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FINANCIAL SUSTAINABILITY AND GREEN BONDS ISSUED IN TURKEY 

Doç. Dr. Mehmet YAZICI 

Bursa Teknik Üniversitesi 

ÖZET 

Son yıllarda tüm dünyada yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik kavramları giderek önem 

kazanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın temel koşulu da finansal sürdürülebilirlikten 

geçmektedir. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler, Business Roundtable, OECD, Dünya Bankası 

gibi uluslararası kurumlar bildiriler ile standartları geliştirirken, Türkiye’de Borsa İstanbul 

üzerinden bu kapsamda düzenlemeler yapmakta, özel banka ve girişimler de uluslararası 

düzenlemelere imza atarak bu yaklaşımları giderek daha fazla desteklemektedir. Yapılan 

düzenlemeler ile teminat altına alındığı şekli ile sadece mal ve hizmet üretimi ve satışı ile kar 

elde etmelerinin yeterli olmadığı, aynı zamanda çevre ve topluma duyarlılık göstererek 

kurumsal yönetişimin farklı boyutlarını da uygulamalarına yansıtmanın işletmeler için 

vazgeçilmez olduğu görüşü giderek yaygınlaşmakta olup, ülkemizde finansal sürdürülebilirlik 

uygulamalarının yaygınlaştırılması amacı ile düzenleyici ve teşvik edici uygulamaların 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Finansal Sürdürülebilirlik, Yeşil Tahvil 

ABSTRACT 

In recent years, the concepts of renewable energy and sustainability are gaining importance all 

over the world. The main condition for sustainable development also goes through financial 

sustainability. In this context, United Nations, Business Roundtable, OECD, World Bank, while 

developing international institutions leaflets with standards such as Istanbul Stock Exchange in 

Turkey making arrangements, private banks and enterprises are also increasingly signing with 

international declerations in this regard. Financial sustainability practices become widespread in 

our country and it is not enough to make profit through sale of goods and services, but it is also 

indispensable for businesses to reflect different dimensions of corporate governance to their 

practices. In our country, in order to widespread financial sustainability, regulatory and incentive 

practices should be developed. 

Keywords: Sustainability, Financial Sustainability, Green Bond 

GİRİŞ 

Özellikle son 10 yıldır, şirketlerin sadece mal ve hizmet üretimi ve satışı ile kar elde etmelerinin 

yeterli olmadığı, aynı zamanda çevre ve topluma duyarlılık göstererek kurumsal yönetişimin 

farklı boyutlarını da uygulamalarına farklı düzenlemeler ile yansıtan bir dönüşüm sürecine 

şahitlik etmekteyiz. Türk Ticaret Kanunu Madde 365’e göre “ Anonim Şirketler yönetim kurulu 
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tarafından yönetilir ve temsil olunur” denilmektedir1. Yönetim kuruluna atfedilmiş olan bu 

önemli sorumluluk zaman içerisinde değişime ayak uydurarak kapsamını genişletmektedir. 

Şirketlerin misyonlarının sürdürülebilir olması için son yıllarda yönetim kurullarının 

sorumlulukları üzerine tartışmalar da meydana gelen gelişmeler ışığında giderek artmaktadır. 

Bu kapsamda yönetim kurullarının etkinliğinin artırılması için yönetim açısından karlılık 

dışında kritik kabul edilen diğer alanlarda da yönetim kurullarına yeni sorumluluklar 

yüklenmektedir. Bu çalışma ile son yıllarda gelişen yönetim kurullarında sürdürülebilirlik 

çerçevesinde gelişen finansal sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin Dünya ve Türkiye 

örnekleri ele alınacaktır. 

1. Sürdürülebilirlik Kavramı 

Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. 21. yüzyılda genel 

olarak biyosfer ve uygarlığın bu yeteneğine atfen kullanılır. Aynı zamanda, kaynakların 

sömürülmesi, yatırımların yönü, teknolojik gelişmenin yönlendirilmesi ve kurumsal değişimin 

uyum içinde olduğu ve insan ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayabilme potansiyelinin hem 

günümüzde hem de gelecek için korunduğu dengeli bir ortamda değişimin sağlanması olarak 

tanımlanabilir2. Sürdürülebilirlik, ortak bir idealin arayışıyla karakterize edilen sosyo-ekolojik 

bir süreç olarak da tanımlanabilir3. Sürdürülebilir kalkınma ise bizi sürdürülebilirliğin son 

noktasına götüren bütünsel yaklaşım ve zamansal süreçleri ifade eder4. Bugünün ihtiyaçlarını, 

gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeden 

karşılamaktır5. 2005 yılındaki Dünya Sosyal Gelişme Zirvesi’nde sürdürülebilir kalkınmanın 

ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç temel sürdürülebilir kalkınma hedefi olduğu 

ortaya konulmuştur6. Ancak son yıllarda sosyal hedefler de kendi içerisinde politik ve kültürel 

olmak üzere iki kategori içerisinde ele alınmaya başlanılmıştır7. Sürdürülebilir kalkınmanın 

temeli ise finansal sürdürülebilirliktir. Kurumsallaşmanın bir unsuru olarak kabul edilen 

sürdürülebilirlik kavramı, özellikle son yıllarda yönetim kurullarının görev ve yetkileri arasında 

ele alınmaya başlanılmıştır. 

 

 

 

                                                           
1 Türk Ticaret Kanunu (2020). www.mevzuat.gov.tr, Erişim tarihi: 20 Ocak 2020. 
2 Globalfootprints (2019). www.globalfootprints.org. Erişim tarihi: 20 Ocak 2020. 
3 Wandemberg, JC (2015). Sustainable by Design. Amazon. s. 122. ISBN 978-1516901784. Erişim tarihi: 16 Şubat 

2020. 
4 Shaker, R.R. (2015). "The spatial distribution of development in Europe and its underlying sustainability 

correlations". Applied Geography. Cilt 63, s. 304–314.  
5 UNWCED (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 

http://www.undocuments.net/our-common-future.pdf, Erişim Tarihi: 10.02.2020. 
6 United Nations General Assembly (2005). 2005 World Summit Outcome, Resolution A/60/1, adopted by the General 

Assembly on 15 September 2005. Retrieved on: 2009-02-17. 
7 James, Paul; Magee, Liam (2016). "Domains of Sustainability". A. Farazmand (Ed.). Global Encyclopedia of Public 

Administration, Public Policy, and Governance. Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and 

Governance. Springer. 

2

https://tr.wikipedia.org/wiki/Biyosfer
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uygarl%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly
http://data.unaids.org/Topics/UniversalAccess/worldsummitoutcome_resolution_24oct2005_en.pdf
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_James_(academic)&action=edit&redlink=1
https://www.academia.edu/34261633


2. Yönetim Kurullarında Sürdürülebilirlik 

Yönetim kurullarının yasal açıdan devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri Türk 

Ticaret Kanunu Madde 375’e göre maddeler halinde şu şekilde tanımlanmaktadır: 

a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. 

b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi. 

c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal 

planlama için gerekli düzenin kurulması. 

d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları 

ve görevden alınmaları. 

e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve 

yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. 

f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, 

yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula 

sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. 

g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması. 

 

1978’den bugüne kurumsal yönetişim standartları konusunda çalışmalar yapan, üyeleri genel 

müdürlerden oluşan etkili bir iş örgütü olan Business Roundtable, aralarında Amerika’nın en 

büyükleri olan Amazon, Apple, Pepsi Co., Coca-Cola, IBM, Dell, Exxon Mobile, Ford, General 

Motors, Visa, Walmart gibi markaların da bulunduğu 181 büyük işletmenin CEO’larının imzası 

ile 6 Eylül 2019’da bir bildiri yayınlamıştır8. Bir şirketin amacının ne olması gerektiğiyle ilgili 

bildiri, kurumsal sosyal sorumluluk konusuna geniş yer ayırarak bir şirketin amacının sadece 

hissedarların kazancını artırmak olmadığı, sosyal sorumluluk bilinci ile yatırımların çevresel, 

sosyal ve yönetişim (Environmental, Social and Governance: ESG)  faaliyetlerine bağlı 

istikrarlı bir büyüme sağlamak olduğuna vurgu yapılmıştır9.  

Business roundtable bildirisinde yönetim kurullarının yetki ve sorumlulukları maddeler halinde 

aşağıdaki şekli ile ele alınmıştır: 

- Müşteri beklentilerini değer katarak aşmak, 

- Çalışanlarına yatırım yapmak, 

- Tedarikçilerine açık ve etik davranmak, 

- Toplum ve çevre için sürdürülebilir uygulamaları desteklemek, 

                                                           
8 Businessroundtable (2020). https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-

a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans, Erişim Tarihi: 13.02.2020. 
9 TİDE (2020). https://www.tide.org.tr/duyuru/780/TONE-AT-THE-TOP-Aralik-2019, Erişim Tarihi: 

15.02.2020 
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- Hissedarlar için uzun dönemde değer yaratmak. 

