTİKA 

Dünyanın oluşundan bu yana değişmeyen yüz ölçümüne karşılık hızlı 

bir şekilde nüfus artışı yaşanmaktadır. Nitekim nüfus seyrinde 
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yaşanan bu hızlı artışlara karşılık mevcut olan kaynaklarda bir 

değişiklik gözlenmemesi yani iktisadi olarak kıt olması, (nedret 

kanunu) dolayısıyla insanoğlunu sınırlı bulunan kaynaklarının 

verimliliklerini artırmak için yeni arayışlara sevk etmiştir. Bilhassa 

insan doğasına yardımcı olacak tüm bilimsel işlevleri içeren fen 

bilimlerinde de önemli gelişmeler meydana gelmiştir ve gelmeye de 

devam edecektir. İletişim ve ulaşım da büyük yollar kat edilmesi 

bireylerin kıt kaynaklara ulaşmasını kolaylaştırmış ancak buda aradaki 

rekabeti daha da kızıştırmıştır. Bu nedenle bireyler arasında kıt 

bulunan kaynakların nasıl dağıtılacağını inceleyen ve yeni dağıtım 

yolları keşfetmek için bir bilim dalına ihtiyaç duyulmuştur. Basit bir 

biçimde ekonomiyi tanımlayacak olursak bireylerin sınırsız 

isteklerinin sınırlı kaynaklarla giderilmesi için malların üretim, 

bölüşüm ve değişimlerini araştıran bir bilim dalıdır. İnsanoğlunun 

sonu gelmeyen ihtiyaçları ile bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 

kıt olan mal ve hizmet miktarı arasında bir dengesizlik var olmuştur. 

İhtiyaçlar ile sınırlı sayıda var olan kaynaklar arasında yaşanan bu 

dengesizlik gelişmiş ya da az gelişmiş, kapitalist ya da sosyalist, 

demokratik ya da diktatör bütün toplumlar için geçerlidir. Ekonomi, 

kıt kaynaklarla sonsuz ihtiyaçları giderme problemi ile karşı karşıya 

bulunan bireyin veyahut da toplumun, tatmin düzeyini yani faydasını 

en üst seviyeye çıkartmanın yöntemlerini bulmaya çalışmaktadır. 

Ekonomi hangi mal ve hizmetten ne miktar da ne kadar üretilecek ve 

üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümleri nasıl olacak gibi temel 

sorunlar üzerinde durmaktadır (Dinler, 1997: 6-7). 
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Bir toplulukta ekonomik faaliyetlerin dikkatlice gözlemlenmesi 

gerekir. Ekonomik faaliyetlerden yola çıkarak ekonomik düşünceler 

oluşur. Ekonomik düşünceler ise davranışımızın yönünü belirlerken 

olayların doğmasına neden olur. Ekonomi de birtakım sistemler 

oluşturulmakta mülkiyet kurumları, onlardan yararlanma şekli ya da 

devletin denetleme ve düzenleme yapısı göz önüne alınarak planlanan 

sistemlere göre birbirinden farklı uygulamalar meydana gelmektedir 

(Turanlı, 2000: 1). 

Ekonomistlerin ekonomi tanımlarına baktığımızda genel olarak kıt 

kaynakların bölüşümü ve tatmin düzeyi üzerinde durmakta olduğu 

anlaşılmaktadır. Ekonominin bir kolunu oluşturan makroekonomi ise, 

homojenlik varsayımı altında makroekonomik göstergelerin 

davranışıyla ilgilenmektedir.  Enflasyon, işsizlik, yatırım, kalkınma, 

büyüme ve ödemeler dengesi göstergeleri kolaylıkla analiz edilmesi 

amacıyla strüktürel sorunların üstü örtünmekte ve ülke ekonomisinin 

performansını gösteren milli gelir gibi genel verilerle yakından 

ilgilenmektedir. Makroekonominin temasını GSYİH ile ölçülebilen 

toplam üretim oluşturmakta olup kamuya yani devlete önemli roller 

düşmektedir. Makroekonomi kamu müdahaleleriyle dalgalanmaların 

sebebini yok ederek ekonomiyi istikrara kavuşturabilme ve bu şekilde 

gelir düzeyini artırmanın yöntemlerini araştırmaktadır (Teletar, 2004: 

18). 

Ekonomide görülen ilişkilerin bir benzeri ilişkiler politikada yani 

siyasette de görülmektedir. Siyasetin eş anlamlısı olarak kullanılan 

politika kavramına baktığımızda toplumda çatışma ortamı yaratan 
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farklı menfaat ve fikir ayrılıklarının ortak bir noktada 

uzlaştırılmasıdır.  Yaratılışından ötürü sosyal bir varlık olan insanoğlu, 

topluluklar ve gruplar (aile vb.) halinde yaşamını sürdürür. Bu 

yaşantının faizi ise yönetilme gereksinimidir. Çünkü insanlar 

topluluklar halinde birlikte yaşasalar bile nasıl yaşam sürmeleri 

gerektiği, kendilerini yönetecek, kendileri adına karar alacak temsilci 

seçme ve seçilerek temsilcilik görevi verilen insanların yetkileri, hak 

ve hürriyet kavramları konusunda çatışma ve düşünce ayrılıkları 

yaşanmaktadır. Çatışma ortamı ve düşünce ayrılıklarının 

çözümlenmesi için araya siyaset girmektedir. Benimsediği ilkeler 

çerçevesinde her bilim dalının amacı olduğuna göre siyaset bilim 

dalının da bir amacı vardır. Toplumun vazgeçilmez unsuru olan farklı 

din, düşünce, görüş ve kültürel ayrılıklara üye olan insanları ortak 

hedefler ve projeler altında toplayarak ülkelerine hizmet ettirmektir. 

Siyaset ile politika arasında ince bir ayrım bulunmaktadır. Siyaset 

devletin yönetilmesi, devlet işlerin düzenleme, denetlenmesi ile 

yürütülmesi anlamına gelirken politika ise amaca ulaşmayı sağlayan 

yol, yöntem, araç olarak kullanılmaktadır. 

Ekonomik kavramına gelince, minimum masrafla maksimum değer 

sağlama diye tanımlanabilir. Örneğin ekonomik mal ve hizmet 

dendiğinde, çok düşük masrafla üretilen masrafına oranla yüksek 

fayda sağlayan mal anlamında düşünülebilir.  Ekonomik terimi 

ekonomik hesaplama olarak kullanıldığında politika, bu hesaplama 

pratiğe dökme alanlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Ekonomik 

hesaplama kodları örneğinde yapılan vurgu ise ekonomi politika 
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açısından bakıldığında çıkarılacak ana düşünce ekonominin daha 

hâkim olduğudur. Ekonomik sistemler neyi nasıl ve neden yaptığını 

gösterirken politik sistem içeriğini anlamlandırmaktadır. Yani 

ekonomi ve politika birbirinin tamamlayıcısı olmakta ve politik olanı 

yorumlarken ekonomik olaraktan düşünülmesi gerekmektedir (Telatar, 

2004: 11). 

Seçim ekonomisi, siyasi iktidar ileriki seçimlerde tekrardan iktidar 

olarak varlığını sürdürmek için ekonomik araçların bu amaç 

doğrultusunda kullanması ve yönlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.  

Memur aylıklarına zam yapılması, emekli maaşlarının yükseltilmesi, 

asgari ücret artışı, tarımsal destekler ve hibeler verilmesi, vergi 

oranlarının düşürülmesi, vergi cezalarının bağışlanması, vergi 

ifalarının geciktirilmesi vb. gibi maliye politikasının seçim 

ekonomisinin emrine girmesinin başlıca araçlarını oluşturmaktadır. 

Hızlı fiyat artışlarına karşı faizlerin yükseltilmemesi, kredi hacmini 

geliştirici uygulamaları özendirmek, para arzının arttırılması gibi 

araçlar da para politikasının seçim ekonomisine alet edildiğini 

ispatlayan gelişmeler olarak sayılmaktadır. Seçim ekonomisine 

dünyanın hemen hemen her tarafında az ya da çok yer verilmektedir. 

Seçim ekonomisi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesine uyumun 

arttığı, demokrasi işleyişinin hız kazandığı ekonomilerde düşük 

seviyedeyken, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesinin ve 

demokrasinin oturtulmadığı ülkelerde ise oldukça fazla yer 

kaplamaktadır (Çetinkaya, 2018: 25). 



 

 97 

Günümüz de çok partili demokrasiyi benimsemiş ülkelerde iktidar 

bulunduğu konumu korumak için muhalefet ise iktidar olabilmek 

amacıyla devamlı olarak birbirleriyle rekabet halindedirler. Bu 

yaşanılan rekabet ortamında iktidarlar, seçmenlerin desteğini 

arkalarına alabilmek için bir sürü ekonomi politikaları uygulama 

yoluna girerler. İktidar olan parti seçimde tekrardan seçilebilmek için 

seçin öncesinde ekonomide suni iyileşmeler yaşatması seçim 

sonrasında ise ekonomide istikrar önlemleri başlığı adı altında seçim 

öncesi izlenen gevşek ekonomi politikaların tersine sıkı istikrar 

programları uygulanmasına seçim ekonomisi politikaları adı 

verilmektedir. Seçime giden iktidar, bilhassa seçim anına kadar 

uygulanan ekonomi politikalar neticesinde negatif yönde etkilenen 

gruplara karşı ekonomiye suni eklemeler yapıp, piyasayı dirilterek oy 

hacmini genişletmeye çalışır.  Bu şekilde bir tür davranış sergileyen 

iktidardaki parti, masrafları seçimden sonraki döneme devrederek elde 

ettiği kaynakları kendi lehine döndürmeye çalışır (Önder, 1991: 17). 

Seçim hazırlığı ile hareketlenen, seçim sonrasında etkilerini gösteren 

ekonomi politikalarının iktisadi süreç yüzeyindeki etkilere seçim 

ekonomisi denilmektedir. Kısaca seçim ekonomisi, hükümetin 

yeniden varlığını devam ettirebilmek amacıyla seçim dönemlerinde 

izledikleri ekonomi politikalar olarak açıklanabilir (Varım, 1997: 1). 

2. SEÇMEN DAVRANIŞLARI 

Siyaset biliminde demokrasinin gelişmesiyle geniş etki alanına 

yayılan ve büyük bir parçasını oluşturan siyasal davranış, genel olarak 

birey dünyaya, özel olarak da kendi yaşantısı ile ilgili olaylara, 
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aktörlere, kurumlara, toplumsal ve siyasi işleyişe yönelirken 

kullandığı bir çerçeve olarak kabul edilebilir. Başka bir ifadeyle 

davranış, bireyin yaşantısındaki olayları yönlendirirken ya da siyasi 

sosyal ve ekonomik olayları yorumlarken sahip olduğu kanaat, 

düşünce, tutum ve izlenimlerin tümüdür (Çaha, 2008: 2). Davranış 

temel olarak, belli siyasal olaylar karşısında gösterilen tepki, 

sergilenen eylem ve bu siyasal olayların ortaya çıkması sonucu 

takınılan tavır olarak tanımlanabilir (Öztekin, 2003: 217). Davranış 

değerlerinin bir ucu kişinin kendi iç dünyasında beslediği kanaat ve 

fikirlerden oluşurken diğer bir ucu da kişinin iç dünyasında beslediği 

kanaat ve düşünceler doğrultusunda yönlendirdiği eylemler serisinden 

oluşmaktadır. Buradan hareketle siyasal davranışları incelerken 

kişinin yöneldiği ve uyguladığı pratikleri göz önünde tutulması 

gerekmektedir (Çaha, 2008: 2). Bir siyasal davranış gösterisi olduğu 

kadar karar verme işlemi de olan siyasi katılma, insan davranışları ile 

uymakla yükümlü bulunduğu toplumsal düzene yakışır bir şekilde 

işler. Birey dışarıdan ve çevreden gelen uyarıları alıp kendi 

düşünceleriyle birlikte mantık eleğinden eleyerek, yorumlayarak 

anlamlandırır sonuçta eyleme döker. Bu süreç toplumla bütünleşme 

yani toplumsallaşma süreci ile aynı anda meydana gelir. Bu durumda 

çevreyle iletişim halinde olan birey siyasi idare (yönetimle) ile de 

etkileşim içindedir. Bu iletişim ve etkileşim siyasal katılma vasıtasıyla 

gerçekleşmektedir (Tokgöz, 1978: 81). Siyasal katılma vatandaşların 

siyasal sistem karşısındaki tutumlarını, durumlarını, kanaatlerini, 

yönelimlerini ve davranışlarını belirleyen bir kavram olarak ele 

alınmaktadır. Siyasal katılma basit bir meraktan yoğun bir kitlesel 
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eylemlere uzanan bir faaliyet alanını kaplamaktadır (Kapani, 2000: 

130). Bu açıdan ele aldığımız zaman ise ülke vatandaşları siyasete ve 

aynı derecede aynı önem ve yoğunlukta katılmak istemeyebilirler 

(Eke, 2008: 17). 

Demokratik rejimi benimsemiş olan ülkelerde kültür seviyesi yüksek 

olan bireyler siyasal alanla ilgili eylemlere katılarak siyasal sistem ve 

yapıyı etkilemeye çalışır ve ortaya çıkan siyasal olaylardan 

etkilenirler.  Buradan yola çıktığımızda siyasal davranışın eyleme 

dönüşmesi ve sürekliliği olan bir olgu niteliği kazanmaya başladığı 

hali olan siyasal katılım demokratikleşmenin en önemli 

göstergelerinden birisidir. Siyasal katılım kavramı üstünden farklı 

tanımlamalar yapılsa da dar açıdan tanımına baktığımızda siyasal 

yapının ve sistemin işleyişi içerisinde ülke vatandaşlarının doğrudan 

veya dolaylı yoldan yönetici kadroyu seçme ve kararlarını etkileme 

kabiliyeti olan eylemler bütünü şeklinde ifade edebilir. Geniş açıdan 

bakıldığında ise siyasal katılım bürokrasi ve siyasal karar alma 

sürecinin her aşamasına dâhil olmasını ifade eder.  Siyasi katılım 

farklı unsurların etkisiyle toplumdan topluma, yöreden yöreye, 

kültürden kültüre farklılık arz etse de siyasal katılım faaliyetlerinin 

ortak nihai amacı seçimlerin önemli aktörü olan seçmenlerin 

yönetimde söz sahibi olmasıdır (Akgül, 2013: 14-15). 

Siyasi katılmanın en bilindik basit yöntemi oy verme seçimler yoluyla 

gerçekleşmektedir. Siyasal katılmanın en yaygın araçlarından olan 

seçimler, aynı zamanda siyasal iletişimin yoğun bir şekilde 

faydalandığı bir alandır. Seçimler amaç olmaktan daha çok araç 
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rolünü üstlenir ve toplumun gereksinimlerini gidermek ve onlara karşı 

sorumluluk duygusu gözeten başına buyruk hareket etmeden hesap 

verebilecek yönetici kadrolarını göreve getirebildiği ölçüde gerçek bir 

demokrasi ölçütü olarak kabul görür. Seçimlerin hür ve özgür ortamda 

gerçekleşmesi kadar seçim döneminde seçmenlerin tutumlarının 

düşüncelerinin kanaatlerinin oluşma ortamının da hür ve özgür olması 

önem teşkil eder (Özkan, 2004: 105). 

Seçmen davranışı, siyasal davranışın türlerinden sadece biri olmasına 

rağmen siyasal ve davranışsal bilimcilerin en fazla araştırma yaptıkları 

alanın başında gelirken ekonomi bilimcilerinin de dikkatini yavaş 

yavaş çekmeye başlamıştır. Seçmen davranışı haricinde ulusal 

çerçevede ona eşdeğer olan bir siyasal davranış bulunmamaktadır. 

Çünkü ulusal seçimler aracılığıyla ayrım yapılmaksızın tüm 

vatandaşlara eşit düzeyde etki olanağı tanımaktadır. Her oy eşit nitelik 

ve niceliğe sahip olduğu gibi oy kullanma ve oy kullanmama 

davranışları da etki yönünden bakıldığında ise eşit ağırlıktadır. 

Seçimleri gizlilik ilkesinden dolayı seçmen davranışlarından sorumlu 

ve mesul tutulamaz. Bu sebeple seçmen en samimi içtenliğiyle özgür 

iradesini ortaya koyar. Seçimlerin gizlilik ilkesinin sakıncası ise 

kullanılan oy ile birey arasında kişisel bir ilişki kurulamamakta lakin 

toplu seçişler ve davranışlar analiz edilebilmektedir (Gülmen, 1979: 

15). 

Siyasal ilişkilerin bulunduğu bütün toplumlarda siyasal katılma farklı 

yoğunluklarda gerçekleşmekte olup bunun en klasik hali oy verme 

şeklinde ortaya çıkmakta ve oy verme davranışı seçmenlerin karar 
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alma ile tercihte bulunmasının en pratik yolu görülebilir. Katılımı bir 

doğru olarak kabul edersek ve bu doğrunun bir ekseni aktif katılma 

diğer ekseni pasif katılma şeklinde olursa oy verme aktif katılma 

ekseni ile pasif katılma ekseni arasında bir noktada yer alacaktır. 

Birey aktif katılma ekseninde süreci etkilemeyi kendine amaç 

edindiğinden dolayı kendisi dışındaki diğer bireyleri ikna etmeye 

çalışır. Birey pasif katılma ekseninde ise aktif katılımın tersine 

etkinliğini kullanmaya çalışmadan hedeflenen politikalar hakkında 

bilgi alır inceler, ilgilenir okur ve tartışabilir (Polat, 2009: 96). Klasik 

demokrasi yaklaşımına göre, halkın siyasal sorunlarını ifade etmesi ve 

siyasal sorunlarla ilgili alınan kararların etkili olmasını sağlamaya 

çalışmak için seçim mekanizmasını, siyasal sistemle tanıştırmıştır. Bu 

sebeple oy verme davranışı siyasal davranış kapsamının somut 

yönlerinden birisi olarak sayılmıştır (Özer ve Meder, 2008: 1). 

Seçmenlerin siyasal tutum, davranış ve kanaatlerini ortaya çıkaran en 

belirgin yöntem ise oy davranışıdır. Oy verme davranışı, ilgi ve 

siyasal katılmanın temel taşını oluşturur. Demokrasi ile yönetilen 

ülkelerde seçmenler oylarını kendilerine hizmet edecekleri veya 

edeceklerine güvendiği partilere verirler. O zaman seçimlerde siyasi 

partiler aracı kanal görevi görmekte diye ifade edebilir. Bir toplum 

kitlesel hareketler neticesinde nitelik kazanıp toplumsallaşmaya 

başlayınca, bu topluluklar siyasal katılıma yönelirken doğal olarak 

kitlesel katılımın en pratik yolu olan siyasi partiler ortaya çıkacaktır 

(Alkan, 1993:115). Oy kullanma kişilerin hak ve ödevlerindendir. 

Oyların kasten kullanılmaması demek özgür bulunduğu toplumun 
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nimetlerinden faydalanan insanların, hak ve ödevlerini yerine 

getirmemesi sorumluluk almaktan kaçması ve sorumluluklarını 

üstlenmemesi demektir. Oy vermenin baş aktörü olan seçmenler 

bilinçleri açık ya da kapalı olarak genelde belirli şartlar altında 

tercihlerini belirlerler (Hülür ve Kalender, 2003: 165). 

Temsili demokrasinin bir ayağını oluşturan seçim mekanizmaların 

yapısı, işleyişi ve sonuçları ile uygulanan iktisadi politikalar arasında 

güçlü ve doğru yönlü bir etkileşim söz konusudur. Siyasal seçim 

sürecine göre, birey oy hakkını kullandıktan sonra yani oylama 

sonucunda elde edilen oy sayısı veya oy oranı vasıtasıyla hangi siyasal 

parti ve partilerin meclise veya parlamentoya ayak basacağı, halk 

adına karar vererek ülkeyi yönetecek hükümetin oluşturulacağı, 

iktidara yükselip muhalefette oturacak partilerin tespit edilmesi, 

iktidara gelen siyasi partilerin hazırlayacakları ya da uygulayacakları 

iktisadi politikalar ideoloji üzerine mi yoksa popülarite üzerine mi 

olduğuna karar verilmesi bir sonraki seçim dönemlerinde iktidardaki 

partilerin tekrardan iktidarda kalabilmesi ve muhalefet partilerinin ise 

iktidara gelebilmek için ne gibi ekonomi politikaları hazırlaması 

gerektiğini belirler. Seçimler özünde siyasal yapıda olmasına karşın 

etkileri ve etkilendiği faktörler açısından baktığımızda ekonomik 

nitelik taşımaktadır. Çünkü siyasal karar alma sürecindeki aktörlerin 

kişisel çıkarlarının toplamı seçim sürecini oluşturur (Kalaycı, 1999: 

29-30). 
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Ülke vatandaşlarının seçim süreci ile alakalı olarak ilk aşamada 

sergileyecekleri davranış seçime katılıp katılmamaya karar vermek 

olmalıdır. Oy kullanma kararına varan seçmen, parti tercihi 

yapabilmek için kendi ihtiyaç, isteklerini ve taleplerini belirlemesi ve 

bu doğrultuda ihtiyaç ve taleplerinin hangi parti tarafından 

giderileceğini belirlemesi gerekir. Böyle bir karmaşık dönemde 

bireyin zaman içinde siyasal tercih ve kanaatlerinde düzenli ve kararlı 

bir davranış sergilemesi ve çapraz baskılara kaşı dik durabilme 

kabiliyetinin olması karar alma sürecini kolaylaştırır. Bunun yanı sıra 

iletişim ve haberleşme kanallarına sahip olması hangi partinin 

taleplerini karşılayacağını öğrenmesi doğru karar alabilmeyi sağlar 

(Gülmen, 1979: 26). Seçime katılmaya karar veren vatandaşların 

ikinci aşaması parti ve adaylar arasında tercih yapmaktır. Bu tercih 

parti ve adaylar arasındaki alternatiflerden birini yeğleyebileceği gibi 

hiçbir parti ve adayı seçmemeye karar vererek kendine yeni şık 

yaratabilir (Kiriş: 2005, 14). Seçmen, davranışlarının tarafını 

seçerken, her ülkenin kendine özgü sosyo-ekonomik düzenini ve 

geçmişini dikkate alarak alternatifler arasında bir tercihte bulunur. 

Hemen hemen her toplumda sayısı ve eğilimleri bakımında çeşitli 

nitelikteki partilerle karşılaşmak mümkündür. Seçmen bulunmadığı ya 

da bulunduğu parti tercihiyle genel olarak siyasal sistem ve yapı 

düzeninin belirleyici ve siyasal sistem ve yapı düzenine karşı durucu 

bir davranış sergilemektedir (Özer ve Meder, 2008: 31). 
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 Seçim sürecine katıldığı halde herhangi bir parti ve aday konusunda 

tercihte bulunmayan seçmen sandığa boş oy atmış olacaktır. Seçmenin 

seçime katılmaması halinde siyasal yapı ve sistemlere karşı bir 

tepkisinin olduğu söz konusu olabilir. Bu tepkinin nedeni siyasal 

sistemlere karşı güven duyulmasında, onları sorunların ve sıkıntıların 

çözüm odaklı olma da ve geleceği planlama da etkisiz olacaklarına 

inanması ve seçmenin kendini etkin olmadığını düşünüp siyasal 

sistemin dışında hissetmesi durumları söz konusu olabilir.  

Seçmenin seçim sürecine katılıp herhangi bir tercihte bulunmama 

durumu daha farklıdır. Burada seçmen siyasal sistemi, yönetim 

rejimini ve onun değerlerini sahiplenmiş ve kendisini siyasal süreçte 

etkin olduğunu biliyor lakin sağlanan mevcut koşulları beğenmiyor, 

ayırt edemiyor, memnun değil ve yetersiz görüyor ise bunlar 

neticesinde de açık bir şekilde tepki gösteriyor olabilir (Kiriş, 2005: 

15). 

Piyasa mekanizmasındaki tüketiciler şikâyetçi olmaları ve ürün ve 

hizmete olan sadakatlerinde meydana gelen düşmenin yanı sıra (Butler 

ve Collins, 1995: 89); farklı nedenlerden dolayı seçimlerde daha az 

seçenek arasında karar alınmasını, seçimlerde fiyat ve risk algısı ve 

değerlendirilmesinin güçlüğü, siyasal ürünlerin performanslarını 

somut kriterlere dayandırarak değerlendirilmesinin zorluğu gibi 

farklılıklar vatandaşlardan ayırsa da seçmeni tüketici olarak ele almak 

farklı yaklaşımları ortaya çıkarmaktadır (İslamoğlu, 2002: 82). Oy 

vermeyi psikolojik satın alma gücü olarak değerlendirildiğinde seçme 

eylemi ile siyasal karar alma süreci bağdaştırıldığında tüketiciler ve 
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seçmenler; karar vericiler olarak yakın bir göreve sahip olmaktadırlar 

(Okumuş, 2007: 163). Bir başka deyişle, piyasanın merkezini tüketici 

oluşturduğu gibi siyasi ekonominin merkezini de seçmen 

oluşturmaktadır. 

3. SEÇMEN DAVRANIŞINI AÇIKLAMAYA YÖNELİK 

YAKLAŞIMLAR 

3.1. Sosyolojik (Columbia) Model  

Sosyoloji bilimi toplumsal yaşamın oluşumunu, koşullarını, işleyişini 

ve gelişimini ya da toplumun içinde var olan siyasal olay ve olguları 

inceler. Kısaca bireylerin toplumsal yaşamlarının, grupların ve 

toplumların objektif bir bütünlük içerisinde inceleyen bilim dalıdır. 

İnsanın birey olarak her türlü gösterdiği davranışında meydana 

getirdikleri gruplaşmalar, birbirleriyle kurdukları münasebetler gibi 

yaşadığı toplum dünyasına ait eğilimlerden etkilenmemesi söz konusu 

olamaz. Seçmen davranışlarını sosyal yönüyle ele alarak açıklamaya 

çalışan sosyolojik modelin hareket noktası, seçmenlerin yaşadığı 

toplumun etkisi altında kaldığını düşünmeleridir. 

Seçmen tercihini sosyolojik bakımdan değerlendirenler, seçmeni, 

toplumda psikolojik baskı altında olan bireyler olarak ele almamakta 

ortak menfaatlere sahip üyelerden oluşan sosyal grup ve partiler 

olarak ele alınmaktadırlar (Gülmen,1979: 46). Columbia ekolü olarak 

da bilinen bu yaklaşım, Amerika’da 1940’larda başlayan Columbia 

Üniversitesi’ndeki bir grup araştırmacı tarafından yapılan saha 

çalışmalarından elde edilen bilgilere göre şekil almıştır. Bireyler oy 
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verme davranışında bulunurken değişmez kimliklerinden 

yararlandıklarını, partilerin oy tabanlarının sınıfsal farklılığı 

yansıttığını ve oy kullanırken sınıf temelli bir davranış sergilediklerini 

ileri sürmüşlerdir (Akgün, 2000: 77). 

Sosyolojik yaklaşım, ’niçin oy veriyor veya niçin oy vermiyorlar’ 

sorusuna yanıt aramaktadır. Yaklaşıma göre bireylerin oy kullanırken 

tutum ve değer sistemleri etkin olmamakta dini inançlar, aile, cinsiyet, 

sınıf farklılıkları, eğitim, yaşanılan coğrafi mekân, mensup olunan 

grup ve parti tercihi gibi toplumsal bölünmüşlükler seçmenlerin siyasi 

eğilimlerinin şekillenmesini sağlar. Yaklaşımın temeli bireylere değil 

gruplara dayanmaktadır. Bu nedenle sosyolojik yaklaşım bireysel 

temellere dayandırılmasına karşı çıkarak grup temellerini esas 

almaktadır.  Örneğin; aynı işyerinde çalışanlar, devamlı birlikte 

dolaşan arkadaş grupları, aynı yörede yaşayan insan toplulukları 

büyük çoğunlukla homojen bir duruş sergilerler (Özer ve Meder, 

2008: 35). 

Grupların önemli varsayımlarından bir tanesi de kendilerine has 

kurallar oluşturmaları ve bu kuralları benimsemeyip riayet etmedikleri 

takdirde üyelerini farklı şekilde yasal yaptırım uygulayarak 

cezalandırabilmeleridir.  Bu sebeple kişi oy verme davranışında 

bulunurken grup kurallarına ters gitmemek ve belirtilen cezai 

yaptırımlarla karşı karşıya gelmek istenmemektedir. Bu durum 

sosyolojik yaklaşımın önemli hipotezlerinden birini oluşturmakta ve 

bu hipotezin genellemesi de ‘niçin ‘sorusuna yanıt olmaktadır (Polat, 

2010: 17). Seçmenlerin siyasal tercihlerini belirlerken ideoloji veya 
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adayların sahip olduğu nitelikler doğrudan doğruya etkili olmadığıdır. 

Seçmenlerin siyasal eğilimleri ve tercihleri sosyal gruplara olan 

üyelikleri ve bağımlılıkları oluşturmakta ve seçimler aracılığıyla 

kullandığı oylar ise değişmez kimliklerini doğrular niteliktedir (Çeçen, 

2009: 36-37). 

Sosyolojik yaklaşıma göre siyasi tercihlerinin belirleme de aile faktörü 

de etkilidir. Mesela; eşler siyasal tercihlerini belirlerken birbirlerini 

etkilemekte, çocuklar ise anne ve babanın siyasal tercihlerinin etkisi 

altında kalmaktadır. Buradan hareketle yaklaşımda ekonomik sorunlar 

seçmen davranışlarını doğrudan etkilememektedir. 

Bu yaklaşım parti sistemlerini sabit veri kabul ettiğinden dolayı zaman 

içerisinde parti sisteminde meydana gelen değişimler, oy 

dalgalanmalarını açıklama da ve kuramsal esneklikten uzak 

olduğundan dolayı eleştirilere maruz kalmıştır (Akgün, 2002: 26). 

3.2. Parti ile Özdeşleşme (Sosyo Psikolojik Model) 

Parti ile özdeşleşme modeli olarak da literatürde yer alan sosyo-

psikolojik yaklaşım, bireylerin benimsediği parti ile arasında 

psikolojik bir bağımlılık bulunduğuna vurgu yapar. Futbolda birey 

desteklediği takıma nasıl tutkuyla bağlıysa yani fanatik anlamda, birey 

kendini o partiye aynı şekilde bağımlı hisseder ve kendini artık o 

partinin taraftarı olarak ilan eder (Özer ve Meder, 2008: 32). 
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Anket çalışmalarının artmasıyla birlikte bireysel düzeyde tespit edilen 

bulgulardaki artış bu yaklaşımın literatürdeki ağırlığını arttırmıştır. 

Sosyo-psikolojik yaklaşımda grupların aksine bireyler ön plandadır. 

Bu yaklaşımda bireylerin toplumsallaşma sürecinde edindiği siyasal 

tutum, davranış ve değer sistemleri, ideolojik eğilimler, parti 

tercihlerinde çevre ve aile faktörünün etkinlik oranının yüksek 

olduğunu ileri sürerler (Akgün, 2000: 78). Bireylerin siyasal 

tercihlerini belirlerken ön planda tuttuğu faktörler ile ailelerini siyasi 

tercihleri belirlerken önemsediği faktörler arasında bir paralellik söz 

konusudur. 

Michigan ekolü literatüre parti kimliği kavramını kazandırmıştır. Bu 

kavrama göre çocukluğundan başlayarak yetiştiği çevrenin etkisiyle 

bir partiye karşı sevgi bağı kurulmaya başlar. Bu bağ yavaş yavaş 

güçlenerek yaşamları boyunca devam eder. Seçmenler yaşadığı 

dönemle ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmasalar dahi parti kimliği 

yardımıyla kendini yakın hissettiği partinin yorumlarıyla bilinçlerini 

açarak dış dünyayı algılamaya ve anlamlandırmaya çalışırlar.  

Seçmenler enflasyon, işsizlik, adayın kötü olması, kriz ve ekonomik 

çöküntü dönemlerinde başka bir partiye oy verseler dahi bir sonraki 

seçimlerde psikolojik bağımlısı olduğu eski partilerine geri dönerler. 

 Bu yaklaşım Amerika’da 1970’li yıllardan sonra her geçen yıl 

seçmenler kendilerini herhangi bir partiye karşı yakınlık 

duymadıklarını ve bağımsız hareket ettiklerini dile getirmelerine karşı 

yaklaşım tartışma konusu olmuştur (Akgün, 2000: 78).  Kendisi ile 
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herhangi bir parti arasında bağ kuramayan bireyler için bu model 

yoksul kalmış ve siyasal eğilim ve tercihlerin etkilendiği başka 

unsurlar olabileceği düşünülmüştür. 

3.3. Geriye Dönük Oy Verme Modeli 
 

Bu yaklaşım iktisatta yaygın bir biçimde kullanılan tüketici ve birey 

davranışlarının rasyonel olmasından yola çıkarak seçmen davranışını 

açıklamaya çalışır. Bilindiği üzere ekonomi biliminin temel 

hipotezlerinden birini oluşturan, tüketici ve bireylerin rasyonel 

davrandıkları anlayışı onların ekonomik hayattaki davranışlarını 

gözler önüne serer. Seçmenlerin faydalarını en yüksek düzeye 

çıkaracaklarını maliyetlerini en düşük düzeye indirgeyeceği biçiminde 

davrandıklarını varsayımıyla hareket eder (Teyyare ve Avcı, 2016: 

53).  

Seçmen davranışını ekonomik yönden ele almaya çalışanlar bu 

yaklaşımın temelini seçmenlerin amaç ve menfaatlerini çok iyi 

bildiğini düşünürler. Bu doğrultuda maksimum hizmette bulunacak 

aday ve siyasi partileri belirleyebilme bunun neticesinde en uygun 

aday veya partilere oyunu verme davranışının yönünü oluşturur. 

Sosyo-psikolojik yaklaşımın esas aldığı partiye bağımlılık ilkesiyle 

bireyin gözü bağlı bir şekilde bulunduğu oy verme davranışını 

reddeden rasyonel tercih yaklaşımına göre herhangi bir siyasi partinin 

hatırını hoş tutmak için oy verilmemektedir. Ailesinin ve yaşadığı 

çevrenin etkisi altında olmayan bireyin sadece kendi siyasal 
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menfaatlerini gözeterek oy kullandığını ileri sürmüştür (Özer ve 

Meder, 2008: 33). 

Rasyonel seçmen hipotezine dayanan ekonomik yaklaşımda, 

vatandaşlar genelde seçimlerde oy vermeyi ihtiyaçlarını karşılamak ve 

amaçlarını gerçekleştirmek için kullanırlar. Buradan hareketle 

seçmenlerin amacı fayda maksimizasyonu olduğunu iddia eder. Eğer 

oyunu verdiği parti ihtiyaçlarını karşılamada ve amaçlarını 

gerçekleştirme de yoksul kalırsa, seçmen önümüzdeki seçimlerde 

oyunun rengini kolaylıkla değiştirebilir. Bu yönüyle bu yaklaşıma 

‘geriye dönük oy verme’ teorisi denilebilir. Bu yaklaşımda seçmenler 

hükümeti oluşturan siyasi partilerin ekonomik performanslarını ve 

pratiklerini değerlendirirken bir taraftan da kendi içinde bulunduğu 

ekonomik dalgaları da dikkate alır. Bireyler için burada üzerinde 

durduğu önemli nokta, iktidarın nasıl bir politika uyguladığından daha 

çok politikaların ortaya koyduğu net sonuçlardır. Seçmenler genelde 

ekonominin istikrarlı bir şekilde (güven ve refah seviyesinin yüksek 

olması) başarılı işleyişinde hükümetin başında bulunan partiyi 

ödüllendirirken ekonominin darboğaza girdiği ve istikrarsızlığın 

olduğu durumlarda ise cezalandırdığı kabul edilir (Akgün, 2002: 27). 

Yaklaşımın kurucusu kabul edilen Downs’a göre seçmenler siyasal 

tercihlerinin rengini belirlerken partinin istikrarlı faaliyetlerini, hizmet 

akışını, uyguladığı ekonomi politikalarını ve parti liderlerini göz 

önünde bulundurur. Seçmenin menfaatleri herhangi bir partiyle 

homojenleştiyse o partiyi tutabilir lakin menfaatleri özdeşleşmediyse 

oyunu vermekten kaçınabilir (Özer ve Meder, 2008: 34). Yaklaşımdan 
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çıkarılacak ana düşünce seçmen hislerini ve duygularını bir kenara 

bırakarak aklı ve mantığıyla hareket ederek çıkarlarına hizmet edecek 

tercihini yapar. Oy verirken ne yetiştiği çevrenin davranışlardan ne 

büyüdüğü ailesinin baskılarından ne de partilerin ideolojik 

eğilimlerinden etkilenir. Partinin uyguladığı politikalar çıkarlarına 

uygun olduğunu onaylayan birey o partiye oy vermekten 

kaçınmamaktadır. Aynı biçimde ülke ekonomisinin gidişatını bir 

önceki yıla göre inceleyen seçmen, pozitif ve negatif sonuçlara göre 

oyunu kullanır. 

Bu yaklaşımda iktisadi olaylar oy vermede etkili olduğu kabul 

edilmekle birlikte fayda ve amaç tanımlamasında somut çıkarlarla 

sınırlanması ve iktisadi etkenlerin haricinde etkileri ve politikalarda 

önemli olan simgesel değerler hesaba katılmamasından dolayı 

eleştirilere uğramıştır (Akgün, 2002: 27). 

4. SEÇMEN DAVRANIŞLARININ PARA VE MALİYE 

POLİTİKASI İLE İLİŞKİSİ 

Vergiler günümüzde olduğu kadar çok eski tarihlerde bile 

hükümetlerin ya da padişahların yani halkı yönetenlerin sıklıkla 

başvurduğu bir kaynak haline gelmiştir. Gerek dikta rejiminin hâkim 

olduğu dönemlerde gerekse günümüzde demokrasi rejimini 

benimsemiş toplumda olsun vergiler, yönetilenler ile yönetenler 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir araçtır. 

Diktatörlükle yönetilen eski toplumlarda halk, padişah vb. gibi 

yöneticilerin uyguladığı kamu politikalarına yönelik rahatsızlıklarını 
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isyan çıkartma suretiyle dile getirmişlerdir. Demokrasiden uzak 

toplumlar istenmeyen politikalara karşı tepkilerini ayaklanmalar 

çıkartarak belli etmişler. Tarihte bu duruma en güzel örnek halkın 

ayaklanmalar yoluyla ağır vergi yükünden kurtulmaya çalıştığı vergi 

isyanlarıdır. Oysaki çoğu ülkede demokrasinin egemen olduğu 

günümüz dünyasında halk tepkilerini ve rahatsızlıklarını seçimler 

aracılığıyla ortaya koyabilmektedir. Bireyler bir bakıma kendilerini en 

iyi yönetecek kişiyi seçmekle beraber aslında kendilerine uygun olan 

vergi ve harcama politikasını seçebilmektedir. 

1773 yılında Amerika’nın kuzey kolonileri arasında yer alan Boston 

Bölgesi’nde başlatılan protestolarda ‘Temsilsiz Vergi Olmaz’ 

sloganıyla temsil talebi artmıştır. Esasen koloniler İngiliz meclisinde 

temsil edilmedikleri ve İngiliz vatandaşı olarak görülmedikleri halde 

İngiliz hükümetine vergilerini ödemişlerdir (Daude ve Melguizo, 

2010).  

Demokrasi ile yönetilen toplumlarda bireyler ayrıca seçmen rolünde 

de oldukları için mal ve hizmet talep miktarlarını siyasal süreçte karar 

alma ve temsil aracığıyla tercihlerini bildirme mecburiyetindedir. 

Talep edilen mal gibi verilen hizmetin maliyeti de demokratik temsil 

ve seçimlerle ödeme durumuna göre halktan toplanan vergilerle 

karşılanmaktadır (Sakal, 1998: 212). 

Hükümetin aldığı kararlar bir pastayı oluşturuyor ise, bu pastanın bir 

dilimi de kamu harcamaları ve vergilere yönelik ayrılmıştır. Hükümeti 

oluşturan siyasal güce oy vermiş bulunan vergi mükelleflerinin vergi 
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ile ilgili kararlara uyum sağlaması, oyunu o partiye vermemiş ya da oy 

hakkını kullanmamış kimselere göre daha kolay olur. Zira psikolojik 

yönden destek verdiği partinin programlarının iyi bilmesi ve 

savunması doğal beklenilen bir sonuçtur. Benzer biçimde, iktidarda 

bulunan siyasi partiye destek vermeyen mükellefler, muhalefetinde 

yönlendirmesi ile iktidarın aldığı kararlara genelde tepki gösterme 

eğilimindedir. Siyasal iktidarın halk tarafından benimsenmesi vergiye 

karşı sergilenen tavrın şiddetini belirme açısından da ayrıca önem 

teşkil eder (Tosuner ve Demir, 2009: 6).   

Vergiler eski bir sınıflandırma şekli olarak dolaylı ve dolaysız olmak 

üzere iki şekilde tasnif edilir. Dolaysız vergiler yansıtılmayan kanuni 

yükümlüsü üzerine kalan vergiler olduğu için büyük oranda vergi 

yükünün tekrardan paylaştırılmasına imkân tanıması ile birlikte, 

dolaylı vergilerde ise vergi yükünün başkasına aktarılabilmesinden 

dolayı artan oranlılığın pratiğe dökülüp uygulanması imkânsız 

görülmektedir. Bu yüzden seçmenler açısından daha iç açıcı olan ve 

vergi yükünün tekrardan bölüştürülmesi seçim araç ve gereci olarak 

kullanıldığı ülkede dolaysız vergiler daha çok popüler olmuştur. O 

zaman yüksek gelir vergilerinin uygulanması vergi oranlarının gün 

yüzüne çıkmasına sebep olabilir (GİB,2014:9). 

Partileri vergilendirme davranışı konusunda frenleyen en önemli unsur 

seçim veya seçim beklentisidir ve seçimlerin tabiatında ise en 

önemlisi muhalefet partinin yani alternatif çözüm önerilerinin var 

olmasıdır. Partiler halkın çoğunluğunun desteğini arkalarına alarak 

oylarını arttırmak isterler ve vergi oranlarını oy maksimizasyonu 
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yönünde ayarlama mecburiyetindedirler. Seçmenler vergi 

politikalarını hoşuna gitmedikleri ve uygun görmedikleri partileri 

seçimler vasıtasıyla iktidardan uzaklaştırarak alternatif çözüm 

önerileri olan politikalara yani muhalefet partiye lehine oylarını 

kullanabilirler.  Bu yüzden partilerin vergi davranışlarını kısıtlayan 

mühim bir unsur da muhalefet partinin varlığı ve muhalefet partinin 

kazanma ihtimalinin büyüklüğü olabilmektedir. Etkili, ciddi ve güçlü 

bir muhalefet partiyle karşı karşıya gelmeyen iktidardaki parti 

ekonomik ve mali değişkenleri etkilemek için çok rahat davranışlar 

sergileyebilir (Berksoy ve Demir, 2004: 526).   

Vergi ile ilgili başlıca ekonomik kısıtlamalar Laffer eğrisinden elde 

edilen sonuçlarla açıklanmaktadır. Laffer eğrisi kurumsal ve siyasi 

herhangi bir kısıtlama söz konusu olmasa bile oy maksimizasyonu için 

rasyonel davranan partilerin vergilemeden ötürü ortaya çıkan refah 

kayıpları sebebiyle Laffer eğrisinin azalma gösteren tarafında değil de 

artış gösteren tarafta yer alacaklarını, eşit vergi geliri sağlayan düşük 

ve yüksek orandan düşük olanı seçeceklerini veya vergi oranlarını en 

çok vergi gelirindeki marjinal artışın sıfır denge noktasına gelene 

kadar artırarak devam edeceğini ileri sürmüştür. Ancak bu görüş eksik 

bilgi ve aksak rekabet sebebiyle partilerin vergi davranışı üzerinde 

yeterli baskı kurulamaya bilinmektedir. Bu yüzden ekonomik, mali ve 

hukuki yapıda partilerin vergi davranışlarını kısıtlayan bazı kurumsal 

yönetim düzenlemelere yer verilmektedir. Bu düzenlemeler keyfi 

yapılan vergi artışlarını engellediğini ifade edilebilir (Berksoy ve 

Demir, 2004: 525). 
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Makroekonomik araçlar ve amaçlar için yapılan bazı çalışmalara göre 

iktidar seçim dönemlerinde seçmeni etkileyici tutumlar sergilerken 

kamu harcamaları, vergiler, transferler, faizler ve para arzı artışı gibi 

politika araçlarından yararlanmaktadır. Ekonomiyi makroekonomik 

amaçlardan (enflasyon, büyüme vb.) ziyade makroekonomik 

araçlardan yararlanarak manipüle etmek daha kolay olabilir. Seçim 

öncesinde iktidarın siyasal karar verme sürecini etkilemek genişletici 

politikalar uygulaması yani bütçe açığının, kamu harcamalarının ve 

para arzının arttığı ve senyoraj gelirinin seçim sonrası dönemde arttığı 

sonucuna ulaşılmıştır (Sezgin, 2005: 134-135). 