Sürdürülebilir uygulamaları desteklemek üzere günümüzde yeniden şekillenen yönetim 

kurulları, yalnızca hissedarların servetini maksimize etmek değil, aynı zamanda toplumsal, 

ekonomik, finansal, çevresel, kültürel, politik sürdürülebilirlik gibi kavramlar ile de gelişmeye 

devam etmektedir. 

3. Dünya’da Finansal Sürdürülebilirlik 

Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile savaşmaya hemen başlanması gerektiği konusunda 

protestoları ile gündeme gelen 17 yaşındaki İsveçli genç aktivist Greta Thunberg "iklim için 

okul grevi" kampanyası ile dünya medyasının ilgisini yoğun şekilde sürdürülebilirlik kavramına 

çekmiştir. 2020 yılına gelindiğinde küresel olarak yatırımcıların dikkati iklim değişikliği 

riskleri ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusuna artan oranda yönelmiştir. İklim 

değişiklikleri konusundaki farkındalık arttıkça, sürdürülebilir finansa olan ilgi de artmıştır.  

Uzmanlar tarafından tanımlanan sürdürülebilir finans, çevresel, sosyal veya yönetişim 

kriterlerini işletme veya yatırım kararlarına entegre eden bir finansal hizmet şeklidir10. Dünyada 

ilk olarak yeşil finans ihraçları ile kendini gösteren kavram, ihraççılar için yeşil finans 

pazarındaki büyüme ve yeşil tahvillerin piyasaya sürülmesi ile güç kazanmıştır. Avrupa Yatırım 

Bankası ve Dünya Bankası tarafından ilk yeşil tahvilin ihraç edildiği 2007 yılından 2018 yılına 

kadar, pazar 160 milyar dolardan fazla büyümüştür. Pazarın dağılımına bakılacak olursa 

yarısından fazlasının ABD, Çin ve Fransa’ya ait olduğu görülmektedir (ABD 42,4 milyar dolar, 

Çin 22,5 milyar dolar, Fransa 22,1 milyar dolar)11. Yeşil tahvillerin hız kazanmasıyla, hem 

hükümet hem de ticari kuruluşlar fırsatları araştırmaya ve sosyal ve sürdürülebilirlik faktörlerini 

dahil ederek tahvil portföylerini çeşitlendirmeye başlamıştır. 2018 yılında yaklaşık 58,8 milyar 

ABD doları sosyal ve sürdürülebilirlik bonosu ihraç edilmiştir. Yatırımcılar giderek “Birleşmiş 

Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni (UN Sustainable Development Goals: SDG) 

etki ölçütü olarak kullanmakta ve sürdürülebilirlik bonolarına daha fazla talep göstermektedir. 

Finansal Sürdürülebilirlik kavramı dünyada teminatlı kredi yükümlülüğü gibi yeni varlık 

sınıfları ile çeşitlenmeye devam etmektedir. Yeşil tahvilin oluşturduğu altyapı ve tecrübeden 

istifade eden yeşil sukuk konusunda ise çalışmalar 2012 yılında başlamış olup, ilk yeşil sukuk 

ihracı Tadau Energy tarafından 2017 yılında gerçekleştirilmiştir12. 

 

                                                           
10 Swiss Sustainable Finance (2020). https://www.sustainablefinance.ch/en/what-is-sustainable-finance-_content-

--1--1055.html, Erişim Tarihi: 16.02.2020 
11 https://yesilekonomi.com/2017de-yesil-tahvil-rekoru-kirildi/, Erişim Tarihi: 16.02.2020 

12 ELA Mehmet (2019). Yeşil Sukuk ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF 

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 26 Sayı 1, 10.18657/yonveek.435303 
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Finansal sürdürülebilirlik ile birlikte ele alınmakta olan yeşil tahvillerin sağlamış olduğu bazı 

faydalar bulunmaktadır13 14:  

- Yatırımcılar, çevresel faydayla birlikte risk ve getiri dengesini sağlayabilmektedir.  

- Yeşil tahviller, yatırımcı tabanının genişlenmesine yardımcı olarak tahvil talebinin 

dalgalanmasını azaltmaktadır. Diğer taraftan al ve tut stratejisi yeşil tahvillerde daha fazla 

uygulanmakta ve böylece ikincil yeşil tahvil piyasalarında dalgalanmanın azalması 

sağlanmaktadır.  

- Risk ölçümü fon kullanımlarının raporlanması sayesinde diğer sabit getirili menkul 

kıymetlere nazaran daha şeffaf olmaktadır.  

- Yeşil tahvil ihracı yoluyla sağlanan fonların gelişmiş bir içsel kurumsal yönetim yapısı 

ile izlenmesi ve raporlanması gerektiğinden yatırımcılara bu gelişmiş yapı ek fayda 

sağlamaktadır.  

- Yeşil tahvil çıkarılarak yeşil projelerin finansmanının sağlanması ihraççı kuruluşun 

tanınırlığına katkıda bulunmaktadır. Böylece ihraççı kuruluş, sorumluluk ve sürdürülebilirlik 

gibi kavramlara değer veren geniş bir yatırımcı kitlesine erişme imkanı elde etmektedir. 

Paris Anlaşması sonrasında OECD ve Avrupa Komisyonu’nun uygulamaları ile yatırımcılar, 

şirketlerden düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi benimsemelerini istemektedir. Kasım 

2008’de Dünya Bankası tarafından ilk yeşil bono ihraç edilmesinden sonra 10 yılda 13 milyar 

dolar büyüklüğünde 20 farklı para birimi üzerinden 150 bono ihracı gerçekleştirilmiştir15. 

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa Birliği, Yeni Zelanda, Japonya ve 

Avustralya’daki faaliyetleri kapsayan Küresel Sürdürülebilir Yatırım Birliği (GSIA) 2018 

raporuna göre sürdürülebilir varlıklara yatırım toplamı 2016’ya göre %34 artış kaydederek 30,7 

milyar dolar büyüklüğe ulaşmıştır16. 

Finansal sürdürülebilirlik ile ilgili olarak yapılan önemli çalışmalardan birisi 2003 yılında 

hayata geçirilen Ekvator Prensipleridir (EPFI). Bu prensipler, finansal kurumlar tarafından 

yatırım projelerinde çevresel ve sosyal riskleri belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek için 

benimsenmesi önerilen bir risk yönetim çerçevesidir17. Çerçeve düzenlemenin altına imza atmış 

kuruluşlar 10 madde halinde yayınlanmış olan aşağıdaki prensiplere uymayı taahhüt ederler18: 

 

                                                           
13 Duru, U. ve Anthony N. (2016). Why Africa Needs Green Bonds, Africa Economic Brief, 7(2): 1-7. 
14 OECD (2015). Green Bonds Mobilising the Debt Capital Markets for a Low Carbon Transition, OECD 

Report, Erişim Tarihi: 20.09.2019. 

https://www.oecd.org/environment/cc/Green%20bonds%20PP%20%5Bf3%5D%20%5Blr%5D.pdf 
15 Worldbank (2020). https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2019/03/18/10-years-of-green-

bonds-creating-the-blueprint-for-sustainability-across-capital-markets, Erişim Tarihi: 16.02.2020 
16 GSI Allience (2020). http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/06/GSIR_Review2018F.pdf, 

Erişim Tarihi: 17.02.2020 
17 Equator Principles (2020). https://equator-principles.com/about/, Erişim Tarihi: 18.02.2020 

18 Equator Principles (2020). https://equator-principles.com/wp-content/uploads/2020/01/The-Equator-

Principles-July-2020.pdf, Erişim Tarihi: 19.02.2020 
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- İnceleme ve Sınıflandırma: Bir proje finansman için önerildiğinde, proje insan ile ilgili 

olanlar da dahil olmak üzere potansiyel çevresel ve sosyal riskler ve etkiler, haklar, iklim 

değişikliği ve biyolojik çeşitlilik yönünden de incelenir. 

- Çevresel ve Sosyal Değerlendirme: Önerilen müşteri projesi ile sosyal ve çevre ile ilgili 

risk ve etki değerlendirmesine tabi tutulur. 

- Uygulanabilir Çevresel ve Sosyal Standartlar: Proje değerlendirme süreci öncelikle 

ilgili ülkenin çevresel ve sosyal konulara ilişkin kanun, düzenleme ve izinlerini içermelidir. 

- Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ve Ekvator Prensipleri Hareket Planı: Proje 

önerisini yapan müşteri tarafından proje süresince ortaya çıkacak sorunları ele almak ve geçerli 

standartlara uymak amacıyla bir çevresel ve sosyal yönetim planı hazırlanacaktır. 