Merkez bankasının bağımsızlığının önemine değinen ekonomistlere 

göre, bilhassa sanayileşmemiş ekonomilerde sermaye yetersiz olması 

ve etkin kaynak kullanımı sağlanamaması gibi sebeplerden ötürü, 

iktidarların kaynak gereksinimini emisyonla karşılamalarını ve bu 

yolla bütçe açıklarının finanse edilmesini engellemek için merkez 

bankası para politikası yürütürken siyasi yapıdan bağımsız olması 

gerekmektedir. Yoksa bütçe açıklarının finansmanını sağlamaya 

yönelik devamlı para basılması ekonomide enflasyona yol açar ve bu 

bütçe açıklarını kontrol altında tutulmadan enflasyonla mücadelede 

olumlu sonuç alınmayabilir. Lakin Friedman gibi bu yaklaşıma tepki 

gösteren bazı ekonomistler, merkez bankasının siyasi mercilerce 

denetlenmesinin gerekli olduğu görüşünü savunurlar. Bu görüşe göre 

halk ekonomide yaşanan sorunlardan ötürü oylamayla görev başına 

getirdiği iktidarı sorumlu tuttuğuna göre iktidarın para politikası 
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konusunda kısıtlanmaması tam tersine daha fazla yetki verilmesi 

gerekmektedir (Yalta, 2011: 206-207). 

Seçim öncesi dönemde belirsizliğe karşı değişkenlik gösteren para 

talebine uyum sağlamak için merkez bankası makroekonomik 

etmenleri dengede tutmaya çalışır. Seçimlerde merkez bankasının para 

politikalarına yoğun şekilde müdahale etmesi halk tarafından desteğin 

devamlılığı için hükümete yapılan bir siyasi jest niteliğinde 

olabilmektedir. 

5. DIŞ TİCARET POLİTİKASININ SEÇMEN DAVRANIŞINA 

ETKİSİ 

Seçimler yaklaştıkça hükümet halkın desteğinin devamını ve artmasını 

sağlayarak yeniden yönetimi ele geçirebilmek için uyguladığı 

politikalardan bir tanesi de dış ticaret politikasıdır. Hükümet 

seçmenlerin dolaylamadan kolaylıkla farkına varabileceği unsurlar 

üzerinde değişikliği yapmayı daha çok sevmektedir (Walter, 2006: 2). 

Bu sebeple iktidar süresini uzatmak için seçim öncesi dönemde döviz 

kurunu düşürme yoluna (ulusal paranın değerlenmesi) gider. Seçim 

öncesi düşüş yaşayan döviz kuru ithalatın ucuzlamasına ve kişilerin 

reel gelirlerinin artması anlamı taşıdığından iktidar seçmenlere bu 

yolla becerikli ve daha iyiye gidecekleri düşüncesinin sinyalini 

gönderir (Frieden ve Stein, 2001: 5-7).  Fakat seçim öncesinde dövizin 

düşmesiyle ilişkili olarak ithalatın diğer dönemlere kıyasla artışının 

ivme kazanması net ihracat ve çıktı yapısında bozukluğa neden 

olabilir. Bundan dolayı seçmeni manipüle ermek için düşürdüğü döviz 
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kurunu seçim sonrasında ise istikrarı yakalamak için döviz kurunu 

düşürmektedir. Bilhassa dışa bağımlı ekonomiler seçim öncesi döviz 

kurunun düşmesi ihtiyaçların karşılanmasına gereksinim duyulan 

kaynakların ucuzlamasına yol açması enflasyonun düşmesini de 

beraberinde getirmektedir (Gamez, 2012: 4). İnsanlar tasarruflarının 

reel değer kaybı yaşatan ve geçmişe göre ileri ki zamanda daha yoksul 

ve sefalet içerisinde yaşayacaklarını düşünmelerinden dolayı 

enflasyonu hoş karşılamamaktadırlar. Bu sebeple dışa bağımlı 

ekonomilerde döviz kuru aracının siyasi amaçlar doğrultusunda 

kullanılması hükümetin performansına artı bir katkı sağlayabilecek bir 

uygulamadır (Reichenvater, 2007: 12). 

 Ülkelerde döviz kurunu hükümetler ya da merkez bankaları sabit ve 

esnek kur rejimine göre kullanıldığı için bu rejimlerin kendine mahsus 

özellikleri oluğundan seçimlerde döviz kurunu yönetebilme koşulları 

değişmektedir. Sabit kur rejimi uygulayan ülkelerde seçim öncesi 

artan dış ticaret açığını kapatmak için devalüasyon yapılması iktidarı 

ekonomik olarak başarısız yapmaktadır. Devalüasyonla beraber döviz 

kurunda oluşan yukarı yönlü baskılar dışa bağımlı ülkelerde 

enflasyonun seyrinin arttırması ile birlikte kişilerin satın alma gücü 

zayıflamaktadır. Bu sebeplerden ötürü seçmenler tercih yaparken 

yetenekli ve başarılı iktidarı göz önünde bulunduracağı için 

devalüasyon politikası seçim sonrasında uygulamaya konulur (Ghezzi, 

2000: 1). 
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Esnek kur sistemini geçen ülkelerde seçim endişesi nedeniyle seçim 

öncesinde döviz kurunun değerini merkez bankası rezervlerini 

kullanılarak seçim öncesi düşürürken seçim sonrası yükseltir.  Rezerv 

kullanımı büyük önem taşıyan ve para politikasının etkin olduğu 

esnek kur sisteminde oportünist amaçlara ulaşmak için para politikası 

ve döviz kurunun kullanımı birbiri ile çatışma halindedir.  Esnek kur 

sisteminde döviz kuru belirlenmesinde merkez bankasının rezervlerine 

yani iç şoklara bağlı olduğu kadar ülkelerdeki ithalat seviyesine yani 

dış şoklara da bağlıdır. Buradan hareketle seçim öncesi döviz kurunun 

düşmesiyle ithalat artışı, seçim sonrasında döviz kurundaki 

yükselmeden dolayı ithalatta düşüş yaşanması gözlenebilir. Colunga 

ve Mendez 2010 yılında 16 ülkeyi içerisine alarak yaptığı ampirik 

çalışma sonucunda seçim öncesi dönemde ithalatın arttığını ulaştığı 

verilerle istatistiksel olarak anlamlı sonuç elde etmiştir (Gamez, 2012: 

6). 

  Hükümet seçimse kaygılardan ötürü seçim öncesinde para arzını 

artırarak yerli paranın değer kaybetmesine yani yabancı paraların TL 

karşısında değer kazanmasına yol açmaktadır. Bu durumda para ve dış 

ticaret politikaları birbiriyle çatışabilmektedir. Hükümet bir taraftan 

döviz kurunu düşürerek vatandaşların alım gücünü arttırarak seçmeni 

etkileme arzusunda iken bir taraftan yine kamu harcamalarını 

arttırarak seçmeni etkilemek ve ekonomi canlandırmak için parasal 

hacmi genişletme arzusundadır. Bu sebeple hem para politikası hem 

de dış ticaret politikası siyasal amaçlara ulaşmak için merkez 

bankasının rezervleri kullanılmaktadır. Dalgalı kur sisteminde seçim 
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öncesi dönemde para arzı artışı döviz kurunun yükseltmemesi için 

merkez bankası piyasaya döviz satar ve döviz rezervleri ulusal 

rezervlere göre daha az hale gelir. Seçmenler döviz kurunun rezervler 

aracılığıyla kontrol altına alındığının tam farkına varamadıkları için 

rezervlerin el değişiminin siyasi maliyeti oldukça düşüktür. Seçim 

sonrası dönemde kritik olan rezerv durumunu iyileştirmek için merkez 

bankası daraltıcı dış ticaret politikası uygulayıp faizleri arttırarak 

ülkeye yabancı sermaye girmesini sağlayarak rezervlerini 

arttırabilmektedir (Dreher ve Vaubel, 2009: 756). 

Seçim öncesi dönemde hükümet seçmenin siyasi kararını etkileyerek 

yeniden iktidar olabilmek için dış ticaret politikası kullanacağı en iyi 

yollardan bir tanesidir. O yüzden seçim öncesi dönemde genişletici dış 

ticaret politikasıyla döviz kurlarını düşürür.  Dışa bağımlı bir ülkede 

döviz kurunun düşmesiyle bireylerin satın alma gücünün artmasıyla 

ithalatta hızlı bir şekilde artmaktadır. Seçim öncesinde ithalatın 

ihracattan daha hızlı bir şekilde artmasıyla cari açık büyümektedir. 

Seçim öncesi cari açığı kapatmak için ihracat teşvikleri yapılması, 

döviz kurunu arttırırken bireylerin satın alma gücünü azaltmaktadır.  

Bu durumda seçmen iktidarın performansını olumsuz 

değerlendirebilir. Onun için genelde hükümet seçim öncesi döviz 

kurunun düşmesine bağlı olarak artan cari açığı seçim sonrasında 

döviz kurlarını ve faizleri arttırarak cari dengeye getirmeye çalışır. 
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6. KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRİN SEÇMEN DAVRANIŞINA 

ETKİSİ 

Seçmenlerin davranış tarzların değişmesinin temelinde bazı ekonomik 

değişkenler içerisinde, işsizlik oranlarında düşüş ya da artış, kişi 

başına düşen gelir miktarı ve de enflasyon değerlerindeki 

dalgalanmalar yatmaktadır. Bireylerin gelirleri ülkeden ülkeye hatta 

sektörden sektöre göre farklılık içerse de genellikle seçmenler 

değerlendirme yaparken ekonomik sisteminin tümüne odaklandığı 

gerçeğinin kabul edilmesi gerekir (Ercins, 2007: 37). 

Seçmen davranışları ile ekonomik konular arasında ilişkiyi irdeleyen, 

sorumluluk hipotezi, müvekkil hipotezi ve temel hedef hipotezi olmak 

üzere üç varsayım bulunmaktadır.  Her üç varsayımda da seçmenin 

karar vermesinde etkili olan ana unsurlar olarak enflasyon ve işsizlik 

başta olmak üzere makroekonomik unsurlar gösterilmektedir. Siyasal 

ortamda oy tercihini belirlerken makro göstergelerin yanında aile ev 

ahalisinin gelirinde de ortaya çıkan veya çıkması muhtemel 

değişiklikleri de içine alan mikro göstergelerde etkili olduğu ifade 

edilebilir (Demir, 2013: 38). 

Ekonomik oy verme teorisi ile alakalı yapılan araştırmalar ve ortaya 

konulan sonuçlar kompleks bir sistemde değil sorumluluk hipotezi 

üzerine inşa edilmiştir.  Buradan hareketle ekonomik koşullarda 

iyileşme yaşandıkça seçmen iktidarı mükâfatlandırmakta, ekonomik 

koşullar kötüleştikçe seçmen hükümeti oluşturan partiyi oylarıyla 
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cezalandırır.  Bu ekonomik oy verme teorisinin en bilindik 

yörüngesidir (Sezgin, 2007: 22-23). 

Müvekkil hipotezi teorisinin temel kaynağında seçmenler, ekonomi 

büyümedeki olumlu gelişmelere hoşnut bir tavır sergilerken, 

enflasyonist eğilimlere karşı aynı tavrı sergilememektedirler. 

Seçmenlerin hangi siyasi partiye destek olacaklarını reel gelir ve 

enflasyon değişkenleri gösterir. Başka bir ifadeyle, enflasyonist 

tırmanmanın arttığı devirlerde, cumhuriyetçi partilerin sahiplendiği 

sıkı politikalar uygulanırken, reel hâsıla oranının düşük olması ve 

sürünen enflasyonun mevzubahis olduğu devirlerde ise esnek 

politikalar uygulanmaktadır (Çinko, 2006: 110). 

 

Temel hedef hipotezine gereğince, siyasal otorite süresinin 

devamlılığını, partilerin kendilerine edindikleri temel hedeflere varma 

konusunda gösterdikleri başarı belirlemektedir. Bu öngörüden, 

seçmenlerin daima peşin verilen ideolojik hükümlere göre 

davranmayacağı sonucunu çıkarabilmektedir (Çinko, 2006: 111). 

Ekonomik parametrelerin seçmen davranışları ile ilişkileri Markus 

tarafından 1992 yılında yaptığı araştırmanında konusunu 

oluşturmuştur. 1954-1984 seneleri arasında yapılan başkanlık 

seçimlerinde, ülkenin ekonomik durumu dikkate alınarak yapılan bu 

araştırmada, bireysel ekonomik durumun seçmenlerin oy verme 

davranışına etkisi incelenmiştir. Yapılan araştırmada birey ekonomik 

durumunun düzelmesi halinde seçmen davranışı konusunda etki 

edeceği belirtilebilir lakin aynı zamanda araştırmada milli ekonomik 
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durumunda seçmenlerin üstünde etkili bir unsur olarak ortaya 

çıkabilir. 

Markus (1993) ekonomik oylama ile ilgili yaptığı çalışmada seçmenin 

alternatif davranış yöntemlerini analiz etmeye çalışmıştır. Birincisi 

seçmenlerin bireysel menfaatleri, ikincisi; milli ekonomik menfaat 

saikle davranmasıdır.   Seçmen davranışında bireysel menfaatin ağır 

bastığını ve belirgin kıldığını ileri süren yaklaşıma göre seçmenlerin, 

hükümete veya fanatiği olduğu partiye karşı tutumları, hasta olan 

bireysel ekonomik durumlarında iyileşme oranı belirleyici rol 

almaktadır. Bunun tersine, ikinci yaklaşımı savunanlara göre ise, 

seçmenlerin partilere karşı desteklerini bireysel menfaatler yerine 

ulusal mali çıkar doğrultusunda verdiklerini öne sürmüşlerdir. Acil 

belirtmekte fayda var ki, cari hükümete ait halk desteklerinin 

belirlenmesinde hangi saikin belirleyici rol oynadığını tespit etmek zor 

olmaktadır. Zira makroekonomik hedeflerde sağlanan başarıların hiç 

olmazsa orta ve uzun vadede bireysel ekonomik refah üzerinde 

doğrudan doğruya etkisini göstereceği kolaylıkla söylenebilir. Doğal 

olarak bu gerçeği bilen seçmenlerin hakiki maksadının tahmin 

edilmesi çok zor olduğu söylenebilir (Çinko, 2006: 108-109). 

1976 yılında Fair yaptığı araştırmada, kişi başına düşen yıllık gelirde 

meydana gelen artışın seçimler üzerindeki etkisini ele almıştır. 

Araştırmada hükümetteki partinin gelecek seçimlerden tekrar galip 

gelebilmesi için, milli geliri en üst seviyeye ulaştırması icap ettiğini 

vurgulamıştır. Seçmen hükümetin uyguladığı ekonomi 

politikalarından hoşnut olduğu zaman yine hükümeti oluşturan 
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partilere karşı desteğini devam ettirir. Bu açıdan ekonomik unsurların 

seçmenlerin tercihleri üzerinde etkisi olduğu fakat bununla beraber 

seçmenlerin muhalefet partinin hazırladığı ve izleyeceği ekonomi 

politikaları konusunda bilgilerinin tam olmadığı da söylenebilir. 

Seçmenler hükümetin gerçekleştirdiği ve izleyeceği ekonomi 

politikalarından haberdar olurken, muhalefet partilerin ekonomi 

politikalarından haberdar olmaları daha zor olabilir. Bu durumda 

seçmenler değerlendirme yaparken partilerin ekonomik çalışmalarını 

hesaba katarlar. Ekonomik çalışmalar ve iktisadi politikalar 

seçmenlerin siyasal karar verme sürecinde etkili olmaktadır ama 

ekonomik çalışmaları dikkate alan seçmen çok fazla geriye dönük 

süreyi eşeleyerek hüküm giydirmemektedir. Seçmenler karar verirken 

sadece birkaç yıl öncesini baz alarak bir değerlendirme yaparlar. Bu 

manzara kriz sonrası gerçekleşen seçimleri aklımıza getirmektedir. 

Ekonomik krizin arkasından hükümeti oluşturan partinin oy desteğinin 

önemli boyutta çekilmesinin nedeni hükümet partiye ekonomiyi 

tadilat etme imkânı tanımadan, krizin hemen sonrası seçime 

gidilmesini gösterir (Fair, 1978: 159-173). 

7. GELİR DAĞILIMI İLE YOKSULLUK İLİŞKİSİNİN 

SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ 

Gelirin adaletsiz bölüşümü ve yoksulluk, tüm toplumlarda çözüm 

bekleyen önemli bir sorun haline gelmiştir. Günümüz modern 

toplumlarında gelir adaletsizliği ve yoksulluk yalnızca bir iktisadi 

sorun olarak dar çerçevede alınırken siyasi ve sosyal olarak da geniş 

çerçeveye konularak bakılmaya başlanmıştır. Gelir adaletsizliğinin 
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değişimini takip etmeye yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra, gelir 

dağılımı probleminin yoksulluk problemine indirgenmesiyle 

insanların sosyal olanak yoksulluğu, toplumsal dışlama gibi 

problemleri de ortaya çıkmıştır. Hükümetler gelir dağılımının 

adaletsiz dağılmasından dolayı ortaya çıkan sorunları çözüm önerileri 

sunarak seçmeni etkilemeye çalışmaktadır (Karluk, 2005: 69). 

Karluk’ a göre karar alma mekanizmasında verilen siyasal tercihler 

gelir dağılımı üzerinde etkilidir. Demokratik rejimle yönetilen 

ülkelerde partiler oylamayla görev başına getirilir. Bu doğrultuda 

hükümetler, bilhassa oylarını artırarak seçimlerden galip ayrılmak için 

seçmenlere sevimli gözükmek amacıyla, tarımsal mal ve hizmetin 

fiyatlandırma, memur ve işçi kesime yapılan ekstra zamlar ve primler, 

asgari ücretin yükselttirilmesi, SGK ve vergi yükümlülüklerinin affı 

ve ertelenmesi, vergi yükünün hafifletilmesi gibi politikalar 

uygulayarak yeniden seçilmeyi arzulamaktadırlar. Toplumda gelirin 

adil bir şekilde dağılmaması, bireylerin geçim sıkıntısı, bunalım ve 

karamsar yaşamasına neden olurken ekonominin de düzenli ve sağlıklı 

bir biçimde işlemesine engel olur. Milli gelirin yüksek gelir gruplarına 

yoğunluk verilmesi, iç talebin büyümesini önler. Üreticiler farklı ve 

değişik ürünlerini yüksek gelir gruplarına göre üretmeye başlayarak 

bu ürünlerin dış piyasalarda rekabet edilebilirliğini büyük oranda 

zedeleyebilirler. Toplumun genelini oluşturan orta ve düşük gelirli 

gruplar için ürün üretilmemesi, üretim hacminin ve maliyetlerin 

minimuma indirilmesini engelleyerek fiyatların yükselmesine yol 

açmaktadır.  Bu durumda hem üretici hem de tüketici rolünde olan 
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seçmen, gelir adaletsizliğinin neden olduğu karmaşık ortamdan 

kurtulmak için seçimleri fırsat olarak görmektedir (Karluk, 2005: 69-

70). 

Hükümetlerin yeniden iktidara gelebilmek için seçmeni etkilemeye 

yönelik uygulayacakları politika alternatifleri arasına gelir dağılımı da 

girmektedir. Demokratikleşmeyi benimsemiş ülkelerde halk desteğiyle 

görevini icra etmeye gelen siyasal partiler, bilhassa seçim 

zamanlarında belli kesimlere gelir transferi yaparak gelir dağılımına 

müdahalede bulunarak seçmenleri lehlerine çekmeye çalışırlar. 

Hükümetler, şehirlere imar affı çıkarması, tam kamusal malları 

fiyatlandırması, bölgelere kamusal yatırım yapması vb. gibi faaliyetler 

gerçekleştirerek gelir dağılımını, halkın desteğini devam ettirme ve 

çoğaltma aracı olarak kullanırlar. Bir ekonomide düşük gelirli ailelerin 

su, ısınma, yiyecek gibi temel gereksinimlerinin fiyatlarında hızlı bir 

oranda yükselme gerçekleşmesi yani yüksek enflasyon bir gerileme 

etkisi yaratır.  Devamı olan nüfus artışı, servet bölüşümü, dışa açık 

ekonominin performansı, istikrarı bozan ekonomik krizler ve kayıt 

dışı ekonomik program seviyesi gibi faktörler de gelir dağılımını 

belirleyici seçmenlerin tercihlerini etkileyici faktörler arasına 

girmektedir (Çalışkan, 2010: 96). 

Gelir dağılımı bozuk olan bir toplumda, bireylerin geçim sıkıntısı 

çekmesine ve mutsuz olmalarına yol açar. Bir toplumda geçim 

sıkıntısı çeken yani yoksul insanların sayısı artması, toplumsal 

çöküntü ve huzursuzluğu daha alevlendirerek siyasal istikrarında 

aksamasına neden olur. Adil gelir dağılımı demokrasinin sürekliliğini 
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sağlamanın yapı taşlarından birini oluşturur.  Bu yüzden ekonomik 

sorunlardan bunalan seçmen geçim sıkıntısından kurtulmak için 

marjinal partilere yönelmesi siyasal istikrarı daha da olumsuz 

etkilemektedir (Sönmez, 1982: 10). 

Gelir adaletsizliği temelde ekonomik bir sorun olmasına rağmen 

ortaya çıkan bir kısım toplumsal sorunu kaynağını oluşturmakta ve 

siyasal yapının düzenini de bozmaktadır. Gelir adaletsizliğinin yüksek 

seviyelere ulaştığı toplumlarda eğitim, kültür düzeyinin, sağlık 

koşullarının düşük olması nedeniyle sosyal hayatı etkilemektedir. Bu 

gibi ülkelerde sefalet ve yoksulluk içinde yaşayanla bolluk ve 

zenginlik içinde yaşayanların gelir seviyeleri arasında uçurum vardır. 

Bu uçurum arttıkça yani gelir eşitsizliği arttıkça toplumu bozan gasp, 

kapkaç, hırsızlık gibi olaylar da artar. Kaos ortamında kurtulmak 

isteyen seçmen huzur ortamı arayışına girer. Dolayısıyla birey siyasal 

süreci toplumda sosyal barışı sağlayacak ve koruyacak siyasi partilere 

doğru kullanmaya başlar (Şahin, 2007: 580). 

Günümüzde gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerdeki nüfusun büyük bir 

çoğunluğu ücret geliri ile hayatını idame ettirmektedir. Bu ücretlilerin 

büyük çoğunluğu asgari ücretlilerden oluşmaktadır. Doğal olarak, 

demokrasi ile yönetilen ülkelerde, hükümeti oluşturan, seçimlerde oy 

kullanacak seçmen kitlesinin büyük bir bölümünü kaplayan asgari 

ücretliler siyasal partilerin seçim kampanyalarının odak noktasında 

olmaktadırlar. Ücretliler ekonominin en ön önemli elemanı olmasıyla 

birlikte toplumda tüketici rolünü de üstlenmektedirler. Toplumsal 

yönden, çalışma sulhu ve sosyal mutabakat sağlanarak sağlık bir 
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toplum bünyesini oluşturmada en çok söz hakkı olan toplum kesimini 

meydana getirirken, büyük bir seçmen kitlesini oluşturması siyasal 

açıdan önem arz etmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, özel sektörde asgari ücretle 

çalışanların sayısı, kamuda asgari ücretle çalışanların sayısına göre 

daha fazladır.  Tek başlarına da güçlü bir seçmen grubunu oluşturan 

ve kitleye yönelik bilhassa iktidar seçimden evvel asgari ücret artışını 

bu kesime vaat olarak takdim etmesi, asgari ücret politikasının seçmen 

tercihleri üzerinde etkili olmasındandır. Dama (2015) tarafından 

yapılan araştırmaya göre asgari ücretteki artış toplumsal kitlelere 

mensup olan asgari çalışanların beklentilerini hükümetin göz önünde 

bulundurduğunu ve bulundurmasının zorunluluğunu ileri sürmüştür. 

Bu bakımdan asgari ücretin ekonomik konumunun, ekonomik yapı ile 

hükümet ilişkisinin boyutunu belirme noktasında güçlü bir etkiye 

sahiptir. Dama (2015) ekonominin yapısını ve ekonominin izlediği 

seyri dikkate alarak yaptığı çalışmada alt gelir grubuna giren işçilerin 

aldığı ücret olarak tanımlanan asgari ücretin seçmenin karar 

vermesinde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yakın geçmişte yapılan 

seçimleri inceleyen Dama, asgari ücret kapsamında verilen vaatler çok 

fazla rasyonellik içermediği ve bilhassa da 21. Yy’ a kadar asgari 

ücrette artış yapılmasının yanında askeri ücret üzerinden vergi 

yükünün alınması ve vergi kısıtlamalarına dair yapılan uygulamalara 

rastlamıştır (Karagöl ve Dama, 2015: 3). 
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Seçim döneminde asgari ücret artışının partilerin vaatlerinde yer 

alması, seçim sonrasında vaat olarak bırakılmayıp icraata dökülmesi, 

asgari ücret politikasının siyasal sistem ile bireyler arasındaki iletişimi 

belirleme gücünü ortaya koyar. Ayrıca partilerin seçim yol haritasında 

yer alan asgari ücretle alakalı vaatlere çok fazla rakamlar üzerinde 

durdukları rastlanılır. Seçmenin karar vermede belli bir asgari ücret 

seviyesinin rakamla ifade edilebilmesinin etkisi oldukça fazladır. 

SONUÇ 

Günümüzde seçim zamanı geldiğinde siyasi partiler kendi aralarında 

büyük bir yarışın içine girerler. Tüm partiler halkın destek vermesiyle 

iktidara gelmeleri durumunda gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecek-

leri konusunda vaatlerde bulunurlar ve bu vaatlerin başını kaçınılmaz 

olarak ekonomik vaatler çekmektedir. Seçim ekonomisi, 

ekonomistlerin çalışmalar yaptığı ve teoriler geliştirdiği önemli bir 

alan olagelmiştir. Seçim ekonomisinin kökü, seçimlerde seçmenden 

oy alabilmek için, işsizlik, enflasyon oranları ve para arzı vb. gibi 

makroekonomik unsurları yönetme ve yönlendirmeye dayanır. Seçim 

ekonomisinin uygulama alanı seçim öncesi ve seçim sonrası olmak 

üzere iki adımda izlenir. İlk önce partiler, seçmenin gözüne girecek 

şekilde işsizliği düşürür, KİT mallarına koyulacak zamların 

geciktirirler, kadro sayılarını ve kamu harcamalarını arttırarak 

ekonomide yoğun bir para akışının cereyan ettiği gözlenir. Seçimde 

galip çıkılması sonucuyla beraber bir sonraki seçime kadar kemer 

sıkma politikasının uygulanması uygulanmaktadır. 
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Oylamaya katılan seçmenler farklı faktörlerden etkilenebilirler. 

İktidarın ve partilerin oylamaya katılan seçmenleri ödüllendirecekleri 

katılmayan seçmenleri ise yasal yaptırım uygulaması söz konusu 

olduğunda karar alma sürecinin aktörü olan seçmenlerin seçimlere 

katılım oranı yüksek olacaktır. Seçmenlerin oy kullanmayı hak ve 

ödev niteliğinde vatandaşlık görevi gördüklerinde de katılım oranı 

yüksek olacaktır.  Bir ülke vatandaşı olarak kamusal mal ve 

hizmetlerden öğrenci, hasta, vatandaşlık hakları gibi benzeri şekillerde 

faydalanan o ülkenin vatandaşlık kimliğini taşımanın kendisine 

sağladığı hak ve yetkilerine dayanarak kullanan tüketiciler olarak 

hayal edilebilir. Piyasa mekanizmasındaki tüketiciler firmalardan mal 

ve hizmet talep ediyorsa siyasal mekanizma da rol alan seçmende 

politikacılar ve siyasi partilerden mal ve hizmet talep etmektedir. 

Tüketiciler mal ve hizmet talebinde fiyata katlanırken seçmen ise mal 

ve hizmet talebi sonucu vergiler ve satın alma maliyetlerine 

katlanmaktadır. 

Seçmen sandık başında oyunu kullanırken karar vereceği siyasi 

partinin geleceğe dönük vaatlerinin yanında geçmişte göstermiş 

olduğu performansının kendi menfaatleri doğrultusunda örtüşüp 

örtüşmediği incelenmektedir. Geçmişte izlenen vergi politikalarından 

ne kadar hoşnut kaldıkları ya da vaat edilen vergi politikalarından ne 

kadar fayda elde edeceklerini göz önüne alarak tercihte bulunurlar. 

Seçim dönemlerinde işsizliği düşürücü politikalar yürüten iktidarlar 

gelir dağılımını belirleyerek seçmenleri bu yolla etkileyebilmektedir. 

İşsiz olan bireyler üretim sürecine katılamaması, düzenli gelir 
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kazanma fırsatından mahrum olmalarına sebep olmaktadır. Bu sebeple 

toplumun büyük bir parçasını yoksul kesim oluşturmaktadır. 

Seçmenler istihdamı arttırıcı işsizliği düşürücü, gelir eşitsizliğini 

giderici ve de yoksulluğu azaltıcı politikalar uygulanmasını talep 

ederler. Seçimlerde kendileri adına karar alacak ve temsil edecek 

partiye yetki ve sorumluluk verirken bu durumu göz önünde 

bulundururlar. 
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GİRİŞ 

Katılım bankacılığı sistemi, dini hassasiyetleri gereği faizli 

işlemlerden uzak duran kesimin geleneksel bankalarda 

değerlendirmek istemedikleri fonlarının katılım bankaları tarafından 

faizsiz yöntemlerle toplanması ve faizsiz yöntemlerle kullandırılması 

esasına dayanan finansal sisteme denir. Atıl kalan ve ekonomiye 

kazandırılmayan bu fonların ekonomiye kazandırılması katılım 

bankalarının en önemli işlevlerinden biridir. 

Katılım bankalarında, fon toplama ve kullandırma faaliyetleri İslami 

prensiplere uygun bir şekilde yapılmakta ve fon sahiplerine ticari 

bankalardaki gibi önceden miktarı belirlenen sabit bir faiz ödemesi 

yapılmamaktadır. Bunun yerine, ortaklığın sona ermesi sonucunda 

veya vade sonunda kesinleşen kâr veya zararın taraflarca belirlenen 

oranlar üzerinden paylaşımı yapılmaktadır. Çünkü katılım bankacılığı 

sisteminde fon sahibine herhangi bir getiri garantisi sunulmamakta, 

ortaya çıkan kâr veya zarar fon sahibiyle paylaşılmaktadır. 

Dünyada, faizsiz bankacılığın modern anlamdaki ilk uygulamaları 

1963 yılında Mısır’da başlamıştır. Türkiye’deki ilk uygulamalar ise, 

1980’li yıllarda ‘özel finans kurumları’ ile başlamış ve 2005 yılında 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun düzenlenmesi ile isimleri ‘katılım 

bankaları’ olarak değiştirilmiştir. 30 yılı aşkın süredir Türkiye’de 

faaliyet gösteren katılım bankaları, kuruldukları ilk günden bugüne 

ülke ekonomisine katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. 
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Faizsiz bankacılık sistemi, özellikle 2008 krizi sonrası krize karşı 

gösterdiği direnç ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Bu 

nedenle dini gerekçeleri olsun veya olmasın birçok ülkenin sisteme 

olan ilgisi gittikçe artmaktadır. İngiltere, ABD, Hong Kong ve 

Almanya gibi birçok ülke, sektöre merkez olmak amacıyla rekabete 

girmiş durumdadır. Türkiye de özellikle dış ülkelerden sermaye 

çekmek ve atıl fonları harekete geçirmek adına bu alandaki girişimleri 

desteklemektedir. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de katılım bankacılığı uygulamalarına 

ilişkin tartışmaları tespit etmek ve bu tartışmalara ve sistemin daha iyi 

gelişmesine yönelik neler yapılabileceğine dair çözüm önerileri 

sunmaktır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

kavramsal olarak katılım bankacılığı tanıtılacak, ikinci bölümde 

katılım bankacılığı sisteminde fon toplama ve fon kullandırma 

yöntemleri açıklanacak ve son bölümde katılım bankacılığı ile ilgili 

Türkiye’de yaşanan tartışmalar incelenecektir. 

1. KATILIM BANKACILIĞINI TANITIMI 

Katılım bankacılığı, dünyada ‘İslami bankacılık’, ‘kâr-zarar ortaklığı 

bankası’, ‘faizsiz bankacılık’, ‘faizsiz finans’ gibi farklı isimlerle 

anılmaktadır. Fakat Türkiye gibi birçok ülke faizsiz olarak çalışan bu 

sistemi ‘katılım bankacılığı’ olarak nitelendirmektedir. Aşağıdaki 

başlıklarda önce katılım bankacılığı tanımlanacak, ardından katılım 

bankacılığının ortaya çıkış nedenleri, güçlü ve zayıf yönleri, 
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geleneksel bankacılık ile farklılıkları ve benzerlikleri ortaya 

konulacaktır. 

1.1. Katılım Bankacılığının Tanımı 
 

Katılım Bankacılığı, kurumların finansal faaliyet ve işlemlerini İslami 

kurallar çerçevesinde uyguladığı sisteme verilen addır. Başka bir 

tanımla katılım bankacılığı, İslami hukuk sistemine aykırı olmayacak 

şekilde düzenlenmiş, çalışma ilkelerini İslami kaynaklara dayandıran 

finans sistemidir. Katılım bankacılığını benimseyen bankalar, faizsiz 

bir şekilde çalışması ve risk paylaşımı getirmesi nedeniyle geleneksel 

bankalardan ayrılmaktadır (Pehlivan, 2016: 298). 

Katılım bankaları, sermayelerine ilaveten ülke içinden veya ülke 

dışından müşterilerine kâr veya zarara katılma hakkı vererek fon 

toplayan ve topladığı fonu önceden belirlenen prensiplere göre her 

türlü zirai ve ticari alanlarda fon ihtiyacı olan kişi veya kuruluşlara 

kullandıran mali kuruluşlardır. İslami finans sektörünün öncüsü 

olmasından dolayı katılım bankacılığı, bankacılık sektörün en önemli 

aktörlerinden biri haline gelmiştir. Dünyada İslami kurallara uygun 

finans arayışları katılım bankacılığının oluşum sürecini hızlandırmıştır 

(Şekeroğlu ve Özer, 2017: 16-17). 

Katılım bankacılığının en belirgin özelliği İslam’da faizin yasak 

olması nedeniyle ekonomik sistem içerisinde faizsiz bir sistemi 

geliştirmeye çalışmasıdır. Faizsiz bankacılık sisteminin temeli paranın 

bir mal olarak değil bir finansman ölçüsü olarak kullanılmasıdır. Bu 
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sistemde sermayesini ortaya koyanla emeğini ortaya koyan oluşan kâr 

veya zarara beraber katılmaktadır (Akgüç, 1992: 160). 

Katılım Bankacılığı sisteminin uygulanmasında banka ve müşteriler 

tarafından uyulması istenen bazı temel ilkeler mevcuttur. Bu ilkeler; 

girişimci ve finansörün kâra veya zarara ortak olması nedeniyle risk 

paylaşımı yapılması, yatırımların ülke ekonomisine faydalı ve dini 

prensiplere uygun olması, taraflar arasındaki sözleşmelerde belirsizlik 

olmaması, yapılan işlemlerin tarafların birinin sömürülmesine neden 

olmaması anlamında sosyal adaletin sağlanması, fon toplama ve 

kullandırma işlemlerinde faizden kesinlikle uzak durulması ve büyük 

zararların ortaya çıkmaması için aşırı riskin yasaklanmasıdır (Lök, 

2018: 136; Sürücü, 2018: 7-10). 

1.2. Katılım Bankacılığının Ortaya Çıkış Nedenleri 
 

Katılım bankacılığının ortaya çıkmasındaki asıl neden faiz hassasiyeti 

olan kişi veya kuruluşların tasarrufu altında bulunan altın, döviz gibi 

likiditesi yüksek varlıkların banka dışı yollara kayması veya yastık 

altında bulunmasıdır. Katılım bankaları, ekonomide atıl halde bulunan 

yani kullanılmayan fonları kişi veya kuruluşlardan toplayarak ve bu 

fonları ihtiyacı olan kişi veya kuruluşlara kullandırarak ülke 

ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Klasik bankacılıkta fon 

sahiplerine faiz verilirken katılım bankacılığında fon sahiplerine faiz 

yerine ‘kâr payı’ verilmektedir. Fon sahibi ve katılım bankası arasında 

‘kâr-zarar ortaklığı’ olarak isimlendirilen ‘emek-sermaye ortaklığı’ 

tesis edilmektedir. Katılım bankaları kişi veya kuruluşlardan topladığı 
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bu fonları bir tüccar sıfatıyla işletmeyi ve elde edilen kârı fon 

sahipleriyle paylaşmayı taahhüt etmektedir (Özkan, 2012: 4). Bu 

faaliyetleri nedeniyle katılım bankaları dünyada giderek 

yaygınlaşmaktadır. Aşağıda katılım bankacılığını ortaya çıkaran 

nedenler; dini, ekonomik ve sosyal nedenler olmak üzere üç başlıkta 

incelenecektir. 

1.2.1. Dini Nedenler 

 

İslam dini, haksız kazanç gibi bazı yanlış faaliyetler konusunda katı 

yasaklar getirmiştir. Faiz yasağı bu yasakların en önemlilerindendir. 

İslam dinine göre faiz, ekonomik haksızlıklara ve çeşitli probleme 

neden olmaktadır ve dolayısıyla toplum üzerinde olumsuz etkileri 

bulunmaktadır. Yine İslam dinine göre her insan hayatını idame 

ettirmek için çalışmak zorundadır ve gayret edilmeden elde edilen 

kazançlar haksız kazançtır. Kur’an ve Sünnet gibi İslam’ın temel 

kaynaklarında faizin ve faizli işlemlerin yasak (haram) olduğu açık bir 

biçimde vurgulanmaktadır (Lök, 2018: 137). İslam dininde faizin 

açıkça yasak olması katılım bankacılığının ortaya çıkmasına yol açan 

en önemli sebep olarak ifade edilebilir. 

1.2.2. Ekonomik Nedenler 

 

1970’li yıllarda petrol fiyatlarının artırmasıyla Petrol İhraç Eden 

Ülkeler Birliği (OPEC) ülkelerinin gelirleri artmış ve elde edilen bu 

gelirler Batılı ülkelere akmaya başlamıştır. OPEC ülkelerinde ise gelir 

dağılımındaki adalet ciddi manada bozulmaya başlamıştır. Bu durum 

İslam devletlerinde bir takım ekonomik ve sosyal sorunların meydana 
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gelmesine neden olmuştur. Bu sorunlar çok boyutlu bir şekilde 

değerlendirildikten sonra katılım bankacılığı aracılığıyla yapılacak 

iktisadi iş birliklerinin İslam devletleri lehine olacağı sonucuna 

varılmıştır (Pehlivan, 2016: 300). Bu gelişmeler doğrultusunda 

1973’te bazı İslam devletlerinin katıldığı bir konferansta İslam 

devletlerinin elindeki sermaye fazlasını, fon açığı olan İslam 

devletleriyle değerlendirmesi gerektiği yönünde ortak bir karar 

alınmış ve 1974 yılında ‘İslam Kalkınma Bankası’ kurulmuştur. 

Meydana gelen tüm bu olaylar katılım bankacılığının iktisadi anlamda 

alt yapısını oluşturmuştur (Selmi, 2018: 10). 

Gümünüzde ekonomik açıdan, günlük hayatında faizsiz işlemler 

yaparak birikimlerini faizsiz kanallar aracılığıyla yatırımlara 

dönüştürmek isteyenlerin altın, döviz gibi tasarruflarının kaynak talep 

eden kişi veya kuruluşlara aktarılması gerekmektedir. Bu anlamda 

önem arz eden katılım bankacılığı, sadece İslam ülkelerinde değil 

diğer ülkelerde de kullanılmakta ve giderek yaygınlaşmaktadır. 

1.2.3. Sosyal Nedenler 

 

Bir ülkede elde edilen gelir, topumda adil bir şekilde paylaşılmayabilir 

ve sonuç olarak toplumun gelir dağılımında adaletsizlik görülebilir. 

Bu tür sıkıntılar ancak sürdürülebilir ve isabetli ekonomi 

politikalarıyla giderilebilir.  Bu noktada katılım bankaları, topladıkları 

fonu talep eden yatırımcılara kullandırarak istihdamın artmasına ve 

gelir dağılımında adaletsizliğin azalmasına dolayısıyla sosyal anlamda 

toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktadır (Özkan, 2012: 9). 
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1.3. Katılım Bankalarının Güçlü ve Zayıf Yönleri 

Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren katılım bankalarının birçok 

açıdan güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Katılım bankalarının 

güçlü yönleri şu şekilde sıralanabilir (Coşkun, 2008: 65-66): 

• Katılım bankaları faizsiz mekanizmalarla faaliyet göstermeleri 

sebebiyle kriz dönemlerinde kur ve faiz riski üstlenmemektedir. 

• Katılım bankaları çalışma prensipleri gereği fon kullandırırken 

gerçek ekonomik faaliyetleri desteklemektedir. Kredi bedelinin 

doğrudan krediyi kullanana değil de malı satana verilmesi 

kredinin veriliş amacı dışında kullanımını önlemektedir. 

• Katılım bankalarının kısa vadeli olarak topladıkları fonları kısa 

vadeli faaliyetlerde, uzun vadeli olarak topladıkları fonları uzun 

vadeli faaliyetlerde kullanması, muhasebe ve bilanço anlamında 

katılım bankalarına kolaylık sağlamaktadır. 
 

Katılım bankalarının güçlü yönlerine karşılık, uygulamaları ve 

faaliyetleri yönünden zayıf yönleri de vardır. Katılım bankalarının 

zayıf yönleri ise şu şekilde sıralanabilir (Alpun, 2017: 101-102): 

• Katılım bankası sayısı ve şube ağı geleneksel bankalara kıyasla 

daha azdır. 

• Katılım bankaları kâr payı oranını geleneksel bankaların faiz 

oranından daha yavaş bir şekilde değiştirebilmektedir. 

• Katılım bankalarında fon kullandırma süreci geleneksel 

bankalara kıyasla daha yavaş olabilmektedir. 
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1.4. Katılım Bankacılığı ile Geleneksel Bankacılık 

Karşılaştırması 
 

Katılım bankalarını geleneksel bankalardan ayıran en önemli özellik, 

katılım bankalarının risk paylaşımı yapması ve geleneksel bankalar 

gibi fon sahibine önceden belirlenen oranda getiri taahhüdünde 

bulunmamasıdır. Bu özelliklerin dışında katılım bankalarını 

geleneksel bankalardan ayıran birçok fark bulunmaktadır. Bu 

farklılıklar şu şekildedir (Albayrak, 2018: 107-109): 

• Katılım bankaları çeşitli ortaklık türlerine, geleneksel bankalar 

kredi/borç sistemine dayanmaktadır. 

• Katılım bankaları ticaret yaparak, geleneksel bankalar borç 

vererek para kazanmaya çalışır. 

• Katılım bankalarında ticareti yapılan şey maldır, geleneksel 

bankalarda paradır. 

• Katılım bankaları fonlarını faiz karşılığı olmadan toplarken, 

geleneksel bankalar faiz karşılığında toplamaktadır. 

• Katılım bankaları topladıkları fonları ticari ortaklık amacıyla, 

geleneksel bankalar faiz karşılığı kredi amacıyla kullanmaktadır. 