- Paydaş Katılımı: Toplum üzerinde negatif etki yaratma potansiyeli bulunan projelerde 

proje önerisini yapan müşteri, ilgili danışmanlık ve katılım süreçlerini de yönetecektir. 

- Şikayet Mekanizması: Projenin çevresel ve sosyal performansı ile ilgili bundan etkilenen 

topluluklar ve işçilerin endişeleri ve şikayetleri hızlı, ücretsiz ve şeffaf şekilde çözümlenecektir. 

- Bağımsız Değerleme: Bağımsız sosyal ve çevre değerlendirme danışmanı ekvator 

prensiplerinde çizilen standartlar ile önerilen projenin çevresel ve sosyal etkileri arasında sapma 

olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapacaktır. 

- Sözleşmeler: Projeye ilişkin sözleşmeler düzenlemelere uyum yönünden 

değerlendirilerek uyumun sağlanmasına ilişkin gerekli tedbirler alınmalıdır. 

- Bağımsız Gözetim ve Raporlama: Finansal kapanış sonrası ve süresinde Ekvator 

Prensiplerine uyum ile ilgili bağımsız izleme ve raporlama gerekmektedir. Bu nedenle projeyi 

öneren müşteriden raporlama ve doğrulama için kalifiye ve deneyimli harici uzmanları 

bulundurması istenebilecektir. 

- Raporlama ve Şeffaflık: Proje önerisi yapan müşteri insan hakları ve iklim değişikliği 

risk v etkilerini içeren çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi raporunun özetini internet 

üzerinden erişilebilir şekilde hazırlamalıdır.  

Yukarıda detayları verilmiş olan Ekvator Prensipleri dışında finansal sürdürülebilirlik ile ilgili 

yapılmış olan en son çalışma Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifi (UNEP 

FI)’ne aittir. Bu çalışmayla, 22 ve 23 Eylül 2019 tarihlerinde New York'ta yıllık Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulunda 47 ülkeden 47 trilyondan fazla varlığı temsil eden 49 ülkeden 130 

banka tarafından “Sorumlu Bankacılık İlkeleri” başlatılmıştır19.  

Kabul edilmiş olan bu ilkeler aşağıdaki 6 ana başlıkta toplanmaktadır20: 

                                                           
19 UNEP FI (2020). https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/, Erişim Tarihi: 20.02.2020. 
20 UNEP FI (2020). https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/FINAL-PRB-Signature-

Document-2-Interactive-22-07-19.pdf, Erişim Tarihi: 15.02.2020. 
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- Uyumlandırma: İş stratejileri, Paris iklim sözleşmesi ve ilgili ulusal ve bölgesel 

çerçeveler ile uyumlu olarak, birey ve toplumun ihtiyaç ve amaçları ile tutarlı olacak ve katkı 

sağlayacak şekilde uyumlandırmak. 

- Etki ve Hedef Belirleme: Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan insanlara ve çevreye 

karşı riskleri yöneterek ürün ve hizmetlerin olumsuz etkisini azaltmak.  

- Müşteriler: Bugün ve gelecek nesillerin refahını arttırmak ve sürdürülebilirliği teşvik 

etmek için müşteriler ile sorumluluk bilinci ile çalışmak. 

- Paydaşlar: Toplumsal hedeflere ulaşmak için proaktif ve sorumlu bir şekilde ilgili 

paydaşlarla birlikte çalışmak. 

- Yönetişim ve Kültür: Bu ilkelere bağlı kalınarak, etkili yönetişim ve sorumlu bankacılık 

kültürüne uygulamak. 

- Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Bu ilkelerin bireysel ve toplu olarak uygulanması 

periyodik olarak gözden geçirilecek, olumlu ve olumsuz etkiler hakkında şeffaf ve hesap 

verebilir olmak. 

4. Türkiye’de Finansal Sürdürülebilirlik 

Ülkemizde şirketlerde sürdürülebilirliğe ilişkin olarak ilk çalışma, borsamız tarafından sermaye 

piyasası araçları Borsa İstanbul’da işlem gören veya işlem görme potansiyeli bulunan tüm 

şirketlere yönelik olarak, 5 Kasım 2014 tarihinde yayınlanan “Şirketler İçin Sürdürülebilirlik 

Rehberi” ile ortaya konulmuştur21. 

Sürdürülebilir büyümenin finansmanında kullanılmak üzere uluslararası tahvil piyasalarına 

ihraç edilen kıymetlere Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil (Green Bond) adı verilmektedir. Türkiye’de 

2016 yılında TSKB tarafından gerçekleştirilen 300 milyon dolarlık ilk yeşil tahvil ihracına 4 

Milyar dolar talep alınmış, tahvil ihracından sağlanan fonla, iklim değişikliğine çözüm üreten 

yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımları ile toplumsal faydaya yönelik sağlık ve 

eğitim gibi alanlardaki projeler fonlanmıştır. Daha sonra 31 Aralık 2017’de YDA İnşaat 400 

milyon TL’lik yeşil tahvil ihracı gerçekleştirmiştir22. 2018 yılında Rönesans Sağlık Yatırım’ın  

“Kamu Özel İşbirliği” kapsamında hayata geçirdiği Elazığ Şehir Hastanesi için, tamamı 

yabancı yatırımcılardan oluşan yatırımcı grubundan yeşil bono ihracı yoluyla 288 milyon euro 

tutarında finansman sağlanmıştır. 

 

 

 

                                                           
21 BIST (2020). https://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/surdurulebilirlik-rehberi.pdf, Erişim Tarihi: 

19.02.2020. 
22 YDA İnşaat Faaliyet Raporu (2017). https://www.yda.com.tr/wp-content/uploads/2018/04/YDA-ikinci-Taraf-

Gorus-Raporu-24-11-2017.pdf, Erişim Tarihi: 21.02.2020. 
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Tablo 1. Türkiye’de Yeşil Tahvil İhraçları 

İhraç Yılı  İhraççı   İhraç Tutarı 

2016    TSKB    300 milyon USD 

2017   YDA İnşaat   400 milyon TL 

2018   Rönesans Sağlık  288 milyon EUR 

2019   Garanti BBVA  50 milyon USD 

2020   Yapı Kredi   50 milyon USD 

2017 yılında “Birleşmiş Milletler Global Compact Network Türkiye” tarafından finansman 

kuruluşlarının kredilendirme politikalarına sürdürülebilirlik ölçütlerini yerleştirmek amacıyla 

“Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi” Akbank, Garanti Bankası, ING Bank, İş Bankası, 

Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Yapı Kredi  tarafından imzalanmıştır. Kredi 

değerlendirme süreçlerinde finansal, teknik veya ekonomik konular dikkate alındığı gibi 

çevresel ve sosyal etki başlıklarının da değerlendirilmesi ve yönetim kararına bağlanması 

amacını taşıyan bildirge Aralık 2018 tarihinde itibarıyla güncellenmiş olup, bankaların çevresel 

ve sosyal etkisini değerlendirecekleri yatırım tutarı limiti 50 milyon dolardan 20 milyon dolara 

indirilmiştir. Ayrıca, yeni düzenleme ile bildiri altında imzası bulunan bankalar görev 

tanımında çevresel ve sosyal unsurların olduğu en az bir personel istihdam edeceklerini de 

taahhüt etmişlerdir23. 

22 Eylül 2019 tarihinde imzalanan Birleşmiş Milletler “Sorumlu Bankacılık İlkeleri”ni 

uygulamayı taahhüt eden 49 ülkeden 130 banka arasında Türkiye’den ikisi yatırım  (Türkiye 

Kalkınma Yatırım Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), dördü mevduat bankası (ING, 

Garanti BBVA, ING, Yapı Kredi ve Şekerbank) bulunmaktadır. Bu bankalardan ING ayrıca 

Ekvator Prensipleri’ne uymayı da taahhüt etmektedir. 

Bankacılık kesimi daha önce geleneksel olarak kredi, likidite, piyasa gibi temel risk türlerine 

odaklanırken ilk defa 2019’da imzalanan ilkeler ile sürdürülebilirliğe ilişkin iklim, sosyal ve 

ekonomik refahı tehdit eden riskler de değerlendirmeye alınmıştır. İlkeler yalnızca risk için 

değil, geleceğe dönük kredi politikalarının yeşil ve yenilenebilir enerji, finansal 

sürdürülebilirlik, sosyal fayda içerenlere pozitif ayrımcılık yapacak şekilde şekillenmesinin de 

önünü açmıştır.  