• Katılım bankaları topladıkları fonları mal alım/satımı olmadan 

doğrudan finansmana dönüştüremezken, geleneksel bankalar 

doğrudan kredi olarak kullandırabilmektedir. 

• Katılım bankaları yaptıkları faaliyetlerden para yaratamazken, 

geleneksel bankalar faiz karşılığı kredilerden para yaratabilir. 
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• Katılım bankaları vadesi gelmemiş borcu müşteriden 

isteyemezken, geleneksel bankalar risk durumunda gerekli 

görürlerse borcun tamamını isteyebilmektedir. 

• Katılım bankaları finansal kiralama (leasing) yapabilirken, 

geleneksel bankalar finansal kiralama yapamamaktadır. 

• Katılım bankaları cari hesap ve katılım hesabı şeklinde 

müşterilerinden fon toplarken, geleneksel bankalar vadeli ve 

vadesi mevduat şeklinde fon toplamaktadır. 

• Katılım bankalarında banka ve hesap sahibi iki ortak 

konumundayken, geleneksel bankalarda banka ve hesap sahibi 

arasında borçlu/alacaklı ilişkisi bulunmaktadır. 

• Katılım bankalarında fon sahipleri için kâr veya zarara ortaklık 

sebebiyle risk bulunurken, geleneksel bankalarda faiz geliri 

garantisi olması nedeniyle herhangi bir risk bulunmamaktadır. 
 

Geleneksel bankalarla katılım bankaları arasındaki benzerlikler ise şu 

şekildedir (Özkan, 2012: 87-88): 

• Her iki kurum da kurumlar, gelir ve damga vergisine konu 

faaliyetlerinden dolayı devlete vergi vermekle yükümlüdür. 

• Her iki kurum da yönetim kurulu, genel müdür ve denetleme 

kurulu gibi yönetim organlarına sahiptir. 

• Her iki kurumun da kurulabilmesi için Bankalar Kurulu’ndan 

izin almaları gerekmektedir. 
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• Her iki kurum da kuruluş ve faaliyetlerin izin ve denetimi 

konularında benzer kurallara tabi olmaları sebebiyle devlete 

karşı aynı ölçüde bağımlı ve mesuliyetli pozisyondadır. 
 

2. KATILIM BANKACILIĞINDA FON TOPLAMA VE 

KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

Katılım bankacılığı sistemine fonksiyonel olarak bakıldığında sistemin 

iki ana unsur üzerinde çalıştığı görülmektedir. Bunlardan biri fon 

toplama diğeri ise fon kullandırmadır. Klasik bankacılık sisteminde de 

aynı fonksiyonlar çalışmaktadır. Klasik bankacılık ile katılım 

bankacılığı arasındaki temel fark, katılım bankacılığı sisteminde 

İslami hassasiyetlere dikkat edilmesidir. Bu nedenle faizsiz bankacılık 

sisteminin bu fonksiyonları yerine getirmesi için İslami sınırlar 

içerisinde kendine has yöntemleri bulunmaktadır (Kutval, 2014: 31). 

Aşağıdaki başlıklarda katılım bankalarının fon toplama ve 

kullandırma yöntemleri açıklanacaktır. 

2.1. Katılım Bankacılığında Fon Toplama Yöntemleri 

Katılım bankacılığı sisteminde fonlar özel cari hesaplar ve katılım 

(katılma) hesapları yöntemleriyle toplanmaktadır. Aşağıda katılım 

bankacılığı sisteminde fon toplama yöntemleri incelenecektir. 

2.1.1. Özel Cari Hesaplar 

 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3. maddesine göre özel cari 

hesaplar: “Katılım bankalarında açılabilen ve istenildiğinde kısmen 

veya tamamen her an geri çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında 
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hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fonların oluşturduğu 

hesapları ifade eder.” 

Bu hesaplar, ticari bankacılık uygulamasındaki vadesiz hesaplara 

benzemekte olup basit bir emanet hesabıdır. Bu hesaplar TL veya 

yabancı para cinsinden açılabilme ve istenilen zamanda kısmen veya 

tamamen her an geri çekilebilme özelliği taşıyan, karşılığında faiz 

veya kâr ödenmeyen, kişi veya kuruluşlara ait olan hesaplardır. 

Hesaba para yatıran hesap sahipleri paralarını kaybolma, çalınma gibi 

tehlikelere karşı koruma derdinden kurtularak paralarını güvenli bir 

yerde saklama imkânı elde etmektedir. Hesap sahipleri aynı zamanda 

bankanın sağlayacağı otomatik ödeme talimatı verme; kredi kartı 

ödeme; çek ve senet ödeme; fatura, aidat, vergi, harç gibi çeşitli 

ödeme işlemleri; çek ve senet tahsili; ticari çek kullandırma gibi 

hizmetlerden de yararlanabilmektedir (Takan, 2001: 14). 

2.1.2. Katılım Hesapları 
 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3. maddesine göre katılım 

(katılma) hesapları: “Katılım bankalarına yatırılan fonların bu 

kurumlarca kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma 

sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş 

herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi 

garanti edilmeyen fonların oluşturduğu hesapları ifade eder.” 

Katılma hesapları; kişi, kurum veya kuruluşların tasarrufu altında 

bulunan fonları geleneksel bankalara yatırmayan ama kendileri de 

işletemeyecek durumda olanlar için gelir veya kâr sağlamak 
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maksadıyla kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından faizsiz bankalarda 

açılan hesaplardır. Hesap sahipleri, katılım bankasına yatırdıkları 

fonun vade ve tutarına göre bankanın kâr veya zararından pay 

almaktadır (Gökalp ve Güngör, 1993: 91). 

Bu hesaplar, katılım bankalarına yatırılan fonların katılım bankaları 

tarafından yatırım talep eden kişi veya kuruluşlarla işletilmesiyle 

ortaya çıkan kâr veya zarara ortak olma sonucunu veren, karşılığında 

bankaya fon yatıran hesap sahiplerine önceden belirlenmiş bir oranda 

veya miktarda getiri garantisi sağlanmayan, ayrıca hesap sahipleri 

tarafından mevduat olarak yatırılan paralara geri ödeme garantisi 

verilmeyen fonlardan oluşan hesap türüdür. Katılım hesapları, faizsiz 

bankaların önde gelen fon kaynaklarındandır (Özsoy, 2012: 139). 

Katılım bankaları ve hesap sahipleri arasında yapılan sözleşmeler 

genelde belli bir oranda kâr paylaşımını içeren ‘kâr-zarar ortaklığı’, 

bir diğer adıyla ‘mudaraba’ sözleşmeleridir. Katılım hesaplarının 

getirisi yatırımın büyüklüğüyle orantılıdır ve hesap sahibine düşen kâr 

veya zarar projenin bitimiyle netlik kazanmaktadır. Bu sebeple katılım 

bankalarınca açıklanan kâr payı oranları bir önceki ayın kâr oranı 

olmaktadır (Pehlivan, 2016: 302). 

2.2. Katılım Bankacılığında Fon Kullandırma Yöntemleri 
 

Katılım bankacılığı sisteminde fonlar mudaraba, murabaha, muşaraka, 

icara, selem, istisna, karz-ı hasen, teverruk ve sukuk gibi yöntemlerle 

kullandırılmaktadır. Aşağıda katılım bankacılığı sistemindeki fon 

kullandırma yöntemleri incelenecektir. 
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2.2.1. Mudaraba 

Bir tarafın bilgi, emek ve tecrübesini, diğer tarafın ise sermayesini 

ortaya koyması ile yürütülen faaliyete ‘mudaraba’ denir. Mudaraba, 

girişimci ile bankanın taraf olduğu kâr-zarar ortaklığı anlaşmasıdır. 

Katılım bankası anlaşmaya konu olan projenin tüm giderlerini 

karşılamakta, fondan yararlanan girişimci ise bilgi, emek ve tecrübesi 

ile projeyi yürütmektedir. Bu yöntemde emeğini ortaya koyan kişi 

veya işletme faaliyetlerinde tamamen serbest hareket etme hakkına 

sahiptir. Ancak bu serbestlik fon kullanıcısının her türlü riske karşı 

açık olmasını ve zarar etme olasılığını etkileyen bir faktördür. Bu 

yöntem, zarar riskinden dolayı katılım bankalarınca pek tercih 

edilmeyen ve kullanımı düşük olan bir yöntemdir (Akgüç, 1992: 143). 

Mudaraba yöntemi, İslam dinince caiz görülmüş ve helal gelir kapısı 

olarak teşvik edilmiştir. Faizde paradan para kazanma söz konusu 

iken, bu yöntemde parayla ticaret söz konusudur. Uygulamada bu 

süreç, tasarruf sahiplerinin katılım bankalarında katılım hesabı 

açtırmasıyla başlamakta, katılım bankalarının bu sermayeleri çeşitli 

şekillerde işletmesiyle devam etmektedir. Elde edilen kâr, belirlenen 

dönem ve usullerde müşterilere dağıtılmaktadır (Alkış, 2018: 126). 

Mudaraba yönteminde, projesi katılım bankasınca kabul edilip 

onaylanan ve finansman sağlanan gerçek veya tüzel kişiye ‘mudarip’, 

projeye sadece sermayesi ile finansman desteği sağlayan finansal 

kuruluşa ise ‘rabbül-mal’ denir. Rabbül-mal faizsiz banka anlamına 

gelmektedir (Eskici, 2007: 33). Bu yöntemde yapılan iş sonucu ortaya 
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çıkan kâr taraflar arasında yapılan sözleşmede belirlenen oranlarda 

üçe bölünmektedir. Kârın birinci bölümü yatırımcıya, ikinci bölümü 

bankaya, üçüncü bölümü ise sermayesini banka ile paylaşan mudiye 

aittir (TKBB, 2019). Ortada bir zarar varsa bu zarar yalnızca 

sermayedara (dolayısıyla mudiye) aittir. İşletmeci ortaya çıkan bu 

zarara katılmamaktadır (Öztürk, 2013). 

2.2.2. Murabaha 

Katılım bankasının, müşterisinin talebi üzerine bir ürünü satıcıdan 

satın alıp bu malın alış fiyatı üzerine bir kâr payı ekleyerek bu ürünü 

müşterisine satması işlemine ‘murabaha’ denir. Murabaha, ‘malı kârlı 

satma’ manasına gelmektedir. Başka bir ifade ile murabaha, satılacak 

malın maliyeti tespit edildikten sonra bu maliyet bedelinin üzerine bir 

kâr konularak yapılan satış muamelesidir (Akgüç, 1992: 143). 

Murabaha yönteminde banka, müşteri ve satıcıdan oluşan üç taraf 

bulunmaktadır. Müşteri aracı kurum görevini üstlenen katılım 

bankasına başvurur ve peşin fiyatını öğrendiği malın, katılım bankası 

tarafından satın alınıp kendisine vadeli olarak satılmasını ister. 

Ardından banka müşteriyi değerlendirir ve ne kadar vade farkı 

uygulayacağını müşteriye iletir. Tarafların anlaşmasından sonra banka 

malı peşin olarak satıcıdan alır ve bu malı vadeli olarak müşterisine 

satar. Katılım bankası, malın vadeli fiyatıyla peşin bedeli arasındaki 

farkı kâr payı olarak kaydeder. Burada önemli olan mevzu malı önce 

katılım bankasının satın alması ve daha sonra müşterisine vadeli 

olarak satmasıdır. Fakat müşteri satın almak istediği malın banka 

http://www.tkbb.org.tr/
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tarafından satın alınıp vadeli olarak kendisine satılmasını değil de 

bankadan doğrudan finansman talep ederse katılım bankası müşterinin 

bu talebini yerine getirmez. Çünkü bu durum borcun finansmanıdır. 

Borç ise doğrudan finansman gerektirir yani faiz söz konusu 

olmaktadır (Alkış, 2018: 127-128). Oysa katılım bankacılığının ortaya 

çıkmasındaki asıl neden faizden kaçınma hassasiyetidir. 

2.2.3. Muşaraka 

Muşaraka sözcüğü, Arapça ‘şerik’ sözcüğünden türemiştir. Sözlükte 

ortaklık kurma, iki ya da daha fazla kişi arasında meydana gelen 

ortaklık, herhangi bir işin yapımına katılma ve bir işte ortaklık 

yaparak hareket etme anlamlarına gelmektedir (Sami, 2010: 1348). 

Başka bir tanımıyla muşaraka, iki ya da daha fazla kişinin belirli bir 

miktar sermaye koyarak beraber iş yapmak ve meydana gelecek kâr 

veya zararı paylaşmak üzere kurdukları ortaklığa denir. Muşarakanın 

mudarabadan farkı ise, her iki tarafın da yapılacak olan işe sermaye 

koyması, ortaklık sonucunda oluşacak kâr veya zararın taraflarca 

konulan sermaye ile orantılı olarak paylaşılması, emeğini ortaya 

koyan ve işi bizzat yürüten ortağa belirlenen bir miktar ücret verilmesi 

ve bu ücretin masraf kabul edilmesidir (Şekeroğlu ve Özer, 2017: 18). 

2.2.4. İcara 

İcara, müşterinin ihtiyacı olan menkul ya da gayrimenkul bir varlığın 

katılım bankası tarafından satın alınarak müşteriye kiralanması 

işlemidir. Çoğunlukla ‘finansal kiralama’ veya ‘leasing’ olarak bilinen 

icara, kiracıya kiralama dönemi sonunda kiralanan varlığı satın alma 
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hakkı da vermektedir. İcara anlaşmasına konu olan menkul veya 

gayrimenkul varlığın kullanım hakkı malın esas sahibinden varlığı 

kiralayana geçmektedir. İcara yöntemi ile kiralanan varlık ikincil 

piyasalarda işlem görebilir. Ayrıca kiracı, kiraladığı varlığın kaza veya 

afet sonucunda kullanılamaz hale gelmesi durumunda icara 

sözleşmesini iptal edebilir. Ancak günümüzdeki muamelelerde 

kiralanan varlık bu ve benzeri durumlara karşı sigortalanmaktadır. 

İcaraya konu olan menkul veya gayrimenkul varlık için kira getiri 

oranı ise sözleşmeye bağlı olarak değişken ya da sabit olabilmektedir 

(Büyükakın ve Önyılmaz, 2012: 4). İcara yönteminde yatırımcı, 

anlaşılan vadelerde ödemesini yapmakta ve ödemeyi tamamlayınca 

varlığı satın alma hakkı elde etmektedir (Aktepe, 2010: 101). 

2.2.5. Selem 

Selem, özellikleri önceden belirlenen vadeli bir malın peşin bedelle 

satım işlemidir. Başka bir ifadeyle selem, nakit ihtiyacı olan şahıs 

veya firmanın henüz üretmediği bir ürünü ileri bir tarihte teslim etmek 

üzere peşin bedelle satmasıdır. Buradaki işlem veresiye satışın tam 

tersidir. Malın özelliklerinin, miktarının, teslim yeri ve teslim tarihinin 

sözleşme anında tespit edilmesi şarttır. Şartlarına uygun yapılan bir 

selem sözleşmesi ile ileri bir tarihte üretilecek ürünler sözleşme 

anında satılmakta ve bedeli nakit olarak alınmaktadır. Buradaki amaç 

nakit sıkıntısı yaşayan şahıs veya firmanın bu sıkıntısının derhal 

giderilmesidir. Günümüzde özellikle çiftçilikle uğraşan insanlar hasat 

döneminden önce ihtiyaç duydukları finansmanı selem yöntemiyle 
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çözebilmektedirler. Hasat döneminde ise mahsulü finans sağladığı kişi 

veya kuruluşa teslim etmektedirler (Bayındır, 2007: 145). 

2.2.6. İstisna 

İstisna, bir kimsenin belirli bir ücret karşılığında nitelikleri önceden 

belirlenmiş bir eseri üretmesi için yapılan bir sözleşme türüdür. Bir 

sanatkârdan sanatıyla ilgili bir şeyi imal etmesini istemek, sanatkâra 

siparişte bulunmak anlamlarına gelmektedir (Bayındır, 2007: 146). 

İstisna sözleşmesi, hâlihazırda var olmayan ve gelecekte üretilecek bir 

malın satılması işlemidir. Bu sistem genellikle inşaat ve tarım 

işlerinde uygulanmaktadır. Müşteri belli bir peşinat ödedikten sonra 

kalan tutarı taksitler halinde bankaya geri ödemektedir. Bu yöntem 

özellikle büyük ölçekli inşaat projelerinin finansmanında başarılı bir 

şekilde uygulanmaktadır (SERPAM, 2013: 5-6). 

2.2.7. Karz-ı Hasen 

Katılım bankaları kâr amacı gütmeden üretim dışı kredi de 

vermektedir. Sosyal kredi olarak da adlandırılan bu krediye ‘karz-ı 

hasen’ denir. Bu yöntem insani yardım gibi amaçlarla ihtiyaç sahibi 

kimseye faiz karşılığı olmadan borç vermek şeklinde gerçekleşir. Geri 

ödemeler ihtiyaç sahibi kimse ile katılım bankasının sözleşmede 

anlaştığı dönem boyunca yapılır. Katılım bankası işlem sonunda 

herhangi bir getiri veya kâr elde etmemektedir. Bu tür fonlar evlenme, 

hastalık gibi olağanüstü ve acil nakit ihtiyacı olan durumlarda 

verilebileceği gibi küçük ölçekli sanayi erbabının projelerini 

başlatması amacıyla da verilebilir. Bu fonları kullanan kişiler eğer 
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haklı nedenlerle borçlarını ödeyemezlerse bahsi geçen borç katılım 

bankasının sosyal fonundan karşılanabilmektedir (Arabacı, 2018: 29). 

 

2.2.8. Teverruk 

Teverruk, bir malın taksitle satıcısından alınıp başka birine peşin 

olarak satılması işlemine denir. Buradaki amaç nakit ihtiyacı olan kişi 

veya firmanın ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu sistem katılım 

bankalarınca ödemede güçlük çeken müşterilerin borçlarını yeniden 

yapılandırmak amacıyla kullanılır. Örneğin, nakit paraya ihtiyacı olan 

bir kişinin, vadeli olarak 60.000 TL’ye aldığı bir malı, satın aldığı 

kişiden başka herhangi bir kişiye peşin 50.000 TL’ye satma işlemi bu 

konuya örnek olarak verilebilir (SERPAM, 2013: 6). 

Bu yöntemde katılım bankası ilk olarak müşterinin talebi üzerine 

peşin olarak maden borsasından altın ve gümüş dışında bir maden 

satın alır ve bu malı müşterisine vadeli olarak satar. Daha sonra 

katılım bankası müşteriye sattığı metali, müşteriye vekâleten maden 

borsasında üçüncü bir kişiye peşin olarak satar ve elde ettiği parayı 

müşteriye verir. Bu durum bir örnek yardımıyla açıklanabilir. Bir 

müşterinin 50.000 TL nakit paraya ihtiyacı olsun. Katılım bankası 

maden borsasından 50.000 TL’ye peşin fiyatına örneğin bir miktar 

platin satın alır ve bu platini müşterisine 12 ay vade ile 55.000 TL’ye 

satar. Daha sonra müşteri vadeli olarak satın aldığı bu platini satması 

için katılım bankasına vekâlet verir. Katılım bankası maden 

borsasında platini peşin olarak üçüncü bir kişiye satar ve elde ettiği 
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50.000 TL’yi nakit ihtiyacı olan müşterisine verir (Öztürk, 2013). Bu 

süreç teverruk olarak adlandırılmaktadır. 

2.2.9. Sukuk 

Kavram olarak ‘sukuk’, Arapça kökenlidir ve finansal sertifika 

manasına gelen ‘sakk’ sözcüğünün çoğuludur. Sukuk, bir varlığa sahip 

olma ve o varlıktan faydalanma hakkını gösteren, faizsiz bir 

finansman bonosu olarak geliştirilen ve uygulanan sisteme denir 

(Büyükakın ve Önyılmaz, 2012: 2-3). Başka bir ifadeyle sukuk, ticari 

bir varlığın menkul kıymetleştirilerek sertifikalar aracılığıyla satımı 

işlemidir. Kira sertifikası olarak da bilinen bu sertifikalardan alanlar 

söz konusu varlığa ellerindeki sertifikalar oranında ortak olurlar. 

Dolayısıyla söz konusu varlığın geliri de sertifikalardan alanlara ait 

olmaktadır (Öztürk, 2013). 

Sukuk, geleneksel borçlanma araçlarından tahvilin İslami prensiplere 

göre yeniden düzenlenmesiyle ortaya çıkmıştır ve faiz geliri yerine, 

İslami ilkelere uygun gelir sağlayan menkul kıymetlerdendir (Yılmaz, 

2014: 83). İslami Finansal Kuruluşlar İçin Muhasebe ve Denetim 

Örgütü tanımına göre 14 çeşit sukuk bulunmaktadır. Bunlardan en çok 

kullanılanları; mudarabaya dayalı sukuk, muşarakaya dayalı sukuk, 

icaraya dayalı sukuk, istisnaya dayalı sukuk, seleme dayalı sukuk ve 

murabahaya dayalı sukuktur (SERPAM, 2013: 6). 
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3. TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA 

YAŞANAN TARTIŞMALAR  

Türkiye’de dini hassasiyetler ve ekonomik gerekçelerle geleneksel 

bankalara alternatif olarak kurulan katılım bankaları yaptıkları 

faaliyetler ve sistemin tam olarak oturmaması gibi nedenlerle birtakım 

eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu eleştirilerin ortaya çıkmasındaki 

esas neden konuya dini açıdan bakan kesimin katılım bankalarının 

bazı faaliyetlerinin geleneksel bankalardan bir farkının olmadığı 

yönündeki yaklaşımıdır. Konuyu ekonomik olarak ele alan kesim ise 

ekonomide kullanılmayan atıl fonları ekonomiye kazandırmak adına 

katılım bankalarını ve faaliyetlerini bir gereklilik olarak görmektedir. 

Bu iki kesimin konuyla ilgili farklı bakış açıları bu alanda birtakım 

tartışmaların yaşanmasına neden olmaktadır. Aşağıda alt başlıklar 

halinde bu alanda yaşanan tartışmalara katılım bankacılığı 

perspektifinde değinilecektir. 

3.1. Kâr Payı ile Faiz Oranlarının Yakın Olması 
 

Kredi arz eden ile talep eden tarafların bir araya geldiği kredi ve 

finans piyasasında, kredi talep eden taraf kredi maliyetini minimize 

etme çabasındadır. Bu düşüncede olan kredi talepçisi genellikle en 

düşük faiz veya kâr oranını sunan finans kurumundan kredi veya 

finansman kullanmayı tercih etmektedir. Geleneksel ve faizsiz finans 

kurumları ise daha fazla fon toplayıp daha fazla kredi veya finansman 

kullandırmayı amaçlamaktadır. Finans kurumları bunu sağlamak 

amacıyla vade, maliyet ve buna benzer faktörleri dikkate alarak, faiz 

veya kâr oranları üzerinden daha fazla müşteriye ulaşma çabasındadır. 
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Geleneksel bankalar faiz oranlarını belirlerken para arzı ve talebi, 

yatırımlar, vergi oranları, tasarruf miktarı ve kamu harcamaları gibi 

faktörleri dikkate almaktadır. Aynı şekilde katılım bankaları da belirli 

seviyede kazanç elde edebilmek amacıyla kâr oranlarını belirlerken 

geleneksel bankalar gibi bahsi geçen faktörleri dikkate almak 

zorundadır (Kolukısa, 2018: 51). Bu nedenle katılım bankalarının fon 

toplarken ve kullandırırken belirledikleri kâr oranları geleneksel 

bankaların belirledikleri faiz oranlarıyla yakınlık gösterebilmektedir. 

Katılım bankalarının kâr payı ile geleneksel bankaların faiz oranının 

zaman zaman birbirine eşit ya da yakın olması toplumda katılım 

bankalarının diğer banklardan farklı olmadığı tartışmasını gündeme 

getirse de bu iki sistem işleyiş itibarıyla birbirinden farklıdır. Katılım 

bankaları ve geleneksel bankalar bankacılık piyasasında birbirine 

rakip durumdadır. Bu sebeple bir katılım bankası, peşin aldığı bir malı 

vadeli olarak müşterisine satarken bu malın üzerine koyacağı kâr 

oranını piyasadan uzak bir şekilde belirleyemez. Sonuç olarak katılım 

bankaları, piyasada tercih edilebilir durumda kalmak için kâr 

oranlarını belirlerken o günün faiz oranlarını ve benzeri unsurları 

dikkate almak zorundadır (Türkiye Finans, 2019). 

Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının kullandırmış 

oldukları fonların yaklaşık %70-80’i murabaha yöntemi ile ilgilidir. 

Murabaha yöntemi ile kullandırılan bu fonlardan katılım bankalarının 

talep edeceği kâr oranlarının geleneksel bankaların faiz oranlarından 

düşük veya fazla olması durumunda katılım bankalarının rekabet 

edebilirliği ve devamlılığı olumsuz etkilenmektedir. Kâr payı ve faiz 
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oranları piyasadaki arz ve talebe göre belirlenmektedir. Bu iki oran 

arasındaki farkın açılması özellikle katılım bankalarının aleyhine 

sonuçlara sebep olabilmektedir (Avcı ve Aktaş, 2015: 47). 

Geleneksel bankaların belirlediği faiz oranları katılım bankalarının 

belirlediği kâr payı oranlarından düşük olduğunda kredi talep eden 

müşteriler katılım bankaları yerine geleneksel bankaları tercih 

edebilmekte ve bu durumda katılım bankalarının fonları atıl 

kalabilmektedir. Geleneksel bankalar tarafından mevduat sahiplerine 

verilen faiz oranlarının katılım bankalarının kâr payı oranlarından 

yüksek olması durumunda ise katılım bankalarından mevduat kaçışları 

olabilmekte ve sonuç olarak bu durum katılım bankalarının zarar 

etmesine sebep olabilmektedir (Küçükkocaoğlu, 2005: 24-25). Bu 

sebeplerden ötürü literatürde konu ile ilgili yapılan birçok çalışmada 

katılım bankalarının kâr payı dağıtımında faiz oranlarının çok üzerine 

çıkmamaya gayret ettikleri belirtilmiştir (Terzi, 2013: 55-76). 

3.2. Katılım Bankalarının Sürekli Kâr Dağıtması 

Katılım bankaları, kârlarının büyük bir bölümünü murabaha 

yönteminden, yani mal alım-satımı şeklinde gerçekleştirdikleri fon 

kullandırma yönteminden elde etmektedir. Örneğin, banka 100 TL’ye 

peşin bir mal aldıysa bunu vadeli olarak 115 TL’ye satmakta ve bu 

işlemden 15 TL kâr elde etmektedir. Banka 100 TL’ye aldığı bu malı 

hiçbir zaman 90 TL’ye satmamaktadır. Bu nedenle bankanın yaptığı 

bu işlemlerden zarar etmesi söz konusu değildir. Bankanın zararı 

yalnızca kullandırdığı fonun taksitlerini tahsil edememesi durumunda 
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ortaya çıkabilir. Tahsil edilememe oranı toplam finansman hacminin 

en çok % 2-3’ünü geçmediği için katılım bankaları sonuçta 

müşterilerine zarar dağıtmamaktadır (Albaraka Türk, 2019). 

Katılım bankaları geleneksel bankalar gibi fon kullandırmadan önce 

ve sonra müşteriyle ilgili gerekli analizleri yaparak ve müşteriden 

gerekli teminatları alarak zarar etme riskini en aza indirmektedir. Eğer 

tüm bu önlemlere rağmen banka müşteriden alacaklarını tahsil 

edemezse ya da eksik tahsil ederse banka o işlemden zarar 

edebilmektedir. Ortaya çıkan bu zarar toplam kârı bir miktar aşağıya 

çekebilir. Sonuç olarak banka bu durumda kârdan zarar eder ve 

tasarruf sahiplerine sürekli kâr payı dağıtır (TKBB, 2019). 

3.3. Katılım Bankacılığı Sistemine Farklı Açılardan Bakılması 
 

İslam dünyasının iktisat konusundaki temel problemlerinden belki de 

en önemlisi bilgi temelli altyapı sorunudur. Çoğunlukla fıkıh bilenler 

iktisat bilmemekte, iktisat bilenler ise fıkıh bilmemektedir. Bu durum 

hem dini hem de ekonomik boyutu olan katılım bankacılığı sisteminde 

derin tartışmaların yaşanmasına neden olmaktadır. Katılım bankacılığı 

faaliyetlerine geleneksel fıkıh bakış açısıyla bakanlar, yapılan bazı 

finansal işlemlere dini açıdan ‘haram’ derken, iktisat bilimine vakıf 

olanlar neredeyse yapılan tüm finansal işlemlere ‘ihtiyaç’ veya 

‘zorunluluk’ diyebilmektedir. Nitekim katılım bankacılığı sisteminde 

yer alan tekâfül sigorta sistemi tartışmalarının üzerinden neredeyse 

yarım asır geçmesine rağmen az sayıda ülke kendi kendine yeterliliğe 

ulaşırken, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı çok sayıda ülke değişik 
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sebeplerle bu alternatif arayışlar karşısında kayda değer bir gelişim 

gösterememiştir (ASBÜ, 2017: 21-22). 

Dini veya iktisadi hangi bakış açısıyla bakılırsa bakılsın katılım 

bankalarının İslami prensiplere uygun olarak ve sorunlu alanlara 

çözüm üreterek faaliyetlerine devam etmesi gerekmektedir. Çünkü 

uygulamada geleneksel bankaların faizli uygulamalarına en ufak bir 

benzerlik toplum nezdinde katılım bankalarına olan güveni 

sarsacaktır. Özellikle kuruluş gayesi olan faizsiz bankacılık 

uygulamalarının yapılması, ortaklık yapısının esas alınması ve bunlar 

aracılığıyla mülkiyetin tabana yayılması anlayışının terk edilmesi 

katılım bankalarını tartışmalı hale getirecektir (Çelik, 2015: 89-90). 

Son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yastık altı 

birikimi ya da atıl sermayeyi ekonomiye kazandırmak amacıyla özel 

sektörün yanı sıra devlet desteğiyle alternatif finans kurumları 

kurulmaktadır. Fakat bu konudaki bilgi yetersizliği, dini açıdan var 

olan meşruiyet tartışmalarını gündeme getirmektedir. Bu konudaki 

tartışmaları en aza indirmek adına bir yandan İslami düşüncelere 

dayalı sistem oluşturma çalışmaları diğer yandan bu alanda 

akademisyen, danışman ve uzman yetiştirme çabaları ön plana 

çıkmaktadır. Türkiye’de katılım bankacılığının gelişmesi ancak işin 

hem dini boyutunu hem de iktisadi boyutunu ele alan disiplinler arası 

bilimsel çalışmaların yapılması ve bu alanda nitelikli insan kaynağının 

yetiştirilmesi ile mümkün olabilir (ASBÜ, 2017: 21-22). 



 

 

 163 

3.4. Geleneksel Bankacılık Yapısına Benzerliği 

Finansman yöntemleri, işleyişi ve felsefesi bakımından diğer 

bankalardan ayrı bir statüde bulunması gereken katılım bankalarının 

kanunda geleneksel bankalara benzer biçimde tanımlanması ve 

işleyişinin geleneksel bankaların işleyişine benzer terimlerle ifade 

edilmesi bu bankaların tartışmaların odağında olmasına yol 

açmaktadır. Ayrıca mevduat bankalarında sıkça kullanılan kredi 

kartlarının katılım bankalarında da kullanılması ve katılım bankaları 

tarafından kullanılan murabaha yönteminin geleneksel emtia, konut ve 

taşıt kredilerine işleyiş açısından benzerliği de bu algıyı 

güçlendirmektedir (Çürük, 2013: 152-153). 

Genellikle katılım bankacılığına ilişkin düzenlemeler ile geleneksel 

bankacılığa ilişkin düzenlemeler birbirinden ayrıştırılamamaktadır. Bu 

durum katılım bankacılığı uygulamalarının İslam fıkhına uygunluğunu 

tartışmalı hale getirmektedir. Hâlbuki katılım bankacılığı modelini 

ortaya çıkaran İslami prensiplerdir. Tekdüze bakış açısı özel cari 

hesabı vadesiz mevduattan, katılım hesabını vadeli mevduattan 

ayırmada yetersiz kalmaktadır. Katılım bankacılığındaki özel cari 

hesapların geleneksel bankalardaki vadesiz mevduat hesaplarına daha 

çok benzediği söylenebilir. Fakat katılım hesaplarının vadeli mevduat 

hesaplarından ayrıştırılması yaşanan tartışmaları sonlandırmak adına 

büyük öneme sahiptir (Dinç, 2016: 346). 
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Türkiye’de 5411 sayılı Kanun ile birlikte katılım bankacılığı statü 

karmaşıklığından kurtulmuş ve bir banka alt türü olarak kabul 

edilmiştir. Ayrıca yapılan düzenlemeler bu bankaların piyasadaki 

diğer bankalarla rekabet edebilmesi için hukuki altyapılarına da 

önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Nitekim bu düzenlemelerle 

Türkiye’de katılım bankalarının statüleriyle ilgili pek çok tartışma 

sona ermiş ve katılım bankaları ciddi bir büyüme ve gelişme 

kaydetmeye başlamıştır. Fakat geleneksel finans mevzuatı ile faizsiz 

finans mevzuatının mümkün olduğunca birbirinden ayrıştırılamaması, 

faizsiz finans alanında standartların belirlenememesi ve faizsiz finans 

sistemine ilişkin kuramsal yönetim ilkelerinin geliştirilememesi gibi 

teorik altyapı sorunları nedeniyle Türkiye’de hâlen bu alanda birtakım 

tartışmalar yaşanmaya devam etmektedir (Halaçoğlu, 2014: 8-9). 

SONUÇ 

Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren katılım bankaları; dini, 

ekonomik ve sosyal sebeplerden dolayı ortaya çıkan ve ekonomiye 

kazandırılamayan veya verimsiz alanlara aktarılan fonları faizsiz 

mekanizmalarla toplayıp, bu fonları çeşitli yatırım alanlarında 

kullandıran faizsiz finans kurumlarıdır. Faizden uzak duran kesimin 

finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ortaya çıkan katılım 

bankaları, son yıllarda ülke ekonomilerine sağladıkları katkılar 

sebebiyle dikkat çekmektedir. Bu anlamda Müslüman nüfusun 

ağırlıkta olduğu birçok ülkede katılım bankacılığı faaliyetleri gün 

geçtikçe gelişmektedir. ABD, İngiltere ve Hong Kong gibi Müslüman 

olmayan ülkelerde katılım bankalarının faaliyette bulunmasının esas 
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nedeni ise faiz hassasiyeti olan kesimin tasarrufu altında bulunan 

kaynakları ülkelerine çekebilmektir. Bu kapsamda birçok ülke 

dışardan yabancı sermaye çekmek ve ülke içi kaynakları ekonomiye 

kazandırmak amacıyla diğer ülkelerle kıyasıya rekabete girişmiştir. 

Türkiye de katılım bankacılığı sisteminin ekonomiye sağladığı 

katkıları görmezden gelmemiş, geçte olsa bu alanda faaliyetlere 

başlamıştır. Bu alandaki ilk resmi girişim 1983 yılında 'özel finans 

kurumlarının kurulması kararıdır. 1983 yılında kurulan ve bankacılık 

sistemine dâhil edilmeyen bu kurumlar, 1999 yılında yapılan hukuki 

düzenlemelerle bankacılık sistemine dâhil edilmiştir. 2005 yılına 

gelindiğinde ise 5411 sayılı Bankacılık Kanunu yayımlanmış ve bu 

kanunla söz konusu kurumların adı ‘katılım bankaları’ şeklinde 

değiştirilmiştir. 

Katılım bankalarının ülke ekonomisine dolaylı veya doğrudan birçok 

katkısı bulunmaktadır. Katılım bankalarının katkıları; yaptığı 

faaliyetler nedeniyle devlete vergi vermesi, ekonomik krizlerin 

olumsuz etkilerini hafifletmesi, atıl fonları ekonomiye kazandırması, 

ülkeye yabancı kaynak transferi sağlaması, ekonominin kayıt altına 

alınmasını sağlaması, rekabetin geliştirilmesi ve finansal sisteme 

çeşitlilik kazandırması şeklinde sıralanabilir. Katılım bankaları her ne 

kadar bankacılık sektöründe geleneksel bankaların rakibi gibi görülse 

de bu bankaların ortaya çıkardığı kaynak ve ekonomiye kazandırdığı 

katma değer, ülke ekonomisine ve bankacılık sektörüne büyük katkı 

sağlamaktadır. 
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Katılım bankacılığı, dünyada ve Türkiye’de ekonomiye katkıları 

bakımından kendini ispatlamayı başarabilmiştir. Fakat bu alanda 

yaşanan bazı tartışmalar, yanlış anlamalara sebebiyet vermekte ve 

sonuç olarak da katılım bankalarının gelişimini yavaşlatmaktadır. Bu 

çalışmada katılım bankacılığı alanında en çok tartışılan bazı konular 

tespit edilerek, bu tartışmalar hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

Katılım bankacılığı ile ilgili tüm tartışmaların açıklığa kavuşturulması 

ve Türkiye’nin katılım bankacılığı alanında söz sahibi olması için 

atması gereken bazı önemli adımlar vardır. Bunlardan ilki danışma 

kurulları kurulması veya mevcut danışma kurullarının daha iyi hizmet 

vermesidir. Nitekim katılım bankacılığı alanında yaşanan en önemli 

tartışmalardan biri yapılan işlemlerle verilen fetvalar arasındaki 

uyuşmazlıklardır. Bu uyuşmazlıklardan ötürü sistemin meşruiyeti 

zaman zaman sorgulanmaktadır. Dolayısıyla bu tartışmaları ortadan 

kaldırmak adına danışma kurulları isabetli kararlar almalı,  bu danışma 

kurullarından yapılan her işlemin onaylandığına dair yazılı belge 

katılım bankalarınca alınmalı ve alınan bu belgeler kurumların 

sitelerinde yayımlanmalıdır.  Bu sayede sistemin şeffaflığı ve yapılan 

işlerin meşruiyeti sağlanacaktır. 

Türkiye’de katılım bankacılığının geliştirilmesi için atılması gereken 

diğer bir adım ise üniversitelerde katılım bankacılığı ile ilgili dersler 

verilmesi hatta bu alanda bölümler açılmasıdır. Çünkü Türkiye’de 

katılım bankacılığının yeterince anlaşılamamasında ve 

gelişememesindeki en büyük nedenlerden birisi nitelikli insan 

kaynağının az olmasıdır. 
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Yine bu alanda atılması gereken bir adım da disiplinler arası ortak 

çalışmaların yapılmasıdır. Bugün sisteme yapılan eleştirilerden biri de, 

ilahiyatçıların yeterince iktisat bilmeden, diğer yandan iktisatçıların da 

yeterli dini bilgiye sahip olmadan bu konu üzerine çalışmasıdır. Bu 

durum Türkiye’de katılım bankacılığının gelişimini olumsuz 

etkilemektedir. Bu engeli aşmak için ilahiyatçılardan ve iktisatçılardan 

oluşan bir grubun disiplinler arası ortak akıl çalışmaları yapması 

gerekmektedir. Bu sayede mevcut tartışmalar son bulacak ve sektör 

daha hızlı gelişecektir. 

Katılım bankacılığı alanında şeffaf bir yapı ve güven temini de 

sektörün gelişmesine hiç şüphesiz ivme kazandıracaktır. Nitekim 

katılım bankalarını kullanan müşterilerin meşruiyetle ilgili en fazla 

gündeme getirdikleri husus sistemin nasıl işlediğinin bilinmemesidir. 

Bu hususta şeffaf bir yapı oluşturulması ve müşterilerin güveninin 

sağlanması sektörün gelişmesine olumlu katkı sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

Bankacılık sektörü, düzenli ve müşteri ile etkileşiminin aktif olduğu 

(fiziki/çevrimiçi) müşteri odaklı bir endüstridir. Bankacılık sektöründe 

katılım bankaları ise toplumların bir dizi ortak kültürel özelliklerine 

göre pazarın bölünmesi sonucunda doğmuştur. Doğal olarak bu 

bankacılık sisteminde müşterilerin seçim kriterleri İslami 

prensiplerden etkilenecektir.  Toplumu bir arada tutan sosyal bir güç 

olarak din hem ilkel hem de modern dünyada üstün bir güçtür 

(Malesevic, 2004: Hadi ve Muwazir, 2020).  

Günümüzde pazarlama, tüm ideolojilerin özelliklerini kabul ederek 

bunları metalaştırma yoluna gitmektedir. Bu bağlamda dini yapıların 

ihtiyaçlarını, benzerliklerini ve farklılıklarını kabul ederek özellikle 

müşteri odaklı sektörde müşterileri çekmek için bir zorunluluktur. Bu 

noktada, Türkiye pazarı açısından düşünüldüğünde nüfusunun 

çoğunluğu kâğıt üstünde İslami dini yapıya sahip olmasından dolayı 

katılım bankalarına olan tutumların incelenmesi önemlidir.  

Literatürde katılım bankalarını tercih kriterleri üzerine yapılan birçok 

çalışma incelenmiştir (Çetin, 2017; Yıldız, 2020; Taşkın vd., 2010; 

Özsoy vd., 2013; Toraman vd., 2015; Abdullah ve Anderson, 2015; 

Anaç ve Kaya, 2017). Banka seçim kriterlerinde yapılan önceki 

çalışmalar, müşterilerin karar verme süreçlerinde önemli etkisi olan 

çeşitli faktörleri ortaya çıkarmaktadır. Bunlar; hızlı ve verimli 

hizmetler, banka çalışanlarının yakınlığı/dost canlısı davranması, 

bankanın itibarı ve imajı, reklamlar, bankanın konumu, ATM'lerin 
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mevcudiyeti vs… (Pektaş ve Temelli, 2019; Doğru vd., 2013; 

Babaşov, 2019). Bunların dışında müşterilerin sosyo-demografisi ve 

banka türlerinin (İslami veya geleneksel bankalar) göreceli önemini ve 

farklılıklarının ele alındığı görülmektedir (Süngü ve Dilek, 2020; 

Durmuş ve Yardımcıoğlu, 2018; Törenek ve Yavuz, 2018).  

Bu araştırma ile Türkiye’de tüketicilerin katılım (İslami) bankalarını 

tercih faktörlerini anlamak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

araştırma sonucunda elde edilen bulgular, literatürde yapılan 

çalışmalarla karşılaştırılmış ve önerilerde bulunulmuştur.  

TÜRKİYE’DE KATILIM (İSLAMİ) BANKACILIĞI 

Katılım bankacılığı, faizsizlik prensiplerine göre çalışan, bu 

prensiplere uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kâr 

ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp ticaret, ortaklık ve finansal 

kiralama vb. yöntemleriyle fon kullandıran bir bankacılık modelini 

oluşturmaktadır (http-1).   

Halihazırda, Türkiye’de İslami ilkelere dayalı ürün ve hizmetler sunan 

yerli ve yabancı İslami yani kar ve zarara katılımdan dolayı 

Türkiye’de kullanılan ismiyle katılım bankası sayısı altıdır. Bunlar 

Ziraat, Vakıf, Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans ve Emlak 

Katılımdır (http-2).  
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Bu katılım bankalarının en genel amacı İslami usullere uygun finansal 

ilkelere göre ekonominin gelişimini sağlamaktır (Al-Omar ve Haq, 

1996). Bu genel amaç doğrultusunda, İslami finansman yöntemleriyle 

elde edilen kar, tasarruf sahipleriyle paylaşılır (Aras, 2011).  

Katılım bankacılığını geleneksel (konvansiyonel) bankacılıktan ayıran 

en büyük özellik ise katılım bankalarının faizsiz faaliyetlerini 

gerçekleştirmesidir (Ustaoğlu, 2014). Faizsizlik Prensibinin özünde 

ise faiz yerine kâr ve zarara katılma esasına göre fon toplamak; 

müşterinin ihtiyaç duyduğu malı satıcıdan peşin alıp o müşteriye 

vadeli satmak suretiyle (murabaha), ayrıca kiralama, ortaklık vb. 

yöntemlerle fon kullandırmak bulunmaktadır. .Bunun dışında alkol, 

tütün ürünleri satışı, kumarhane ve şans oyunları işletmeciliği gibi 

topluma zarar veren ve düzeni bozucu işletmeler katılım bankaları 

tarafından finanse edilmez  (http-1).  