 

 

 

                                                           
23 UN Global Compact (2020). https://www.globalcompactturkiye.org/wp-

content/uploads/2019/04/GCTR_S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir-Finansman-

Bildirgesi_G%C3%BCncelleme_2018.pdf, Erişim Tarihi: 21.02.2020. 
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SONUÇ 

Çevre ve insana zarar veren petrol türevi atık ve yakıtların ortaya çıkardığı olumsuz etkileri 

azaltabilmek amacıyla son yıllarda tüm dünyada yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik önem 

kazanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın temel koşulu da finansal sürdürülebilirliktir. Ancak 

finansal sürdürülebilirlik yeşil tahviller ile özdeşleşmiş olsa da aslında yalnızca kar odaklı 

olmak dışında ekonomik, sosyal ve çevresel her konuda finansal karar vermede iyi ve faydalı 

olan faktörlerin de göz önünde bulundurulması anlamına gelmektedir. Finansal 

sürdürülebilirlik için kullanılabilecek uluslararası düzeyde pek çok düzenleme bulunmakta olup 

Türk bankacılık sistemi, sistemde bulunan 53 banka içerisinde 7 banka ile bu normları kabul 

ettiğini beyan etmektedir. Uluslararası yatırımcıların tahvil yatırımlarında artık önemli bir 

tercih unsuru olan bu normlara uygun hareket etme konusunda Türk bankalarının daha istekli 

davranması gerektiği düşünülmektedir. Bununla birlikte 53 banka içerisinde yer alan %5 paya 

sahip 6 katılım bankasının da yapısına çok uygun bir ürün olan yeşil sukuk’un 2017 ve 2018’de 

Malezya ve Endonezya’da gerçekleştirilenlere paralel olarak hukuki altyapının da bir an evvel 

tesis edilmesini müteakiben ihraçlara başlanılması gerekmektedir. 
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ANLAM TEMELLİ İŞ TATMİNİNE DOĞRU: KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA 

TOWARD A MEANINGFULNESS BASED JOB SATISFACTION: A STUDY ON THE 

EMPLOYEES IN PUBLIC SECTOR 

Dr. Öğr. Üyesi Emre ORUÇ 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı yapılan işin anlamlılığının çalışanın iş tatmini üzerinde etkisinin olup 

olmadığını belirlemektir. Bu amaçla araştırma kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılabilen 

farklı kamu kurumlarında ve kademelerde görev yapan 168 çalışan üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada işin anlamını ölçmek için Steger, Dik ve Duffy (2012) 

tarafından geliştirilen ve Fındıklı, Keleş ve Afacan (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 

“İşin Anlamı Ölçeği”, iş tatminini ölçmek için ise Brayfield ve Rothe (1951) tarafından 

geliştirilen, Judge ve diğerleri (1998) tarafından 5 maddelik kısa formu oluşturulan ve Keser 

ve Bilir (2019) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “İş Tatmini Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırmanın verileri korelasyon ve regresyon analizleri kullanılarak test edilmiştir. Elde 

edilen bulgulara göre işin anlamlılığının iş tatminini pozitif yönde anlamlı bir şekilde 

yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: İşin anlamı, iş tatmini, kamu çalışanı. 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine whether work meaningfulness has an impact on 

the job satisfaction of employees. For this purpose, the research was carried out on 168 

employees working in different public institutions and levels by convenience sampling 

method. In order to measure work meaningfulness, the “Work and Meaning Inventory” 

developed by Steger, Dik and Duffy (2012) and adapted to Turkish by Fındıklı, Keleş and 

Afacan (2017) was used. “Job Satisfaction Scale” developed by Brayfield and Rothe (1951) 

and adapted as a 5-item short form by Judge et al. (1998) and adapted to Turkish by Keser 

and Bilir (2019) was used. The data of the study were tested using correlation and regression 

analysis. According to the findings obtained, it was concluded that work meaningfulness 

positively predicted job satisfaction in a positive way. 

Keywords: Work Meaningfulness, Job satisfaction, public sector employees 

GİRİŞ  

İş tatmini örgütsel davranış alanında en çok araştırılan kavramlar arasında yer almasına 

rağmen kavramın tanımına ve kapsamına ilişkin henüz bir fikir birliği bulunmamaktadır. 

Bunun temel sebebi literatürde yapılan çalışmalar sonucu kavramın kapsamının gelişmeye ve 

genişlemeye devam etmesidir. Genel olarak iş tatmini çalışanın işinden ne kadar memnun 
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olduğu olarak tanımlanır (Vroom, 1964). İşin özellikleri, işin çevresi ve işteki yaşadığı 

duygusal deneyimler gibi faktörler çalışanın işine karşı geliştirdiği olumlu ya da olumsuz 

tutumları etkilemektedir. 

Porter ve Lawler’a göre (1968) iş tatminini etkileyen faktörler iç tatmin ve dış tatmin olmak 

üzere iki ana başlık altında kategorize edilmektedir. İç tatmin faktörleri olarak başarı, 

bağımsızlık, özgüven, geri bildirim; dış tatmin faktörleri olarak ise üstlerin takdiri, çalışma 

arkadaşları ile ilişkiler, çalışma ortamı ve ücret gibi faktörler sayılabilir (Lawler. ve Porter, 

1967). Ancak literatürde son yıllarda yapılan çalışmalarda iç faktörlerin etkisine ilişkin 

vurgunun arttığı ve işin anlamı, kimliği, değerleri ve maneviyatı gibi konuların iş tatmini 

anlamada hala keşfedilmemiş yönler arasında olduğunu göstermektedir. Yapılan çok az 

sayıda çalışmada işin anlamının iş tatmini üzerinde bir etkiye sahip olduğu görülmektedir 

(Rothausen ve Henderson, 2019; Uzunbacak ve Akçakanat, 2018). 

İş tatminine ilişkin içsel faktörleri açıklayan kaynakları koruma (Conservation of Resources 

Theory) ve öz belirleme (Self-Determination Theory) teorisine göre, bireyler yaşamları 

boyunca işlerini anlamlı ve eğlenceli hale getiren kaynaklar oluşturmayı hedeflemektedirler. 

(Hobfoll, 1989; Ryan ve Deci, 2000). Çalışanlar bu kaynaklara sahip olduğunda pozitif iyilik 

hali içerisinde olacaklardır. Diğer taraftan bu kaynaklara sahip olmadıklarında stres, 

tükenmişlik ve olumsuz ruh hali gibi durumlarla karşı karşıya kalacaklardır (Herzberg, 1974). 

Dolayısıyla çalışanların işlerini proaktif olarak bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak olumlu 

bir biçimde şekillendirerek anlamlı hale getirmeye çalışacakları ve bu nedenle de iş 

tatminlerinin yükseleceği varsayılabilir (Oruç, 2019; Zeglat ve Janbeik, 2019). İş tatmininin 

yüksek olmasının da önemli örgütsel çıktılar üzerinde özellikle de çalışan devamsızlığının 

azaltılmasında ve örgütsel bağlılığın arttırılmasında etkisinin büyük olduğu bilinmektedir 

(Rue ve Byaes, 2003). 

Bu çalışmada literatürde teorik olarak varsayılan işin anlamının iş tatmini üzerindeki etkisinin 

kamu çalışanlarından oluşan bir örneklemde amprik olarak test edilmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaçla farklı kurumlarda görev yapan kamu çalışanları arasından kolayda örnekleme yoluyla 

toplanan veriler analiz edilerek sonuçlar bağlamında mevcut literatüre katkı sağlamaya 

çalışılmıştır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

İş tatmini çalışanların işleri hakkında sahip oldukları olumlu tutumları ifade eder. Çalışanlar 

ayrıca, işleri hakkında bir bütün olarak tutum sahibi olmanın yanı sıra yaptıkları işin türü, iş 

arkadaşları, amirleri ve ücretleri gibi işlerinin çeşitli yönleri hakkında da ayrı ayrı tutumlara 

sahiptir (Saif ve diğerleri, 2012). Dolayısıyla bu olumlu tutum işin hem maddi hem de 

psikolojik ihtiyaçları sağlaması sonucu ortaya çıkmaktadır (Aziri, 2011).  

İş tatmini iş tasarımı, çalışma koşulları, ücretler ve yan haklar, terfi fırsatları,  iş arkadaşları ve 

yöneticilerle sosyal ilişkiler, örgüt politikları gibi örgütsel faktörlerin etkisi altındadır (Rue ve 

Byars, 2003).  Ayrıca iş tatmini örgütsel koşulların yanı sıra bireysel özelliklerden de 
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etkilenmektedir. Kişilik, cinsiyet, yaş, medeni hal, eğitim, çalışanın yetiştiği sosyal çevre ve 

yetenek gibi faktörler bireysel faktörler arasında yer almaktadır.  