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de tüketicilerin katılım (İslami) 

bankalarını tercih faktörlerinin katılım bankalarında hesabı olanlarla 

olmayan arasında bir farklığın bulunma durumu, ana seçim faktörleri 

arasındaki ilişki ve etnik müşteri grupları arasında ana seçim faktörleri 

için önem sırasının ortaya çıkarılmasıdır. Bu noktada araştırmanın 

hipotezleri;  

H1: Katılım bankalarında hesabı olanlarla olmayanların seçim 

faktörleri (a, b, c, d, e) arasında önemli bir fark vardır.     
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H2: Ana seçim faktörleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 

vardır.  

H3: Ana seçim faktörleri için önem sıralamasında çeşitli etnik müşteri 

grupları arasında önemli bir fark vardır. 

Araştırma amacına bağlı olarak anket yöntemi tercih edilmiştir. Anket 

formu iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda demografik 

özelliklere yönelik sorular yer alırken ikinci kışında ise bankacılık 

sistemini kullanan kişilerin katılım bankacılığı tercih durumları 7’li 

Likert tipi ölçek kullanılarak “7 çok etkili- 1 çok az etkili’ye doğru 

oluşturulan sorularla ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmada kullanılan 

ölçek Hadi ve Muwazir (2020)’den yararlanılarak Türkçe’ye 

uyarlanmıştır.  

Araştırma verileri Kasım ve Aralık 2020 arasında toplanmıştır. 

Araştırma anketi google drive üzerinden çevrimiçi olarak 

hazırlanmıştır. Çevrimiçi anket, sosyal medya ve WhatsApp aracılığı 

ile dağıtılmıştır.   

Araştırmanın evrenini Türkiye ikametgâhlı ve herhangi bir bankada 

hesabı bulunanlar oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılarak yaklaşık 151 gönüllü katılımcıya ulaşılmıştır.  

Katılımcıların %74’ü erkek, %95’i üniversite mezunu ve tamamı 

çalışmaktadır. Katılımcıların %25’i 18-30, %59’u 31-40, %15’i 41-50 

ve %1’i 51 ve üstü yaş gruplarındadır.   %29’u 2500-3500, %30’u 

6001 ve üzeri maaş olmaktadır. %17,2’si 1-5 yıl, %32’si 6-10 yıl, 

%29’u 11-15 yıl, %10’u 16-20 yıl ve %12’si 21 ve üstü yıl bir işte 
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çalışma süreleri bulunmaktadır. %71,5’inin herhangi bir veya birden 

fazla katılım bankasında hesabı bulunmaktadır.  

Araştırmada SPSS programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı analizlerle 

birlikte t-testi ve korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın 

Cronbach Alpha katsayısı ,97 hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara 

göre ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde katılımcıların, herhangi bir katılım bankasında hesabı 

olup olmamasına göre katılım bankalarını tercih durumları arasında 

farklılık olup olmadığına dair yapılan analiz bulguları verilmiştir.  

Tablo 1: Herhangi bir katılım bankasında hesabın bulunup bulunmamasına göre 
tercihler arasında oluşan farklılıklar 
Tüketicileri paralarını bir katılım 
bankasına yatırmaya teşvik eden 

faktörler 

Katılım 
Bankası 
Hesap 

N Ortalama Std. Sapma t p değeri 

Dini ve Etik Hassasiyetler 

Dini Hassasiyetler  
Evet 108 6,05 1,69 

1,48 ,138 Hayır 43 5,55 2,09 

Bankanın finansal faaliyetleri 
İslam Hukukuna göre yapması 

Evet 108 5,77 1,60 
1,21 ,226 Hayır 43 5,39 1,94 

Bankanın pazarlama faaliyetleri 
İslam Hukukuna göre yapması 

Evet 108 5,47 1,79 
0,72 ,470 Hayır 43 5,23 1,93 

Banka tarafından yapılan etik 
yatırımlar 

Evet 108 5,45 1,67 
1,82 ,070 Hayır 43 4,88 1,87 

Bankanın finansal 
faaliyetlerinde etik değerleri 
teşvik etmesi 

Evet 108 5,51 1,57 
1,94 ,054 Hayır 43 4,93 1,85 

Bankanın pazarlama 
faaliyetlerinde etik değerleri 
teşvik etmesi 

Evet 108 5,60 1,40 
1,80 ,073 

Hayır 43 5,11 1,69 

Sunulan Hizmetler ve Kolaylıklar 

Geniş ürün yelpazesi Evet 108 5,18 1,61 
2,46 ,015 Hayır 43 4,41 1,97 

Hızlı ve etkili hizmetler 
Evet 108 5,86 1,33 

4,07 ,000 Hayır 43 4,74 1,92 

İnternet bankacılığının Evet 108 5,75 1,43 3,72 ,000 
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kullanışlılığı Hayır 43 4,65 2,06 

Bankanın elverişli konumu 
Evet 108 5,77 1,39 

4,58 ,000 Hayır 43 4,53 1,75 

Bankanın itibarı ve imajı Evet 108 6,00 1,22 
4,23 ,000 Hayır 43 4,95 1,68 

ATM’lere ulaşılabilirlik 
Evet 108 5,42 1,71 

2,19 ,030 Hayır 43 4,72 1,95 

Geniş şube ağının bulunması Evet 108 5,42 1,75 
3,42 ,001 Hayır 43 4,27 2,08 

Banka personelinin cana 

yakınlığı 
Evet 108 6,49 0,99 

5,56 ,000 Hayır 43 5,16 1,91 

Hizmet Kalitesi ve Faydalar 

Müşteri hizmet kalitesi Evet 108 6,12 1,12 
3,63 ,000 Hayır 43 5,23 1,84 

Yetkin ve bilgili personel 
Evet 108 6,12 1,14 

3,46 ,001 Hayır 43 5,23 1,96 

Park alanının yeterliliği Evet 108 5,29 1,71 
4,08 ,000 Hayır 43 4,00 1,87 

Rekabetçi kâr marjı Evet 108 5,28 1,57 
1,97 ,050 Hayır  43 4,69 1,84 

Bankanın yardım ve toplum 
projelerine katılımı 

Evet 108 5,46 1,53 
2,97 ,003 Hayır 43 4,60 1,76 

Dış Kriterler 
Bankanın kitle iletişim 
reklamları 

Evet 108 5,43 1,52 
2,96 ,004 Hayır 43 4,55 1,90 

Bankanın çekici iç mekânı Evet 108 5,00 1,74 
3,68 ,000 Hayır 43 3,81 1,91 

Katılım bankalarına 
yakınlarımın tavsiyesi 

Evet 108 5,60 1,39 
3,85 ,000 Hayır 43 4,53 1,84 

Katılım bankaları hakkında 
sosyal medyada yapılan 
yorumlar 

Evet 108 5,36 1,48 
2,59 ,010 Hayır 43 4,62 1,74 

Bankanın büyüklüğü 
Evet 108 5,23 1,55 

1,88 ,062 
Hayır 43 4,67 1,84 

Operasyonlar ve Ücretler 

Çalışma saatleri Evet 108 4,87 1,81 
1,15 ,248 Hayır 43 4,48 2,01 

Bankanın düşük hizmet bedeli 
uygulaması 

Evet 108 5,90 1,44 
2,61 ,010 Hayır 43 5,13 2,03 

Faizsiz işlem yapma olanağı Evet 108 5,97 1,57 
1,99 ,048 Hayır 43 5,34 2,08 

 

Tablo 1’in birinci faktörü olan Dini ve Etik Hassasiyetler’de istatistiki 

olarak bir anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Yani katılımcıların ister 

katılım bankalarında hesabı olsun ister olmasın hepsi aynı doğrultu da 
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katılım bankalarının tercih edilmesinde dini ve etik hassasiyetleri 

önemli bulmaktadır. Bu bağlamda H1a hipotezi kabul edilmemektedir. 

Tablo 1’in ikinci ve üçüncü faktörü olan Sunulan Hizmetler ve 

Kolaylıklar ile Hizmet Kalitesi ve Faydalarda istatistiki olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmaktadır. Yani katılım bankasında hesabı bulunanlar 

bulunmayanlara göre daha fazla sunulan hizmetler ve kolaylıkları 

önemli bulmaktadır. Aynı zamanda hizmet kalitesi ve faydaları da 

daha fazla önemli bulmaktadır. Bunun sebebi hesabı bulunmayanların 

bankanın sunduğu hizmet ve kolaylıklar ile hizmet kalitesi ve faydalar 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması olabilir. Bu bağlamda H1b, c 

hipotezleri kabul edilmektedir.  

Tablo 1’in dördüncü ve son faktörü olan Dış Kriterler ile 

Operasyonlar ve Ücretlerde büyük oranda istatistiki olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmaktadır. Yani hesabı bulunan katılımcılar 

bulunmayanlara kıyasla katılım bankalarının dış kriterleri ile 

operasyonlar ve ücretlerden daha fazla etkilenmektedirler. Ancak 

bankanın büyüklüğü ve çalışma saatleri konusunda aynı derecede 

önemli bulmaktadırlar. Sonuç olarak H1d, e hipotezleri çoğunluk olarak 

kabul edilmektedir. 

Aşağıdaki tabloda değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisi 

verilmektedir. Buna göre değişkenler arasında korelasyon 

bulunmaktadır. Bu bağlamda H2 hipotezi kabul edilmektedir. 
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Ortalamalar incelendiğinde Türkiye pazarı için tüketicilerin en çok 

dini ve etnik hassasiyetlerden etkilendikleri anlaşılmaktadır.  
Tablo 2: Değişkenler arası Korelasyonlar 
Değişkenler Ortalama S.Sapma 1 2 3 4 5 

Faktör 1 5,5121 1,48 1     

Faktör 2 5,4387 1,43 ,446** 1    

Faktör 3 5,4013 1,37 ,538** ,868** 1   

Faktör 4 5,0755 1,47 ,580** ,824** ,871** 1  

Faktör 5 5,4172 1,47 ,662** ,680** ,797** ,811** 1 

** 0.01 seviyesinde anlamlı ilişki bulunmaktadır. 
 

SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER  

İslamiyet’in yaygınlaşmasıyla birlikte Dünyada İslami bankacılık 

gelişmeye başlamıştır. Fakat bankacılık sektöründe İslami bankaların 

istedikleri konuma ulaşamadığı anlaşılmaktadır. Yoğun Müslüman 

nüfusa sahip Türkiye, bulunduğu coğrafi konum sebebiyle İslami 

Finans merkezi olmayı amaçlamakla birlikte bunu gerçekleştirmesi 

için İslami bankacılığı geliştirmesi gerekmektedir (Süngü ve Dilek, 

2020). Bu bağlamda bu araştırmadan elde edilen sonuçlar katılım 

bankaları için olumlu sonuçlara sahiptir.  

Çıkarımlardan biri katılım bankasında hesabı bulunanlar ile 

bulunmayanlar arasındaki farklılıklardır. Bu noktada katılım 

bankalarında hesabı bulunmayanların tercih durumlarında daha düşük 

puan vermelerinin sebebini tutundurma faaliyetlerinin yetersizliğine 

bağlayabiliriz. Sonuç olarak tüketiciler faydasına olan finans 

modellerini seçecektir. Türkiye pazarı her ne kadar İslami 

hassasiyetlerin yüksek olduğu imajı çizilse de katılım bankalarına olan 
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talebi artırmak için tutundurma çabalarının dijital çağa ayak 

uydurularak yapılması önerilmektedir. 

Çıkarımlardan ikincisi, ana seçim faktörleri arasında ilişkinin 

bulunmasıdır. Yani katılım bankaları çalışmada ortaya konan ana 

seçim faktörlerinin hepsini değerlendirmeye almak durumundadır. Bu 

noktada katılım bankalarına önerimiz, ana seçim faktörlerini yeni 

müşteri elde edebilmek için iyi pazarlanması gerekmektedir.   

Son çıkarım ise ana seçim faktörleri için önem sıralamasında çeşitli 

etnik müşteri grupları arasında önemli bir farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. Bulunan bu sonuç Hadi ve Muwazir (2020)’nin çalışmaları 

ile örtüşmektedir (Tablo 3). Elde edilen bu sonuç ile Türkiye pazarı 

için yapılacak olan tutundurma faaliyetlerinde öncelikli olarak din ve 

etik değerlerin tüketicilere doğru anlatılabilmesi ve ikinci sırada ise 

sunulan hizmetlerin ve kolaylıkların neler olduğunun iyi sunulması 

tavsiye edilmektedir.  

Tablo 3: Etnik Karşılaştırma 

Sıra  Malezya* Çin* Hindistan* Türkiye 

1 
Din ve etik 

Hizmetler ve 

Kolaylıklar 
Hizmetler ve 

Kolaylıklar Din ve etik 

2 Dış Kriterler Operasyonlar ve 

Ücretler 
Hizmet Kalitesi 

ve Faydalar 

Hizmetler ve 

Kolaylıklar 
3 Operasyonlar ve 

Ücretler 
Hizmet Kalitesi 

ve Faydalar 
Dış Kriterler Hizmet Kalitesi 

ve Faydalar 

4 Hizmet Kalitesi 

ve Faydalar 
Dış Kriterler 

Operasyonlar ve 

Ücretler 
Operasyonlar 

ve Ücretler 
5 Hizmetler ve 

Kolaylıklar Din ve etik Din ve etik Dış Kriterler 

*Hadi ve Muwazir (2020)’nin sonuçları 
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Bankacılık sektöründeki daha sofistike ve talep kâr müşterilerle, 

İslami bankaların müşterilerini anlamaları ve müşterilerin 

davranışlarını tahmin ederken farklı etnik faktörleri de dahil etmeleri 

önerilmektedir.  

Bundan sonra yapılacak olan araştırmalar için örneklem sayısının 

arttırılarak çalışmanın yenilenmesidir. Bunun dışında İslami 

pazarlama unsurlarının da dikkate alınması önerilmektedir. Son olarak 

katılım bankalarında hesabı olanların bankaları arasında ana seçim 

faktörleri açısından farklılık bulunup bulunmadığı irdelenebilir.   
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GİRİŞ  

Tüm dünyada etkisi her geçen gün daha fazla hissedilen iklim 

değişikliği tehdidi, bu sorunun üstesinden gelebilmek için uluslararası 

toplumun ortak bir çaba sergilemesini kaçınılmaz kılmıştır. 

Uluslararası toplumun iklim değişikliği konusunda harekete geçme 

çabaları, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 

(UNFCC) kurulmasına yol açmıştır.  

Birleşmiş Milletlerin önderliğinde 2015 yılında 178 ülke tarafından 

imzalanan Paris Anlaşması ile tüm ülkeler iklim değişikliğiyle 

mücadele etmek ve etkilerine uyum sağlamak için gerekli adımları 

atmayı taahhüt etmiştir. Anlaşma ile belirlenen 2050 yılına kadar 

dünya sıcaklığındaki artışı 2°C ile sınırlandırma hedefine ulaşmak için 

ülkelerin odağını ise temiz enerji projeleri oluşturmaktadır (Irvine, 

Grifferty ve Cowman, 2014). Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel 

enerji arzını desteklemek için yaklaşık 44 trilyon ABD doları 

gerektiğini bildirmiştir (Keshminder vd., 2019). Bu nedenle, dünyanın 

dört bir yanındaki ekonomilerin karşılaştığı en büyük zorluk, bu kadar 

büyük miktarda sermaye ve yatırıma erişim sağlamak olmaktadır.  

Altyapı ve kalkınma yatırımlarının finansmanında kamunun 

kaynakları kısıtlı olduğundan, yeşil projelere yatırım yapmak için özel 

sektör yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır (World Bank and Climate 

Investment Funds, 2015). Özel sektörün çevre dostu yatırımlar 

yapmasını teşvik etmek ve bu tür yatırımların gerektirdiği fonları 

sağlayabilmek amacıyla yeşil tahviller geliştirilmiştir. Yeşil tahviller, 
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tahvilin genel özelliklerini taşımakla birlikte sağladığı bazı vergi 

muafiyetleri ve finansman teşvikleri nedeniyle geleneksel tahvillere 

nazaran maliyet avantajı sağlamaktadır. İlk yeşil tahvil ihracı, 2007 

yılında gerçekleştirilmiştir (ECLAC, 2017).  

Tahviller faize dayalı olduğundan, İslami ilkelere uymamaktadır.  Bu 

durum, Müslümanların kendi inanç ve ilkelerine uygun finansal 

araçlarla çevre dostu projeler finanse edilebilir mi sorusunu gündeme 

getirmiştir. İslami finansın merkezi olarak kabul edilen ve aynı 

zamanda Paris Anlaşmasının tarafı olarak iklim değişikliği sorunlarını 

çözme konusundaki taahhütleriyle Birleşmiş Milletlerin (BM) 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bağlı olan Malezya, 11. Malezya 

Planı (2016 - 2020) kapsamında yeşil yatırım stratejisini belirlemiştir 

(Keshminder vd., 2019). Bu stratejiyi sürdürebilmek için, Malezya 

Menkul Kıymetler Komisyonu2 (SC) yeşil sukuk pazarını teşvik 

etmek amacıyla, Sürdürülebilir ve Sorumlu Yatırım Sukuk 

Çerçevesini3 (SRI Sukuk Çerçevesi) 2014 yılında başlatmıştır. Bu 

girişimlerin sonucunda, dünyanın ilk yeşil sukuk ihracı 2017 yılında 

Malezya’da gerçekleştirilmiştir.   

Çevre dostu yatırımların finansmanında, İslam ülkelerinde artan 

İslami finansman ihtiyaçları dikkate alındığında, yeşil sukuk en uygun 

finansman aracı olarak görülmektedir (Kidney, 2015). Çünkü yeşil 

sukuk, yatırımlarında hem İslami ilkelere uyum hem de çevre koruma 

 

2
 The Securities Commission Malaysia. 

3 Sustainable and Responsible Investment Sukuk Framework. 
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özellikleri arayan İslami yatırımcılar için mükemmel bir yatırım 

seçeneği olmaktadır.  

Çalışmanın amacı, iklim ve çevre projelerinin finansmanında 

kullanılan ve yenilikçi bir sukuk türü olarak tanımlanan yeşil sukukun 

kavramsal çerçevesinin ortaya konulmasıdır. Türkiye’deki ilk yeşil 

sukuk ihracının Haziran 2020 yılında gerçekleştirilmiş olduğu göz 

önüne alındığında, yeşil sukukun literatürümüz açısından oldukça yeni 

bir konu olduğu açıktır. Yeşil sukuk konusunda Türkiye’de yapılmış 

çalışmalar incelendiğinde ise yalnızca iki makale çalışmasına 

ulaşılabilmiştir (Ela, 2019; Keleş: 2018). Bu nedenle çalışma, 

literatürdeki boşluğun doldurulması ve Türkiye’de yeşil sukuk 

uygulamaları konusunda güncel bir perspektif ortaya koyması 

bakımından önem arz etmektedir.  

1. YEŞİL SUKUK 

Ülkelerin çevre konularına olan duyarlılıklarının artması sonucunda 

çevre dostu projelerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi, finansal 

anlamda yeni ürünlerin geliştirilmesine neden olmuştur. Bu ürünlerin 

başında, ilk kez 2007 yılında European Investment Bank tarafından 

ihraç edilen yeşil tahviller gelmektedir (ECLAC, 2017). Yeşil 

tahviller; getiri, vade ve değerleme açısından diğer tahvillerle benzer 

özelliklere sahip olmakla birlikte, sunduğu bir takım muafiyet ve vergi 

istisnaları sayesinde ihraççılarına maliyet avantajı ve rekabet 

üstünlüğü sağlamaktadır.  
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Yeşil tahvillerden yola çıkılarak geliştirilen yeşil sukuk, çevre ve 

yenilenebilir enerji projelerini finanse etmek üzere bir varlık havuzuna 

dayalı olarak ihraç edilen yenilikçi bir sukuk yapısı olarak 

tanımlanmaktadır (Alam et al., 2016). Yeşil sukuk, doğrudan iklim 

değişikliği, küresel ısınma ve diğer çevre sorunları ile ilgili yeşil 

projeleri finanse etmek üzere İslami ilkelere uygun olarak ihraç 

edilmektedir. İklim Tahvili Standartlarının sertifikasyonu, enerji 

verimliliği ve yenilenebilir iletim ve altyapı, elektrikli araçlar ve toplu 

ulaşım, güneş parkları, biyogaz tesisleri, çevreci altyapı ve atık 

tesisleri, doğal kaynaklar, hafif raylı sistemler ve rüzgâr enerjisini 

içerecek şekilde yeşil sukuk için uygun varlıkları tanımlamıştır 

(Obaidullah, 2017). 

Yeşil sukukta kaynak kuruluş, sağlanan fonların yalnızca çevre dostu 

yatırımlarda kullanılacağı yönünde güvence vermektedir. Bu projeler 

(ICMA, 2018):  

• Yenilenebilir enerji üretimi ve iletimi projeleri 

• Enerji verimliliğini arttırmaya yönelik yatırımlar 

• Kirliliğin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik projeler  

• Doğal yaşamın sürdürülebilirliğine yönelik yatırımlar, 

• Sürdürülebilir su kaynakları yönetimine yönelik yatırımlar 

• Temiz ulaşım ve karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik 

yatırımlardır.  

Bu kapsamda, ihraç öncesi çıkarılan sukukun, yeşil sukuk olduğunun 

mutlaka açıklanması; sağlanan fonların kullanımı hakkında şeffaf 
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olunması ve etki raporlamalarının yapılması gerekmektedir (Ela, 

2019).  

Yeşil sukuk, çevre dostu altyapı projelerini finanse etmenin yenilikçi 

bir yolu olarak hem İslami hem de sosyal açıdan sorumlu yatırımcıları 

hedefleyen yeni bir varlık sınıfı olma potansiyeline sahiptir. Saudi 

Electricity’nin 2013 yılında 30 yıl vadeyle ve 1 milyar dolar tutarlı 

sukuk ihracı, yatırımcıların uzun vadeli altyapı projelerine olan 

iştahını göstermek açısından dikkat çekmektedir (IFF, 2013). 2017 

yılında Tadau Energy tarafından gerçekleştirilen Malezya'daki ilk 

yeşil sukuk ihracı ise, uzun vadeli yeşil sukukun piyasada kabul 

gördüğünü ortaya koymuştur (The Star, 2018).   

Yeşil enerji projelerini finanse etmek için dünya çapında büyük 

miktarda yeşil sukuk ihracı gerekmektedir. Bu bağlamda, İslam 

Kalkınma Bankası (IDB)’nın kararı dikkat çekicidir. IDB, 2018 

yılında Paris'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Küresel Isınma 

Konferansı'nda (COP21) 56 üye ülkesi için yeşil sukuk ihraç etmekle 

ilgilendiğini belirterek, 2016-2030 yıllarında yenilenebilir enerji 

fonlarını 80 milyar dolardan 150 milyar dolara, ikiye katlama hedefini 

açıklamıştır (Rahim ve Mohamad, 2018).  

Henüz yeşil sukukun küresel sukuk piyasasındaki payı oldukça küçük 

olsa da genel olarak sukuk piyasalarına olan eğilim ve özelde yeşil 

proje yatırımlarına olan talep göz önünde bulundurulduğunda yeşil 

sukukun oldukça büyük bir potansiyele sahip olduğu açıktır.  
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 1.1. SRI Sukuk Çerçevesinde Yeşil Sukuk 

Sukuk; İslami ilkelere uygun proje ve yatırım varlıklarının bütünü 

üzerinde bölünmemiş sahiplik hakkını temsil eden eşit nominal değerli 

sertifikalardır (AAOIFI, 2015). 2000’li yıllardan itibaren İslami finans 

piyasasında yaşanan hızlı gelişmelerin öncülerinden biri olan sukuk, 

İslami bankacılıktan sonra ikinci en hızlı büyüyen varlık sınıfıdır 

(COMCEC, 2018). 

İlk sukuk ihracı 1990 yılında Malezya’da gerçekleştirilmiş olmasına 

rağmen, yasal altyapı ve uzman insan kaynağı eksikliği nedeniyle 

sukuk piyasalarında 11 yıl boyunca herhangi bir ihraç 

gerçekleşmemiştir. Bu nedenle sukuk piyasalarının başlangıcı 2001 

yılından itibaren değerlendirilebilir, ancak sukukun küresel anlamda 

yaygınlaşması 2012 yılından sonra olmuştur.  

Ülkemizde ilk kurumsal sukuk ihracı 2010 yılında, ilk hazine sukuk 

ihracı ise 2012 yılında gerçekleşmiştir. Türk sukuk piyasası 2019 yılı 

itibariyle 13,25 milyar dolar ihraçla küresel sukuk piyasasında 

dördüncü sıradadır. Küresel sukuk piyasası, 2001-2019 döneminde 

toplam 1,247 trilyon dolar, 2019 yılsonu itibariyle ise 145,7 milyar 

dolarlık bir hacme ulaşmıştır (IIFM, 2020). 2019 verilerine göre en 

hızlı büyüyen sukuk piyasaları %320,4 artış ile Türkiye, %62,2 artış 

ile Katar ve %57,7 artış ile Malezya olmuştur (RAM, 2020). 

Türkiye’nin sukuk piyasalarında gösterdiği olağanüstü büyüme, bu 

piyasanın gelecekte de büyüme eğilimini sürdüreceğine işaret 

etmektedir. 



 

 195 

Sukuk piyasalarındaki hızlı büyüme, etik ve sosyal sorumlu yatırımlar 

konusunda artan yatırımcı farkındalığı ile birlikte yeşil sukuk 

yapısının doğmasına liderlik etmiştir. Yeşil sukuka ilişkin ilk 

çalışmalar, SC’nin 2014 yılında yayımladığı SRI Sukuk Çerçevesi ile 

başlamıştır (Moghul ve Aly, 2014). SRI Sukuk Çerçevesinde, sosyal 

sorumlu yatırımların yanı sıra çevre dostu projelere İslami finans 

kapsamında fon sağlamak üzere ihraç edilecek sukuklara ilişkin genel 

çerçeve belirlenmiştir (Rahim ve Mohamad, 2018). 

SRI Sukuk Çerçevesinde; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, kentsel 

dönüşüm, çevre dostu altyapı, yenilenebilir enerji projeleri, vakıf 

varlıklarını geliştirme ve imar projelerine yapılan yatırımların finanse 

edilmesi amacıyla ihraç edilen sukuklar, sosyal sorumlu sukuk olarak 

tanımlanmaktadır (Marwan ve Engku Ali, 2016: 4). Bu tür yatırımlar 

ise sosyal etki yatırımları olarak adlandırılmaktadır (Bennett ve Iqbal, 

2013: 217).  

Sosyal sorumlu sukuk; hem sosyal refahı artıracak eğitim, sağlık ve 

gelir adaletsizliğinin önlenmesi gibi projeleri, hem de çevre dostu 

altyapı ve yenilebilir enerji projelerini kapsamaktadır. Kullanım 

alanının genişliği ve son yıllarda bu alana yapılan yatırımların artması, 

çevre ve yenilenebilir enerji konularına odaklanan yeşil sukuk ile 

sosyal refahı artırmaya odaklanan sosyal sukukun, sosyal sorumlu 

sukuk kapsamından ayrışmasına neden olmuştur (Mohamad vd, 2017: 

69). 



 

196 SOSYAL BİLİMLERDE EKONOMİ-POLİTİK YAZILAR 

 1.2.Yeşil Sukukun Doğuşu 

Yeşil sukuka ilişkin ilk kayda değer çalışma, SC’nin 2014 yılında 

yayımladığı SRI Sukuk Çerçevesidir. SRI Sukuk Çerçevesinde hem 

eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi sosyal sorumlu yatırımlara hem 

de çevre dostu altyapı ve yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin yasal 

çerçeve ve uygulama esasları belirlenmiştir.  

2016 yılında, Malezya düzenleyici otoritelerinin yoğun ilgisini ve yeni 

ortaya çıkan büyük ölçekli güneş enerjisi üretim sektörünün sunduğu 

fırsatları takiben, yeşil finans ile İslami finansın temel unsurlarını bir 

araya getiren yeni bir İslami finansal araç olan yeşil sukuk kavramı 

ortaya atılmıştır.   

Güneydoğu Asya'da çevre dostu yatırım varlıklarının eksikliğinden 

yakınan uluslararası bir fon yöneticisi ile yapılan görüşmelerin 

ardından, Malezya Merkez Bankası4 (BNM) ve Menkul Kıymetler 

Komisyonu (SC) ile ortak bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda, yeşil 

tahvilin şeriat uyumlu bir versiyonu olarak yeşil sukukun 

uygulanabilirliği tartışılmıştır (World Bank and Securities 

Commission Malaysia, 2019).  

Ocak 2017'de Dünya Bankası'nın koordinatörlüğünde, BNM ve 

SC’nin üye olduğu bir Teknik Çalışma Grubu5 (TWG) kurulmuştur. 

TWG, yeşil sukuk kavramını tanıtmak için yatırım bankaları, 

kurumsal yatırımcılar, derecelendirme kuruluşları ve potansiyel 

 

4
 Bank Negara Malaysia. 

5 Technical Working Group. 
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ihraççılar ile bir dizi seminer ve toplantı düzenlemiştir.  Malezya 

hâlihazırda, yeşil finansman ilkeleriyle, özellikle de ICMA’nın Yeşil 

Tahvil İlkeleriyle uyumlu, mevcut bir SRI Sukuk Çerçevesine sahip 

olduğundan, yeşil sukuku geliştirirken bu çerçeveyi temel almıştır 

(World Bank, 2019).  

İhraç edilecek olan yeşil sukukun “yeşil” olarak etiketlenebilmesi için 

sertifikasyon gerekmektedir. Ancak Malezya'da ulusal bir yeşil tahvil 

veya yeşil sukuk sertifika kurumu bulunmadığından, uluslararası 

saygın bir yeşil sertifika kuruluşu olan CICERO’dan, ikinci görüş 

almak üzere destek istenmiştir (World Bank and Securities 

Commission Malaysia, 2019).  

TWG, ilk yeşil sukuk ihraçlarının gerçekleştirilmesinde ihraççılara ve 

finans sektörüne ek teknik destekler sağlamıştır. Tüm bu çalışmaların 

sonucunda Temmuz 2017'de Tadau Enerji tarafından 50 MW'lık 

fotovoltaik güneş enerjisi santralini finanse etmek için ilk yeşil sukuk 

ihracı gerçekleştirilmiştir (The Star, 2018).  

2. YEŞİL SUKUKUN İŞLEYİŞ YAPISI 

Yeşil sukuk, sukuk ihracı yoluyla sağlanan projelerin yalnızca yeşil 

projeleri veya yatırımları finanse etmek amacıyla kullanılabilmesi 

dışında, genel olarak sukukun tüm özelliklerini taşımaktadır. Diğer bir 

deyişle yeşil sukuk, yeşil finansmanı İslami ilkelerle birleştiren bir 

yapı sunmaktadır. Yapılandırmaya temel teşkil edecek sukuk türüne 

bağlı olarak değişmekle birlikte, genel olarak yeşil sukukun işleyiş 

yapısı Şekil 1’de sunulmaktadır.  
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Şekil 1: Yeşil Sukukun İşleyiş Yapısı (Alam vd., 2016).  

 

Yeşil sukukun işleyişi ile ilgili temel adımlar, Şekil 1’e uygun olarak 

şunlardır: 

1. Adım: Kaynak kuruluş yeşil sukuk ihracına dayanak teşkil eden 

varlık veya projeyi Özel Amaçlı Kuruluşa (ÖAK’a) devretmektedir. 

ÖAK, sukuk çerçeve sözleşme hükümlerine uygun olarak kaynak 

kuruluşça belirlenen varlıklara dayanarak yeşil sukuk ihraç 

etmektedir. Yatırımcılar satın aldıkları sukukun ödemesini aracı 

kurum vasıtasıyla ÖAK’a yapmaktadır.  

2. Adım: ÖAK, sukuka dayanak teşkil eden varlıkların veya projenin 

bedelini sukuk yatırımcılarından sağladığı fonlarla kaynak kuruluşa 

ödemektedir. Kaynak kuruluş yeşil sukuk ihracından sağladığı fonları, 

çevre dostu (yeşil) projelerin finansmanında kullanmaktadır. 
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3. Adım: Kaynak kuruluş, temsilci sıfatıyla dayanak varlık portföyünü 

sukuk yatırımcıları adına yönetmektedir. Ayrıca sukukun vadesi 

boyunca, çerçeve sözleşmede belirlenen aralıklarla ÖAK’a dönemsel 

ödemeleri yapmaktadır. Her bir dönemsel ödemenin tutarı, sukuk 

yatırımcılarına ödenecek dönemsel ödeme tutarına eşittir.  

4. Adım: ÖAK, kaynak kuruluştan aldığı dönemsel ödemeler ile sukuk 

yatırımcılarına dönemsel getirilerini ödemektedir. 

5. Adım: Kaynak kuruluş, dayanak varlıkları vade sonunda geri satın 

almayı taahhüt etmekte ve varlıkların satış bedelini ÖAK’a 

ödemektedir. ÖAK, varlıkların satılması karşılığında kaynak 

kuruluştan aldığı parayla yatırımcılara kapanış ödemesini 

yapmaktadır. 

3. YEŞİL PROJELERE SAĞLANAN TEŞVİKLER 

Yeşil projelere yatırım yapacak olan ihraççılar açısından yeşil tahvil 

ve sukuka özgü olarak; proje hazırlama, yeşil sertifikasyon, bağımsız 

inceleme (ikinci görüş), ihraç ve raporlama maliyetleri ek 

yükümlülükler getirmektedir. Bu nedenle, hükümetler ve piyasa 

düzenleyici otoriteler, bu tür ek maliyetlere ilişkin sübvansiyonlar ve 

vergi muafiyetleri şeklinde teşvikler sunmaktadır.  

Singapur Para İdaresi Haziran 2017'de, daha sonra Sürdürülebilir 

Tahvil Hibe Programı olarak yeniden adlandırılan Yeşil Tahvil Hibe 

Programını başlatmıştır. Bu program, Singapur'da minimum 200 

milyon SGD tutarında veya en az 200 milyon SGD'lik bir tahvil 
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programı için minimum 20 milyon SGD'lik ilk ihraç ile Singapur'da 

ihraç edilmiş ve listelenmiş herhangi bir uluslararası kabul görmüş 

çevreye dayalı olarak yapılan bağımsız inceleme veya derecelendirme 

maliyetini kapsamaktadır (Monetary Authority of Singapore, 

mas.gov.sg). 

Malezya, 2018'in başlarında SRI sukuk ihraççıları için mevcut vergi 

teşviklerinin yanı sıra, yeşil sukuk ihracını teşvik etmek amacıyla 

Yeşil SRI Sukuk Hibe Programını başlatmıştır. En fazla 300.000 MYR 

olmak şartıyla, yeşil sukuk ihracına ilişkin bağımsız inceleme 

maliyetlerinin %90’ına kadar sübvansiyon verilmektedir. Ayrıca, 

çevre dostu projelere 2022 yılına kadar Yeşil Teknoloji Finansman 

Programı kapsamında 5 milyar MYR finansman desteği 

sağlanmaktadır (www.capitalmarketsmalaysia.com). 

Hong Kong Para Otoritesi, Haziran 2018'de Yeşil Tahvil Hibe 

Programını (GBGS) başlatmıştır. Bu program kapsamında en az 500 

milyon HKD veya eşdeğeri Yeşil Finans Sertifikasyonuna sahip 

projeler için, 800.000 HKD’ye kadar yeşil sertifikasyon giderlerinin 

tamamı sübvanse edilmektedir (Government of Hong Kong, 

info.gov.hk). 

4. YEŞİL SUKUKUN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 

Yeşil sukuk, yeşil tahvil ve sukukla benzer avantaj ve dezavantajları 

taşımanın yanı sıra kendi yapısına has bazı özel avantaj ve 

dezavantajlara da sahiptir.  
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 4.1.Yeşil Sukukun Avantajları 

Yeşil sukuk, oynaklığın düşük olması, spekülatif hareketlerden ve 

krizlerden diğer finansal araçlara göre daha az etkilenmesi, daha 

düşük finansman maliyeti ile daha yüksek derecelendirme notları 

alabilmesi gibi sukuk piyasalarının sahip olduğu tüm avantajları 

taşımaktadır. Öte yandan yeşil sukuk yeşil tahvillerin sahip olduğu 

tüm avantajları da bünyesinde barındırmaktadır. 

Yeşil sukuk, İslami hassasiyetleri nedeniyle faize dayalı finansal 

araçlara yatırım yapmak istemeyen İslami yatırımcı profiline uygun 

olduğundan, çok daha geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmektedir. 

Özellikle proje merkezi olarak nitelendirilen Arap ülkeleri açısından 

yapılacak yeni altyapı ve enerji projeleri için en uygun finansal araç 

olmaktadır.  

Yeşil sukukun sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir (UNDP, 

2016):  

• Yeşil sukuk, sağlanan destek ve teşvikler nedeniyle daha düşük 

finansman ve ihraç maliyetleri ile çıkarılır.  

• Yeşil sukuk, yüksek sermaye gereksinimleri nedeniyle 

ekonomik bulunmayan çevre dostu projeleri gerçekleştirebilmek 

için uzun vadeli yüksek tutarlı kaynak sağlar.  

• Yeşil sukukta fon kullanımının raporlanma zorunluluğu, 

yatırımların çevre ve iklim üzerindeki etkilerinin açıklanmasını 

ve kaynakların kullanımında şeffaflık sağlar.  
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• İhraççılar açısından yeşil sukuk ihracı, sürdürülebilir ve sosyal 

sorumlu kuruluşlar olarak itibarlarını artırır.  

• Yeşil sukuk, çevre ve iklim konularında yatırımcılar arasında 

farkındalığın artırılmasına katkı sunar. 

• Yeşil proje yatırımlarının artırılması ve bu alanda yeni 

teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla kamu-özel sektör 

ortaklıklarının kurulmasına imkân sağlar.  

 

4.2. Yeşil Sukukun Dezavantajları 
 

Yeşil sukuk, yasal altyapı eksikliği, şer’i standardizasyon eksikliği, 

fiyatlama ve yapılandırmaya ilişkin zorluklar gibi sukuk piyasalarının 

taşıdığı tüm dezavantajları taşımaktadır. Aynı zamanda, küresel finans 

piyasaları için yeni sayılabilecek bir finansal araç olan yeşil tahvillerin 

taşıdığı genel sorunlara da sahiptir. Söz konusu zorluk ve 

dezavantajların hemen hemen hepsi bu sukuk türünün yeni bir finansal 

araç olmasından kaynaklanmaktadır ve piyasanın gelişmeye başlaması 

ile birlikte orta vadede çözülebilecektir.  
 

Yeşil sukukun taşıdığı dezavantajlar şu şekilde sıralanabilir (OECD, 

2015): 

• Yeşil sukukun taşıması gereken nitelikleri konusunda fikir 

birliğinin olmaması, yatırımcılar açısından bir belirsizlik 

kaynağıdır. Belge ve ihraç sürecinin standart olmaması  

• Yeşil sukuk piyasasında etki raporlaması gönüllülük esasına 

dayanmaktadır. Bu nedenle bir raporlama standardı 
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bulunmamakta ve yapılan raporlamalar yeterince şeffaf 

olmamaktadır. 

• Yeşil sukuk ihracında “yeşil” sertifikasyonunun alınması, 

raporlama ve izleme gibi süreçler ek maliyetlere neden 

olmaktadır.  

• Sukuk ihraç süreçlerinin karmaşıklığı ve yeşil projelerin yapım 

ve işletimindeki zorluklar ihraççıların gözünü 

korkutabilmektedir. Ayrıca, bu tür projeleri finanse etmek için 

yatırımcıların ikna edilmesi de oldukça güç olmaktadır.  

• Yeşil sukuk piyasasındaki ihraç sayısının ve tutarlarının düşük 

olması, piyasa derinliğinin ve buna bağlı olarak ikincil 

piyasasının yeterince gelişememesine neden olmaktadır. Bu 

durum yatırımcılar açısından likidite riskinin yüksek olmasına 

yol açmaktadır.  

• Yatırımcılar ve ihraççılar, çevre ve iklim dostu yeşil projelerin 

sağlayacağı yararlar konusunda yeterince bilinçli değildir.  
 

5. YEŞİL SUKUK PİYASASI 

Yeşil tahvil, yeşil sukuk ve yeşil kredilerinden oluşan finansman 

piyasası, kısaca yeşil finansman piyasası olarak adlandırılmaktadır. 

Küresel yeşil finansman piyasasında ilk tahvil ihracının gerçekleştiği 

2007 yılından 2019 yılsonuna kadar toplam 776,4 milyar dolar ihraç 

gerçekleştirilmiştir. Yeşil proje finansmanının bölgelere göre dağılımı 

Tablo 1’de sunulmaktadır (CBI, 2020).  
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Tablo 1: Yeşil Proje Finansmanının Bölgelere Göre Dağılımı (2007-2019) 

Bölge Ülke Sayısı İhraççı Sayısı Tutar (Milyar USD) 

Avrupa 25 269 307,4 

Kuzey Amerika 2 167 190,4 

Asya-Pasifik 18 345 183,6 

Uluslar üstü 
 

11 79,4 

Latin Amerika 11 47 12,9 

Afrika 6 16 2,7 

Toplam 62 855 776,4 

 

Yeşil finansman piyasası, 2019 yılsonu itibariyle 258,9 milyar dolarlık 

bir hacme ulaşmıştır.  Pazarda %19,8 payla Amerika lider iken, onu 

%12 ile Çin ve %11,6 ile Fransa takip etmektedir(CBI, 2020). Bunun, 

10 milyar doları yeşil kredilerden, 3,1 milyar doları ise yeşil sukuk 

ihracından oluşmaktadır. Yeşil sukukun, yeşil finansman pazarındaki 

payı %1,2 civarındadır (Jivraj, 2020). 

Yeşil sukuk piyasasında, ilk yeşil sukuk ihracının gerçekleştiği 2017 

yılından 2020 yılsonuna kadar toplam 6,1 milyar dolar tutarında ihraç 

gerçekleştiği görülmektedir. Bu durum, yeşil sukuk piyasasının henüz 

yasal mevzuat ve alt yapı çalışmalarını gerçekleştirme sürecinde 

olduğuna ve piyasanın henüz yeni doğduğuna işaret etmektedir.  

Türkiye’nin ilk ve tek yeşil sukuk ihracı Haziran 2020 yılında Zorlu 

Enerji tarafından gerçekleştirilmiştir. İhraca ilişkin bilgiler Tablo 2.’de 

sunulmaktadır (kap.org.tr):   
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Tablo 2: Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yeşil Sukuk İhraç Bilgileri 

İhraç Tavan Tutarı : 450 Milyon TL 

Gerçekleşen İhraç Tutarı 

 (1. Dilim) 

: 50 Milyon TL 

Sukuk Türü : Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira 

Sertifikası 

Vadesi : 1 yıl 

Kupon Dönemi : 3 ayda bir 

Getiri Oranı : 3,28% 

Getiri Türü : Değişken 

 

Zorlu Enerji’nin, yeşil sukuku yönetim sözleşmesine dayalı kira 

sertifikası olarak yapılandırdığı görülmektedir. Uluslararası 

terminolojide wakalah sukuk olarak ifade edilen ve dilimize yatırım 

vekâleti sukuku olarak çevrilen bu sukuk türünde; Zorlu Enerji, vekil 

sıfatıyla sukuk yatırımcılarının fonlarını yenilenebilir enerji üretmek 

amacıyla işletmekte ve projenin sağladığı nakit akışlarından bir payı 

üç ayda bir değişken getirili kupon ödemesi olarak yatırımcılara 

aktarmaktadır.  
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İklim değişikliği ve insanlığın çevreye verdiği zararlar, yaşadığımız 

dünyayı tehdit etmektedir. Dünya ülkeleri bu soruna çözüm 

üretebilmek amacıyla kolektif bir bilinç oluşturma ve eyleme geçme 

gayreti göstermiş ve 178 ülke Paris Anlaşmasına taraf olmuş ve 

stratejiler belirlemişlerdir. Ülkelerin, çevre sorunlarıyla mücadele 

edebilmek amacıyla ortaya koydukları stratejiler muazzam bir finansal 
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maliyete neden olacağından, özellikle özel sektör kaynaklarının bu tür 

projelere çekilmesi oldukça önemlidir.  