Bireysel ve örgütsel faktörlerin iş tatminini etkileyebileceği gibi yapılan işin de çalışanların 

yaşamları üzerinde etkileri vardır (Hoppock, 1935). Çalışan açısından yaptığı işin temel 

olarak ne anlama geldiği sadece işin özelliklerinden ve temel motivasyon kaynakları olan 

ücret gibi faktörlerden ibaret değildir. Yapılan iş daha büyük bir çerçevede insan yaşamının 

bir parçası olarak düşünüldüğünde iş tatminini etkileyebilecek başka birçok faktörden söz 

etmek mümkündür. Örneğin yapılan araştırmalar pozitif öz benlik değerlendirmelerine sahip 

çalışanların diğerlerine göre daha fazla tatmin olduklarını göstermektedir (Judge ve Hurst, 

2007; Locke ve Latham, 1990).  Benzer şekilde işin anlamı da bu faktörlerden birini 

oluşturmaktadır. 

İşin anlamı, çalışanın yaptığı işin kendisine ve başkalarına faydalı olduğunu hissetmesi 

sonucu işini değerli görmesi olarak tanımlanabilir (Rosso, Dekas ve Wrzesniewski, 2010; 

Steger, Dik ve Duffy, 2012). Ancak işe ilişkin yüklenen bu anlam, işin içsel ve dışsal 

faktörlerinin değerlendirilmesiyle birlikte çalışanların bu unsurlara yüklediği öznel anlamlarla 

şekillenmektedir (Wrzesniewski, 2003). Yani çalışan burada işin anlamını fiziksel, bilişsel ve 

ilişkisel olarak proaktif bir biçimde değiştirme çabası içerisindedir. Dolayısyla Wrzesniewski 

(2003)’ ye göre örgüt tarafından hiyerarşik olarak yapılan iş tasarımı faaliyetlerinin işin 

anlamını arttırdığı gibi çalışanların da işin anlamını arttırmada çaba gösterebileceği ifade 

edilmektedir.   

Buradan hareketle araştırmanın hipotezi “ İşin anlamlılığı çalışanların iş tatminini pozitif 

yönde anlamlı bir şekilde yordamaktadır.” olarak belirlenmiştir. 

YÖNTEM  

Kavramlar arasındaki nedensellik ilişkisini açıklamayı amaçlayan bu araştırmada yöntem 

olarak açıklayıcı araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki 

çeşitli kamu kurumlarında görev yapan çalışanlar oluşturmaktadır. Ocak-Şubat 2020 tarihleri 

arasında kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 900 kamu çalışanına mail yoluyla 

anket gönderilmiş ancak bu anketlerden sadece 168 tanesi doldurulmuştur. Veriler Steger, Dik 

ve Duffy (2012) tarafından geliştirilen ve Fındıklı, Keleş ve Afacan (2017) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanan “İşin Anlamı Ölçeği” ve Brayfield ve Rothe (1951) tarafından 

geliştirilen, Judge ve diğerleri (1998) tarafından 5 maddelik kısa formu oluşturulan ve Keser 

ve Bilir (2019) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “İş Tatmini Ölçeği” ile toplanmıştır.  

İşin Anlamı Ölçeği 10 maddeden oluşan bir ölçektir. Sadece 1 madde (madde 3) negatif 

ifadeye sahiptir. Bu negatif madde analiz aşamasında ters kodlanarak analize dâhil edilmiştir. 

Ölçek 5’li likert tipinde ve tek boyutludur. Ölçeğe ait Cronbach’s Alpha değeri 0.85’tir. 

Ölçeğin AMOS istatistik programında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ise 

[CMIN/DF= 2.87, GFI=0.90, RMSEA=0.96, CFI=0.89, AGFI=0.84, NFI=0.84] olarak 
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belirlenmiştir. Bu bulgulara göre ölçeğin tek boyutlu ve 10 maddeli yapısının doğrulandığı 

ifade edilebilir. 

İş Tatmini Ölçeği 5 maddeden oluşmakta ve 2 madde (3. ve 5. Madde) negatif ifadeye 

sahiptir. İşin anlamı ölçeğinde olduğu gibi negatif maddeler ters kodlanarak analiz 

yapılmıştır. Ölçek 5’li likert tipinde ve tek boyutlu bir yapıya sahiptir. Ölçeğin Cronbach’s 

Alpha değeri 0.75 olarak bulgulanmıştır. Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 

[CMIN/DF= 1.79, GFI=0.99, RMSEA=0.69, CFI=0.99, AGFI=0.94, NFI=0.98] olarak 

belirlenmiştir. Buna göre ölçeğin tek boyutlu ve 5 maddeli yapısının doğrulandığı 

söylenebilir. 

Verilerin normallik analizi skewness (-364) kurtosis (-740) değerlerine bakılarak yapılmıştır. 

Bu değerlere göre araştırmada kullanılan verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir 

(Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu bulgulardan hareketle araştırma hipotezleri test etmek 

amacıyla verilerin analizinde parametrik testler olan korelasyon ve regresyon analizleri 

kullanılmıştır. 

BULGULAR  

Araştırmadan elde edilen verilere yönelik gerçekleştirilen analizler sonucu tanımlayıcı 

istatistikler, korelasyon ve regresyon analizi bulguları aşağıda sırasıyla gösterilmektedir.  

Tablo 1 işin anlamı ve iş tatminine ilişkin tanımlayıcı istatistikleri içermektedir. 

Tablo 1. İşin Anlamı Ve İş Tatmini Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Değişkenler Ortalama Standart Sapma 

İşin Anlamı 4.40 .46 

İş Tatmini 4.23 .59 

Tablo 1’ e göre ölçekte yer alan negatif maddeler ters çevrildikten sonra 5’li likert tipinde 

katılımcılara yöneltilen soruların ortalama değerlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Buna 

göre araştırmaya katılan katılımcıların yaptıkları işi anlamlı bulduğu ve iş tatminlerinin genel 

olarak yüksek seviyede olduğu ifade edilebilir. 

Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere pearson korelasyon testi 

yapılmıştır. Buna göre işin anlamı ve iş tatmini arasındaki ilişkiler Tablo 2’de 

gösterilmektedir.  
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Tablo 2. İşin Anlamı ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Pearson 

Korelasyon Analizi Bulguları 

Değişkenler 1 2 

1. İşin Anlamı - .651** 

2. İş Tatmini .651** - 

           ** Korelasyon değeri 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 2’ye göre işin anlamı ile iş tatmini arasında pozitif yönde, kuvvetli ve istatistiki açıdan 

anlamlı bir ilişki vardır. Buradan işin anlamlılığı arttıkça iş tatmininin kuvvetli bir şekilde 

artacağı ifade edilebilir. Ancak aralarında bir nedensellik olup olmadığını belirlemek üzere 

regresyon analizinin bulguları gerekmektedir. Tablo 3’te değişkenlere yönelik tekli regresyon 

analizi sonuçları gösterilmektedir.   

Tablo 3. Değişkenler Arasındaki Etkiye İlişkin Tekli Regresyon Analizi Bulguları 

Bağımsız Değişken R R2 Düzeltilmiş R2 Beta t p 

 İşin Anlamı .651 .423 .420 .651 11.036 .000 

Bağımlı Değişken: İş Tatmini 

Tablo 3’ e göre yapılan işin anlamlılığı iş tatminini pozitif yönde kuvvetli bir şekilde 

(Beta=0.651) yordamaktadır. R2 değeri (.423) işin anlamlılığındaki her bir değişimin iş 

tatminindeki değişimin % 42’sini açıkladığını göstermektedir. Bu değer iki değişken arasında 

çok yüksek bir açıklama gücüne işaret etmektedir.  

SONUÇ  

İşin anlamlılığının iş tatmini üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu çalışmada kamu çalışanları 

üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle sonuçlar ilk 

olarak katılımcıların işin anlamı ve iş tatmini seviyelerinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Bu durum kamu çalışanlarının yaptıkları işin topluma katkı sağlayan yüksek özellikler 

içermesinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca işin anlamlılığının iş tatminini yüksek derecede 

yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde benzer şekilde Rothausen ve Henderson (2018) iş 

tatminine ilişkin anlam temelli alternatif bir kavramsallaştırma başlıklı çalışmasında işin 

anlamlılığının iş tatmini üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

İş tatminin arttırılmasında içsel ve dışsal olmak üzere birçok faktörün etkili olduğu ifade 

edilebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmaların iş tatmini kavramını daha çok hedonik (zevk) 

temelli bir bakış açısıyla tanımladığı görülmektedir. Dolayısıyla iş tatminini yaşamın diğer 

alanlarındaki faktörlerden bağımsız bir kavram olarak ele almanın kavramın kapsamının 

belirlenmesinde eksik bir yaklaşım olacağı söylenebilir (Warr, 2011). İşin aile, sağlık, 

toplumdaki göreceli sosyal statü, sosyal ilişkiler ve genel yaşam üzerindeki etkilerinden 
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kaynaklanan tatmin durumu bu kavramsallaştırmada ele alınmayan yönleri oluşturmaktadır. 