Yeşil proje finansmanında ilk geliştirilen ürün, 2007 yılında ihraç 

edilen yeşil tahvil olmuştur. Yeşil sukuk, yeşil tahvillerden yola 

çıkarak İslami hassasiyetleri nedeniyle faize dayalı finansal araçlara 

yatırım yapmaktan kaçınan İslami yatırımcılara yönelik olarak 

geliştirilmiştir. İslami finans alanında lider olan Malezya, İslami 

sermaye piyasasındaki büyük potansiyelini fark ederek 2017 yılında 

yeşil sukuk ihracına öncülük etmiştir. Malezya Hükümeti, Malezya 

Menkul Kıymetler Komisyonu (SC) ve Dünya Bankası iş birliği ile ilk 

ihraçtan bu yana altyapı, yasal mevzuat, teknik destek, teşvik ve 

sübvansiyonlar konularında çalışmalar yaparak yeşil sukuk ihracını 

desteklemektedir.  

Yeşil sukuk, İslami bir sermaye piyasası aracı olan sukukun varlığa 

dayalı finansman ve kâr paylaşımı özellikleriyle çevre dostu proje 

finansmanı özelliklerini birleştirmiştir. Henüz oldukça yeni bir piyasa 

olan yeşil sukuk piyasasındaki çalışmalar kavramsal çerçeve, yasal 

altyapı ve mevzuat üzerine odaklanmaktadır.  

Türkiye’nin ilk yeşil sukuk ihracı, Haziran 2020 yılında Zorlu Enerji 

tarafından 50 milyon TL tutarında gerçekleştirilmiştir. Zorlu 

Enerji’nin gerçekleştirdiği ilk ihraç, Türkiye’nin çevre dostu projelere 

olan eğiliminin artacağı ve yeşil projelerin gerçekleştirilmesinde 

doğacak finansman ihtiyacının karşılanmasında yeşil sukuk ihracının 

önemli bir alternatif oluşturacağına işaret etmektedir.  
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Türkiye’de yeşil sukuk piyasanın gelişebilmesi için öneriler şu şekilde 

sıralanabilir:  

• Yeşil sukukun tanımı, kapsamı, yeşil projelerin özellikleri vb. 

konularda standartlar geliştirilmeli. 

• Yeşil projelerin çevresel etkilerinin ölçülmesi amacıyla etki 

raporlama standartları geliştirilmeli.  

• Sektörü tatmin edecek düzeyde vergi ve yatırım teşvikleri 

sağlanmalı. 

• İhraç maliyetleri diğer finansman araçlarına kıyasla daha 

rekabetçi olabilmesi için düşürülmeli veya sübvanse edilmeli. 

• Yeşil sukuk ihracı için, devletin garantörlüğünde kredi 

güçlendirme yöntemleri uygulanarak yüksek derecelendirme 

notlarının alınması sağlanmalı. 

• İkincil yeşil sukuk piyasası oluşturularak yatırımcıların 

üstlendiği likidite riski azaltılmalı. 

• Yeşil sukuk piyasasını harekete geçirmek ve özel sektör 

yatırımlarına örnek teşkil etmek amacıyla hazine ihraçları 

gerçekleştirilmeli. 

• Piyasa geliştikçe, yeşil sukuk endeksi oluşturulmalı. 

• Sukuk ihraç süreçlerinin karmaşıklığı dikkate alınarak hem yeşil 

projelerde hem de sukuk konusunda uzmanlaşmış nitelikli insan 

kaynağı yetiştirilmeli. Bunun için üniversitelerde uygun 

bölümlerde lisans ve lisansüstü eğitim programları 

oluşturulmalı.  
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GİRİŞ 

Günümüz dünyasının en önemli kavramlarından biri olan rekabet ve 

rekabet gücü kavramı, ülkelerin refah düzeylerini arttırma süreçlerinde 

üzerinde önemle durdukları konuların başında gelmektedir. Bir 

ülkenin rekabet gücü seviyesinin yükselmesi, o ülkenin ekonomisinde 

önemli sonuçlar ortaya çıkartabilmektedir. Rekabet avantajına sahip 

olan ekonomilerde, üretimde ve ihracatta artışların yaşanması 

beklenmektedir. Üretim ve ihracatın artması ile birlikte verimlilik 

seviyesinin de artması ve elde edilecek karlılık düzeyinin yükselmesi 

hedeflenmektedir. Nihayetinde, ekonomide daha fazla yatırım ve 

istihdam olanağı ile karşılaşılması ve refahın artması rekabetçiliğin 

getirileri olarak beklenmektedir.   

Literatürde farklı şekillerde rekabet gücü tanımları ile karşılaşılsa da, 

genel olarak firmaların, endüstrinin, bölgenin, ülkenin ya da birliklerin 

uluslararası rekabette göreli olarak daha yüksek gelir ve istihdam 

seviyesindeki üretim olanağı rekabet gücü olarak ifade edilmektedir 

(Demir, 2001: 229). Ülkelerin rekabet gücü elde edebilmesinde 

maliyetler, verimlilik, dış ticaret performansı ve teknoloji gibi birçok 

faktör söz konusudur. Bu faktörlerden yola çıkarak ülkelerin rekabet 

gücüne ilişkin hesaplamalar yapılabilmektedir. Ülkelerin rekabet gücü 

hesaplamalarında en sık kullanılan gösterge ise, Balassa’nın 

açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksidir.  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin rekabet gücünün AB ülkeleri ile 

karşılaştırılarak ortaya konulmasıdır. Türkiye’nin rekabet gücü 
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karşılaştırması tekstil ve hazır giyim sektörü özelinde yapılacaktır. 

Rekabet gücüne ilişkin analiz yapılırken, Balassa’nın açıklanmış 

karşılaştırmalı üstünlükler endeksinden (AKÜ) faydalanılacaktır.  

Çalışmanın giriş kısmını izleyen birinci bölümünde, rekabet gücüne 

ilişkin teorik arka plan sunulmaktadır. İkinci bölümde, rekabet gücüne 

ilişkin literatür özeti verilmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, 

yöntem ve bulgular ortaya konulmaktadır. 

1. REKABET GÜCÜNE İLİŞKİN TEORİK ARKA PLAN 

Uluslararası ticaretin şekli, ticaretin serbestleşmesi ve küreselleşme ile 

birlikte hızla değişmektedir. Küreselleşme denilince akla gelen ilk 

vurgular ise sermaye hareketlerinin artması, bilgi ve teknolojinin 

yayılması ve uluslararası ticaretin genişlemesi ve derinleşmesidir 

(Abbas ve Waheed, 2017: 463). Bu noktada ülkeler için oldukça 

önemli bir kavram olan rekabet ön plana çıkmaktadır. Rekabet bir 

süreç olarak, ekonomik birimler arasında ortaya çıkan ilişkiler olarak 

ifade edilmektedir. Bu ilişkiler içinde, kar, satış miktarı ve pazar payı 

gibi temel hedeflere ulaşılması konusuna dikkat çekilmektedir. 

Rekabetin varlığının birçok açıdan olumlu etkileri söz konusudur. 

Bunlar arasında, kaynakların etkin kullanımı, maliyetlerin 

düşürülmesi, yeni teknolojilerin bulunması ve dolayısıyla fiyatların 

daha cazip hale gelmesi sayılabilir (Çiftçi, 2004: 13-14).  

Küreselleşme süreciyle birlikte rekabetin giderek daha fazla kendini 

göstermesi sonucunda rekabet gücü kavramı üzerine daha fazla 

durulur hale gelinmiştir. Firma, endüstri veya ülke düzeyinde çeşitli 
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tanımlamalar ile karşılaşılan rekabet gücü, rekabet ortamında ayakta 

kalabilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Firmanın teknoloji 

üretebilme ve yenilik yapabilme yeteneği firma açısından rekabet 

gücünün varlığını ifade eder. Ayrıca bir firmanın rakiplerine göre ürün 

fiyatı ve kalitesi açısından daha iyi durumda olması da, rekabet 

gücüne sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Kibritçioğlu, 1996: 113). 

Ulusal düzeyde rekabet gücü tanımlanırken dikkat çeken vurgular 

arasında ise, ülkenin sahip olduğu üretim faktörlerinden önemli 

kazançlar elde etmesi ve uluslararası ticarette etkin olması gelmektedir 

(Buckley vd., 1988: 177). Bu noktada ulusal rekabet gücü, bir ülkenin 

refah seviyesini ve dış pazarlardaki payını çoğaltabilme yeteneği 

olarak tanımlanabilir. Nitekim bir başka tanımda da bir ülkenin serbest 

ticaret koşulları altında ve dış ticaretini dengede tutarak ticaret 

partnerleri ile aynı milli gelir artışını sürdürebiliyorsa rekabetçi bir 

ülke olduğu ifade edilmiştir (Markusen, 1992: 7). 

Bir ülkenin uluslararası ticaret bakımından rekabetçi olup olmadığını 

inceleyen teorilere bakıldığında ilk olarak klasik teoriler ile 

karşılaşılmaktadır. A. Smith’in Mutlak Üstünlükler Teorisi’ne göre, 

bir ülkenin bir malın üretiminde diğer ülkeye göre daha etkin olması 

veya daha üstün üretim yeteneğine sahip olması mutlak üstünlüğe 

işaret etmektedir (Savaş, 1998: 274). Bu teoriye göre, iki ülke ve iki 

mal olduğu varsayımı altında, bir ülke bir malı daha ucuza üretiyorsa 

o malın üretiminde uzmanlaşmalı ve onu ihraç etmeli, pahalıya 

ürettiği malı ise karşı ülkeden ithal etmelidir. Böylece iki ülke de dış 

ticaretten kazançlı çıkacaktır. Teorinin ana çıkış noktasını 
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uzmanlaşma ve işbölümü oluşturmaktadır (İyibozkurt, 2001: 28). 

Teoride, her ülkenin bir malda mutlak olarak üstün olduğu vurgusu 

yapılmıştır. Eğer bir ülke her iki malda da üstünse dış ticaret anlamlı 

olmayacaktır. Teorideki bu eksiklik D. Ricardo tarafından 

giderilmiştir. Ricardo’nun teorisinde, mutlak üstünlükler yerine 

karşılaştırmalı üstünlükler ön plana çıkarılmıştır. Ricardo’nun 

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’ne göre, ülkeler karşılaştırmalı 

üstünlüğe sahip olduğu alanlarda uzmanlaşmalı ve o ürünleri ihraç 

etmelidir. Göreceli olarak pahalıya üretebildiklerini ise ithal etmelidir 

(Seyidoğlu, 2017: 20). 

Klasik yaklaşımın yanı sıra dış ticarette rekabeti açıklamada modern 

yaklaşımlarla da karşılaşılmaktadır. Örneğin Porter’ın yaklaşımında 

rekabetçi üstünlükler ön plana çıkmaktadır. Porter’ın yaklaşımında, 

yeni ürün, teknolojik farklılıklar, ölçek ekonomileri ve piyasa yapıları 

hep birlikte rekabet gücünü yaratan birer unsur olarak 

değerlendirilmektedir. Rekabet stratejisinin ana noktasında ise, farklı 

stratejilerin varlığı yatmaktadır (Porter, 1996: 64). Krugman (1994) 

ise, küresel rekabet gücü analizinde firmalar arası rekabeti 

vurgulamaktadır.   Krugman’ın teorisine göre, firmalar arası rekabet 

için önemli olan unsur verimliliktir.  Ülkelerin başarı sıralamasında da 

verimlilikteki performanslarının değerlendirilmesine önem 

atfetmektedir.  

Rekabet gücü değerlendirmelerinde, benzer ürünlerin üretiminde 

karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olan ülkeler, bu ülkelerin ürettikleri 

ürünler, piyasa payları ve ihracat potansiyelleri üzerine durum 
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tespitlerinin yapılması söz konusudur. Bir ülkenin rekabet gücü 

üzerine ölçümler yapılırken mikro veya makro düzeyde 

değerlendirmeler söz konusu olmaktadır. Mikro düzeyde rekabet gücü 

göstergelerinde verimlilik, göreli fiyatlar, fiyat-maliyet marjları ve 

piyasa payları ile ilgili veriler kullanılmaktadır. Makro düzeyde 

rekabet gücü göstergelerinde, ülke ekonomisini bütün olarak 

ilgilendiren kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Bunlar arasında, 

bütçe, devlet düzenlemeleri, işgücü piyasaları ve teknoloji gibi 

göstergeler sayılabilir. Dış ticaret göstergeleri açısından rekabet gücü 

hesaplamaları yapılırken ise, başta açıklanmış karşılaştırmalı 

üstünlükler yaklaşımı olmak üzere ihracat benzerlik endeksi, nispi 

ticaret avantajı endeksi ve endüstri-içi ticaret gibi bazı göstergeler ile 

karşılaşılmaktadır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Son yıllarda rekabet olgusunun giderek daha fazla önem kazanması, 

bu alanda yapılan çalışmaların sayısının da artmasını sağlamıştır. 

Çalışmalarda, rekabet gücünü ölçmek için ortaya konan Balassa’nın 

açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler yöntemi, karşılaştırmalı ihracat 

endeksi, ticaret dengesi gibi çeşitli endekslerden yararlanılmıştır. 

Tablo 1’de, rekabet gücüne ilişkin tespitlerin yapılmış olduğu 

çalışmalardan bazıları sunulmaktadır.  
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Tablo 1: Rekabet Gücüne İlişkin Yapılmış Bazı Çalışmalar 

Yazar 
Dönem/ 
Ülke 

Sonuç 

Fertö ve 
Hubbard 

(2002) 

1992-1998 

Macaristan 

Macaristan’ın 11 üründe rekabet avantajına 
sahip olduğu belirlenmiştir.  

Havrila ve 

Gunawardana 

(2003) 

1965-1996 

Avustralya  

 

Avustralya’nın bazı tekstil ve hazır giyim alt 
sektörlerinde karşılaştırmalı üstünlüğü 
bulunduğu, ancak genel düzeyde tekstil ve 
hazır giyim sektörü için dezavantajlı bir 
konuma sahip olduğu bulgusu elde edilmiştir.  

Yılmaz (2003) 
1997-1999 

15 AB ülkesi 
ve Türkiye 

Türkiye’nin hammaddelere dayalı ve emek 
yoğun ürünlerde rekabet gücüne sahip olduğu 
tespit edilmiştir. 

Utkulu ve 

Seymen 

(2004) 

1990-2003 

AB-Türkiye 

Türkiye’nin hazır giyim ve tekstil 
sektörlerinde AB karşısındaki rekabet 
gücünün Gümrük Birliği sonrasında azaldığı 
saptanmıştır.  

Çoban ve Kök 
(2005) 

1989-2001 

AB-Türkiye 

Türkiye’nin AB ülkeleri karşısında yüksek bir 
rekabet gücüne sahip olduğu belirlenmiş, 
ancak Türk tekstil endüstrisinin rekabet 
gücünde önemli düşüşler olduğu saptanmıştır. 

Altay (2008) 
1995-2007 

AB-Türkiye 

Türkiye’nin emek yoğun ve hammadde yoğun 
sektörlerde rekabet gücüne sahip olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Özçalık ve 
Okur (2013) 

1996-2005 

AB-Türkiye 

Türkiye’nin AB ülkeleri karşısında rekabetçi 
avantaja sahip olmakla birlikte 2000 kriz 

dönemi sonrasında bu rekabetçi avantajın 
azaldığı tespit edilmiştir.   

Altıntaş ve 
Akpolat 

(2013) 

2004-2011 

AB-Türkiye 

Araştırma sonucunda Türkiye’nin tekstil 
sektöründe AB ülkeleri karşısında rekabet 
avantajına sahip olduğu belirlenmiştir. 

Şahin (2015) 200-2013 

Türkiye-Çin 

Türkiye ve Çin’in tekstil ve hazır giyim 
sanayinde rekabet gücünün yüksek olduğu 
görülmüştür. Ancak Türkiye’nin açıklanmış 
karşılaştırmalı üstünlük katsayısının Çin’e 
göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Shahzad 

(2015) 

1980-2010 

Pakistan, 

Hindistan ve 

Bangladeş 

Tekstil sektöründe özellikle Pakistan’ın 
yüksek rekabet avantajına sahip olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  Hazır giyimde ise 
Bangladeş’in her iki ülkeye önemli bir 
üstünlük sağladığı saptanmıştır.  
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Şahin (2016) 
2000-2014 

ASEAN-5 

Tekstil ve hazır giyim sektöründe 
Endonezya’nın rekabet avantajına sahip 
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Filipinler’in ise 
hazır giyim sektöründe rekabetçi konumda 
olduğu belirlenmiştir. Diğer incelenen ülkeler 
de ise, tekstil ve hazır giyim sektörüne ilişkin 
rekabetçi avantaj görülmemiştir.  

Bashimov 

(2017) 

2000-2014 

ASEAN-

Türkiye 

ASEAN-5 ülkeleri ile karşılaştırıldığında 
Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektöründe 
önemli bir rekabet avantajına sahip olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır.   

Kanat (2017) 

2007-2016 

Türkiye 

 

Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektörüne 
ait 14 alt ürün grubu için yapılan analizde 10 
alt sektör için yüksek ve orta düzeyde 
rekabetçi avantajın varlığı ortaya konulmuştur.  

Abbas ve 

Waheed 

(2017) 

2003-2014 

Pakistan 

Pakistan’ın emek yoğun sektörlerde rekabet 
gücü avantajına sahipken sermaye yoğun 
alanlarda dezavantajlı olduğu sonucuna 
varılmıştır.  

Bakkalcı 
(2018) 

2001-2016 

Türkiye 

Türkiye’nin hazır giyim ve tekstil sektöründe 
genel anlamda rekabetçi yapısı ve net ihracatçı 
konumu ortaya konulmuştur. Bununla birlikte 
tekstil hammaddeleri açısından Türkiye’nin 
dışa bağımlılık konusuna da vurgu yapılmıştır. 

Kuşat (2019)  
2000-2016 

AB aday 

ülkeleri 

Türkiye’nin tekstil sektöründeki ihracat 
performansının iyi olduğu ve bu alanda 

rekabet gücüne sahip olduğu ortaya 
konulmuştur.  
Ayrıca, Makedonya’nın imalat, demir-çelik ve 
kimyasallar sektöründe, Karadağ’ın tarım ve 
gıda sektörlerinde, Arnavutluk’un demir çelik 
sektöründe, Sırbistan’ın ise tarım ve gıda 
sektörleri ile kimyasallar sektöründe hem 
ihracat performanslarının önemli olduğu hem 
de rekabetçi avantajlara sahip olduğu 
bulgularına erişilmiştir. 

Susanto ve 

Sukadwilinda 

(2020) 

2010-2017 

Endonezya, 

Çin ve 
Hindistan 

Endonezya ve Hindistan’ın tekstil ve hazır 
giyim sektöründe istikrarlı bir rekabet gücüne 
sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Çin’in 
de bu sektörde güçlü bir rekabetçi yapısının 
olduğu bulgusu elde edilmiştir.   
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3. YÖNTEM VE BULGULAR 

Bu çalışmada, Türkiye’nin rekabet gücünü tespit edebilmek amacıyla 

tekstil ve hazır giyim sektörü özelinde bir analiz yapılacaktır. Rekabet 

gücü analizinde, Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler 

Endeksi (AKÜ) kullanılacaktır. Analizde Türkiye’nin yanı sıra 14 AB 

ülkesinin rekabet gücü, AKÜ endeksi ile ortaya konulacaktır. 

Çalışmanın dönemi 2000-2019 yılları arasıdır.   

Rekabet gücü analizlerinde sıklıkla kullanılan AKÜ endeksi, bir 

ülkenin hangi mallarda üstünlüğe sahip olduğunun ortaya 

konulmasında kullanılan bir göstergedir. Bu gösterge Balassa (1965) 

tarafından geliştirilmiştir. Balassa’nın AKÜ endeksi, incelenen 

sektörün ülkedeki payının dünya ihracatındaki payına oranlanması ile 

oluşturulmuştur (Balassa, 1965);  

 

                                                         (1)      

       

Denklem 1’de; X, ihracatı göstermektedir. Ayrıca, i ülkeyi, j ürün 

grubunu, t toplam ürün grubunu ve n tüm ülkeleri ifade etmektedir. 

AKÜ endeks değerinin aldığı katsayının değerlendirilmesinde birden 

küçük veya büyük olması esas alınır. Eğer endeks değeri, 1’den 

büyükse ilgili sektörde rekabet avantajına sahip olunduğu anlamına 

gelir. AKÜ endeksinin 1’den küçük olması ise karşılaştırmalı 

dezavantajın varlığı saptanmış olur (Saki vd., 2019: 464).  Analizde 
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kullanılan tekstil ve hazır giyim sektörüne ilişkin verilere Birleşmiş 

Milletler’in http://comtrade.un.org/ adlı veri tabanından ulaşılmıştır.   

Sınıflandırma olarak “Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması (SITC 

Rev.3)” kullanılmıştır. SITC Rev.3’e göre tekstil (SITC 65) ve hazır 

giyim (SITC 84) sektörleri için iki basamaklı veriler esas alınmıştır. 

SITC 65 grubu, başka yerde belirtilmeyen tekstil iplikleri, kumaşlar ve 

şekil verilmiş mensucattan eşyaları yani dokumacılık alanını 

kapsamaktadır. SITC 84 grubu ise, giyim eşyaları ve bunların 

aksesuarlarını kısacası konfeksiyon ürünlerini içermektedir TUİK, 

2020). Tablo 2’de Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektörüne ait 

ihracat rakamları gösterilmektedir.   

Tablo 2: Türkiye’nin Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü İhracatı     (milyon $)  

Tekstil 
İhracatı 

Hazır 
Giyim 

İhracatı 

Toplam 
Tekstil ve 

Hazır 
Giyim 

İhracatı 

Toplam 
İhracat 

Tekstil ve 
Hazır Giyim 
İhracatının 

Toplam 
İhracattaki 

payı (%) 
1990 1,440 3,330 4,770 12,959 36.81 

1995 2,526 6,118 8,644 21,598 40.02 

2000 3,672 6,533 10,205 27,485 37.13 

2005 7,075 11,833 18,908 73,476 25.73 

2010 8,959 12,745 21,704 113,882 19.06 

2015 10,952 15,120 26,072 143,850 18.12 

2016 10,912 15,047 25,959 142,529 18.21 

2017 11,443 15,087 26,530 156,992 16.90 

2018 11,873 15,645 27,518 168,023 16.38 

2019 11,777 16,382 28,159 180,835 15.57 

Kaynak: UN COMTRADE (2020). https://comtrade.un.org/data/ (18.12.2020). 

Tablo 2 incelendiğinde, Türkiye’nin toplam ihracat rakamının 1990 

yılında yaklaşık 13 milyar $ iken 2019 yılında 180 milyar $’a 



 

 

222 SOSYAL BİLİMLERDE EKONOMİ-POLİTİK YAZILAR 

yükseldiği görülmektedir. Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri 

bulunan tekstil ve hazır giyim sektörüne ait ihracat rakamı ise, 1990 

yılında yaklaşık 5 milyar $ iken 2019 yılında 28 milyar $ olarak 

gerçekleşmiştir. Toplam ihracat içinde tekstil ve hazır giyim 

sektörünün payının önemli olduğu ancak yıllar itibariyle oransal 

olarak bir azalış olduğu dikkat çekmektedir. 1990 yılında sektörün 

toplam ihracattaki payı %37’lerde iken 2019 yılında %15’lik bir oran 

ile karşılaşılmaktadır. Türkiye ekonomisinde yaşanan içsel ve dışsal 

şokların etkisi ile sektörün önemli ölçüde etkilendiğini bu oransal 

değişim göstermektedir. Özellikle 2008 küresel krizi sonrasında tekstil 

ve hazır giyim sektörünün payının daha fazla düşme eğilimine girdiği 

görülmektedir.  

Tablo 3’te, Türkiye ve AB-14 ülkeleri için hesaplanmış tekstil (SITC 

65) sektörüne ilişkin rekabet gücü endeks değerleri verilmektedir. 

2000-2019 yılı periyodu incelendiğinde, tekstil (SITC 65) sektöründe 

en yüksek rekabet gücüne sahip olan ülkenin Türkiye olduğu çok net 

bir şekilde görülmektedir. Türkiye’nin anılan dönemde AKÜ katsayısı 

ortalama 4.5 olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte Türkiye’nin 

sahip olduğu bu güçlü karşılaştırmalı üstünlüğün giderek azaldığı da 

Tablo 2’den izlenmektedir. Türkiye’nin tekstil (SITC 65) sektörüne ait 

AKÜ endeksi, 2000 yılında 5.09 iken 2019 yılında 3.87 olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye’nin bu sektörde en yakın rakipleri 

Lüksemburg, Portekiz ve İtalya biçiminde sıralanabilir. Bu ülkelerdeki 

rekabet gücü katsayıları 2019 yılı için sırasıyla 2.41, 1.96 ve 1,3 

olarak belirlenmiştir. Bu ülkeler için dikkat çekici bir diğer nokta ise, 



 

 

 223 

tekstil (SITC 65) sektöründe Portekiz ve İtalya’nın rekabet edebilirliği 

giderek azalırken Lüksemburg’un karşılaştırmalı üstünlüğünün artan 

bir seyir izlemesidir. Tablo 3’ten görüldüğü üzere, analize dahil olan 

diğer AB ülkelerinde tekstil (SITC 65) sektöründe karşılaştırmalı 

dezavantajın söz konusu olduğu saptanmıştır.  
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Türkiye ve AB-14 ülkelerine ait endeks değerlerinin 2000-2019 yılı 

ortalaması ise Şekil 1’de verilmektedir. Şekil 1 değerlendirildiğinde, 

tekstil (SITC 65) sektörü için daha önce Tablo 3 analiz edilirken 

bahsedilen ülkelerin yanında, Yunanistan’ın da 1.29 AKÜ endeks 

ortalaması ile rekabetçi avantaja sahip ülkelerden biri olduğu vurgusu 

ilave edilmelidir.  

 

Şekil 1: Tekstil Sektörüne İlişkin AKÜ Endeksi (2000-2019 Yılı Ort.)  
 

Tablo 4’te, hazır giyim (SITC 84) sektörüne ilişkin rekabet gücü 

endeks değerleri sunulmaktadır. Tablo 4 incelendiğinde de yine tekstil 

(SITC 65) sektörüne benzer bir tablo ile karşılaşılmıştır. Bu sektörde 

de, Türkiye’nin rekabetçi üstünlüğe sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  Ancak, yine benzer şekilde Türkiye’nin sahip olduğu bu 

avantajın yıllar itibariyle giderek azalmakta olduğu da görülmektedir.  
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Tablo 4 incelendiğinde, Türkiye’nin hazır giyim (SITC 84) sektöründe 

rekabet gücü endeksinin, 2000 yılında 7.53 iken 2019 yılında 3.61 

olarak gerçekleştiği dikkat çekmektedir. Hazır giyim (SITC 84) 

sektöründe, rekabet gücünün giderek düşmesi Türkiye’nin sahip 

olduğu karşılaştırmalı üstünlüğün giderek azaldığı ve bu noktada 

acilen alınması gereken tedbirler olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Tablo 4’te, hazır giyim (SITC 84) sektöründe Türkiye’nin yanı sıra 

Portekiz, İtalya, Danimarka, Yunanistan ve İspanya’nın da 

karşılaştırmalı avantaja sahip olduğu görülmektedir.  Bu ülkeler 

arasında tıpkı Türkiye gibi, Yunanistan ve Portekiz’in sahip olduğu 

karşılaştırmalı üstünlüklerin de yıllar itibariyle azalış yönünde seyir 

izlediği tespit edilmiştir. Örneğin Yunanistan’ın 2000 yılında 4.09 

olan AKÜ katsayısı 2019 yılında 1.19’a düşmüştür. Yine anılan yıllar 

için Portekiz’e bakıldığında, endeks değerinin 3.67’den 2.12 

seviyelerine gerilediği görülmektedir.  Tablo 4’te incelenen diğer 

ülkeler için ise, hazır giyim (SITC 84) sektöründe herhangi bir 

karşılaştırmalı üstünlük göze çarpmamaktadır. 

Şekil 2’de Türkiye ve AB-14 ülkeleri için 2000-2019 yılı ortalamaları 

ile rekabet gücü durumu daha net bir şekilde gözükmektedir. 

Türkiye’nin, hazır giyim (SITC 84) sektöründe 2000-2019 yılı rekabet 

gücü ortalaması 4.46 olarak gerçekleşmiştir. İncelenen AB ülkeleri 

arasında en yakın rakibi 2.5 AKÜ ortalaması ile Portekiz olarak 

görülmektedir. Yine, hazır giyim (SITC 84) sektöründe AKÜ endeks 

değeri 2000-2019 yılı ortalamasında 1’ün üzerinde olan ülkeler ise, 

İtalya, Yunanistan, Danimarka ve İspanya olarak tespit edilmiştir.  



 

 

228 SOSYAL BİLİMLERDE EKONOMİ-POLİTİK YAZILAR 

 

Şekil 2: Hazır Giyim Sektörüne İlişkin AKÜ Endeksi (2000-2019 Yılı Ort.)  

Şekil 3’te ise, Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörlerine ait rekabet 

gücü düzeyi 1990-2019 yılları için verilmiştir. Şekil 3 incelendiğinde 

de, daha önce Tablo 3 ve Tablo 4 değerlendirilirken vurgu yapıldığı 

üzere, Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim alt sektörlerinde rekabet 

gücüne sahip olduğu ancak bu gücün giderek özellikle hazır giyim 

sektöründe azalma yönünde seyir izlediği görülmektedir.  

 

Şekil 3: Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Sektörüne İlişkin AKÜ Endeksi (1999-2019)  
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Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektörü için son 20 yıla ilişkin genel 

bir değerlendirme yapıldığında, sektörün rekabetçi bir yapıda olduğu 

bulgusu elde edilmiştir. Rekabet gücü endeksi Türkiye’nin sahip 

olduğu bu avantajı giderek kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya 

olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla, sektörün çeşitli sorunlarla 

karşı karşıya olduğu gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir.  

Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir yeri olan AB ülkelerinin 

özellikle 2008 kriz dönemi sonrasında yaşadığı olumsuzlukların yanı 

sıra son dönemlerde çevre ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar 

sonucu sektörde daralmalar yaşanmıştır. Ayrıca döviz kurlarında 

ortaya çıkan dalgalanmalar karşısında her sektörün etkilendiği gibi, 

tekstil ve hazır giyim sektöründe de dış ticaret açısından 

olumsuzluklar söz konusu olmuştur (Adıgüzel, 2019: 3489).  

1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü tarafından yürürlüğe konan Tekstil 

ve Hazır Giyim Anlaşması sonucu kotalar 2005 yılında kaldırılmıştır. 

Kotaların kaldırılmasıyla Çin tekstil ve hazır giyim sektöründe sahip 

olduğu ucuz enerji ve işgücü avantajı ile sektörde önemli bir pozisyon 

almıştır. Türkiye’nin önemli pazarı konumunda bulunan AB pazarında 

Çin ve bu avantajlara sahip diğer ülkelerin ağırlık kazanmaya 

başlaması Türkiye açısından dezavantajlı bir durum ortaya çıkartmıştır 

(Bıdırdı, 2019: 100). Dolayısıyla, Türkiye tekstil ve hazır giyim 

sektöründe üretim maliyetleri açısından gerek enerji gerekse işgücü 

maliyetleri ile dezavantajlı duruma düşmüş ve bu durum rekabet 

gücünü azaltıcı yönde etki etmiştir. Bunun yanı sıra üretim yapısının 

daha çok küçük ölçekli firmalarda gerçekleşmesi de birim maliyetlerin 
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yükselmesini ve rekabet edebilirliğin düşmesini getirmektedir 

(Bashimov, 2017: 11).  

Ayrıca Türkiye’de Ar&Ge’ye ayrılan payın yetersiz oluşu ürün 

farklılaşması sürecinde sektöre dezavantaj olarak yansımaktadır. 

Türkiye’de Ar&Ge’ye ayrılan pay GSYH’nın %1’i civarındadır 

(TUİK, 2020). Sonuç olarak, Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim 

sektöründe mevcut rekabetçi yapısını koruyup geliştirebilmesi adına 

gerek maliyetler gerekse kalite adına gereken politika önlemlerinin 

alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda sektörün teşvik edilmesi 

sonucu elde edilebilecek refah seviyesinin artırılması hususu da 

vazgeçilmez bir unsurdur.   

SONUÇ 

Küreselleşen dünyada oldukça hızlı bir şekilde rekabetin artması söz 

konusudur. Bu noktada ülkelerin refah düzeyini arttırma süreçlerinde 

daha rekabetçi olma çabaları göze çarpmaktadır. Bu yüksek rekabet 

ortamında ülkelerin güçlü oldukları sektörlerin tespit edilip, bu gücü 

korumak adına izleyecekleri politikaları belirlemeleri önem 

kazanmaktadır. Çünkü rekabet gücüne sahip olan ülkelerin üretim, 

yatırım ve ihracat açısından avantaj elde etmeleri ortaya çıkmaktadır.  

Benzer şekilde dezavantajlı oldukları alanları da saptayıp zayıf 

yönlerini güçlendirecek biçimde hareket etmeleri gerekmektedir.   

Bu çalışmada, Türkiye’nin rekabet gücünü tespit edebilmek için 

tekstil ve hazır giyim sektörü özelinde bir analiz yapılmıştır. Bu amaç 

çerçevesinde, Türkiye ve AB-14 ülkeleri için açıklanmış 
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karşılaştırmalı üstünlükler (AKÜ) endeksi kullanılarak tekstil ve hazır 

giyim sektörünün rekabet gücü hesaplanmıştır. AKÜ endeksinin temel 

dayanağı karşılaştırmalı üstünlüklerdir. Karşılaştırmalı üstünlüklerin 

temel mantığında, bir ülkenin diğer ülkeye göre uluslararası alanda 

rekabet gücünün belirlenmesi yatmaktadır. Açıklanmış karşılaştırmalı 

üstünlükler endeksine göre, Türkiye tekstil ve hazır giyim sektöründe 

rekabet gücü avantajına sahiptir.  Ancak AKÜ değerinin yıllar 

itibariyle giderek azalması sonucunda rekabet gücündeki bu avantajın 

giderek düştüğü bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, Utkulu ve Seymen 

(2004), Çoban ve Kök (2005) ve Özçalık ve Okur (2013)’un sonuçları 

ile örtüşmektedir. Türkiye’nin rekabet gücü tekstil sektörü için AB-14 

ülkeleri ile kıyaslandığında, en yakın rakipleri olarak Lüksemburg, 

Portekiz ve İtalya tespit edilmiştir. Türkiye’nin 2019 yılı tekstil (SITC 

65) sektörü AKÜ endeks değeri 3.87 iken Lüksemburg’un 2.41, 

Portekiz’in 1.96 ve İtalya’nın 1.3 olarak belirlenmiştir. Hazır giyim 

(SITC 84) sektöründe ise 2019 yılında Türkiye’nin AKÜ endeks 

değeri 3.61 olarak saptanmıştır.  AB ülkeleri içinde 2019 yılı için 

endeks değeri yüksek olan ülkeler Portekiz, İtalya ve Yunanistan 

olarak belirlenmiştir. 2019 yılında bu ülkeler için endeks değeri 

sırasıyla 2.12, 1.98 ve 1.19 olarak tespit edilmiştir.   

Sonuç olarak, Türkiye’nin rekabet gücüne ilişkin sektörel bir analizin 

yapıldığı bu çalışmada, analize konu olan tekstil ve hazır giyim 

sektöründe karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu saptanmıştır. Ancak 

gereken önlemlerin alınmaması durumunda bu avantajın 

kaybedileceği ile ilgili bulgular görülmüştür. Rekabetin bileşenlerinde 
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ön plana çıkan maliyet ve kalite gibi unsurlar göz önüne alındığında 

Türkiye’nin bu noktalara özellikle dikkat etmesi gerektiği konusunda 

öneriler sunulabilir. Kalite çerçevesinde yenilikçiliğe odaklı bir üretim 

yapısının benimsenmesi ve bu noktada yüksek katma değer yaratacak 

ürünlerin ortaya konması üzerine gereken önlemlerin alınması 

gerekmektedir. Tekstil ve hazır giyim ürünlerinde rakipler karşısında 

ön plana çıkabilmek adına markalaşmaya gidilebilmesi de rekabetçi 

avantaj sağlamada önem verilmesi gereken noktalardandır. Son olarak 

sektörde maliyetler açısından üreticiyi teşvik edecek desteklemelere 

ilişkin politikaların da devreye konulması gerektiği de vurgulanabilir.  
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GİRİŞ 

Brexit sürecinin İngiltere ile AB bölgesi arasında gerçekleşen ithalat 

ve ihracat politikalarında ve dolayısıyla lojistik endüstrisinde neden 

olan ana sorunlar kitabın bu bölümünde ele alınmıştır. İngiltere'de 

ulaşım sektörü Brexit referandumunun yapıldığı 2016 yılında %3,7 

oranında gelişerek 61 milyar dolarlık bir değere ulaştı (Carl et al. 

2016). Bundan sonraki süreçte ise Brexit modeline bağlı olarak 

Lojistik sektöründeki büyüme oranlarında düşüş yaşandı. Bu durumun 

başlıca sebebi, Brexit modeliyle ilgili gelişmeler İngiltere 

perspektifinden bakıldığında, büyük kayıpların nedeni belirsizliğin 

olmasıydı. İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde ticari, 

gümrük ve ortak pazar anlaşmalarının veya İngiltere'nin yabancı 

ülkelerle olan ticari ilişkilerinin Brexit Modeli ile yeniden 

düzenlemesi gerekecekti (Arnorsson and Zoega 2018). Bu 

antlaşmaların tekrardan ele alınması ile ilgili durumun belirsizliğin 

olması, İngiliz iş piyasalarında uzun bir süre durgunluğa yol açtı 

(Hobolt 2016). 

İngiltere, 2,76 trilyon dolar milli gelire ve Avrupa Birliği’nin (AB) 

ikinci büyük ekonomisine sahip olmasına rağmen Brexit, kısa ve orta 

vadede İngiltere ekonomisini olumsuz etkileyeceği uzmanlar 

tarafından gözlemlenmekteydi (Shaw, Smith, and Scully 2017). 

Küresel krizden Avro Bölgesi'nden daha hızlı gerçekleşen İngiltere'nin 

ticari ilişkilerinin yarısı AB içinde gerçekleşmektedir (Javier E 2016). 

İngiltere'de ekonominin kısa ve orta vadede %5-6 oranında küçülmesi 

beklenen bir durumdur. Brexit süreci başlaması ile son 3 yılda 
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İngiltere para birimi olan pound %10-12 arasında değer kaybetti. 

İngiltere'nin kredi notu kredilendirme kurumları tarafında belli bir 

oranda düşürüldü. Bununla beraber doğrudan sermaye yatırımları ve 

sermaye hareketleri olumsuz etkilendi (Adler-Nissen, Galpin, and 

Rosamond 2017). Böylelikle İngiltere'nin dış ticaretinin yavaşlaması 

ve daralması beklentiler arasındaydı. Brexit modeliyle, AB’nin 

ekonomisindeki ve ticaretindeki yavaşlamanın dünya çapında %2,5 

oranında finansal kalkınma beklentisi üzerinde olumsuz bir etkisi oldu 

(Harari 2020).  

Brexit ile hem İngiltere’nin hem de AB’nin ekonomisinin etkilenmesi 

ile ticari döngülerin de büyük oranda etkilendiği aşikârdır (Adler-

Nissen, Galpin, and Rosamond 2017; Irwin 2015). Ticari döngülerin 

alt yapısında yer alan lojistik sektörünün Brexit modeli ile nasıl 

etkilendiği kitabın bu bölümünde ele alınmıştır.  

Kitabın bu bölümü iki ana kısımdan meydana gelmiştir. İlk kısımda 

Brexit sürecinde hem İngiltere hem de AB ekonomileri ele alınmıştır. 

İkinci kısım ise Brexit modelinin uluslararası taşımacılık üzerinde 

etkisi incelenmiştir.  

1. BREXİT SÜRECİNDE EKONOMİ 

 

Küresel finans piyasalarında, güvenli varlıklara hızlı bir sermaye 

çıkışı vardır. Bunun başlıca sebebi güçlü ekonomilere sahip ülkelerin 

sermaye sahiplerine güven vermesidir. Dünya yaşanan ekonomik 

krizlere rağmen sanayileşmiş ülkelerde ciddi şekilde önlemler 
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alınmaktadır. Avrupa, İngiltere, diğer gelişmiş ülkelere ait Merkez 

Bankaları, küresel finansal piyasalarda krizlere karşı istikrarı 

korumayı hedeflemektedir. Ancak gelişmiş ülkelerde bazı meydana 

gelen olaylara karşısında ekonomilerin nasıl tepki vereceği alınan 

önlemler dahi ölçülemez hale gelmektedir.  

Avrupa tarihi boyunca birçok ekonomik belirsizlikler meydana 

gelmiştir. Ancak son yıllarda Avrupa ekonomisini etkileyecek veya 

belirsizliğe neden olacak en önemli olay ise Brexit sürecinin 

oluşmasıdır. Bu süreçte İngiltere ve Avrupa olmak üzere iki taraf 

mevcuttur. İngiltere'nin en büyük ihracat ticaret ortağı ABD olmasına 

rağmen, İngiltere tarafından yapılan tüm ihracatın 2017 yılının ilk 

çeyreğinde % 63 oranında 27 AB bölgesine ait ülkelere yapılmıştır ve 

bu ihracatın maliyeti ise 33,1 milyar pound olarak hesaplanmıştır 

(Hallam 2020). Bu durum Birleşik Krallık ekonomisi, AB’nin 

ekonomisine büyük ölçüde bağımlı olduğunu göstermektedir (Hallam 

2020). Avrupa Birliği’ne mensup ülkelerin kullandıkları para birimi 

Avro (Euro) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) para birimi olan 

Dolar (Dollar) ile İngiltere para birimi olan Pound arasındaki ilişki 

Şekil 1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1: Sterlin’in Euro’ya ve dolara karşı beş yıllık performansı  

Kaynak: Bloomberg  

Sonuç olarak, Brexit kararı ile özellikle hem İngiltere hem de Avrupa 

bölgesinde ekonomi bakımından önemli değişiklikler gözlemlendi 

(Irwin 2015). Ekonomideki bu dalgalanmaların hem devlet hem de 

özel sektör kurumlarından olumlu ya da olumsuz etkilendiği açıktır. 

Bu bölgelere ait kurumların ekonomik olarak etkisini azalmak adına 

Brexit’in muhatap olduğu taraflar arasındaki antlaşmaların da bir an 

önce taraflar arasında ele alınarak ekonomideki belirsizliğin yavaş 

yavaş ortadan kalkmasına zemin oluşturacaktır.  

2. BREXİT SÜRECİNDE TİCARİ ANLAŞMALAR 

 

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sürecinde tedarik zinciri ve 

lojistik sektörü belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalacaktır. Gelecek 

yıllarda hem İngiltere'nin ithalat ihracat prosedürleri değişecek hem de 

İngiltere merkezli tedarik zinciri şirketleri ve iş modelleri de 
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değişecektir (Adler-Nissen, Galpin, and Rosamond 2017). 

İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra, şirketlerin mevcut ticaret 

anlaşmalarını ve düzenlemelerini güncellemeleri gerekecektir. 

Brexit sürecine kadar, aşırı ticaret hacmine sahip olan İngiltere ve AB 

sermaye piyasaları arasındaki entegrasyon (uyum) çok yüksek 

seviyededir. Bu durumun olması ile İngiltere'ye doğrudan yatırımların 

önemli bir kısmı AB bölgesine aittir. Böylece sermaye piyasalarındaki 

bölgesel etkileşimler bir ortak piyasanın ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Ortak piyasa olgusu, birçok firmanın Euro Bölgesi'nde 

faaliyetlerini İngiltere'den yürütmesini ve Birlik içindeki diğer 27 

ülkeye tek bir noktadan girmesini mümkün kılmaktadır. Ortak pazar 

ve serbest erişim hakkının olması şirketlerin faaliyetlerini tek bir 

merkezde toplamasına, işlemlerin daha düşük maliyetler ve 

basitleştirilmiş prosedürlerle yapılmasına izin vererek risk ve sermaye 

yönetiminde verimliliği sağlamaktadır.  Ürünlerin serbest piyasada 

dolaşması bakımında en büyük katkıya sahip sektör lojistik 

endüstrisidir.  

Birleşik Krallık Brexit için kesin bir şekilde karar vermesi lojistik 

endüstrisi için sonuçlar çok büyük ölçüde etkilenecektir. Bu durumda 

Birleşik Krallık, kendisini tüm Avrupa Birliği ülkelerinden tecrit 

edecek ve çok sayıda sektörde çeşitli sorunlara neden olmasına zemin 

hazırlayacaktır. Ancak, iki durum söz konusudur: AB radarında 

olmayan ülkelerle adil ticaret antlaşmaları içeren bazı antlaşmalar 

oluşturulacak ya da İngiltere'de AB gümrük birliğinde kalma olasılığı 

göz önünde bulunduracaktır. Serbest piyasadan ayrıldıktan sonra 
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İngiltere, birçok ülke ile ayrıntılı ticaret anlaşmaları yapmak 

zorundadır. Kıtalararası ticaret koşullarının hemen hemen hepsinin 

İngiltere ile yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Sonuç olarak 

İngiltere ekonomisi kısa ve orta vadede büyüme komplikasyonlarıyla 

karşılaşabilirken, ticaret hacimlerinin daralması ekonomik durgunluğa 

hatta ekonomik verimsizliğe neden olabilir. 

3. BREXİT MODELİNİN LOJİSTİĞE ETKİSİ 

 

Brexit modelinin İngiltere için tedarik zinciri ve lojistik üzerindeki 

etkisi bu çalışmanın önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. Lojistik günümüzde en önemli insan ihtiyaçlarından biri 

haline gelmiştir (Chapman, Soosay, and Kandampully 2003; Davidson 

2006). Eski lojistik algısı, amacı üretim için gerekli tüm öğelerin 

uygun bir şekilde teslim edilmesini sağlamak olan tedarik zinciri 

yönetimine dayanıyordu. Ancak piyasanın modernizasyonu ve 

küreselleşmesi ile bu terim de zaman ve yer arasındaki bağlantı gibi 

farklı boyutlar kazanmıştır (Puertas, Martí, and García 2014). Lojistik 

sektörünün mevcut tanımı, işlevsellik, nakliye, iletişim, teslimat, 

dolaşım ve depolama operasyonları için bir bütün olarak kabul 

edilmektedir (Lan and Zhong 2018). Teknolojik gelişmelerle bir ürüne 

ulaşmak artık müşteriler için bir tık uzakta. Üreticiden tedarikçiye, 

tedarikçiden müşteriye bir ürünün en önemli rolü lojistik firmalarına 

aittir. Avrupa bölgesi ve İngiltere Brexit öncesi serbest pazar 

ortamının olması nedeniyle Avrupa bölgesine ait ülkelerde yoğun bir 

şekilde lojistik trafiği vardı. Bu yoğunlukta İngiltere büyük bir öneme 

sahiptir. Şekil 2’de OECD üyelerinin lojistik performans indeksleri 
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gösterilmektedir. Bu şekle göre en iyi lojistik alt yapısına sahip 

ülkelerin başında İngiltere gelmektedir ve ortalama lojistik performans 

indeksinin üstünde yer almaktadır (Atalan 2020).  

 

Şekil 2. OECD üyelerine ait lojistik performans indeksleri  
 

Avrupa bölgesi için lojistik sanayisi açısından İngiltere önemli bir 

Pazar olarak algılanmaktadır. Lojistik sektörü Brexit sürecinde önemli 

oranda etkilenmiştir. Dünya’nın en büyük lojistik firmaları arasında 

yer alan MAERSK taşımacılığın Brexit sürecinin başlaması ile yıllık 

gelirlerinde ani bir düşüş yaşanmıştır (Şekil 3) (Maersk 2018). Bu 

düşüş 2009 dünya ekonomik krizinden sonra en büyük etkilenmenin 

olduğunu söyleyebiliriz.  
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Şekil 3. MAERSK Firmasının Yıllara göre Gelirleri  

Brexit sürecinin lojistik üzerindeki etkisi şu ana kadar negatif 

etkilediği aşikârdır (The Telegraph 2018). Brexit, sınır ötesi faaliyet 

gösteren lojistik firmaları için büyük bir belirsizliktir (Irwin 2015).  

Bu durum için üç farklı durum söylenebilir. İlk olarak, İngiltere ile 

AB üyeleri arasındaki ticaret hacminin düşmesi tahmin edilebilir.  

İkinci sebep ise Brexit tarafları arasında yapılan veya yapılacak olan 

ticaret antlaşmalarındaki belirsizliğin olması sonucunda ticaret 

merkezlerindeki lokasyon değişikliği ileri sürülebilir. Brexit 

sürecinden dolayı ekonomideki belirsizlik ise firmaların üretim 

stratejilerini değiştirmelerine neden olması lojistik sektörünü olumsuz 

etkilemesine sebep olan son faktör olarak ele alınabilir.  
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SONUÇ 

 

Lojistik sektörünün ülkeler için ekonomik önemi açısından önemi 

uzmanlar tarafından geniş çapta tartışılmıştır. Çalışmalarda temel 

konu, ulaştırma altyapısı ile ülkelerin ekonomi verileri arasındaki 

ilişki olmuştur. Araştırmalar, lojistik altyapılarının ülkelerin ekonomik 

büyümeyi belirlemede etkisinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Ancak, uzamanlar lojistik sektörünün ülkelerin ekonomisindeki 

kalkınmaları üzerindeki etkisinin uzun vadeli olarak değerlendirilmesi 

gerektiği konusunda hem fikirdirler. Başka bir araştırmada, 

ekonominin ve lojistik sektörünün küreselleşmesinin ulusal ve 

bölgesel ekonomik büyümeye büyük katkı sağladığını tespit 

edilmiştir. Lojistik sektörünün ekonomik büyüme ile ilgili olması, her 

iki terimin birbiri ile entegrasyonundan kaynaklanmaktadır. Lojistik 

sektörü, ülkelerin ekonomik boyutu üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olmasının yanı sıra, uluslararası ticaret ilişkilerinde de önemli bir rol 

oynamaktadır. 

Bu bölümde Brexit sürecinin hem AB Bölgesi hem de İngiltere için 

lojistik sanayisinin nasıl etkilendiğini ortaya çıkarmaktadır. Brexit 

sürecinde İngiltere ve AB ekonomik olarak olumsuz etkilendiği 

anlaşılmaktadır. Ekonomik durum ülkelerin birçok sektöründe alt 

yapının oluşmasında en önemli temel taşı olarak bilinmektedir. Brexit 

süreci ile ekonomik olarak olumsuz etkilenen tarafların lojistik 

bakımında da olumsuz bir şekilde etkilendiği gözlemlenmiştir. Brexit 

sürecinden önce taraflar arasında mevcut olan ticaret antlaşmalarına 

göre lojistik endüstrisi serbest pazar anlayışı olarak hareket 
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etmekteydi. Bu durumun neticesinde büyük firmaların yönetim 

merkezleri de İngiltere’de yer almaktaydı. Kısacası, AB bölgesine ait 

lojistik firmalarının yönetim merkezleri İngiltere’dir. Ancak Brexit 

sürecinin başlaması ile hem ekonomide hem de hukuksal mevzuları 

barındıran antlaşmalardaki belirsizlikler lojistik firmalarında sıkıntılı 

durumların oluşmasına neden oldu. Brexit süreci uzadıkça lojistik 

firmalarında yaşanan gelir kayıplarının oranı da büyümekteydi. 

Çözüm olarak hala taraflar arasında belirsizliğe neden olan bir serbest 

ticaret antlaşmasının gerçekleşmesidir. Bu antlaşma ile ürünlerin 

taraflar arasında hareketleri daha hızlanacak ve lojistik sanayisinde 

yaşanan belirsizlikler ortadan kalkacaktır. Diğer bir öneri ise Brexit 

sürecinin uzaması ile özellikle lojistik firmalarına ek süre tanınarak 

işlevlerine normal bir şekilde devam etmesi olacaktır. 
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GİRİŞ 

Günümüzde, giderek rekabetçi bir ortamda ayakta kalmaya çalışan 

şirketlerin önemli dönüşümler geçirmesi gerekmektedir. Şirketler 

esnekliklerini artırmak, müşteri gereksinimlerine hızlı ve verimli bir 

şekilde yanıt vermek, rekabetçi olmak için organizasyonel ve teknik 

çözümler uygulamak zorundadırlar. Mevcut çözüm yelpazesi geniştir 

ve endüstri de bu çözüm süreçleri içerisinde yer almaktadır.  

Endüstri, ekonominin son derece mekanize edilmiş ve 

otomatikleştirilmiş malzeme ve malların üretimini gerçekleştiren 

kısmıdır. Sanayileşmenin başlangıcından itibaren teknolojik 

değişiklikler, endüstriyel evrimler olarak adlandırılan paradigma 

kaymalarına yol açmıştır (Lasi vd., 2014). Günümüzde endüstriyel 

üretim yeni bir sanayi devriminin sınırına ulaşmıştır ve geleceğin 

fabrikaları resmedilmeye başlanmıştır. Bu süreç içerisinde Endüstri 

4.0 konsepti ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0 sürecinde büyük gelişmeler 

yaşanmış, üretim paradigmaları da hızlı bir şekilde değişmiştir. 

Dolayısıyla daha bireysel ürünlere doğru mevcut dönüşle birlikte, 

küresel pazarlarda maliyetlerin ve rekabetçi dezavantajların artmasını 

önlemek için yeni üretim modellerine ve lojistik yöntemlere ihtiyaç 

duyulmaktadır (Weyer vd., 2015). 

Günümüzde lojistik terimi, geniş anlamda tesisler, hizmetler ve 

insanlar olarak mal, enerji, bilgi ve diğer kaynakların akışını yönetme 

ve kontrol etme süreci anlamına gelmektedir. Lojistik; bilgi, nakliye, 

envanter, depolama, malzeme taşıma ve paketleme entegrasyonunu 
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içerir (Gen vd., 2008). Bu kavram malzeme, personel, enerji ve bilgi 

akışına dayalı sistemleri planlama, kontrol etme ve yönlendirme bilimi 

olarak da ifade edilmektedir (Jünemann, 1989).  

Lojistiğin tanımları zamanla gelişmiştir. Çünkü bu sektörün işlevleri 

ve ilgi çekici alanları değişmiştir. Lojistik, askeriyeden doğmuştur ve 

yavaş yavaş ekonomiyi etkilemeye başlamıştır (Rutner vd., 2012). 

Askeri olmayan lojistik kavramı, esas olarak fiziksel dağıtım olarak 

bilinen tarımsal mal taşımacılığına dayanan bir kavramdan 

gelmektedir. Lojistiğin gelişimi, endüstride uygulanan yeniliklere, 

bilişim teknolojilerine ve teknolojik, ekonomik, politik, sosyal veya 

çevresel faktörlere bağlıdır. 
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Şekil 1: Lojistik Sistemine Genel Bir Bakış (Bureau of Transport and Regional 

Economics, 2001) 
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Şekil 1, lojistik sistemin tüm hammaddeler (girdiler) sevkiyat sürecini 

içermektedir. Mallar fabrikada nihai ürünlere dönüştürülmekte 

(üretim); ürünler farklı depolara taşınmakta ve nihayetinde bu ürünler 

nihai müşterilere (dağıtım ve tüketiciler) teslim edilmektedir. Tüm bu 

sistemi verimli bir şekilde yönetmek, dinamik ve statik malzeme 

akışlarını kontrol etmek için malların taşınması ve depolanması temel 

noktalardır. 

Lojistiğin ekonomideki rolünün genişlemesi, bilişim ve sibernetiğin 

hızlı ve dinamik gelişimi ile önemli ölçüde desteklenmektedir. 

Lojistik süreçlerde siber fiziksel sistemlerin ortaya çıkması ve 

uygulanması, ekonominin işleyişinde daha da önemli değişikliklere 

yol açmaktadır. Elbette lojistiğin malzeme taşıma makinelerine, 

makine sistemlerine, bilişim teknoloji sistemlerine, bunların 

tekniklerine, teknolojisine ve uygun insan mesleki eğitim standardına 

dayanan insan-makine tabanlı bir sistem olduğu unutulmamalıdır. 

Lojistikteki mevcut eğilimler, ekonomideki ve toplumdaki 

değişikliklerden etkilenmektedir. 

Lojistik sisteminin verimli bir şekilde nasıl yönetileceği, günümüzün 

rekabet ortamında maliyetlerden tasarruf etmek için hemen hemen 

tüm şirketler, özellikle çok uluslu işletmeler için çok önemli bir nokta 

haline gelmiştir (Gen vd., 2008). Lojistik sistemlerinin optimizasyonu, 

mal akışının (nakliye, depolama ve aktarma) temel süreçleri, destek 

süreçleri (paketleme, test süreçleri), sipariş iletimi ve işleme süreçleri 

koordineli bir şekilde yerine getirilmektedir. 



 

 
 257 

2025 yılına kadar Dünya Ekonomik Forumu’na göre, küresel tedarik 

zinciri, yeni iş tasarımlarını ve modellerini destekleyecek, birbirine 

bağlı şirketler, süreçler ve veri akışlarından oluşan geniş bir ağ olarak 

olgunlaşacaktır (Lanng, 2017). Uçtan uca görünürlük bir 

zorunluluktur. Aslında, tüm tedarik zincirinin tam görünürlüğü, gerçek 

talebe dayalı planlamayı gerçekleştirebilmektedir. Bireyselleştirilmiş 

ürünlere olan talep sürekli artmaktadır. Bu nedenle tedarik zinciri 

süreçleri (gelen ve giden lojistik) bu değişen ortama uyum sağlamak 

zorundadır. Çünkü artan karmaşıklık nedeniyle sıradan planlama ve 

kontrol uygulamalarıyla başa çıkılamayabilmektedir (Premm ve Kirn, 

2015). 

Bilişim ve bilgi teknolojisinin gelişimi ile ilgili olarak, lojistik için 

piyasa beklentilerini ve fırsatlarını temelden değiştiren dijitalleşmenin 

de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Lojistik alanında, ele alınan 

ürün çeşitliliği, üretim ve hizmette tanıtılan yeni teknikler ve 

teknolojiler, çeşitli ağların işleyişi ve küreselleşme ihtiyacı, lojistik 

sistemlerin şeffaflığını sağlarken karmaşıklığını da arttırmaktadır. Bu 

sadece otomatikleştirilmiş ve optimize edilmiş karmaşık yapılar, 

süreçler ve alt süreçlerle çözülebilir. 

Günümüzde çok sayıda ürün çeşidinin küresel lojistik sistemlerini 

idare etmek için erteleme veya modülleştirme gibi farklı yöntemler 

türetilmiştir (Costantin vd., 2014). Bununla birlikte, lojistik 

sistemlerinin tek seferlik ürün üretimi gibi daha karmaşık sistemleri 

idare edip edemeyeceği şüphelidir (Windt vd., 2008). İş ortamı, yeni 

taleplere dinamik ve müşteri odaklı adaptasyon gerektirir ve lojistik 
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hedeflere ulaşmak için yeni yollar olabilir. Bu yüzden lojistik gerçek 

zamanlı görünürlük ve ani değişikliklere tepki verebilmek için daha 

önemli hale gelmektedir (Kache ve Seuring, 2017). 

Artan küreselleşmeyle birlikte, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

büyümesi ve bu durumun hayatımızın her alanını etkilemesi, günlük 

bir gerçek haline gelmiştir. Bu durum, lojistik yönetiminin bir parçası 

olan tedarik zinciri veya müşteri hizmetleri gibi süreçlerin, pazarda 

yetkin olabilmek için daha fazla gayret göstermesini gerekli kılmıştır.  

Endüstride meydana gelen devrimlerin kendi içinde bölümlere 

ayrılması gibi lojistik sektöründe yaşanan gelişmeler de dört aşamaya 

ayrılmaktadır.  

1. LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ 

1.1. Lojistik 1.0 

 

Endüstri 1.0 kavramı sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkmıştır. 

Sektörde algılayabildiğimiz ilk değişiklik, devrim olarak 

anlaşılabilecek kadar ani bir değişimdi. 17. yüzyılın ikinci yarısında 

buharlı makinenin keşfedilmesiyle birlikte endüstri manuel üretimden 

makineye dayalı seri üretime geçmiştir. 19. yüzyılın başlarında, 

Lojistik, ordu tarafından birliklerin planlanması ve hareketi olarak 

tanıtıldı ve tanımlandı (Bartodziej, 2017). Daha sonra 19. yüzyılın 

ikinci yarısında gemilerin ve demiryollarının gelişmesi, nakliye 

kapasitesini önemli ölçüde artıran ve emsali olmayan bir süreç 

oluşturmuştur. Bu durum toplu taşıma çağının başlangıcı olarak da 

nitelendirilmektedir. Dolayısıyla bu dönem lojistik için taşımacılığın 
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mekanizasyonu anlamına gelmekteydi. 1964’te lojistik ilk olarak bir iş 

süreci olarak ele alındı ve iş lojistiği olarak adlandırıldı. O zamanlar, 

tartışılan lojistik işi yalnızca malların fiziksel dağıtımıyla ilgiliydi.  

Lojistik veya Lojistik 1.0 teriminin yükselişi yalnızca askeri 

uygulamalarla ilgili olmuştur ve 1960’lı yıllarda ticari 

organizasyonlara doğru kaymaya başlamıştır (Ballou, 2006). Bununla 

birlikte, nakliye araçlarının makineyle işlenmesiyle geliştirilmiş bir 

organizasyon içindeki nakliye ve taşıma mallarının optimizasyonuna 

odaklanmıştır. Dolayısıyla, Lojistik 1.0, müşteriler tarafından 

oluşturulan endüstriyel ihtiyaçları ilk etapta karşılamıştır. 

1.2. Lojistik 2.0 

Makinelerin geliştirilmesi için büyük önem kazanan çelik, bakır veya 

alüminyum gibi yeni malzemeler hakkında bulgular elde edilmiştir. 

Buna ek olarak, kimya endüstrisi daha önce görülmemiş bir genişleme 

yaşamıştır. Taşımacılık faaliyetlerinin giderek yaygınlaşmasıyla 

birlikte konteyner gemilerinde de artışlar meydana gelmiştir. Bu 

durum liman kargo sistemlerinin mekanizasyonunu geliştirmiştir ve 

belli başlı yenilikler meydana gelmiştir. Bu yeniliklerin en önemlisi 

kargo elleçleme sisteminin geliştirilmesi olmuştur. Bu sistem 

sayesinde otomatik sıralama ve depolar gibi lojistik ekipmanlar 

faaliyete geçirilmiştir. Bu sistem Lojistik 2.0 olarak adlandırılmıştır 

(Galindo, 2016).  

Alternatif olarak, Lojistik 2.0’da süreç içinde daha fazla geliştirme 

için optimizasyon düzeyinin nasıl artırılacağı düşünülmekteydi. Bu 
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durum, birbirleri için tedarikçi olarak çalışan farklı kuruluşlar 

arasındaki etkileşim seviyesinde bir artışa yol açmıştır. Sonuç olarak, 

Lojistik 2.0, aynı zincire ait farklı taraflar arasındaki koordinasyon 

süreciyle ilgileniyordu. Bu koordinasyon süreci o zamanlar yenilikçi 

idi ve bu nedenle Lojistik 2.0 bir devrim olarak kategorize edildi. 

1.3. Lojistik 3.0 

Üçüncü lojistik devrimi (Lojistik 3.0), Lojistik yönetim sistemleri 

olarak adlandırıldı. Ancak, Lojistik 2.0’dan sonra şirketlerin 

faaliyetlerinin hukuk, finans, insan kaynakları, pazarlama gibi çeşitli 

faaliyetlerle desteklenen “ürün geliştirme” ve “operasyonlar” veya 

“Tedarik Zinciri Yönetimi” olarak ikiye ayrıldığı açıktı. Dolayısıyla, 

şirketler ve kuruluşlar, yukarıda belirtilen hususların koordinasyonda 

engel oluşturabileceğini fark etti. Bu hususlar göz önüne alındığında, 

Lojistik 3.0, onu bir devrimden ziyade bir evrim haline getiren “Esnek 

akış” olarak tanımlanabilir.  

Üçüncü sanayi devrimi iki teknolojik atılımla gerçekleşti (Galindo, 

2016): 

1. Optimize edilmiş bir seri üretim için gereken esnekliği sağlayan 

ve üretimdeki katılıkla bitirmeyi mümkün kılan sayısal kontrollü 

makineler geliştirilmiştir. Bu makinelerde yerleşik belleğe sahip 

bilgisayarlar bulunmakta ve operasyonel olarak 

programlanmaktadırlar. Bu nedenle makinenin işçiliğini 

değiştirmek için programı değiştirmek yeterli olmaktadır. Bu 
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makineler, öncülleri olan geleneksel mekanik otomatik 

makinelerden çok daha hızlı işlem görmektedir. 

2. Endüstriyel robotların geliştirilmesidir. İlk endüstriyel robot, 

1961’de Joseph F. Engleberger tarafından ABD’de üretildi. 

1968’e doğru Japonya’dan Kawasaki şirketi daha rafine bir 

model oluşturdu ve kendi robotlarını üretmeye başladı. 

Robotlara gömülü bilgisayarlarda bir iyileştirme 

gerçekleştiğinde ve maliyeti düşürüldüğünde, robotların imalatta 

kullanılması insan emeğinden daha karlı hale gelmiştir. 
 

1.4. Lojistik 4.0 

 

Literatürde, çok az çalışmada Lojistik 4.0 teriminden bahsetmiştir. 

Lojistik 4.0, bireyselleştirilmiş müşteri taleplerinin maliyet artışı 

olmadan sürdürülebilir memnuniyetini sağlayan ve dijital teknolojiler 

kullanarak endüstri ve ticaretteki bu gelişmeyi destekleyen lojistik 

sistemdir.  

Strandhagen vd. (2017), Lojistik 4.0’ı beş özelliğe göre tanımladı:  

I- Optimize edilmiş yönlendirme için gerçek zamanlı Büyük Veri 

analitiği  

II- Yeni üretim teknikleri nedeniyle azaltılmış depolama 

gereksinimi 

III- Optimize edilmiş envanter kontrolüne yol açan izleme ve karar 

sistemlerine sahip otonom robotlar 

IV- Gerçek zamanlı olarak bilgi alışverişi 

V- Akıllı eşyalar sayesinde bilgi kesintisinin olmaması. 
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Buna karşılık, Barreto vd. (2017), lojistik kullanımının CPS tarafından 

eklenen yenilikler ve uygulamalarla kombinasyonundan bahsetmiştir. 

Ek olarak Timm ve Lorig (2015), Lojistik 4.0’ı donanım odaklı 

lojistikten yazılım odaklı lojistiğe dönüşüm olarak tanımlamıştır. 

Lojistik 4.0, Akıllı Hizmetler ve Akıllı Ürünler ile aynı koşullarla 

ilgilidir. Bu nedenle, “Akıllı Ürünler” ve “Akıllı Hizmetler”i 

tanımlamak için kullanılan teknoloji odaklı yaklaşım, “Akıllı 

Lojistik”i tanımlamak için kullanılır. 

Günümüzde “Akıllı Lojistik” olarak anlayabileceğimiz şey, esnekliği, 

piyasa değişikliklerine adaptasyonu artırabilen ve şirketin müşteri 

ihtiyaçlarına daha yakın olmasını sağlayacak bir lojistik sistemdir. Bu 

durum müşteri hizmet düzeyini iyileştirmeyi, üretimin 

optimizasyonunu, depolama ve üretim fiyatlarını düşürmeyi mümkün 

kılacaktır. 

Bu tanımlardan yola çıkılarak değişen üretim paradigmasının lojistik 

üzerindeki kitlesel kişiselleştirmeye etkileri gözle görülür şekilde 

ortaya çıkmıştır. Bunun yanında yeni dijital teknolojilerin 

kullanımından kaynaklanan lojistik süreçlerde değişiklikler meydana 

gelmiştir. Çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlar olarak rollerinde 

değerlendirilen insanların önemi, çevresel değişikliklere de eşlik 

etmektedir. 

Lojistik 4.0 çerçevesi üç boyuttan oluşur (Lasi vd., 2014):  

Birincisi, bireyselleştirilmiş yüksek kaliteli ürünlerin müşteri 

taleplerinin tetiklediği paradigmatik değişiklikler, Endüstri 4.0’daki 
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gelişmeler, küreselleşme ve sürdürülebilirliğin ilgili yönlerinden 

oluşan dış boyutu ifade etmektedir. Dahası, bu boyut, toplumlardaki 

değişiklikleri ve talepleri de kapsamaktadır. Bu yeni talepler, "4.0" 

sistemlerine bir geçiş perspektifi olarak düşünülebilmektedir. İkincisi 

teknolojik boyuttur. Pratik olarak geleneksel lojistik sistemlerden 

Lojistik 4.0’a geçişe yol açan paradigmatik değişimi mümkün kılan 

gelişmeler, teknolojik yapı taşlarından oluşmaktadır. Lojistik 4.0 esas 

olarak Endüstri 4.0’ın ana teknolojik sürücülerinden oluşur. Lojistik 

4.0 bu teknolojik araçların yanında dijital dönüşüm, bulut teknolojileri 

veya sosyal medya uygulamaları gibi ek alakalı teknolojiler 

sunmaktadır. Bu boyut, "4.0" sistemlerine yönelik bir bakış açısı 

olarak düşünülebilmektedir. Üçüncü boyut lojistiğe odaklanır. Üç yön 

ayırt edilir: Görevler, alanlar ve insan faktörleri. Görevler, yönetim ve 

yürütme faaliyetlerini içermektedir. Bu faaliyetler, malzeme 

akışlarının yönünü izleyerek dört alana ayrılabilir: Tedarik lojistiği, 

üretim lojistiği, dağıtım lojistiği ve tersine lojistiktir. Üçüncüsü, 

lojistik insanlardan, onların bilgi ve yeteneklerinden etkilenir. Fiziksel 

sınırlar ve psiko-sosyal etkileşimler gibi insan faktörlerinin yanı sıra 

insan kararları ve motivasyonu lojistik kalitesini ve verimliliğini 

etkiler. Lojistik 4.0’da insanların yerini makinelerin almayacağı, 

ancak çalışmaların yeni teknolojilerden ve insan-makine iş birliğinden 

etkilenmesi ve desteklenmesi beklenmektedir. Ek olarak, insanlar, 

algılanan maliyet ve faydalara göre benimsemeye veya reddedilmeye 

karar verdiklerinden, yeni teknolojilerin yararına ilişkin önemli etki 

faktörleridir. 
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Lojistik 4.0’ın son teknoloji ürünü, genellikle fiziksel süreçlerin 

hesaplamaları etkilediği geri bildirim döngüleri ile fiziksel süreçleri 

izleyen ve kontrol eden Siber-Fiziksel sistemlerin kullanımıdır. Bu 

sistem öğeyi tanımlamak, algılamak, bulmak ve verileri bu ilgili 

bilgileri toplayıp analiz edebilecek bir bilgisayara göndermek için 

radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi teknolojisini kullanır. Bu 

sistemler, diğer sistemlerle veya interneti bir iletişim aracı olarak 

kullanan insanlarla iletişim kurabilir, böylece gerçek zamanlı olarak 

veri paylaşılabilir ve süreçler koordine edilebilir (Hermann vd., 2015). 

 

Şekil 2: Şimdiye kadar Lojistik 4.0’da yer alan teknoloji (Galindo, 2016) 

Fabrikaları “akıllı fabrika” haline getirecek teknolojinin hayata 

geçirilmesi için uzun bir süreç bulunmaktadır. Bu sürecin 

geliştirilmesinde önemli bir yatırım ve özel bir eğitim şarttır; ancak bu 

durum lojistiğin maliyet performansının iyileştirilmesi ve zamandan 

tasarruf olarak geri dönecektir. Otomatik depolar ve otomatik ayırma 

Malları 
taşımak 

için dronlar
Dron araçları 

Dron gemileri 

Robotlar 

Uygun çalışan 

Otomatik sürüş 

Lojistik destek 

sistemleri 

• Kargo elleçleme 
işinde iş gücü 
tasarrufu 

o Uygun çalışan 

o Dron 

• Nakliye süresinde 
işçilikten tasarruf 

o Otomatik sürüş 

o Robotlar 

Lojistik 4.0 
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gibi lojistik ekipman halihazırda yaygındır, ancak ilgilenilen paketin 

şekline ve karakteristiğine uygun özel bir sistem haline geldiği için 

yayılma aralığı sınırlıdır. Bu nedenle amaç, şekil 2’de gösterildiği 

gibi, elleçleme işinde emek tasarrufu sağlayan ve nakliye sırasında 

zaman kazandıran yeni teknolojiyi tanıtmaktır. 

Malları depodan son taşıma aracına taşıyabilen depo robotları ile insan 

emeğini kolaylaştırmak mümkündür. Bir uygulama örneği olarak, 

Amazon’un 2012’den itibaren robot üreticisi Kiva Systems’i satın 

almasıyla toplama sürecinin otomasyonunu desteklediği 

görülmektedir. Artık bu şirket, yürüyen işçilere ihtiyaç duyulmayan ve 

her dağıtım merkezinin iş gücü verimliliğini artırmayı başaran Kiva 

adlı bir robot kullanmaktadır. 

Lojistiğin tarihsel süreci özetle tablo 1’de yer almaktadır. Lojistik 1.0 

ile başlayan süreç günümüzde Lojistik 4.0’a kadar uzanmaktadır. 
Tablo 1: Lojistiğin Tarihsel Gelişimi 
 Lojistik 1.0 Lojistik 2.0 Lojistik 3.0 Lojistik 4.0 

Tedarik 

zinciri lojistiği Yerel işletme 

Global operasyon 

yapısı/Kısmi 
Global kaynak 

planlama/Kontrol 

Tam Küresel 
Kaynak 

Planlama 

/Kontrol 

Açık ve esnek işlemler 

Gelen lojistik Elden teslim 
Satıcı tarafından 
yönetilen envanter 

Otonom 

envanter 

yönetimi 
(Bilgisayarlı) 

Tahmine dayalı gelen 
lojistik (Büyük veri) 

İntralojistik El arabası El ile 

yönlendirilen tren 

Açık alanda 
otonom forklift 

Üretim makinesi 
tarafından 
yönlendirilen açık 
alanda otonom forklift 

Depo yönetimi Otomasyon 

yok 

Otomatik depo 

yönetim 

Otomatik depo 

ağı 
Tedarik zinciri depo 

ağı/Depo dışı giderler 

Lojistik rota 

Buhar 

motorlu 

gemiler ve 

trenler 

Merkezi araç 

Önceden 
planlanmış ve 
merkezi filo 

Gerçek zamanlı 
yönlendirme 
bağı/Otonom ulaşım 

Giden lojistik Elden teslim 
Sipariş bazlı 
teslimat yönetimi 

Sipariş bazlı 
teslimat 

yönetimi 

Otonom teslimat 

yönetimi/Tahmini 
teslimat yönetimi 

Kaynak: Galindo, 2016 
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2. LOJİSTİK 4.0’IN AVANTAJLARI  

Artan dijitalleşmeye ve otomasyona güvenen şirketler, maliyetlerini 

düşürerek, malların taşınması yoluyla müşteri memnuniyetini artırarak 

ve teslimattaki hataları en aza indirerek kendileri için önemli rekabet 

avantajları oluşturabilirler. Bunun yanında Lojistik 4.0’ın çeşitli 

faydaları bulunmaktadır (Scherf, 2018): 

- Verilerin toplanması ve işlenmesi, ağa bağlı sistemlerdeki en 

önemli işlevsel alanlardan biridir. Sadece ürüne özgü ana veriler 

değil, aynı zamanda ürünler arası etkileşimin de önemi 

büyüktür. Dijitalleşme çağında elde edilen veri kalitesi, diğer 

şirketlerin dikkatini çekmekte, bu durum da şirket faaliyetlerine 

olumlu katkılar sağlamaktadır. 

- Uluslararası bir iletişim ağına güvenebilen şirketler, fiyat 

görüşmelerinde daha fazla alana sahiptir. Bağlantılara yatırım 

yapmak ve ayrıca yurtdışında uygun ortaklar aramak kesinlikle 

faydalı olabilir.  

- Küresel ağ iletişimi sayesinde şirketler artık yalnızca yerel 

kaynaklara bağımlı olmamaktadır. Küresel kaynak kullanımı 

aynı zamanda orta ölçekli ve küçük şirketlerin dünyanın her 

yerindeki tedarikçilerden gelen hammaddelere ve parçalara 

erişmesine olanak tanımaktadır. 

- Şirketlerin yapmış olduğu teklifler, uluslararası ağlar aracılığıyla 

tüm kıtalardaki ilgili taraflara sunulmaktadır. Dijital dönüşüm, 

yeni satış pazarlarının belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. 

Şirketlerin hizmetlerini ve ürünlerini erken bir aşamada 
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uluslararası ortaklara sunması, pazarda başarılı olmasına ve 

sürdürülebilir bir yapıda bulunmasına imkân tanımaktadır. 

Tablo 2: Lojistik 4.0’ın Avantajları ve Dezavantajları 
Avantajları Dezavantajları 
Gerçek ve sanal dünya arasında tam 
entegrasyon 

Yüksek uygulama maliyeti 

Sistem kullanıcıları, makineler ve 
diğer sistemler arasında gerçek 
zamanlı iletişim imkânı 

Gelişmiş bilgi teknolojileri donanım 
uygulamasına ilişkin katı 
gereksinimler 

Tedarik zincirinde gerçekleştirilen 
tüm süreçlerin iyileştirilmesi 

Süreç odaklı yönetim yöntemlerinin 
uygulanmasına ilişkin katı 
gereksinimler 

Müşterilerin ihtiyaçlarına doğrudan 
cevap veren ürün ve hizmetler için 
teslimat sürelerinin kısalması fırsatı 

Endüstri 4.0 teknolojilerinin 
uygulanmasına ilişkin gereksinimler 

Dijital İkiz sisteminin uygulanması 
sayesinde ürün tasarım maliyetinde 
azalma 

Verileri işlemek için hiçbir yöntem 
olmadan verilerin kullanılabilirliğiyle 
ilgili sorunlar 

Gerçekleştirilen süreçlerde yapısal 
veya organizasyonel hata riskinde 

azalma 

Yaklaşımın yeniliği ve şirketler 
arasında düşük farkındalık 

Sınırsız miktarda verinin analizi için 
gelişmiş teknolojilerin 
kullanılabilirliği 

Şirketin alt sistemlerinin veya tedarik 
zinciri unsurlarının entegrasyonuyla 
ilgili katı gereksinimler 

Makinelerin ve operatörlerin artan 

performansı ve kullanılabilirliği 
 

Tüm sistem kullanıcıları tarafından 
otonom kararlar alma imkânı 

 

Tedarik zincirlerinin artan 

görünürlüğü ve esnekliği 
 

Kaynak: Oleskow-Szlapka ve Stachowiak, 2018 

 

Tablo 2’de Lojistik 4.0’ın avantajları ve dezavantajları yer almaktadır. 

Tabloya bakıldığında Lojistik 4.0 sisteminin avantajlarının daha fazla 

olduğu görülmektedir. Bu sistemin kapsamlı bir şekilde araştırılarak 

etkili ve verimli bir şekilde kullanılması büyük bir önem arz 

etmektedir.  
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Şekil 3: Lojistik Eğilim Radarı (Bubner vd., 2016) 
 

Şekil 3’te lojistik eğilim radarı bulunmaktadır. Lojistik 4.0 süreci 

içerisinde birçok yenilik bulunmaktadır. Bu yeniliklerin bazısının 

etkisi yüksek iken bazısının etkisi orta veya düşük dereceye sahiptir. 

Bununla birlikte bu eğilimlerin gerçekleşme süreleri bir kısmında 5 

yıldan az iken diğer kısmında 5 yıldan fazla bulunmaktadır. Lojistik 

eğilim radarı içerisinde bulunan, etkisi yüksek olan ve süresi 5 yıldan 

kısa olan faaliyetlerden aşağıda kısaca bahsedilmiştir. 

Öngörülü lojistik: Büyük veriye ve tahmine dayalı algoritmalarla 

desteklenen öngörülü lojistik, lojistik sağlayıcılarının talebini önceden 

tahmin ederek süreç verimliliğini ve hizmet kalitesini önemli ölçüde 

arttırmaktadır. Ayrıca, daha hızlı teslimat süreleri, gelişmiş kapasite 

ve ağ kullanımı elde edilmesini sağlamaktadır. 
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Çok kanallı lojistik: Yeni nesil perakende, her bir kanalın 

ihtiyaçlarına göre uyarlanmış lojistik ağlara ihtiyaç duymaktadır. Bu 

da lojistik sağlayıcıların dinamik teslimat, yerine getirme seçenekleri 

ve kusursuz müşteri hizmetleri etkileşimleriyle ortaya çıkmaktadır. 

Sonuçta tüm müşteri kanalları ve envanteri entegre bir görünüme 

sahip olacaktır. 

İsteğe bağlı teslimat: Lojistik faaliyetleri artık teslimat süreleri ve 

yerleri konusunda sınırlamalar koyan daha büyük oyunculara ait 

olmamaktadır. Yeni geliştirilen teslimat konseptlerinde, müşterilerin 

satın aldıkları ürünleri ihtiyaç duydukları anda, ihtiyaç duydukları 

yerde teslim etmelerini sağlamak için kalabalığın gücünden ve esnek 

kurye iş gücünden yararlanılmaktadır. 

Büyük veri: Lojistik, veriye dayalı iç görülerin gücüyle 

dönüştürülmektedir. Eşi görülmemiş miktarda veri artık tedarik zinciri 

boyunca çeşitli kaynaklardan elde edilebilmektedir. Büyük verinin 

değerinden yararlanmak, kapasite kullanımını optimize etmek, müşteri 

deneyimini iyileştirmek, riski azaltmak ve yeni iş modelleri 

oluşturmak için büyük bir potansiyel sunmaktadır. 

Bulut lojistiği: Karmaşık, değişken ortamlar için ideal olan bulut 

bilişim, yeni hizmet olarak lojistik tabanlı iş modellerine olanak 

tanımaktadır. Lojistik sağlayıcıları, bir kullanım başına ödeme 

yaklaşımından yararlanarak isteğe bağlı olarak özelleştirebilir, 

modüler bulut hizmetlerini etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilir. 
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Nesnelerin interneti: Nesnelerin interneti, akıllı nesnelerin kendi 

kendine yönetilen, olay odaklı lojistik süreçlerinde aktif katılımcılar 

olmasını sağlamaktadır. Lojistik, bilgi ve malzeme akışlarının akıllı 

birleşiminden yararlanacak başlıca endüstrilerden biri durumundadır. 

Robotik ve otomasyon: Robotik ve otomasyon teknolojileri, sıfır 

hatalı lojistik süreçlerini destekler ve yeni verimlilik seviyeleri sağlar. 

Önemli ölçüde geliştirilmiş performans ve gelişmiş algılama 

yeteneklerine sahip yeni nesil iş birliğine dayalı robotlar ve otomatik 

çözümler, manuel işlemeye gerçek bir alternatif sunmaktadır. 

SONUÇ 

Bilgi teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişim, dijitalleşmede ve 

inovasyonda uygun fırsatlar oluşturmakta ve birçok sektörde olduğu 

gibi lojistik sektöründe de büyük yenilikler sağlamaktadır. Bu 

yeniliklerden bazıları müşteri taleplerinin ve ürün çeşitliliğinin 

artması, teslimat sürelerinin eskisi kadar uzun sürmemesi, teslimatlara 

ait iş ve işlemlerin anlık olarak müşterilere aktarılmasıdır. Dolayısıyla 

tedarik zincirinin bütün halkalarında bilgi alışverişinin daha hızlı ve 

doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi, karmaşık bir yapıya sebebiyet 

verebilmektedir. Bu düzensizliği ortadan kaldırmak veya minimum 

seviyeye indirmek için bilgi teknolojisine dayalı, yeni sistemlerin 

geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu teknolojilerden bir 

tanesi de Lojistik 4.0 sistemidir.   
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Bu çalışmada, Lojistik 4.0’ın ne anlama geldiğinden ve gelecekteki 

gelişim için stratejilerini tanımlaması açısından endüstriler için faydalı 

olabilecek bilgilerden, ana teknik bileşenlerden ve bazı tasarım 

ilkelerinden bahsedilmiştir. Lojistik 4.0 yeni ve belirsiz bir kavramdır. 

Bu yüzden bu kavramın çerçevesi kapsamlı bir şekilde araştırılması ve 

geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Yeni teknolojilerin 

geliştirilmesi ve büyük ticari faydalar için birçok fırsat getirmektedir. 

Geleceğe dair beklentilere sahip olmak için büyük resme bakılabilir ve 

Lojistik 4.0’a kademeli olarak katkıda bulunmak için küçük adımlar 

atılabilir. 

Lojistik 4.0 şeffaf, dağıtılmış, esnek, sağlam, dinamik, öngörücü ve 

akıllı bir lojistik sistemi temel almaktadır. Lojistik 4.0’ın esnek ve çok 

yönlü bir yapıya sahip olması Endüstri 4.0’ın lojistik sektörüyle iç içe 

olacağının bir göstergesi durumundadır. Lojistik 4.0, Endüstri 4.0’ın 

bir parçasıdır ve Endüstri 4.0’ın gelişimini destekleyecektir. Lojistik 

4.0 olmadan Endüstri 4.0 olması mümkün görünmemektedir. Bu 

yüzden lojistik sektörü Endüstri 4.0’ın hızına yetişmeli ve lojistik 

zincirinde hiçbir şekilde zayıf halka bırakılmamalıdır.  
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GİRİŞ 

Tavuk eti insan beslenmesi açısından değerli bir gıdadır. Ülkemizde 

etçi tavuk sektörü, son yıllarda ilerleme kaydederek dünyada önemli 

bir yere gelmiştir. Üretim, tüketim ve ihracat rakamlarına bakıldığında 

ülkemizin dünyada belli bir yere sahip olduğu ve giderek ön sıralara 

yerleştiği görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda da tavuk ürünlerindeki 

üretim artışları devam edecektir. Ülkemiz açısından tavuk eti sektörü 

önem arz etmektedir. Türkiye, tavuk eti sektörünün önemli bir 

üreticisi, tüketicisi ve ihracatçısıdır. Etçi tavuk sektörü ülkemizde son 

yıllarda sürekli büyümüş, ihracatını düzenli bir şekilde artırmıştır. 

Yıllar itibari ile ülkemizde kişi başına düşen tavuk eti tüketimi ve 

tavuk eti ihracatı artış eğilimi göstermektedir. 

1970’li yıllarda tavuk eti üretimi köylerde yüksek maliyetler ile 

yapılabilmekteydi. 1980’li yıllarda entegre tesislerin kurulumuna 

başlanmış ve sözleşmeli üretim yöntemi benimsenmiştir. 1990’lı 

yıllarda ise modern üretim tesisleri ve üretim kapasitesi artmış, yüksek 

standartta kaliteli üretim ülke çapında yaygınlaşmıştır. Kırmızı et 

üretimini destekleyen ve tamamlayıcısı konumunda olan tavukçuluk 

sektörü, oluşturduğu istihdam, modern entegre tesis yatırımları, işleme 

ve pazarlama mekanizması, ihracatta edindiği yüksek pay, hijyenik ve 

sağlıklı ürün tedariki ile Türkiye için vazgeçilmez bir sektördür. 

Tüketici açısından besleyici, sağlıklı ve ekonomik bir ürün olan tavuk 

eti ülkemizin beslenme kültüründe önemli bir yer edinmektedir. 
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1. TAVUKÇULUK SEKTÖRÜ 

1.1.  Tavuk Etinin Özelliği 

Tavuk eti insanların dengeli ve yeterli beslenmesinde önem arz eden 

bir gıda ürünüdür. Tavuk eti kanatlı eti gurubu içerisinde yer alır. 