İşin anlamı da bu faktörler arsında en önemli değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlara göre işin anlamının iş tatminini yordayan bir değişken 

olmasının ötesinde iş tatminin bir boyutu olarak ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Ancak çalışmanın örneklemi küçük bir kamu çalışanı grubundan oluştuğu için bu durum 

araştırmanın kısıtları arasında yer almaktadır.  

Son olarak işin anlamının iş tatminine etkisine ilişkin gelecek araştırmalarda daha büyük 

örneklemlerde ve farklı heterojen çalışan grupları üzerinde çalışmalar gerçekleştirilebilir. 

Böylece işin anlamını ve buna benzer diğer kişisel faktörleri içerisine alan iş tatmini ölçüm 

araçlarının geliştirilmesi sağlanarak kavramın kapsamının gelişmesine katkıda bulunulabilir. 
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ENERJİ EKONOMİSİ ve ENERJİ POLİTİKALARIYLA İLİŞKİSİ 

ENERGY ECONOMICS and RELATIONS WITH ENERGY POLICY 

Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL 

İstanbul Teknik Üniversitesi – Enerji Enstitüsü 

ÖZET               

Bu çalışmada,  enerji tüketim miktarları ve kişi başı enerji tüketimi değerleri ile  gayri safi 

milli hasıla ve kişi başı gayri safi milli hasıla değerlerinin mukayeseli değerlendirmesi 

yapılmakta ve aralarındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. Ayrıca temel enerji kaynağı fiyatları 

değişimi de incelenmekte ve yorumlanmaktadır. Bunlardan ayrı olarak dünya için başat enerji 

kaynağı olan petrol fiyatları ile dünya siyasi olaylarının değişimi ele alınmaktadır. Bu 

bağlamda, sanayi çağında dünyada enerji politikaları ile enerji ekonomisinin dünya siyasetine 

etkileri de irdelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji ekonomisi, Enerji politikaları, Petrol fiyatları 

 

ABSTRACT 

In this study, values of the energy consumption and its per capita values with the worth of 

gross national product and per capita of its values are evaluated comparatively and relations 

of them are assessed with explication. Furthermore, changing of the prices of the essential 

energy resources are searched and expounded.  

Besides of these explanations, changing of oil price that is major factor for energy economics 

evaluated with the explanation world political events. In this context affecting of energy 

policy and energy economics on world policy explained in the industrialized age.  

Keywords: Energy economics, Energy politics, oil prices, 

 

GİRİŞ 

Ülke kalkınmasında enerji politikaları önde gelen konu olup, ülkelerin refah seviyesi ile 

doğrudan ilişkilidir. Zira enerji, her eylem için gerekli olduğundan ülke kalkınma 

programlarının başat konusunu oluşturmaktadır. Artan nüfusla birlikte sanayileşme ve 

teknolojik gelişmeler enerji gereksiniminin temel artış nedenini oluştururken bilgi çağının 

enerji gereksinimi devasa boyutlara ulaşmış bulunmaktadır.  

Ülkelerin kalkınma seviyesinin değerlendirilmesinde önemli bir ekonomik seviye göstergesi 

esas itibariyle gayri safi milli hasıla ve kişi başı gayri safi milli hasıla değerleri olup öne çıkan 

indikatör değerler olmaktadırlar. Öte yandan, ülke kalkınması için önemli bir girdi olan enerji 
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için ülkelerin enerji tüketim miktarları ve kişi başı enerji tüketimi değerleri toplumlar için 

önemli bir gösterge durumundadır.  

Günümüzde ülkelerin refah düzeylerini artırmaları,  sosyo-ekonomik ve kültürel çevrelerini 

yaratabilmek için geliştirdikleri kalkınma planları ve/veya programları, katlanarak artan 

cesamette enerji gereksinimi sorununu ortaya çıkarmaktadır. Zira içinde yol almakta 

olduğumuz bilgi çağında enerjiye duyulan ihtiyaç büyük bir artış trendi göstermektedir. Bu 

durum da, halen tüm dünya için küresel ve yadsınamaz sorun haline gelmiş bulunmaktadır 

[1]. 

Enerji gereksinimi içinde elektrik enerjisinin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Kullanımı ve 

diğer enerji çeşitlerine dönüşümünün kolay olması ve alternatif akım bağlamında 

kilometrelerce uzağa iletilebilmesi elektrik enerjisine vazgeçilemezlik karakterini 

kazandırmaktadır. Sanayi faaliyetleri ve enformatik çağ gereksinimlerinin karşılanması 

bağlamında da elektrik enerjisi üretimi ve tüketimi yadsınamaz bir önem taşımaktadır. 

Dolayısıyla elektrik enerjisi, enerji politikalarının oluşturulmasında olduğu kadar ekonomi 

için de başat bileşen olmaktadır. Bu bağlamda, ülkelerin elektrik üretimi ve elektrik tüketimi 

ile bunların kişi başı değerleri her ülke için önemli olduğu kadar ülkelerin kıyaslanması için 

de indikatör parametre olarak öne çıkmaktadır [2]. 

 

Enerji Ekonomisi ve Enerji Politikaları 

İnsanların yarattığı değerlerin ve ülkelerin zenginliklerinin nasıl ortaya çıktığını, bunların 

nasıl bölüşüldüğünü inceleyen bir toplum bilimi olan “Ekonomi bilimi” içinde, Enerji 

Ekonomisi ayrı bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede “Enerji Ekonomisi”; Bir topluluk 

ve/veya ülke için enerji ve enerji kaynakları bağlamında zenginlikleri, bunların nasıl 

kullanılıp bölüşüldüğünün, üretim, tüketim ve dağıtım bağlamında incelenmesi ve bunun 

uzantısında ortaya çıkan olgular bütünü” olarak tanımlanmaktadır. 

Görüldüğü üzere, enerji ekonomisi hayli kapsamlı bir içeriğe sahip olup ülke toplumlarının 

gelişmişliği ve refah seviyeleri ile yakın ilişkilidir. Enerji gereksinimi ve toplum gelişmişliği 

arasında bir tetikleme mekanizması bulunmaktadır. Bir başka deyişle, toplumların 

gelişmesiyle ihtiyaçlar-istekler çoğalarak karmaşıklaşır ve tüm bu ihtiyaçların karşılanması 

için çeşitli eylemlerin hayata geçirilmesi gerekir.  

Olağan günlük yaşantımızdan, tüm sanayi faaliyetlerine kadar eylemlerin her aşaması için 

enerji gereklidir. Ne kadar çok eylem ve faaliyet yapılırsa o kadar çok enerji harcamasına 

ihtiyaç olmaktadır. Bir başka deyişle kalkınma faaliyetleri için öncelikle enerjiye gereksinim 

bulunmaktadır.  

Enerji gereksiniminin rasyonel şekilde karşılanabilmesi için enerji politikalarının 

geliştirilmesi gerekir. Burada; “Enerji Politikası” ile “gereksinimlerin karşılanmasına yönelik 

olarak maddelerin herhangi bir özelliğini değiştirmek ve hizmet üretimi için gerekli olan 
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enerjinin, bir devlet düzenlemesi çerçevesinde yürütülme sanatı ve stratejisi” kast 

edilmektedir. 

Öte yandan, toplumsal gelişime ilişkin olarak ilave enerji gereksinimleri ortaya çıkmaktadır. 

İlave enerji gereksinimi (var olan) enerji politikalarının geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu 

bağlamda yeni teknolojiler gelişir ve toplumların refah seviyesini yükseltir ve toplumsal 

gelişim mümkün olur. Böylece, döngüsel bir süreç ortaya çıkmış olur (Şekil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Enerji, Toplum Gereksinimleri ve Ekonomi Döngüsü 

Şekil 1’deki döngünün başarıyla gerçekleştirilebilmesi, rasyonel enerji politikalarının 

oluşturulması ve her aşamada ekonomi ile desteklenerek hayata geçirilmesini elzem 

kılmaktadır. Bir başka deyişle enerji politikaları, ekonomi ve enerji ekonomisi birbirini 

bütünler durumdadırlar. 

Konuya ilişkin önemli bir gösterge; en yaygın ve başat kullanımı olan elektrik enerjisinin kişi 

başı değeri ile milli gelir arasındaki ilişki olmaktadır. Şekil 2’de kişi başı olarak milli gelir ile 

elektrik tüketimi arasındaki ilinti görülmektedir [3]. 
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Şekil 2. Kişi Başı Olarak Milli Gelir İle Elektrik Tüketimi Arasındaki İlişki [3]. 