Ekonomik öneme sahip olan tavuk etinin besin değeri yüksektir. Bu 

özellikleri ile tavuk eti insanların ucuz ve besleyici gıda ihtiyacının 

karşılanmasında önemli bir paya sahiptir. Sahip olduğu değişken ve 

ölçülü enerji içeriği, iyi besinsel kaliteye sahip yüksek sindirilebilir 

proteinler, doymamış yağlar, yağda çözünebilen ve B-kompleks 

vitaminlerin yanı sıra mineraller kanatlı etini değerli bir gıda haline 

getirmektedir. Düşük kollajen içeriği kanatlı etinin bir diğer olumlu 

yönüdür çünkü kollajen etin sindirilebilmesi daha kolaydır (İkikat vd, 

2016: 433). Yağda eriyen vitaminlerin yanı sıra, tavuk etinde önemli 

miktarda niasin, piridoksin ve pantotenik asit gibi B grubu 

vitaminlerde bulunmaktadır. Tavuk eti ayrıca, antioksidatif ve 

antikorojenik özelliklere sahip başka bir temel element olan 

selenyumun da kaynağıdır (Donma ve Donma, 2017: 193).  

Tavuk eti, sodyum ve kolesterol düzeyi düşük olup dengeli bir amino 

asit profiline sahiptir (Hocking, 2015: 8; Prabakaran, 2003: 25). Tavuk 

eti tüketimi damar sertliği riskini de azaltmaktadır (Şahin, 2016: 10). 

Hayvansal protein kaynakları başta büyüme çağındaki çocuklar olmak 

üzere bütün insanların beslenmesinde önem arz eden ürünlerdir. 

Tavuk eti de süt, yumurta, kırmızı et ve balıketi gibi protein içeren 

besinlerdendir (Öztürk, 2016: 6). Tavuk eti insanoğlunun sağlıklı ve 

dengeli beslenmesinde tartışılmaz bir öneme sahiptir (Kahraman, 
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2015: 5).  

1.2. Tavuk Etinin Besinsel Faydaları 

Tavuk etlerinin protein içerikleri sığır etinden daha yüksek, bunun 

yanında yağ ve enerji içerikleri çok düşük olduğundan özellikle belli 

bir yaşın üzerindeki insanlar için sağlığa daha uygundur. Kaliteli 

protein denilince vücut tarafından sentezlenemeyen esansiyel amino 

asitleri içerisinde bol miktarda bulunduran ve bu amino asitlerden 

organizmanın büyük ölçüde yararlanabildiği protein anlaşılır. Bu 

bakımdan hayvansal protein kaynakları içerisinde yumurta ve tavuk 

eti önemli kaynaklardandır (Demirulus ve Aydın, 1995: 105). 

Hayvansal bir protein olan tavuk eti tüketimi bedensel ve zihinsel 

gelişim açısından insan sağlığı üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Tavuk eti diğer etler ile kıyaslandığında fiyatı daha ucuzdur, daha az 

yağ içerir ve hazır gıdalara daha fazla elverişlidir (Yenilmez, 2005: 4). 

Diyet menülerinde tavuk eti çokça bulundurulur ve tercih sebebidir. 

Günlük 100 gram tavuk eti tüketen birisi dengeli beslenme için 

gereksinimlerini önemli ölçüde karşılayabilir. Tavuk eti sodyum, 

potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum, kükürt ve iyot 

açısından zengin bir gıdadır (Kırgızistan Sektör Raporları, 2013: 2). 

100 gram çiğ tavuk etinde bulunan enerji ve besin değerleri Tablo 

1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Çiğ Tavuk Etinin İçerdiği Enerji ve Besin Öğeleri Miktarı 

 Göğüs But Derili Et 

Enerji (kkal) 116 126 230 

Protein (g) 21,8 19,1 17,6 

Yağ (g) 3,2 5,5 17,7 

Sodyum (mg) 72 89 70 

Potasyum (mg) 330 300 260 

Kalsiyum (mg) 10 11 10 

Magnezyum (mg) 27 22 20 

Demir (mg) 0,5 0,9 0,7 

Bakır (mg) 0,14 0,25 0,16 

Çinko (mg) 0,7 1,6 1,0 

B6 vitamin (mg) 0,53 0,30 0,30 

Folik asit (mcg) 8 12 7 

Biotin (mcg) 2 3 2 

Pantoneikasit (mg) 1,2 1,3 0,9 

Tiamin (vB1 vit) 1,10 0,11 0,08 

Riboflavin (B2 vit) 0,10 0,22 0,14 

Kaynak: Arslan, 2014 

Tablo 1’de görüldüğü gibi tavuk eti vitamin ve mineraller yönünden 

oldukça zengindir ve aynı zamanda besleyicidir. Derili tavuk eti kalori 

yönünden derisiz tavuk etine nispetle daha fazla enerji içerir. 100 g. 

derili tavuk eti 230 kilo kaloridir ve neredeyse derisiz tavuk etinden 2 

kat fazla enerji içermektedir. Ülkemizde son yıllarda kırmızı et arzında 

problemler yaşanmaktadır. Fiyatları dengede tutabilmek için zaman 
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zaman kırmızı et ve canlı hayvan ithalatına izin verilmektedir. Bu 

durum üretici çiftçilerimizi ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızı 

olumsuz etkilemektedir. Tavuk eti bu problem karşısında güzel bir 

alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Tavuk eti hem daha ucuzdur 

hem de daha sağlıklıdır (Topçu vd, 2015: 242). 

2. TÜRKİYE’DE TAVUK ETİ ÜRETİMİ 

Tavukçuluk sektörü ülkemizde önemli bir tarımsal yetiştiricilik 

faaliyetidir. 1990’lı yıllarda etçi tavuk sektörüne yapılan yatırımlar 

sonucunda üretim kapasitesi artmış, yüksek standartlarda üretim 

yaygınlaşmıştır. 2000’li yıllarda ise üretimde önemli bir artışlar 

yaşanmıştır. Ülkemiz, günümüz itibari ile tavuk eti ve ürünleri 

üretiminde AB ve dünya standartlarını yakalamıştır. 

2.1. Türkiye’de Üretilen Tavuk Eti 

Aşağıda Tablo 2’de Türkiye’de 2001-2019 yıllarına ait üretilen tavuk 

eti miktarı ton olarak gösterilmiştir. 

Tablo 2. Türkiye’de Yıllara Göre Üretilen Tavuk Eti Miktarı 
Yıllar Tavuk Eti (Ton) Yıl Tavuk Eti (Ton) 

2001 614.745 2011 1.613.309 

2002 696.187 2012 1.723.919 

2003 872.419 2013 1.758.363 

2004 876.774 2014 1.894.669 

2005 936.697 2015 1.909.276 

2006 917.659 2016 1.879.018 

2007 1.068.454 2017 2.136.734 

2008 1.087.682 2018 2.156.671 

2009 1.293.315 2019 2.138.451 

2010 1.444.059   

Kaynak: TÜİK, 2020 
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Tablo 2’de görüldüğü üzere Türkiye’de 2001-2019 yılları arasında 

üretilen tavuk eti miktarı büyük bir artış göstererek 614.745 tondan 

2.138.451 tona çıkmıştır. Aşağıda Tablo 3’te Türkiye’deki et tavuğu 

sayıları 1990-2019 yılları arasında verilmiştir. 

Tablo 3. Türkiye’de Yıllara Göre Et Tavuğu Sayısı 
Yıllar Mevcut Sayı Yıllar Mevcut Sayı 

1991 88.379.548 2006 286.121.360 

1992 100.305.100 2007 205.082.159 

1993 120.080.935 2008 180.915.558 

1994 125.842.269 2009 163.468.942 

1995 71.689.773 2010 163.984.725 

1996 99.073.900 2011 158.916.608 

1997 104.870.702 2012 169.034.283 

1998 167.275.380 2013 177.432.745 

1999 167.862.730 2014 199.976.150 

2000 193.459.280 2015 213.658.294 

2001 161.899.442 2016 220.322.081 

2002 188.637.066 2017 221.245.322 

2003 217.133.076 2018 229.506.689 

2004 238.101.895 2018 229.506.689 

2005 257.221.440 2019 221.841.860 

Kaynak: TÜİK, 2020 

Tablo 3’te görüldüğü gibi 1991-2019 yıllarında Türkiye’deki mevcut 

et tavuğu sayısı 88.379.548 adetten 221.841.860 adede çıkarak büyük 

bir artış göstermiştir. Bu durum ülkemizdeki tavuk eti tüketim 

bilincinin arttığını göstermektedir. Et tavuğu sayısındaki artışın devam 

etmesi beklenmektedir. Nüfusun giderek artması, satın alma gücünün 
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zamanla yükselmesi ve alternatif hayvansal protein kaynaklarının 

tavuk etine nispetle pahalı olması tavuk etini cazip hale getirmektedir. 

Tablo 4’te Türkiye’de yıllara göre kesilen tavuk sayısı ve ton olarak et 

miktarları verilmiştir. Buna göre tavuk adedinden ortalama kaç kg et 

elde edildiği bulunabilir. 

 Tablo 4. Türkiye’de Yıllara Göre Kesilen Tavuk Sayısı ve Üretilen Et Miktarı 
Yıllar Adet Et Miktarı (Ton) Yıllar Adet Et Miktarı (Ton) 

1995 215.280.442 282.038 2007 604.835.659 1.068.454 

1996 258.865.370 420.609 2008 617.985.611 1.087.682 

1997 310.256.550 471.415 2009 717.401.256 1.293.315 

1998 308.427.350 486.710 2010 843.897.793 1.444.059 

1999 376.283.750 596.880 2011 963.245.455 1.613.309 

2000 413.962.500 643.457 2012 1.047.782.683 1.723.919 

2001 370.909.696 614.745 2013 1.060.673.395 1.758.363 

2002 416.002.290 696.187 2014 1.109.742.317 1.894.669 

2003 512.750.071 872.419 2015 1.118.719.413 1.909.276 

2004 512.238.553 876.774 2016 1.101.571.912 1.879.018 

2005 538.900.235 936.697 2017 1.228.444.095 2.136.734 

2006 495.566.353 917.659 2018 1.228.533.262 2.156.671 

2007 604.835.659 1.068.454 2019 1.207.088.021 2.138.451 

Kaynak: TÜİK, 2020 

Tablo 4’te görüldüğü gibi 1995 yılında Türkiye’de üretilen tavuk eti 

miktarı 282 bin ton civarında iken 2019 yılında yaklaşık 2 milyon 138 

bin tona çıkmıştır. Yine 1995 yılında kesilen tavuk sayısı 215 milyon 

dolaylarında iken bu sayı 2019 yılında 1 milyar 207 milyon civarında 

olmuştur. Türkiye’de etçi tavukçuluk sektörünün hızlı ve başarılı bir 
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şekilde geliştiği Tablo 4’ten açık bir şekilde görülmektedir. 

Tavukçuluk ülke ekonomimizde önemli bir yer tutmaktadır. Tavuk eti 

yetersiz beslenme problemlerinin önlenmesine önemli katkılar 

sağlamaktadır. Tavukçuluk sektörü gıda özelliğinden dolayı, kolay 

üremesi ve tükettiği yemi ete çevirme oranı bakımından tüm dünyada 

artık bir sanayi kolu halini almıştır (Yıldız, 2007: 217). 

2.2. Türkiye’de Etçi Tavuk Yem Talebi 
 

Yurtiçi tavuk yemi talep miktarları zaman içerisinde iniş ve çıkışlar 

göstermektedir. 2005 yılında 2 milyon ton civarında olan yıllık etçi 

tavuk yemi talebi 2018 yılında 5 milyon tonu aşmıştır. Aşağıda Tablo 

5’te etçi tavuk yemi talep miktarları yıllara göre verilmiştir. 

Tablo 5. Etçi Tavuk Yemi Yıllık Talep Miktarları 
Yıllar Yem Miktarı Yıllar Yem Miktarı 

2005 2.127.088 2013 4.083.687 

2006 2.026.069 2014 3.979.945 

2007 2.471.075 2015 4.779.916 

2008 2.886.165 2016 4.566.237 

2009 2.967.431 2017 4.753.989 

2010 3.593.576 2018 5.306.118 

2011 4.031.302 2019 5.363.209 

2012 4.224.111   

Kaynak: TÜRKİYEM-BİR, 2020 

Tablo 5’te görüldüğü üzere 2005 yılında 2 milyon 127 bin ton 

düzeylerinde olan yıllık etçi tavuk yem talep miktarı 2019 yılında 5 

milyon 363 bin ton dolaylarında olmuştur. Artış oranı yüzde yüzden 

fazladır. Etçi tavuk sektörünün en büyük ve en önemli girdisi yem 
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olduğundan sektördeki üretim artışına paralel olarak yem üretimi de 

artış göstermektedir. Tavuk yeminin ana girdisi mısır ve soya 

fasulyesidir. Aşağıda Şekil 1’de yıllık etçi tavuk yemi talep miktarı 

ton olarak grafik şeklinde ifade edilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Yıllık Yem Talep Miktarı, (TÜRKİYEM-BİR, 2020). 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi, 2005-2019 yılları arasında yıllık tavuk 

yemi talep miktarı zaman zaman duraksamakla birlikte sürekli artış 

göstermiştir. Tavukçuluk sektöründeki gelişmelere paralel olarak etçi 

tavuk yemi talebinde de artışlar olması beklenmektedir. 
 

3. TÜRKİYE’DE TAVUK ETİ İHRACATI 

 

Ülkemizde tavuk eti üretim sektörü düzenli bir şekilde büyümektedir 

ve ihracatta yıllara göre artış görülmektedir. Sektör ülke tarımını 

desteklemekle birlikte aynı zamanda işsizlik problemine çözüm 
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sunmaktadır ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaktadır. 

Müslüman bir ülke olunması, diğer Müslüman ülkelere ihracat 

konusunda avantaj sağlamaktadır. 
 

3.1. Türkiye’nin Tavuk Eti İhracatı 
 

Ülkemizin kanatlı eti ihracatının çok yüksek bölümünü tavuk eti 

ihracatı meydana getirmektedir. Türkiye’nin tavuk eti ihracatı analiz 

edildiğinde, bazı yıllarda azalmalar olmasına rağmen; genelde 

ihracatın arttığı tespit edilmektedir. Ülkemizdeki kanatlı eti ithalatı ise 

ihracat ile kıyaslandığı zaman ithalatın oldukça düşük seviyede kaldığı 

görülmektedir. Mısır ve soya etçi tavuk yemlerinin temel 

hammaddeleridir ve çok yüksek miktarlarda ithal edilmektedir. Sektör 

bu sebepten ötürü dışa bağımlıdır. Ülkemizde yerelde üretilen yem 

hammadde fiyatları ve buna bağlı olarak fabrikalardan çıkan hazır 

yemler de pahalıdır. Bu durum direkt olarak ürün maliyetlerine 

yansımakta ve ürün fiyatlarını da doğal olarak yükseltmektedir. 

Ülkemizde modern tesislerin bulunması, standartlara uygun üretimin 

yapılması ve uluslararası pazarlara yakınlık ülkemize rekabet avantajı 

sağlamaktadır. Fakat üretim maliyetlerinin yüksek olması, yem 

hammaddelerinde ve ilaç-aşı benzeri girdilerde olan ithalat bağımlılığı 

sektörü zorlamaktadır (Keskin ve Demirbaş, 2012: 117-130). 

 

Etçi tavuk üretim sektörü, hayvancılıkta ülkemizin dünyada rekabet 

edebildiği tek sektördür. Hayvancılık ihracatının %99’u etçi tavuk 

üretim sektörü tarafından yapılmaktadır. Fakat ülkemizde etçi tavuk 

damızlık üretimi pek fazla yapılmamaktadır. Damızlık tavuk 
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yumurtası ile civciv temininde ülkemiz dışa bağımlıdır. Ülkemiz 

kanatlı eti üretiminin %93’ünü ise piliç eti oluşturmaktadır. BESD-

BİR’in yaptığı tahminlere göre 2030 yılında piliç eti üretimi 3,95 

milyon ton, kanatlı eti üretimi 4,26 milyon ton ve hindi eti üretimi ise 

107,8 bin ton şeklinde gerçekleşecektir (Altındeğer ve Hekimoğlu, 

2017: 10). Ülkemizde üretilen tavuk etinin %80'i modern tesislerde 

üretilmekte olup, üretim çiftlikleri ve tesisleri gelişmiş ülkelerdeki 

benzer tesis ve çiftliklerden yaklaşık 20 yıl yenidir. 1990’lı yıllardan 

sonra yapılan büyük yatırımlar ile dünya standartları yakalanmıştır 

(Çakı, 2007: 155). Ülkemizde etçi tavuk sektörü, modern ve son 

teknolojiyi takip etmektedir. Ülke ekonomisine ciddi katkılar 

sunmaktadır. Son yıllarda tüketici tercihlerine bağlı olarak organik 

etçi tavuk üretimi de yapılmaktadır.  Günümüzde organik etçi tavuk 

yetiştiriciliği giderek artan ürün yelpazesi payını gün geçtikçe 

artırmaktadır. (Sarıca vd., 2014: 5). Bu alanda bakanlık bazı 

çalışmalar yapmaktadır. Bu konunun üzerinde önemle durulması 

ülkemiz menfaatinedir (Kamanlı, 2016: 4). 

 

Avrupa Birliği’nde tarımsal nüfusun az olmasının sebeplerinden birisi 

de işletmelerin ölçek ekonomisi sayesinde verimli çalışmalarıdır.  

Ülkemiz de Avrupa ve benzer ülkelerdeki örnek modelleri inceleyip 

kendisine bir yol haritası çizebilir. Türkiye, beyaz et sektörünün 

önemli bir üreticisi, tüketicisi ve ihracatçısıdır. Önceki yıllarda 600 

milyon doların üzerinde ihracat geliri elde ettiğimiz kanatlı eti sektörü, 

komşu ülkelerle ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmeler, sağlık ve kalite 

standartlarının geliştirilmesi, mevcut ve potansiyel pazarların talepleri 
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göz önünde bulundurularak üretim yapılması ve maliyetlerde 

neticesinde fiyat avantajı yakalanması ile birlikte bu rakamın çok 

üstüne çıkılabilecektir. Özellikle AB pazarının öne sürdüğü teknik 

engellerin aşılması ile bu pazara girilebilmesi sonucunda dünya 

ölçeğinde birçok ülkenin ithalatında Türkiye’nin payının artacağı 

düşünülmektedir. 
 

 

Şekil 2. Türkiye’nin Yıllara Göre Tavuk Eti ve Kanatlı Eti İhracatı, (İhracatçı 
Birlikleri, 2019). 

Şekil 2’de görüldüğü gibi Türkiye’de 2000 yılından beri kanatlı eti 

ihracatında tavuk eti birinci sırayı almakta, bunu tavukayağı ihracatı 

takip etmekte ve hindi eti ihracatı da son sırada bulunmaktadır. 

Ülkemizin kanatlı eti ihracatının çok yüksek bölümünü tavuk eti 

ihracatı meydana getirmektedir. Türkiye’nin tavuk eti ihracatı analiz 

edildiğinde, bazı yıllarda azalmalar olmasına rağmen; genelde 

ihracatın arttığı tespit edilmektedir. Ülkemizdeki kanatlı eti ithalatı ise 
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ihracat ile kıyaslandığı zaman ithalatın oldukça düşük seviyede kaldığı 

görülmektedir (Keskin ve Demirbaş, 2012: 117-130). 

 

 

Şekil 3. Yıllara Göre Türkiye Kanatlı Eti İhracat Tahmini, ( BESD-BİR, 2020). 

 

Şekil 3’te görüldüğü gibi Türkiye’deki kanatlı eti dış ticaret hacmi 

2015 yılında 810 milyon USD iken, 2023 yılında 2 milyar 180 milyon 

USD’ye çıkması beklenmektedir. Ülkemizin 2025 yılında kanatlı eti 

ihracat hedefi 2,4 milyar USD ve 1,3 milyon tondur. Türkiye, kırmızı 

eti ithal etmekte ancak tavuk etini gün geçtikçe büyüyen bir ivme ile 

ihraç etmektedir. Japon pazarında önemli yol alınabileceği 

düşünülmektedir. İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılma sürecinin 

tamamlanması beklenmektedir. Suudi Arabistan en fazla ithalat yapan 

ülkedir. Bu ülkenin 2017 yılı tavuk eti ithalatı 800 bin ton 

civarındadır. Suudi Arabistan’da rekabetçi olamamanın sıkıntıları 

yaşanmaktadır. 
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SONUÇ 

Türkiye’de tavuk eti fiyat endeksini etkileyen en önemli faktörlerden 

birisi yem maliyetidir. Maliyetlerin artması üretim kapasitelerini 

olumsuz etkilediğinden dolayı yem sanayinde yerli üretimin 

desteklenmesi önem arz etmektedir. Tavukçuluk salgın hastalıklardan 

özellikle de kuş gribinden kolaylıkla etkilenen bir sektördür. Veriler 

incelendiğinde 2005 yılı içerisinde ortaya çıkan kuş gribi ile tavuk 

etine olan talep ani düşüşler göstermiştir. Sektörün bu şekildeki 

beklenmedik durumlara karşı direnç gösterebilmesi için sürekli 

denetlenmesi ve hastalıkların kısa sürede kontrol altına alınabilmesi 

için çiftliklerin sensörler aracılığıyla izlenerek verilerin bir merkezde 

toplanması önemlidir. Bu konudaki çalışmaların işletmeler, Gıda 

Tarım Hayvancılık Bakanlığı ve Üniversitelerin iş birliği ile daha 

etkin yürütülebileceği öngörülmektedir. 

Tavuk eti sektörü, komşu ülkelerle ilişkilerde yaşanan olumlu 

gelişmeler, sağlık ve kalite standartlarının geliştirilmesi, mevcut ve 

potansiyel pazarların talepleri göz önünde bulundurularak üretim 

yapılması ve maliyetlerde fiyat avantajı yakalanması ile birlikte 

ihracat rakamlarını artırabilecektir. Özellikle AB pazarının öne 

sürdüğü teknik engellerin aşılması ile bu pazara girilebilmesi 

sonucunda dünya ölçeğinde birçok ülkenin ithalatında Türkiye’nin 

payının artacağı düşünülmektedir. Etçi tavukçuluk işletmelerinin 

ürünlerini AB üyesi ülkelere satabilmeleri için üretim, dağıtım ve 

pazarlama aşamalarında AB’nin hayvan sağlığı, refahı ve hijyeni 

konusundaki kurallarına uymaları gerekmektedir. 
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Türkiye, tavuk eti sektörünün önemli bir üreticisi, tüketicisi ve 

ihracatçısıdır. Kırmızı et üretimini destekleyen ve tamamlayıcısı 

konumunda olan sektör, oluşturduğu istihdam, modern entegre tesis 

yatırımları, uzman üretim, işleme ve pazarlama mekanizması, dış 

ticarette edindiği yüksek pay, sağlıklı ürün arzı ile Türkiye için 

vazgeçilmez bir sektördür. Tüketici açısından besleyici, sağlıklı ve 

ekonomik bir ürün olan tavuk eti ülkesel beslenme kültüründe önemli 

bir yer tutmaktadır. Sektörün mevcut yatırımları ve yeni yapılacak 

yatırımlar devlet tarafından daha fazla teşvik edilebilir. Tavuk etinde 

kişi başına düşen tüketimi artıracak politikalar geliştirilebilir ve 

hayvansal protein ihtiyacı kırmızı etten tavuk etine yönlendirilebilir. 

Böylece kırmızı et sektöründeki fiyat baskısı da azaltılmış olur 

(Ülkemizde kırmızı et çok pahalıdır ve yoksul kesimi olumsuz 

etkilemektedir). 

Ankara bulunan Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünün faaliyetleri 

artırılabilir. Bu kurum damızlık etçi tavuklar için genetik-ıslah 

çalışmalarına daha fazla odaklanabilir. Sektör yem, ilaç ve aşı gibi 

kalemlerde dışa bağımlıdır. Dışa bağımlılıktan kurtaracak politikalar 

geliştirilmelidir. Sektörün büyümesiyle beraber gübre sorunu da 

büyümektedir ve gübrelerin değerlendirilmesi ile ilgili politika ve 

stratejiler geliştirilmelidir. Yeni pazarların ürün taleplerinin 

karşılanması için ürün çeşitliliğine yönelik çalışmalar yapılmalı ve 

teşvik-desteklemeler gerekmektedir. İhracatta katma değerin 

arttırılabilmesi adına bütün tavuk eti satışları ile birlikte parçalanmış 

karkas ve tüketime hazır ileri derecede işlenmiş ürünlere de ağırlık 
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verilmesi yararlı olacaktır. 

Sektör ihracat pazarları açısında önemli oranda Ortadoğu ülkelerine 

özellikle de Irak’a bağımlı bir yapıdadır. Bu durum ihracat pazarları 

açısından risk barındırmaktadır. Dış pazarda rekabet gücünü arttırıcı 

önlemler alınmalıdır. Devlet firmalara, e-ticaret alanında %80’e varan 

oranlarda destekler sunmaktadır. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, 

Eximbank ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) çeşitli teşvik, hibe 

ve yardımlar ile ilgili detaylara kurumların internet sitelerinden 

ulaşılabilir. Tavuk eti işlenmiş şekilde ihraç edilerek daha yüksek 

fiyatlardan satılabilir. Üretimde yakıt, elektrik vb. girdi kalemlerinde 

maliyetler yüksektir. Bu maliyetleri azaltmak adına sektör için KDV 

ve ÖTV indirimleri uygulanabilir. Sektör, aynı zamanda yem sanayi, 

kafes, suluk ve yemlik gibi araç ve gereç yapımı, aşı ve ilaç sanayi ve 

gıda sanayinin gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Sektör kırsal 

kalkınmaya katkı sağlamaktadır. İhracatta ülke yelpazesi 

genişletilmelidir. Sürekli ve gelecek vadeden pazarlar fiyat, kalite ve 

diğer kriterler açısından izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Yem katkı 

maddelerinin (enzimler, mineral-vitaminler, probiyotik vb.) Türkiye 

de üretimine yönelik araştırma ve üretim teşvikleri verilmelidir. 

Örgütler etkin hale getirilmeli ve ekonomik/ teknik altyapılarının 

iyileştirilmesi açısından mevzuatları güncellenmelidir. Sektördeki yan 

ürünlerin de ekonomik değeri vardır. Tavuk gübresi, kesimhane 

artıkları ve kuluçkahane artıkları değerlendirilmelidir. 
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Tüketici açısından besleyici, sağlıklı ve ekonomik bir ürün olan tavuk 

eti ülkesel beslenme kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle 

dar gelirli ve fakir ailelerin dengeli ve yeterli beslenebilmesini 

sağlayan kaliteli ve ucuz protein kaynağıdır. Organik tavuk eti 

üretiminin farklı bir ürün çeşidi olarak pazarda talep edileceği ve 

tüketiminin de gelecek yıllarda artacağı tahmin edilmektedir. Tavuk 

eti üretimi bilimsel esaslar ve ekonomik gerçekler göz önüne alınarak 

sürdürülebilir olmalı, insan ve çevre sağlığı ön planda tutulmalıdır. 

 Etçi tavuk üretme kültürü yaygınlaştırılarak yeni yatırımlar 

özendirilebilir ve böylece tavuk eti üretim kapasitesi artırılabilir. 

Kırsal alanın ekonomik ve sosyal yönden kalkındırılması ve burada 

yaşayanlara iş olanaklarının sağlanması açısından sektörün katkısı 

büyüktür. Sektör kırsal bölgelerden şehirlere doğru insan ve sermaye 

göçünü önlemektedir. Sağlıksız şehirleşmelerin önüne geçmeye katkı 

sunmaktadır. Teknolojinin tavukçuluk sektörüne kolaylıkla adapte 

edilmesi ile sektör ülkemizde ve dünyada hızlı bir gelişme 

göstermiştir. Ülkemizde yapılan yatırımlar son dönemlerde yapıldığı 

için çiftlikler, kesimhaneler, yem tesisleri vs. rakip ülkelere kıyasla 

modern teknolojiler içermektedir. 

Türkiye’de tavuk eti üretiminin tamamına yakını (%95) entegre üretim 

tesislerine sahip, finansal ve teknoloji bakımından güçlü firmalar 

tarafından gerçekleştirilmektedir ve üretim, yetiştirme koşulları, 

kesimhane, kesim vb. kriterlerde AB standartlarını yakalamış 

durumdadır. Tavuk etinin yaklaşık %85’lik bölümü modern 

teknolojiye sahip kesimhanelerde üretilmektedir. 
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Uzman görüşleri dikkate alınmalı ve sektördeki yeni teknolojik 

ilerlemeler dikkatle izlenmelidir. Tavukçuluk sektöründe ıslah, 

yetiştirme ve besleme alanında çok büyük bilimsel ve teknolojik 

ilerlemeler olmuştur. Geçmişe kıyasla tavuklardan daha fazla verim 

alınmaktadır. Üretilen yerli teknolojik ürünler desteklenmeli ve 

finanse edilmelidir. Eski yatırımlar ve eski kümeslerin çevre koşulları 

günümüz teknolojisine uygun olarak düzenlenmeli ve eksiklikler 

giderilmelidir. İleri işleme teknolojisi kullanılarak piyasaya sürülen 

ürünlerin tanıtım ve reklam ayağı da aksatılmamalıdır. Hızla büyüyen 

sektörde gübre konusu önemli bir sorun haline gelmiştir. Yumurtacı 

tavuk sayıları da göz önüne alındığında yılda 5,5 milyon ton civarında 

gübre ortaya çıkmaktadır. Toprağın besin madde ihtiyaçlarının 

giderilmesinde ve biyogaz üretiminde enerji kaynağı olarak 

değerlendirilebilecek tavuk gübresi, uygun koşullarda işlenmediği 

sürece çevre kirliliği ve sağlık açısından riskler oluşturmaktadır. 

Gezen tavuk gibi üretim faaliyetleri; çevre, toplum ve hayvan sağlığı 

açısından ortaya çıkarabileceği zararlar ve riskler dikkate alınarak, 

biyogüvenlik talimatına uygun koşullarda mera ve otlakların yoğun 

olduğu bölgelerde yapılacak şekilde teşvik edilmelidir. 

Tavuk eti üretimi ihracat odaklı yapılmalıdır. İhracatın artırılmasında 

önemli rol oynayan lojistik altyapısının geliştirilmesine yönelik 

önlemler alınmalıdır. E-ihracat benzeri alternatif pazarlama stratejileri 

kullanılabilir. Müslüman bir ülke olmamız, diğer Müslüman ülkelere 

ihracat konusunda avantaj sağlamaktadır. Etçi tavuk üretim sektörü, 

hayvancılıkta ülkemizin dünyada rekabet edebildiği tek sektördür. 
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Mevcut pazarları geliştirirken yeni pazarlara da ihracat yapabilme 

hedefi güdülmelidir. 
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GİRİŞ  

Kavram olarak ulaştırmanın en genel anlamı insanların ve nesnelerin 

bir yerden başka bir yere taşınmasıdır (Öztürk, 2009:1). İnsanlığın var 

oluşundan günümüze kişiler seyahate çıkarak yer değiştirme eyleminde 

bulunmaktadır (Akın 2018:99). Ulaştırma, bir taraftan toplumların 

yapısal özelliklerine göre şekil alarak gelişirken diğer taraftan yarattığı 

faaliyet ortamı ve teknolojik gelişmeler sonucu gelişen ve bu gelişme 

sürecinde toplumları yapısal olarak etkileme özelliği taşıyan bir hizmet 

sektörüdür (Erdoğan, 2016:188). “İnsanlar ihtiyaçlarına rasyonel bir 

biçimde yaklaşarak ulaşmakta, kendisi ve eşyaları için bir yerden bir 

yere ulaşımının kısa sürede, verimli ve güvenli bir biçimde 

gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.” (Oral, Kırpık, 2019:50). 

Ulaştırma, dış çevreyle ilişki kurmada, mal, hizmet ve üretilip 

geliştirilen bilginin bir ortamdan başka bir ortama aktarılmasında, 

böylece de ülkelerin kalkınması ve gelişmesinde büyük oranda etkiye 

sahiptir (Oral, Kırpık, 2019:50; Deniz, 2016:137). Başka bir ifadeyle 

ulaşım faaliyetleri kişilerin, sağlık, eğitim, turizm, iş, ticaret vb. 

amaçlarla yer değiştirmesini sağladığı için yaşamsal faaliyet olma 

özelliğini taşımaktadır. Bir ülkenin veya bölgenin ulaşım ağlarının kara, 

hava, deniz ulaşımı vb. her alanda gelişmesi ekonomik ve teknolojik 

gelişmelerle ilişkilidir. Ulaştırmanın hem ekonomik ve teknolojik 

gelişmelere katkısı vardır hem de kendisi bu gelişmelerden 

etkilenmektedir (Aydın, Oral 2018:258). Ulaştırmada hedef, taşımanın 

mümkün olan en kısa zamanda ve en az masrafla yapılmasıdır (Öztürk, 

2009:1). Ulaştırma / taşıma sisteminin denizyolu, karayolu, demiryolu, 
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havayolu gibi farklı alt sistemleri geliştirilmiş ve bu alanda gelişmeler 

devam etmektedir (Deniz, 2016:137). 21. yüzyıl toplumunun 

yaşamında önemli bir yere sahip olan ulaştırma sistemi, ekonomik ve 

sosyal açıdan insan ihtiyaçlarının karşılanabilmesinde önemli roller 

üslenmiş çeşitli araçları bir araya getiren bir sistemdir. Geçmişten 

günümüze ulaştırma sistemindeki gelişmeler toplumsal alanda, 

sanayide ve ticarette yaşanan gelişmelerle paralellik göstermektedir 

(Meçik, 2012:23).  

Çalışmanın bir diğer konusu olan haberleşme toplumların 

medenileşmesinde ve bunu geliştirerek sürdürmesinde önemli etkiye 

sahiptir. İnsanlar ilk çağlardan itibaren duygu ve düşüncelerini 

başkalarına konuşarak aktarmışlardır. Haberleşme ihtiyacını gidermek 

için ateş, duman, ışık, ıslık çalma gibi farklı yöntemler geliştirmişlerdir. 

Dünyada yaşanan bilimsel gelişmelere paralel olarak haberleşmede de 

gelişmeler yaşanmıştır. Posta, telgraf, telefon vb. haberleşme alanında 

gerçekleştirilen teknolojik gelişmeler insan hayatına çeşitli konularda 

farklı kolaylıklar sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir (Subaşı & 

Bal, 2015: 68; Yurtoğlu, 2016:49). 

Ulaşım alanlarındaki gelişmelerle seyahatin hızlı ve konforlu bir 

şekilde yapılabilmesi,  iletişim alanında yaşanan gelişmeler günümüz 

ekonomileri için önemli olan turizm faaliyetleri içinde öneme sahiptir 

(Erkmen  &  Akın,  2018:202). 
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Görüldüğü gibi günümüzde ulaştırma ve haberleşme önemli bir yere 

sahiptir. Çalışmanın amacı 1964 yılında Türkiye, Pakistan ve İran 

arasında kurulan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı (RCD)’nın 

1964-1970 yılları arasında RCD üyesi üç ülkenin bölgede 

ulaştırma/taşıma ve haberleşmeyi geliştirmeye yönelik faaliyetlerini 

belirlemektir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Devlet 

Arşivleri Genel Müdürlüğü’ndeki belgelerde teşkilatın İngilizce resmi 

adı olan “Regional Co-operation for Development”in kısaltması 

“RCD” kullanıldığı için bu çalışmada da bu kısaltma kullanılmıştır.  

Teşkilatın Türkçe adının kısaltması “KİBİ”dir.  

1. KALKINMA İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI’NIN 

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞMEYİ GELİŞTİRME İŞBİRLİĞİ 
FAALİYETLERİ 

1.1. Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı (RCD)’nin 
Kuruluşu ve Teşkilatı 

 

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda dünyanın Doğu ve Batı bloğu olarak 

bölündüğü süreçte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 

yayılmacı politikalarına karşı Amerika Birleşik Devletleri çevreleme 

politikası başlatmış (Çelik, 2019: 176) ve bu doğrultuda “Kuzey Kuşağı 

Projesi”ni geliştirmiştir (Serbest, 2016: 404). Bu proje kapsamında 

1955 yılında Bağdat Paktı kurulmuştur (Milliyet Gazetesi, 24.02.1955: 

1) Paktın üyesi ülkeler Pakistan, Türkiye, Irak, İran, Pakistan ve 

İngiltere’dir (Erkmen, 20201148). 1958 yılında Irak Paktan ayrılınca 

Paktın adı Merkezi Anlaşma Teşkilatı (CENTO)’ olarak değiştirilmiş 
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(Dursun, 1991: 447) ve merkezi Bağdat’tan Ankara’ya taşınmıştır. 

CENTO’ya dönüşen Pakt kültürel, ekonomik ve teknik işbirliğini 

sürdürmüştür (Armaoğlu, 2010:638). Bu işbirliği ortamında Pakistan, 

İran ve Türkiye arasında iyi ilişkiler geliştirilmiştir. Pakistan, Türkiye 

ve İran’a “bölge dışı ülkelere ihtiyaç duyulmayacak bir iktisadi ve 

kültürel örgüt kurmayı” teklif etmiştir (Akdevelioğlu & Kürkçüoğlu, 

2009:804). Bu konu 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 

yapılan CENTO toplantısında üç ülke yetkilileri tarafından 

görüşülmüştür. Bu konu ile ilgili Ankara’da 18-19 Temmuz 1964 

tarihlerinde bir bakanlar toplantısı yapılmıştır (Öner, 1974354). 

Böylece 21 Temmuz 1964 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen zirve 

toplantısında Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı (RCD) 

kurulmuştur (Uçarol, 2006: 896). Türkiye’de, “Kalkınma İçin Bölgesel 

İşbirliği Teşkilatı” adıyla bilinen teşkilatın resmi adı “Regional Co-

operation for Development (RCD)”tir (Ertürk, 2001:265). 

RCD teşkilatının genel sekreterliği Tahran’da kurulmuştur. Üç ülkenin 

uzmanlarından oluşan genel sekreterlik RCD teşkilatının 

koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilmiştir. Teşkilatın başlıca 

organları yukarıdan aşağı doğru sıralandığında üç ülkenin dışişleri 

bakanlarının oluşturduğu “Bakanlar Konseyi”, üye ülkelerin planlama 

teşkilatı başkanlarının oluşturduğu “Planlama Konseyi” ve RCD’nin 

işbirliği alanlarıyla ilgilenen komiteler oluşturmaktadır. “Komiteler 

arasında “karayolları ve demiryolları”, “posta-telgraf ve 

telekomünikasyon”, “deniz ve hava nakliyatı”, “bankacılık ve sigorta”, 

“ortak amaçlı teşebbüsler”, “teknik işbirliği”, “ticaret”, “turizm” ve 
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“enformasyon” gibi ihtisas dallarında çalışmalar gösteren alt 

kuruluşlardan oluşmaktadır (Sayı: 46, Belge: 19, Temmuz 1968:  64-

65). RCD’nin çalışma şekline bakıldığında aşağıdan yukarı doğru 

faaliyet yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Buna göre Komiteler kendi 

alanlarında gerekli araştırmaları yaparak yapılması gerekenleri öneri 

şeklide hazırlayıp Planlama Konseyi’ne sunuyorlar. Planlama konseyi 

komitelerin önerilerini inceleyip rapor haline getiriyor ve bu raporu 

Bakanlar Konseyi’ne sunuyor. Bakanlar konseyi de hazırlanan raporu 

görüşerek yapılması gerekenler konusunda kararlar alıyor ve bu 

kararlar İngilizce hazırlanmış bir ortak bildiri ile yayınlıyor. 

Araştırmada, zaman zaman RCD, üyesi üç ülkenin devlet başkanlarının 

katıldığı zirve toplantıları yapıldığı da görülmüştür. 

1.2. RCD’nin 1964 Yılında Ulaştırma ve Haberleşme Faaliyetleri 

RCD, Bakanlar Konseyi ilk toplantısını Tahran'da, 15-16 Ekim 1964 

tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. Bu toplantıya Türkiye adına 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarı Memduh Aytür, Ticaret Bakanı Fenni İslimyeli ve Dışişleri 

Bakanlığı İktisadi İşleri Genel Sekreter Yardımcısı Kamuran Ürün ile 

diğer ilgili kişiler katılmıştır. İranlı ve Pakistanlı yetkililerin de yer 

aldığı toplantıya İran Başbakanı Hasan Ali Mansour başkanlık etmiştir 

(Dışişleri Belleteni, No: 1, Ekim 1964:50).  

Toplantıda hava, deniz nakliyatı, kara ve demiryolları, haberleşme 

araçları da görüşülmüştür.  Bakanlar Konseyi ilk toplantısında hava 

nakliyatı konusunda bir “Havayolu Şirketi” nin kurulmasını istemiş ve 
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Bölgesel Planlama Komitesini bu alanda gereken çalışmaları yapıp 

tamamlamakla, Hava Nakliyatı Komitesini de konu ile ilgili gereken 

raporları hazırlamakla görevlendirmiştir. Aynı şekilde deniz nakliyatı 

alanında da çalışmaların yapılması istenmiştir. Bakanlar Konseyi, 

Bölgesel Planlama Komitesi’nin karayolları ve demiryolları hakkındaki 

tavsiye kararlarını kabul etmiştir. Bunlar yapılırken RCD üyesi üç 

ülkeyi birbirine bağlayacak kara ve demir yollarının yapımına önem ve 

öncelik verilmesini istemiştir.  Bakanlar Konseyi ilk toplantısında 

haberleşme alanında posta, telgraf ve telekomünikasyon konusunu da 

görüşmüştür. Buna göre iletişim ağlarının geliştirilmesi, RCD 

bölgesinde posta ve telgraf ücretlerinin üç ülkenin dâhilinde uygulanan 

ücretler seviyesine indirilmesi ve telefon görüşmelerinden alınan 

ücretlerin büyük oranda indirime gidilmesi kararı alınmıştır (Dışişleri 

Belleteni, No: 1, Ekim 1964:51-52). 

 Birinci RCD Bakanlar Konseyi kararları doğrultusunda 2-7 Aralık 

1964 tarihleri arasında Karaçi’de (Pakistan) komite toplantıları 

yapılmıştır. Burada toplanan “Kara ve Demiryolları Komitesi” 

tarafından Bakanlar Konseyi’nin bu konuda aldığı kararlar incelenmiş 

ve Erzurum yolunun asfalt olarak tamamlanması konusunda güçlükler 

olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle bu yolun yapımı sürerken alternatif 

olarak "Ankara - Çerikli - Samsun - Trabzon - Aşkale- Erzurum - Ağrı 

- İran Hududu” yolunu ele alıp bu yolu 1967 yılına kadar tamamlama 

kararı almıştır. Bu yapılarak 1968 yılından evvel Ankara ile İran 

sınırında bir yol güzergâhını kullanıma açmak istenmiştir. Bu 

yapılırken iki ülke arasında yapımına başlanan direkt yolun yapımının 
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öncelikli olarak ve 1968 yılında tamamlanacak şekilde 

sürdürüleceğinin altı çizilmiştir. Komite demiryolu konusunu da 

görüşmüş ve Türkiye’yi ilgilendiren yönünü “Türkiye’yi İran’a 

bağlayan Muş -Tatvan -Van - Kotur hattının, Muş - Tatvan hattı” 

güzergâhının tamamlanıp işletmeye açıldığını belirtmiştir.  Hattın “120 

Km. uzunluğundaki Tatvan - Van – Kotur” bölümünün yapımına 1965 

iş mevsiminde başlanması ve 1968 Şubatında tamamlanmasının 

planlandığı bildirilmiştir. Bu toplantıda ayrıca karayollarında “yol 

evsafı, trafik özellikleri, çalışma ve tatbikat raporlarının şekli, ehliyet, 

transit trafiği, taşıt vergileri, yük kaideleri” gibi konularda yapılacak 

düzenlemeler için” karayolları eksperleri (uzmanları)” ile iletişimde 

olunması gerektiği kararı alınıştır.  