Benzer durum, Türkiye için de geçerli olmaktadır. Şekil 3’de Türkiye enerji talebi ve enerji 

artış oranı görülmektedir [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Türkiye Enerji Talebi ve Enerji Artış Oranı Değişimi [4] 

Şekil 4’te ise Türkiye için gayri safi yurt içi hâsıla (GSYİH) ile reel büyüme oranı 

görülmektedir [5]. Şekil 3 ve Şekil 4 birlikte değerlendirildiğinde; Türkiye’de enerji talebi ile 

GSYİH’nin yıllara göre değişimlerinin birbirine benzer olduğu gözlenmektedir. Keza enerji 

artış oranı eğrisi ile reel büyüme oranı eğrilerinin de yine birbirine benzer olduğu tespit 

edilmektedir.   
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Şekil 4. Türkiye için gayri safi yurt içi hâsıla (GSYİH) ile reel büyüme oranı Değişimi [5] 

 

Öte yandan ülkeler bazında konu ele alınırsa enerji kullanımı ile zenginlik arasında bir ilişki 

de görülmektedir. Şekil 5’deki enerji tüketim haritası ile Şekil 6’da verilen yoksulluk 

haritasının örtüştüğü gözlenmektedir. Bir başka deyişle, enerji tüketimi ile yoksulluğun ters 

orantılı olduğu anlaşılmaktadır.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Dünya Enerji Tüketim Haritası [6] 
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Şekil 6. Dünya Yoksulluk Haritası [7] 

Burada, dünyada başat enerji kaynağı olan petrol üzerinde durmak ta yerinde olacaktır. Petrol 

günümüzde dünyada halen ekonomiye dominant etkisi olan enerji kaynağı olup varil fiyatı 

üzerinden borsada işlem görmektedir [8]. Bu bağlamda, gayrisafi yurt içi hâsıla, enerji 

tüketim değişim oranı ve petrol tüketiminin değişim oranı, konuya açıklık getirecek 

parametreler olmaktadır. Şekil 8’de görülen ilgili grafik değerlendirildiğinde her üç 

parametrenin değişiminin benzer trend gösterdiği gözlenmektedir. Bir başka deyişle, bu üç 

parametre birbiri ile ilişkili ve birbirlerini doğru orantılı olarak etkilemektedir. 

 

Şekil 8 Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla, Enerji Tüketim Değişim Oranı ve Petrol Tüketiminin 

Değişim Oranları [9,10]. 
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Ayrıca, mevsimden ve günlük değişimden etkilenmeksizin her istendiği zamanda enerji 

üretebilen santral yakıtlarından başat üç tanesi olan petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarının 

değişiminin Şekil 9’da görüldüğü üzere benzer artış trendi gösterdiği gözlenmektedir.  

Şekil 9 incelendiğinde, öncelikle esas itibariyle üç başat enerji kaynağı olan petrol, doğal gaz 

ve kömür fiyatlarının birbirini takip ettiği gözlenmektedir. Fazla olarak, söz konusu fosil 

yakıtların fiyatlarının artış trendinde olduğu da hemen fark edilmektedir. 

 

 

                   

Şekil 9 Petrol, Doğal Gaz ve Kömür Fiyatlarının Değişimi [11] 

 

Şekil 9’dan hareketle, başat fosil yakıtların fiyatlarının yıllara göre değişiminin birbirleriyle 

hayli uyumlu olduğu da gözlenmektedir. Bu bağlamda, enerji ekonomisi içinde petrol fiyatları 

değişimi, başat yakıt fiyatlarına için baz olarak alınmaktadır.  

Baz yakıt olarak ele alınan petrol fiyatlarının değişimini incelemek enerji politik açıdan önem 

arz etmektedir. Şöyle ki; petrol fiyatları dünya ekonomisini ve bundan da öte siyasi olayları 

tetikleme potansiyeline sahip olmaktadır.  

Bu bağlamda Şekil 10’da 1861-2014 arasında petrol fiyatlarının değişimi ve yaşanan politik 

olaylar görülmektedir. Görüldüğü üzere, dünyayı etkileyen önemli olaylar, çoğu sıcak çatışma 

ve/veya savaşların petrol fiyatlarının yükseldiği zaman süreçlerinde ortaya çıktığı açık olarak 

anlaşılmaktadır.  
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Şekil 10. Petrol Fiyatları Değişimi ve Önemli Politik Olaylar [12] 

SONUÇ 

Tüm açıklanan hususlar göz önüne alındığında enerji ekonomisi ile enerji politikalarının 

yakın ilişkili iki konu olduğu net olarak görülmektedir Fazla olarak enerji ekonomisi ve enerji 

politikaları birbirini etkilemekte, tetiklemekte ve fonksiyonel yansımalarıyla toplumları 

etkileyebilecek gelişmelere yol açabilmektedir. 

Bu husus, ekonomi ve enerji konularında yapılacak planlama, oluşturulacak program ve 

stratejilerde göz önüne alınması gereken önemli bir argüman durumundadır. Bu bağlamda, 

özellikle kalkınma programlarında bu husus özellikle göz önünde bulundurulması gereken 

kılavuz bir çıkarım olarak nitelenebilir. 

Öte yandan, günümüzde başat enerji yakıtı olan petrolün fiyatındaki değişimlerin takibinin 

önemli olduğu da anlaşılmaktadır. Petrol fiyatlarındaki değişimlerin enerji politikaları ve 

enerji ekonomisi üzerindeki baskın etkisi siyasi olayları da yönlendiriyor olarak 

gözlenmektedir. Bu husus da konjüktürel durumların takibi için indikatör olarak kullanılabilir 

bir argümandır denebilir. 
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TÜRKİYE’DE DPT ÖZELİNDE PLANLAMANIN GELİŞİMİ VE STRATEJİK 

PLANLAMA  

“DEVELOPMENT OF PLANNİNG SPECİFİC TO SPO İN TURKEY” AND STRATEGİC 

PLANNİNG 

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy KUTLUK 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü  

ÖZET  

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk döneminde benimsenen liberal ekonomi anlayışı yaşanan bazı 

gelişmelerle birlikte devletçilik düşüncesine evrilmiştir. 1930’lu yıllarda yükselen Devletçilik 

anlayışı ile birlikte Sovyet Rusya’nın sanayi planlama modeli de göz önüne alınarak Türkiye’ye 

özgü bir karma model geliştirilmeye çalışılmıştır. II.Dünya Savaşı sonrasında değişen 

uluslararası politik ve ekonomik koşullar ile Amerika Birleşik Devletleri’nin artan etkisi ileriki 

yıllarda uygulanacak farklı bir planlama yaklaşımının ilk sinyallerini vermiştir. 1960’lı yıllar 

itibariyle Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle merkezden 

planlamayı özgün yapı ve personeliyle hayata geçirmiştir. DPT bu süreçte süreklilik arz eden 

planlama faaliyetleriyle ekonomi yönetiminde kilit bir konumda olmuştur. 1980 sonrasında 

etkili olan yeni liberal ekonomi yaklaşımı DPT’nin konum, yapı ve fonksiyonunda bazı 

değişikliklere neden olmuş ancak kurumun göreceli önemi devam etmiştir. Yeni ekonomi 

politikalarının ve batı eksenindeki uygulamaların devamı niteliği taşıyan stratejik planlama 

anlayışı 2000’li yıllarla birlikte uygulanmaya başlanmıştır. Kalkınma plancılığından stratejik 

planlamaya geçiş süreci DPT’nin fonksiyonunu yavaş yavaş yitirmesi ve nihayetinde 

kapatılmasıyla sonuçlanmıştır. Bu gelişim çizgisi sonucunda Türkiye’de planlamada gelinen 

noktanın netleştirilmesi, planlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve kamu yönetiminde 

hissedilen temel planlama sorunlarının ele alınması önem arz etmektedir. Bu çalışma ile sorun 

birincil dokümanlar, planlar, programlar, komisyon çalışmaları, raporlar ve akademik 

araştırmalar üzerinden teorik olarak ele alınmıştır. Veriler değerlendirilerek konu analiz edilmiş 

planlamadaki kritik sorun alanları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bugün kamu yönetiminde 

uygulanan stratejik planlar kurumlara vizyon sağlamakta, amaçlara ve hedeflere vurgu yaparak 

geleceğe yönelik yol haritası çizmektedirler. Ancak stratejik planların uygulamada 

benimsenmeme, katılımcı bir anlayışla hazırlanamama, özgün olmama, sadece mali yönetim 

temelli algılanma gibi bazı problemlerle malul olduğu da görülmektedir. Üst düzey planlama 

ile stratejik planların bağlantısı bütüncül bir perspektif ve motivasyonla inşa edilememektedir. 