Demiryolları konusunda ise, yol standartları için Türkiye’nin kabul 

ettiği sistem olan “Union Internationale des chemin de fer” kurallarının 

uygulanması, transit nakliyatı konusunda Türkiye’de o dönem 

uygulanmakta olan “Avrupa sözleşmelerinin” yürürlüğe konması kararı 

alınmıştır. Ek olarak Türkiye’deki ve İran’daki demiryolu 

uzmanlarının, yer rezervasyonları, vagon mübadelesi (değişimi), hudut 

gümrük uygulamaları, demiryolu trafik işaretleri gibi konularda 

yapılacak düzenlemelere yönelik raporlar hazırlamaları istenmiştir. 

Türk Demiryolları Kuruluşu’nun Avrupa kuralları ve milletlerarası 

trafik konularında tecrübe sahibi olduğu belirtilmiş ve bu konuda İran 

demiryolcularının eğitilmesi tavsiye edilmiştir. “Kara ve Demiryolları 

Komitesi” ayrıca RCD bölgesinde sahip olunan demiryolu ve vagon 

imalat kapasitelerinden ortak olarak istifade edilebilmesi için üç 
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ülkenin fazla kapasiteleri ile ilgili bir rapor hazırlanması kararını 

almıştır. Posta, Telefon ve Telgraf (PTT) Komitesi ise ilk Bakanlar 

Konseyi kararları doğrultusunda posta tarifelerinde telefon ve telgraf 

ücretlerinde indirime gidildiğini belirtmiştir. Havayolu ile yapılan posta 

ücretlerinin üç ülkenin dâhili ücretleri seviyesine indirilmesi 

konusunun Havayolu Komitesinde incelenmekte olduğu bildirilmiştir. 

Türkiye’nin yaptığı teklif doğrultusunda paket posta ücretlerinin 

“Ottawa Paket Postaları Anlaşmasının 10. maddesine göre 

düzenlenmesinin” görüşülmesi kararı alınmıştır. “Ottawa Paket 

kararları uygulanırsa Türkiye- İran ve Pakistan arasında ücretler 

yeknesak olacak, buna karşılık, İran’dan transit esnasında alınan ilave 

ücretler dolayısıyla, Türkiye- Pakistan arasındaki ücretler daha yüksek 

olacaktır. Bu konuda yazışma yoluyla, Milli Posta idareleri arasında, 

tercihan müteakip Bakanlar Konseyi toplantısından önce anlaşmaya 

varılacaktır.” şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Komite, Ankara- 

Tahran - Karaçi - Ravalpindi arasında yarı otomatik telefon 

haberleşmesi sağlanması konusunun üç ülkenin PTT yönetimleri 

arasında görüşüleceğini bildirmiştir. Komite haberleşme alanında bu 

yapılacakların “Ankara- Tahran – Karaçi” telefon ve telgraf trafiğini 

artıracağı öngörüsüyle yeni yüksek frekanslı cihazlar alınması 

tavsiyesinde bulunmuştur. Konsey ayrıca 21 Temmuz 1965’te RCD’nin 

kuruluşunun birinci yılını doldurması sebebiyle üç ülkede hatıra pulu 

yayınlanmasını, Türkiye- İran sınırında (Kapıköy ve Bejirge) bir 

“Hudut Posta Merkezi” açılmasını tavsiye etmiştir. Komitede, peyk 

(uydu) haberleşme konusunu da görüşmüştür. Uydu yoluyla 

haberleşmenin Komitedeki İran ve Türk katılımcılar tarafında pahalı 
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bulunduğu bu nedenle konunun gerekirse üç ülkenin ilgili 

makramalarının ileriki günlerde görüşmeleri şeklinde tavsiye kararı 

alındığı bildirilmiştir (Dışişleri Belleteni, No: 1, Aralık 1964:58-60). 

RCD “Kara ve Demiryolları Komitesi” sini 1964 yılı sonunda aldığı 

tavsiye kararları bu şekildedir. 

1.3. RCD’nin 1965 Yılında Ulaştırma ve Haberleşme Faaliyetleri 

RCD Bölgesel Planlama Konseyi 13-14 Mart 1965 tarihleri arasında 

Pakistan’ın yeni başkenti İslamabad’da toplanmış, komite 

toplantılarında alınan tavsiye kararlarını incelemiş ve Bakanlar 

Konseyi’ne sunmak üzere rapor haline getirmiştir. 18-19 Mart 1965 

tarihleri arasında İslamabad’da ikinci toplantısını yapan Bakanlar 

Konseyi bu raporları inceleyerek karara bağlamış ve toplantı sonunda 

bir ortak bildiri yayınlamıştır. Ortak bildiride hava, deniz nakliyatı, 

ulaşım ve haberleşme konularına da yer verilmiştir (Dışişleri Belleteni, 

Sayı: 6, Mart 1965:7).  

Bakanlar Konseyi, Hava Nakliyat Komitesi’nin Mayıs 1965’te 

Türkiye’de bir toplantı yapıp konu ile ilgili teklifleri görüşmesini 

istemiştir. Deniz Nakliyatı konusunda kararlar alınmıştır. Buna göre; 

RCD bölgesinde çalışmak üzere Türkiye, Pakistan ve İran deniz 

nakliyat şirketleri arasında bir “konferans” tesis edilecektir. Konferansa 

kamu ile birlikte özel sektör de katılabilecektir. Bunun için önce 

“Amerikan Federal Denizcilik Komisyonunun” onayı alınacaktır. 

Konferansa iştirak hisseleri üç ülkenin Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) ile ticaret hacmine göre Türkiye yüzde 35, Pakistan yüzde 50 ve 
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İran yüzde 15 olarak belirlenmiş, bu hisselerin her yıl gözden 

geçirilmesi ve konferansın en geç 1 Ocak 1966’da faaliyete geçirilmesi 

için gerekenlerin yapılması kararı alınmıştır. Üç hükümetin ileride 

Kuzey Afrika ülkeleriyle serbest hatlarda faaliyete geçilmesi için bir ön 

mutabakat yapması istenmiştir. Ayrıca “Her ülkenin iştirak hissesi 

halen taşımakta olduğu miktardan daha az olmayacak ve bu payın 

takriben yüzde 80'inin mümkün olduğu ölçüde bu ülke gemileri ile 

taşınmasına gayret edilecektir. Bakiye, diğer iki ülkenin mal sahibi ülke 

limanlarına sefer yapan gemileri ile taşınacaktır.” kararı alınmıştır. 

Bayrak gruplarının her birinin kendi payına düşeni taşımaktan sorumlu 

olduğu, bir bayrak gurubu gemi kiralayamazsa konferansın ona gerekli 

kiralamayı sağlayacağı, bunda kar-zarar konusunun konferans üyeleri 

tarafından hisseleri oranında yüklenileceği, konferans üyelerinin gemi 

kiralamayan üyeye ceza verebileceği şeklinde kararlar alınmıştır.  RCD 

ülkelerinin yeni gemi yapmaları halinde “evsaf listelerinin 

hazırlanması, ihzari planlarının yapılması inşaat nezareti” gibi 

konularda “Türk Gemi Mühendisleri Odası” uzmanlarından destek 

almaları kararı alınmıştır (Dışişleri Belleteni, Sayı: 6, Mart 1965: 8-9). 

RCD Bakanlar Konseyi’nin ikinci toplantısında kara ve demir yolu 

konusunda yeni kararlar alınmıştır. Buna göre Türkiye’nin, “üç ülkeyi 

bağlayan karayolunun Karadeniz sahilinden Trabzon ve Samsun 

üzerinden Ankara'ya ulaşması ve Sivas üzerinden geçen bağlantının 

geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmesi” daha önce komite 

tarafından belirlendiği şekliyle kabul edilmiştir. Ayrıca, Ankara – 

Tahran -  Karaçi karayolunun tamamlanmayan ve bozuk olan 
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kısımlarında yapılan çalışmaların 1968 yılına kadar tamamlanması 

kararı alınmıştır. Demiryolları konusunda ise Türkiye-İran demiryolu 

irtibatının yapımının memnuniyet verici düzeyde gittiği belirtilmiş ve 

demiryolu inşaatına önem verilmeye devam edilmesi istenmiştir. 

Teknik konular ve işletme meseleleri konusunda uzman grupların bilgi 

alışverişi yapmasından sonra üç ülkenin karayolu mühendislerinin 

oluşturduğu bir uzman grubun çalışmalarda bulunması kararı 

benimsenmiştir. Demiryolu vagon yapımı konusunda hazırlanan 

raporların “Ortak Amaçlı Teşebbüsler Komitesi” tarafından 

incelenmesi, TCDD’nin sahip olduğu “Avrupa Demiryolu” 

tecrübesinden İran Demiryolu personelinin faydalanabilmesinin 

sağlaması gibi kararlar alınmıştır (Dışişleri Belleteni, Sayı: 6, Mart 

1965:10). 

Haberleşme konusunda Bakanlar Konseyi, komitenin önerileri 

doğrultusunda “21 Temmuz’da bir hatıra pulu neşredilmesi, paket 

postaları ücretlerinin “Ottawa Paket Postaları Anlaşması”nın onuncu 

maddesine uygun hale getirilmesi kararlaştırılmış, İran-Türkiye 

sınırında Kapıköy ve Bajirge’de hudut postahaneleri kurulması 

mevzuunun incelenmesi” kararı almıştır. Haberleşmede ayrıca “Ankara 

– Tahran – Karaçi, Micro - wave sisteminin” faaliyete geçirilmesinden 

sonra üç başkent arasında yarı otomatik santral bağlama imkânının 

sağlanması, İran’ın, Türkiye-Pakistan telgraf ve telefon transit trafiğine 

yetecek teknik imkânları ve ilave teçhizatı sağlama tedbirlerini alması 

öngörülmüştür (Dışişleri Belleteni, Sayı: 6, Mart 1965:10-11). 
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RCD Bakanlar Konseyi üçüncü toplantısını Ankara’da 21-23 Temmuz 

1965 tarihleri arsında yapmıştır. Konseyin açılış toplantısına Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanı Suat Hayri Ürgüplü başkanlık ederken diğer 

toplantıların başkanlığını Türkiye Dışişleri Bakanı Hasan Esat Işık 

yapmıştır. Toplantıda Pakistan heyetine Pakistan Dışişleri Bakanı 

Zulfikar Ali Butto, İran heyetine İran Dışişleri Bakanı Abbas Aram 

başkanlık etmişlerdir. Bakanlar Konseyi’nin bu üçüncü toplantısı, 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Pakistan 

Cumhurbaşkanı Eyüp Han ve İran Cumhurbaşkanı Muhammed Rıza 

Pehlevi’nin ortak kararla RCD’yi kurmalarının birinci yıldönümü ile 

aynı güne denk gelmiştir. Toplantı sonunda RCD faaliyetleri hakkında 

bir ortak bildiri yayınlanmıştır (Dışişleri Belleteni, Belge 14; Sayı: 10, 

Temmuz 1965:38-39). 

 Ortak bildiride hava nakliyatı konusunda komite toplantılarının 

yapıldığı ve yenilerinin yapılacağı belirtilmiştir. Konsey tarafından, 

Hava Nakliyat Komitesi’nin bir “havayolu idaresi” kurması ve diğer 

konuların incelenmesi çalışmalarının kesin sonuçlara bağlanması 

kararının alındığını ifade edilmiştir. Ortak bildiride deniz nakliyatı 

alanında “Ortak Denizcilik Konferansı”nın kurulmasının bu alanda 

atılan önemli adımlardan bir olduğu belirtilmiştir. Konsey, Ortak 

Denizcilik Konferansının statüsünü kabul etmiş ve Konferansa “RCD 

Denizcilik Hizmetleri” adını vermiştir. Konferansta Pakistan’ın yüzde 

50, Türkiye’nin yüzde 35, İran’ın ise yüzde 15 hissesi olacağı, 

Konferansın RCD bölgesi ile ABD hattı üzerinde çalışacağı ve 

merkezinin İstanbul olacağı açıklanmıştır. Bakanlar Konseyi kara ve 
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demiryolu konusunda daha önce alınan kararlar doğrultusunda 

çalışmaların başlatıldığını bildirmiştir (Dışişleri Belleteni, Belge 14; 

Sayı: 10, Temmuz 1965: 40, 43).  Ortak bildiride haberleşme konusuna 

yer verilmediği görülmüştür. Ortak bildirinin sonunda RCD 

kapsamında yapılan işbirliğinin bölgenin daha fazla gelişmesini, 

refahının artmasını ve RCD üyelerinin bölgesel ve uluslararası 

çerçevede kendi kendine yeterliliğine ulaşmasını sağlayacağına 

inanıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca RCD kapsamında yapılanların RCD 

bölgesinde yaşayan 150 milyon insanın üzerinde izler bırakacağı 

öngörüsünde de bulunulmuştur (Dışişleri Belleteni, Belge 14; Sayı: 10, 

Temmuz 1965:43).  

 1.4. RCD’nin 1966 Yılında Ulaştırma ve Haberleşme 
Faaliyetleri 

RCD Balanlar Konseyi’nin 3-4 Şubat 1966 tarihlerinde İslamabad’da 

gerçekleştirdiği dördüncü toplantısı sonunda yayınlanan ortak bildiri 

tespit edilememiştir. Toplantı sonunda Türkiye’ye dönen Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangil basına yaptığı açıklamada RCD 

nakliyat hattının faaliyete geçmekte olduğundan söz etmiştir. Bakan, 

Konseyin, yukarıda bahsedilen ve ABD ile RCD bölgesi arasında 

işleyecek olan hat çalışmalarının başka çalışmalara örnek teşkil edecek 

mahiyette olduğunu belirtmiştir (Dışişleri Belleteni, Sayı: 17, Şubat 

1966:52-53). 

RCD’nin beşinci Bakanlar Konseyi toplantısı Tahran’da 20-21 Mayıs 

tarihleri arasında yapılmıştır.  Toplantı sonunda yayınlanan ortak 
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bildiride ulaşım ve haberleşmeye de yer verilmiştir. Konsey 

açıklamasında, RCD ülkelerinin üç havayolu şirketinin karşılıklı 

birbirlerini genel acentası tayin etmeleri konusunda gerekli çalışmaların 

başlatıldığını bildirmiştir. Konsey, PIA’nın Pakistan’da İranair’in, 

İranair’in İran’da Türk Hava Yolları’nın (THY), THY’nin ise 

Türkiye’de PIA’nın genel satış acentası olduğunu belirtmiştir. Konsey 

ayrıca İranair’in İran’da PIA’nın, Pakistan’da THY’nin ve THY’nin 

Türkiye’de İranair’in genel satış acentalığına tayin edilmelerinin kısa 

sürede tamamlanacağını bildirmiştir. Hava nakliyatında bunlara 

ilaveten, adı geçen üç havayolu şirketinin belirttiği hatlarda “ses-altı 

veya ses-üstü uçaklarla nakliyat” konusunda işbirliğini geliştirmeleri 

için etütler yapılmakta olunduğu belirtilmiştir. Bakanlar Konsey üç 

ülke arasında denizcilik hizmetlerini geliştirmeye yönelik yaptığı 

açıklamada, “RCD Denizcilik Hizmetleri”nin kararlaştırıldığı gibi 1 

Haziran 1966 tarihinde bölge içinde faaliyete başlayacağını belirtmiştir. 

Pakistan’ın ticaret gemilerinde Türk personelden kaptan ve makinist 

istihdam etmeyi kabul ettiği ve bu konuda Türkiye’deki ilgili dairelerle 

birlikle hareket ettiği belirtilmiştir. Kara ve demiryolu işbirliği 

çalışmaları ile ilgili yapılan açıklamada RCD üyesi üç ülkenin 

hükümetlerinin bu konuda çalışmakta oldukları bildirilmiştir.  Konu ile 

ilgili belirlenen hedef olan 1968 yılına kadar programa alınan bütün 

kara yollarının asgari standartlarda tamamlanması için hükümetlerin 

gerekenleri yapmasının tavsiye edildiği bildirilmiştir. Konsey ayrıca, 

uluslararası trafiğin kolaylaştırılması için Avrupa ülkelerinde kullanılan 

uluslararası sistemi esas alan bir yol işaretleri sisteminin uygulamaya 

konulmasının gerekli olduğunu kabul ettiğini beyan etmiştir. Konsey 
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yukarıdakilere ek olarak, İran-Türkiye demiryolu bağlantısı 

tamamlanınca ortaya çıkacak olan işletme ve diğer konulardaki 

sorunları halledebilmek için Demiryolu uzmanlarının belirttiği 

tavsiyeler doğrultusunda çalışmalar yapma kararı alındığını 

belirtmiştir. Ortak bildiride, posta ve telekomünikasyonla ilgili İstanbul 

zirvesinde alınan kararların hemen hemen hepsinin uygulamaya 

konulduğu belirtilmiştir. Bu konuda özellikle RCD bölgesinde telgraf 

ve telefon ücretlerinin yeknesak seviyeye indirildiği kaydedilmiştir. 

Normal posta ve telekomünikasyon ücretlerinde yapılacak indirimlerle 

de bölge halkı arasında haberleşmenin daha da kolaylaşacağı 

öngörüsünde bulunulmuştur (Dışişleri Belleteni, Sayı: 20, Belge 13, 

Mayıs 1966:78, 82- 83.). 

1.5. RCD’nin 1967 Yılında Ulaştırma ve Haberleşme Faaliyetleri 

RCD Bakanlar Konseyi altıncı toplantısını Ankara’da 23-24 Ocak 

1967’de gerçekleştirmiştir. Toplantıda, İran heyetine İran Dışişleri 

Bakanı Ardeşir Zahidi, Pakistan heyetine Pakistan Dışişleri Bakanı 

Şerifüddin Pirzade başkanlık etmişlerdir (Dışişleri Belleteni, Sayı: 28, 

Ocak, 1967: 38). Başkanlığını Dışişleri Bakanı Çağlayangil ’in yaptığı 

toplantı sonunda yayınlanan ortak bildiride taşıma, ulaşım ve 

haberleşmeye yer verilmemiş (Dışişleri Belleteni, Sayı: 28, Belge 23, 

Ocak 1967: 89-91), ancak toplantı sonunda yapılan konuşmalarda 

konudan söz edilmiştir. Buna göre kara ve demiryolları, hava nakliyatı 

ve telekomünikasyon projelerinin gerçekleştirilmesinde etkili 

gelişmeler olduğu, denizcilik hizmetlerinin geliştirilmesi için daha çok 

gayret gösterilmesi gerektiği, RCD için haberleşmenin geliştirilmesinin 
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önemli olduğu üzerinde durulmuştur (Dışişleri Belleteni, Sayı: 28, 

Belge: 22, Ocak 1967:86). 

RCD Denizcilik Servisi’nin kuruluşunun birinci yıldönümünde yapılan 

açıklamada, Servisin, RCD anlaşması çerçevesinde kurulduğu, bir yıl 

içinde Türkiye ile Pakistan arasında iki istikamette 22 sefer yapıldığı bu 

seferlerin 9’unda Türk, 13’ünde Pakistan gemilerinin yük taşıdığı 

belirtilmiştir. RCD ülkelerinde ticaretin gelişmesi oranında bu sayıların 

artacağı ifade edilmiştir. “Direkt RL denizcilik hizmetleri, bölgelerarası 

ticareti geliştirmek için engellerin çoğunu ortadan kaldırmıştır. Şimdi 

ticaret bu fırsattan istifade etmelidir” denilmiştir (Dışişleri Belleteni, 

Sayı: 32, Mayıs 19678). 

RCD Bakanlar Konseyi yedinci toplantısını İslamabad’da 10-11 

Ağustos tarihleri arsında yapmıştır. Konsey toplantı sonunda 

yayınladığı ortak bildiride taşıma, ulaşım ve haberleşmeden de söz 

etmiştir. RCD denizcilik hizmetlerinin ABD ile RCD bölgesine 

bağlanan hatlarda memnuniyet verici bir şekilde faaliyet yürüttüğü 

tekrar edilmiş ve Konsey’in bu konuda önemli kararlar aldığı 

belirtilmiştir. Hava nakliyatı konusunda yukarıda sözü edilen 

çalışmaların 1967 yılının sonunda tamamlanıp uygulamaya konulacağı 

belirtilmiştir.  Karayolları ve demiryolu konusunda çalışmaların planlar 

doğrultusunda devam ettiği bildirilmiştir.  Tahran-Kerman demiryolu 

hattı tamamlanınca İran’ın bu hattı Zahedan’a kadar uzatma kararı 

aldığı, Quetta - Zahedan demiryolunun kısa zamanda hizmete açılacağı 

belirtilmiştir. Haberleşme konusunda “posta ve telekomünikasyon 

vasıta sistemlerinin” geliştirilmesi için gerekenlerin plan dâhiline 
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alındığı beyan edilmiştir (Dışişleri Belleteni, Sayı: 35, Belge: 2, 

Ağustos 1967:34, 40-41). 

28 Temmuz 1967’de RCD üyesi üç ülkenin devlet ve hükümet 

başkanları İran’ın Ramsar şehrinde yaptıkları toplantıda ortak 

faaliyetlerin daha çok kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirtmiş ve bunun 

için bir çalışma grubu kurulması kararı almıştır. Bunun üzerine 

İslamabad’da toplanan yedinci RCD Bakanlar Konseyi toplantısında, 

üç ülkenin planlama kuruluşlarının başkanlarının yönetiminde bir 

çalışma gurubu oluşturulmuş ve grup çalışmalarına başlamıştır. Bu 

Grup, 4 Kasım 1967 tarihinde Tahran’da toplanmış ve önce RCD 

kuruluşu üzerinde çalışmalar yaparak ihtisas komitelerinin sayısını 

azaltma yoluna gitmiştir. Böylece Eski “Hava Nakliyatı”, Denizcilik, 

Kara ve Demiryolu Nakliyatı, Posta ve Telekomünikasyon” komiteleri 

birleştirilerek “Ulaştırma ve Haberleşme Komitesi” adını almıştır 

(Dışişleri Belleteni, Sayı: 41, Belge: 3, Şubat,  1968:37, 39). 

 

1.6. RCD’nin 1968 Yılında Ulaştırma ve Haberleşme Faaliyetleri 

RCD Bakanlar Konseyi sekizinci toplantısını 14-15 Nisan 1968 

tarihlerinde Tahran’da gerçekleştirilmiştir (Dışişleri Belleteni, Sayı: 43, 

Nisan 1968: 6). Toplantıda Türk heyetine Dışişleri Başkanı İ. Sabri 

Çağlayangil ve Pakistan heyetlerine Pakistan Dışişleri Bakanı S. 

Şerifuddin Pirzade başkanlık etmişlerdir. Toplantı İran Dışişleri Bakanı 

Ardeşir Zahidi’nin başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonunda 

yayınlanan ortak bildiride taşıma, ulaşım ve haberleşmeye de yer 
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verilmiştir. Hava nakliyatı konusunda önceden alınan karalar ve yapılan 

çalışmalar sonucunda üç ülkenin üç havayolunun birbirlerini satış 

acentası olarak tayin etmeleri konusunda “Genel Satış Acenteliği 

Anlaşması”nın tamamlanarak uygulamaya konduğu belirtilmiştir. 

İranair ve PIA arasında yapılan “pooling” hazırlıklarının da yakında 

sonuçlanacağı ifade edilmiştir. Ayrıca RCD bölgesi hatlarında sefer 

yapan milli hava yolları uçaklarına RCD uçuş numaraları verilmesinin 

kararlaştırıldığı belirtilmiştir. Ortak bildiride, üç üye ülkeye karayolu 

bağlantılarının tamamlanması çağrısı yapıldığı ve üç üye ülkenin 

gerekli tedbirleri alarak RCD karayolunun 1968 yılı sonu veya ona 

yakın bir tarihte tamamlanmasını sağlamaları istendiği belirtilmiştir. 

Demir yolu konusunda da Türkiye ile İran arasındaki demiryolu 

yapımının belirlenen tarihe uygun olarak yürütüldüğü ve 6 Kasım 

1967’de Quetta - Zahidan arasında tren seferlerinin başladığı 

bildirilmiştir. Deniz nakliyatı alanında; yüklerin RCD Denizcilik 

Hizmetine devri için gerekenlerin yapıldığı, İran Denizyollarının kısa 

süre içinde RCD denizcilik hizmetine katılacağı kaydedilmiştir. 

Haberleşme konusunda bölge içi posta ve telekomünikasyon sisteminin 

ıslahı konusunda üç üye ülkede geniş tedbirler alındığı, “operator trunk 

dialling” sisteminin, Ankara-Tahran- Karaçi arasında “tecrübe 

mahiyetli” tesis edilmesi kararı alındığı bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 

gece görüşmeleri için indirimli telefon ücretinin uygulanması kararı 

alındığı bildirilmiştir (Dışişleri Belleteni, Sayı: 43, Belge: 22, Nisan 

1968:76, 81-82). 
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RCD’nin dokuzuncu bakanlar konseyi toplantısı Ankara’nın ev 

sahipliğinde 4-6 Aralık tarihlerinde Ankara’da toplanmıştır. Toplantı, 

Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın mesajının okunması ve 

Başbakan Demirel’in yaptığı konuşma ile açılmıştır (BCA, 30-18-1-

2/228-89-7/09.12.1968/1, 2; Dışişleri Belleteni, Sayı: 51, Aralık1968: 

13). Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ‘in başkanlığında 

yapılan toplantıda, Pakistan’ı Dışişleri Bakanı Arshad Husain ve 

Planlama Komisyonu Başkanı ve Planlama ve İktisadi işlerle görevli 

Bakan M. M. Ahmad temsil etmişlerdir. Üye ülkelerden İran’ı temsilen 

Dışişleri Bakanı Ardeshir Zahedi ve Devlet Bakanı Dr. Kazemzadeh 

katılmışlardır. Konseyde, RCD bölgesinde dikkate değer bir 

kalkınmanın gerçekleştiği ve bunun memnuniyet verici olduğu 

bildirilmiştir. Bunun, İran Şehinşahı, Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet 

Sunay ve Pakistan Cumhurbaşkanı Mareşal Eyup Han’ın “kararlı ve 

basiretli liderlikleri altında” gerçekleştiği vurgulanmıştır. Konsey 

toplantısı sonunda yayınlanan ortak bildiride “Ulaştırma ve Muhabere” 

konusunda yapılanlara yer verilmiştir. Haberleşme alanında, Ankara 

Tahran - Karaci arasında “Operatör Trunk Dialling sisteminin tesis 

edildiği” ve üye devletlerin arasında gece görüşmeleri için indirimli 

telefon ücretlerinin uygulamaya konulması kararının uygulamaya 

konulduğu bildirilmiştir. Karayolu alanında yapılanların belirlenen 

tarihlerde tamamlanmasının istendiği belirtilmiştir. Demiryolu 

inşaatının ise plana uygun bir şekilde devam ettiği ifade edilmiştir. 

RCD’nin denizcilikle ilgili faaliyetlerinin hem bölgeler arasında hem 

de bölge içinde hızla geliştiği kaydedilmiştir. Hava nakliyatı konusunda 

ise daha kapsamlı bir işbirliği yapılmasına ihtiyaç olduğu 
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vurgulanmıştır (Dışişleri Belleteni, Sayı: 51, Belge: 5, Aralık 1968:57, 

61). 

1.7. RCD’nin 1969 Yılında Ulaştırma ve Haberleşme Faaliyetleri 

RCD’nin Bakanlar Konseyi onuncu toplantısını 25-26 Haziran 1969 

tarihleri arsında İslamabad’da Pakistan Cumhurbaşkanlığı Kabine üyesi 

S. M. Ahsan'ın başkanlığında gerçekleştirmiştir. Bu toplantının İran’ın 

Ravalpindi şehrinde yapılmasının kararlaştırıldığı ancak değişikliğe 

gidildiği görülmektedir (BCA, 30-18-1-2/237/48/18.07.1968/1).  

Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Çağlayangil, İran’ı Dışişleri Bakanı Zahedi 

temsil etmişlerdir. Toplantı sonunda yayınlanan ortak bildiride 

ulaştırma ve haberleşme alnındaki işbirliğinin memnuniyet verici 

düzeyde sürdüğü vurgulanmıştır. Bildiride karayolunun üye ülkeler 

arasında nispeten ucuz ve önemli olduğu ifade edilmiş ve üç ülkenin 

mühendislerinin 1969 yılının Eylül ayında bir araya gelip RCD 

Karayolu üzerinde Karaçi’den Ankara’ya yolculuk yapmaları ve bu yol 

boyunca yapılması gerekenleri tespit etmeleri kararlaştırılmıştır. Üye 

ülkelerin ilgili kuruluşlarına RCD Karayolu’nun kısa zaman içinde ve 

istenen düzeyde tamamlanması istendiği bildirmiştir. Türkiye-İran 

demiryolu bağlantısının 1970 yılının ikinci yarısında işletmeye 

açılacağı, iki ülkenin teknik ve ekonomik uzmanlarının Tebriz’de 1969 

Eylül’ünde toplanıp söz konusu demiryolunun bitmeyen kısımlarını ve 

alınacak tedbirlerini belirlemelerinin istendiği zikredilmiştir.  Ortak 

bildiride İran - Pakistan Demiryolu bağlantısının “Kashan - Yazd – 

Kerman bölümünün 1970 yılında işletmeye açılacağının ve Kerman – 

Zahidan” hattının birinci kısmının İran tarafından inceleneceğinin 
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memnuniyet verici gelişmeler olduğu belirtilmiştir. “Quetta - Zahidan” 

arası demiryolunun trafiğe açık halinin devam ettiği bildirilmiştir. 

Denizcilik konusuna da değinen Bakanlar Konseyi, RCD Denizcilik 

Hizmetinde başarılı gelişmelerin yaşandığı ve “İran'da Arya Milli 

Deniz Nakliyat Şirketinin” kurulmasının memnuniyet verici olduğu 

ifade edilmiştir. Ayrıca Karaçi zirvesinde alınan karar doğrultusunda üç 

ülkenin temsilcilerinin Ağustos 1969’da bir araya gelerek bir “ortak 

deniz nakliyat şirketi” kurmayı görüşecekleri beyan edilmiştir. Bütün 

bunlara ilaveten havayolu çalışmalarının da sürdüğü görülmektedir. 

Ortak bildiride, RCD üyesi ülkelerin “havayolları şirketleri 

başkanlarının büyük sesaltı ve sesüstü uçakları işleteceksek” ortaklaşa 

bir milletlerarası şirket kurulması çalışmalarının hızlandırılmasının 

istendiği belirtilmiştir. RCD havayolunun belirlenecek hatlarda 

çalışacağı ve “PIA, mahiyetlerini muhafaza edeceği” beyan edilmiştir 

(Dışişleri Belleteni, Sayı: 57, Belge: 11, Haziran 1969:67-68, 72-73). 

RCD Bakanlar Konseyi 1969 yılının 27-28 Aralık tarihleri arsında on 

birinci toplantısını Tahran’da gerçekleşirmiştir. Konseye İran Dışişleri 

Bakanı Ardeshir Zahedin başkanlık etmiştir. Türkiye’yi temsilen 

Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Pakistan’ı temsilen de Tarım ve Çalışma 

Bakanı Mahmoud Haroon katılmıştır. Toplantı sonunda açıklanan ortak 

bildiride telekomünikasyon ve posta alanlarında yapılan işbirliğinin 

başarılı bir şekilde devam ettiği belirtilmiştir. RCD bölgesinde Ekim 

1969’dan itibaren İran’ın Asadabad’da ilk yer istasyonunu faaliyete 

geçirdiği belirtilerek Konsey tarafından tebrik edilmiştir. Ayrıca 

“İran’ın Türkiye’ye Asadabad’daki Yer İstasyonu vasıtası ile Ankara- 
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New York arasında bir telefon hattı kiralaması” konusunda iki 

hükümetin bir anlaşma yaptığı belirtilmiştir. Karayolu konusuna da 

değinilen ortak bildiride, daha önce alınan karar doğrultusunda üç 

ülkenin karayolu mühendisleri tarafından oluşturulan grubun RCD 

Karayolu etüt kararları dikkate alınarak karayolu çalışmalarının gözden 

geçirildiği ve karayolu çalışmalarının bir an önce tamamlanmasının ve 

bunun için gereken kaynakların sağlanmasının istendiği ifade 

edilmiştir. İran-Türkiye arsında inşaatı süren demiryolunun 1970 

yılında tamamlanacağı belirtilmiştir. RCD Denizcilik Hizmetlerinin ise 

bölge içinde ve bölgeler arsındaki deniz hatlarında faaliyetlerini 

artırmaya devam ettiği ifade edilmiştir. “South Shipping Lines İran 

Denizcilik Şirketinin” RCD Denizcilik Hizmetlerine katılmasının 

memnuniyetle karşılandığı ifade edilmiştir. “İran Hava Yolları ile 

Pakistan Hava Yollarının Karaci – Tahran Sektörü trafiğinde Pool teşkil 

etmesi üzere” Temmuz 1969’da bir anlaşma yaptıkları belirtilmiştir 

(Dışişleri Belleteni, Sayı: 63, Belge: 19, Aralık 1969:89, 92-93). 

1.8. RCD’nin 1970 Yılında Ulaştırma ve Haberleşme Faaliyetleri 

RCD üyesi ülkelerin devlet başkanları Cevdet Sunay, Rıza Pehlevi, Ağa 

Muhammed Yahya Han ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman 

Demirel, İzmir’de 6-7 Mayıs 1970 tarihlerinde bir zirve toplantısı 

gerçekleştirmişleridir. Zirvede üç ülkenin dışişleri bakanları da yer 

almıştır. Zirvede görüşülen konular içinde hava taşımacılığına da yer 

verilmiştir. Bir hava şirketi kurulması için Karaçi Zirve Konferansı’na 

atıfla ses-altı ve ses-üstü (sub-sonic ve süper- sonic) uçakların müşterek 

işletilmesi konusunun hızlı bir şekilde araştırılması kararı alınmıştır. Üç 
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ülkenin milli hava şirketlerinin alınan kararlar doğrultusunda aralarında 

oluşturdukları işbirliğini diğer alanlara da aktarmaları için çalışılması 

istenmiştir (Dışişleri Belleteni, Sayı: 68, Belge: 6, Mayış 1970:46-48). 

RCD Bakanlar Konseyi, on ikinci toplantısını 3 Temmuz 1970’te 

Bursa’da Türkiye Dışişleri Bakanı Çağlayangil’in başkanlığında 

gerçekleşmiştir. Konseye Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başbakanı birer 

mesaj göndermişlerdir (Dışişleri Belleteni, Sayı: 70, Temmuz 1970: 

11). Konseyde, Pakistan heyetine Ticaret Bakanı Ahsanul Haque, İran 

heyetine ise Dışişleri Bakanı Ardeshir Zahedi başkanlık etmişlerdir. 

Toplantılarda RCD Genel Sekreteri Massarrat Husain Zuberi de yer 

almıştır. Toplantı sonunda yayınlanan ortak bildiride haberleşme ve 

posta alanında işbirliğinin istenilen seviyede sürdüğü bildirilmiştir. 

Hava ulaşımı konusunda İzmir zirve toplantısında bu konu ile ilgili 

alınan karara değinilmiştir. Ve orada alınan kararlar doğrultusunda 

çalışmalara başlanılacağı bildirilmiştir. Ayrıca, İzmir Zirvesi kararının 

uygulanmasının imkânlarını araştırmak daha önceki bölümlerde sözü 

edilen üç hava yolu şirketinin başkanlarının bir toplantı düzenlemeleri 

ve konuyu görüşmeleri kararı alınmıştır. Konseyin ortak bildirisinde 

karayolu ulaşımına da değinilmiş ve Ankara, Tahran ve Karaci’yi 

birbirine bağlayacak karayolu inşaatının tamamlanması için üye 

ülkelerin hükümetlerinin ihtiyaç olan kaynağı aktarmaları istenmiştir. 

Burada bir ekonomik sıkıntı yaşandığı anlaşılmaktadır. Kaynak 

aktarılması konusu daha önceki toplantılarda da dile getirilmiştir. 

Demiryolu hakkında ise yapımı devam eden Türk- İran demiryolu 

bağlantısının 1970 yılı sonunda işletmeye açılacağı tekrar belirtilmiştir 
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(Dışişleri Belleteni, Sayı: 70, Belge: 4, Temmuz 197039, 42-43). 1970 

yılının İkinci, Konsey’in on üçüncü toplantısı tespit edilememiştir. 

RCD çalışmalarını 1979 yılına kadar sürdürmüştür. 

SONUÇ  

Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) 1964 yılında Türkiye, İran ve 

Pakistan’ın birlikte kurduğu bir teşkilattır. RCD, koordinasyonunu 

sağlayan ve Tahran’a yerleşmiş bir sekretarya sahip olmuştur. Teşkilat, 

çalışmalarını kurduğu komiteler, Planlama Teşkilatı ve Bakanlar 

Konseyi ile yürütmüştür. Zaman zaman üç ülkenin devlet yetkililerinin 

katıldığı zirve toplantıları da düzenlenerek teşkilatın çalışmaları gözden 

geçirilmiştir. 1979 yılına kadar faaliyetlerini sürdüren RCD, söz konusu 

yıl İran’da gerçekleşen devrim sonrası İran’ın üyelikten çekilmesi ile 

kapanmıştır. 

RCD, kuruluşunun ardından ulaştırma/taşıma alanında bir havayolu 

şirketi kurulması ve benzer şekilde deniz nakliyatı alanında da 

çalışmalar yapılması kararı almıştır. Üye üç ülkeyi birbirine bağlayacak 

kara ve demir yollarının yapımını planlamıştır. Çalışmalar içinde 

uluslararası trafiğin kolaylaştırılması için Avrupa ülkelerinde kullanılan 

uluslararası sistemi esas alan bir yol işaretleri sisteminin uygulamaya 

konulmasına yer verilmiştir. RCD, ihtisas komitelerinin sayısını 

azaltma yoluna giderek 1967 yılında Hava Nakliyatı, Denizcilik, Kara 

ve Demiryolu Nakliyatı, Posta ve Telekomünikasyon komiteleri 

“Ulaştırma ve Haberleşme Komitesi” adı ile bir çatı altında toplamıştır. 
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Karayolu hakkında yapılan çalışmalara bakıldığında; Erzurum 

karayolunun asfaltlanması ve 1964 yılında çalışmalarına başlanan 

Ankara - Çerikli - Samsun - Trabzon - Aşkale- Erzurum - Ağrı - İran 

Hududu yolunun 1967 yılına kadar tamamlanması planlanmıştır. 

Teşkilatın kurulmasıyla çalışmalarına başlanan Türkiye’yi İran’a 

bağlayan Muş -Tatvan -Van - Kotur hattının, Muş - Tatvan hattı 

güzergâhı kısa sürede tamamlanmış ve kalan kısmının 1965 yılında 

tamamlanması kararı alınmıştır. 1965 yılında Türkiye’nin, üç ülkeyi 

birbirine bağlayan karayolunun Karadeniz sahilinden Trabzon ve 

Samsun üzerinden Ankara'ya ulaşması ve Sivas üzerinden geçen 

bağlantının geliştirilmesi için çalışmalar sürdürülmüştür. Ankara – 

Tahran -  Karaçi karayolunun tamamlanmayan ve bozuk olan 

kısımlarında yapılan çalışmaların 1968 yılında tamamlanması kararı 

alınmıştır. Buna benzer şekilde diğer iki ülke de kendi bölgelerinde 

yapılan planlar doğrultusunda üç ülkeyi birbirine bağlayacak şekilde 

karayolu yapımı çalışmaları sürdürmüşlerdir. Ancak çalışmalar 

planlanan zamanlarda tamamlanamamış hep bir sonraki tarihe 

ertelenmiştir. Bu sorunun kaynak yetersizliğinden yaşandığı 

anlaşılmaktadır. Olumsuzluklar yaşansa da karayolu yapımında 

gelişme olduğu görülmektedir. 

Demiryolu yapımında sık sık planlar doğrultusunda başarılı çalışmalar 

yapıldığından söz edilmiştir. Demiryollarının yol standartları ve transit 

nakliyatında Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa’da 

uygulanmakta olan sözleşmelerin benimsenmesi kararı alınmıştır. Yer 

rezervasyonları, vagon değişimi, hudut gümrük uygulamaları, 
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demiryolu trafik işaretleri gibi konularda düzenlemelere gidilmesi 

çalışmaları başlatılmıştır. Türk- İran demiryolu bağlantısının 1970 yılı 

sonunda işletmeye açılması için çalışmalar sürdürülmüştür. Üç ülkenin 

sahip olduğu demiryolu ve vagon imalat kapasitelerinden ortak olarak 

istifade edilmesi yolu benimsenmiştir. 

RCD tarafından bölgede haberleşme ağlarını geliştirmek hedef olarak 

belirlenmiştir. Üç ülkede karşılıklı olarak posta ve telgraf ücretlerinin 

ülkelerin dâhilinde uygulanan düzeye indirilmesi ve telefon 

görüşmelerinde ücret indirimine gidilmesi kararı alınmıştır. Bu kararlar 

doğrultusunda komite toplantıları yapılmıştır. Konsey kararları 

doğrultusunda posta tarifelerinde telefon ve telgraf ücretlerinde 

indirime gidilmiştir. Posta ücretlerinin üç ülkenin dâhili ücretleri 

seviyesine indirilmesi, paket posta ücretlerinin Ottawa Paket Postaları 

Anlaşmasına göre düzenlenmesi, Ankara - Tahran - Karaçi - Ravalpindi 

arasında yarı otomatik telefon haberleşmesinin sağlanması ve Türkiye- 

İran sınırında bir Hudut Posta Merkezi açılması gibi adımlar atılmıştır. 

O dönem için uydu yoluyla haberleşme pahalı bulunmuştur. 

Haberleşmede Ankara – Tahran – Karaçi, Micro - wave sistemi 

uygulamaya konulmuştur. Türkiye, İran sınırında hudut postahaneleri 

kurulması hedeflenmiştir. Bölge içi posta ve telekomünikasyon 

sisteminin ıslahı çalışmaları yapılmıştır. Haberleşme alanında, 1968 

yılında Ankara -Tahran - Karaçi arasında “Operator Trunk Dialling” 

sistemi kurularak bölgede gece görüşmelerinde indirimli telefon ücreti 

uygulamasına geçilmiştir. Ekim 1969’da İran Asadabad’da “ilk yer 
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istasyonunu faaliyete geçirilmiştir. RCD bölgesinde telgraf ve telefon 

ücretlerinin yeknesak seviyeye indirilmesi gerçekleştirilmiştir. 

Deniz Nakliyatı konusunda RCD bölgesinde çalışmak üzere Türkiye, 

Pakistan ve İran deniz nakliyat şirketleri arasında bir “Konferans” 

kurulmuştur. Üç hükümet tarafından ileride Kuzey Afrika ülkeleriyle 

serbest hatlarda faaliyete geçilmesi kararı benimsenmiştir. Pakistan’ın 

Türk personelden kaptan ve makinist istihdam etmesi yoluna 

gidilmiştir. RCD Denizcilik Servisi’nin kuruluşundan sonraki bir yıl 

içinde Türkiye ile Pakistan arasında iki istikamette 22 sefer yapması 

RCD üyelerini memnun etmiştir. Quetta - Zahidan arasında tren 

seferleri 6 Kasım 1967’de başlatılmıştır. Deniz nakliyatı alanında; 

yüklerin RCD Denizcilik Hizmetine devri çalışmaları yapılarak 

tamamlanmıştır. 

Hava taşıması alanında bir ortak havayolu idaresi kurulmuştur. 1965 

yılına gelindiğinde bir Ortak Denizcilik Konferansı kurulmuş ve bu 

gelişme bu alanda atılan önemli bir adım olarak görülmüştür. 

“Konferans”ta Pakistan’ın yüzde 50, Türkiye’nin yüzde 35, İran’ın ise 

yüzde 15 hissesi olması şeklinde bir uygulamaya gidilmiştir. Hava 

taşımasında PIA’nın Pakistan’da İranair’in, İranair’in İran’da Türk 

Hava Yolları’nın (THY), THY’nin ise Türkiye’de PIA’nın genel satış 

acentası olması ve İranair’in İran’da PIA’nın, Pakistan’da THY’nin ve 

THY’nin Türkiye’de İranair’in genel satış acentalığına tayin edilmeleri 

uygulamasına gidilmiştir. Hava nakliyatında Genel Satış Acenteliği 

Anlaşması yürürlüğe konmuştur. RCD bölgesi hatlarında sefer yapan 
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milli hava yolları uçaklarına RCD uçuş numaraları verilmesi kararı 

alınmıştır.  
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