Kalkınma planlarında ortaya konulan stratejinin tüm seviyelere yansıması ve birlikte hareket 

imkanının sağlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Planlama sisteminin bütüncüllük ile tekillik 

yaklaşımları arasında, merkezden gelen kaynaklarla yerinden üretilen kaynakların birlikte 

değerlendirildiği, toplumsal-özel dengesinin sağlandığı bir noktada Türkiye’nin planlama 

birikiminden daha çok yararlanılarak inşa edilmesi ülkenin gelişimine katkı sağlayacaktır.  
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Anahtar Kelimeler: Planlama, DPT, Kalkınma Plancılığı, Stratejik Planlama, Kamu 

Yönetimi.  

ABSTRACT  

Liberal economic approach that was adopted at first in the Republic of Turkey has evolved into 

statism idea due to some improvements that were lived at that time. A mixed model was used 

to develop specific to Turkey, with taking into account of Soviet Russia’s industrial planning 

model, associated with rising statism understanding in the 1930s. The changing international 

political and economic conditions after World War II and the growing influence of the United 

States gave the first signals of a different planning approach which would be implemented in 

the years ahead. As of the 1960s, the State Planning Organization (DPT) had implemented 

central planning with economic, social and cultural aspects, with its unique structure and 

personnel. DPT was in a key position in economic administration with its continuous planning 

activities in this process. The new liberal economy approach which was influential after 1980 

caused some changes in the location, structure and function of the SPO, nevertheless the relative 

importance of the institution remained. The strategic planning approach, which is the 

continuation of new economy policies, and practices on the western axis, started to be 

implemented in the 2000s. The transition process from development planning to strategic 

planning resulted in gradual loss of the SPO’s function and eventually its closure. At the end of 

this progress line, to clarify the point that was arrived to on the ‘planning’ in Turkey and the 

evaluation of the relationship between plans and to address the basic planning problems which 

were felt in public administration is important. With this study, the problem is theoretically 

addressed, through primary documents, plans, programs, commission studies, reports and 

academic research. By evaluating the datas, the subject was analyzed and critical problem areas 

in the planning are put forward. Today, strategic plans that are implemented in public 

administration, provide institutions with visions and draw road maps for the future by 

emphasizing goals and objectives. However, it is also seen that strategic plans are inadequated, 

due to some problems such as not being adopted in practice, not being prepared with a 

participatory approach, not being original, being perceived as only financial management-based 

and etc. The connection of high-level planning and strategic plans could not being built with a 

holistic perspective and motivation. The need is that, the strategy that is set out in the 

development plans should be reflected at all levels and be provided with the opportunity to act 

together. Building the planning system through between the approaches of “holistic” and 

“singularity”, at a point where the resources from center and local are being evaluated together 

and where the balance between private-public is set and where Turkey’s experience of planning 

is used would contribute the development of the country immensely.  

Keywords: Planning, SPO, Development Planning, Strategic Planning, Public Administration.  

GİRİŞ  

Yönetimin temeli olan planlama, amaçlara ulaşma sürecinde hayata geçirilecek uygulamaların 

netleştirildiği bir düşünsel faaliyeti anlatır. Devlet düzeyinde planlama ise ulusal amaçlara 
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giden yolu ortaya koyan, sahip olunan kaynakların kullanımını dizayn eden ve genellikle orta 

– uzun dönemlere yönelik olarak gerçekleştirilen bir yönetsel fonksiyondur. Türkiye’de devlet 

organizasyonunun planlama faaliyetleri Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze iç ve dış 

faktörlerle etkileşimli olarak şekillenmiştir, denilebilir. Liberal ekonomi anlayışıyla başlanılan 

süreç iki dünya savaşı arasında yaşanan büyük iktisadi buhran döneminde Sovyet Rusya 

deneyiminden de faydalanılarak özgün bir karma ekonomik model oluşturma çabası ile devam 

etmiştir. Birinci ve İkinci Beş Yıllık Sanayi Planları bu çabanın ürünleri olmuştur. İkinci Dünya 

Savaşı sonucunda ortaya çıkan yeni uluslararası siyasal ve ekonomik konjonktür dominant bir 

Amerika’yı, yeniden yapılanan bir Avrupa’yı ve ‘kalkınma’ sürecine giren batı-yanlısı dünyayı 

temayüz ettirmiştir. Türkiye, ‘batı’ tercihi ile birlikte özellikle 1960 sonrasında bu kalkınma 

sürecini DPT yoluyla yaşamaya başlamıştır. Bu süreçte bir yandan ülkenin gelişimi yönünde 

ilerleme kaydedilirken diğer yandan ‘planlama’da DPT özelinde belirli bir kurumsal olgunluk 

ve tecrübe de kazanılmıştır. 1960-80 yılları arasındaki çok boyutlu -ekonomik, sosyal, kültürel 

açılardan- ve modernite yönelimli kurgulanmış olan, devlet kanalıyla bürokrasinin ağırlığı ve 

belirleyiciliğinde gerçekleşen kalkınma plancılığı bu dönemin bitişiyle daha çok ekonomik 

boyuta odaklanan siyaseti ve sivil-özel alanı önceleyen yeni-liberal plancılığa evrilmeye 

başlamıştır. Bu evrimde batı dünyasında gerçekleşen değişim de önemli bir etken olmuştur. 

Reagan ve Thatcher’ın yeni-liberal ekonomi politikalarının dünyaya yayılması süreci 1980 

sonrasında gerçekleşmiştir. IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü bu süreçte 

gelişmekte olan ülkelerin ve dolayısıyla Türkiye’nin ekonomi politikaları üzerinde belirleyici 

olmuştur. DPT yeni-liberal konjonktürde konum, yapı ve fonksiyonunda yaşanan bazı 

değişikliklere rağmen göreceli önemini sürdürmüş ancak dünyanın içerisine girdiği bu 

dönemde Türkiye’nin ekonomi ve planlama anlayışı ciddi bir dönüşüme uğramıştır. 1990’lı 

yıllar belki de Türkiye’nin sivil siyaset-bürokrasi (çevre-merkez) çekişmesinde bürokrasinin 

yeniden ağırlık kazanmak istediği bir geçiş dönemini ifade etmektedir ki bunun yansımaları 

planlama sürecinde de görülmüştür. 2000’li yıllarda ise mali-ekonomik sistemin stratejik 

planlama yaklaşımıyla istikrar arayışı bağlamında yeniden tesisi gündeme gelmiştir. Stratejik 

planlamanın kamu yönetiminde pilot uygulamalarla başladığı ve yaygınlaştırıldığı bu dönemde 

kalkınma planları kimi görüşlere göre tavsiye kararları niteliğine bürünmeye başlamış, yine bu 

süreçte fonksiyonel anlamda varlığı sorgulanmaya başlanan DPT de kapatılmıştır. Kalkınma 

Bakanlığı bünyesinde varlığını sürdüren DPT geleneği burada da planlama sürecine katkı 

vermiştir. Son gerçekleşen hükümet sistemi değişikliği ile üst planlama/kalkınma planları yeni 

bir kurumsallaşma yoluyla hazırlanmaya çalışılmakta, orta vadeli ekonomik programların 

hayata geçirilmesine önem verilmekte, kamu yönetiminde stratejik plan uygulamaları da devam 

etmektedir. Gelinen noktada planlama sisteminin mevcut durumunun ortaya konulması, bir 

bütün olarak değerlendirmesinin yapılması, sorunların tespiti ve planlamada bütüncüllük ile 

tekillik ve merkeziyetçilik ile yerellik yaklaşımları arasında bir denge sağlanabilmesi arayışı bu 

makalenin amaçları olarak öne çıkmaktadır. Teorik nitelik taşıyan bu çalışma kapsamında sorun 

planlar, programlar, komisyon çalışmaları, raporlar üzerinden ele alınmış, gerçekleştirilen 

akademik araştırmaların bulgularından istifade edilmiştir. Çalışmada kalkınma planları ile alt 
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planlar arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi gerektiği, kalkınma planlarının yapısında stratejik 

planlamanın bütünlük arz eden iç sistematiğinden yararlanılabileceği, DPT okulunun 

birikiminin güncel şartlara göre yeni nesil uzmanlara aktarılabileceği, stratejik planların 

dinamik bir kurumsal kabul ve katılım ile hazırlanacağı şartların sağlanması gerektiği, iktisadi 

planlamada sahip olunan imkanların merkezden dağıtılma ile yerinden üretilme arasında bir 

dengede buluşabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. Planlama, yönetimin temeli olarak kabul 

edilebilecek bir işlevdir ki ona verilen önemin artışı Türkiye’nin yükselişinin unsurlarından 

olacaktır.  

1. Planlama ve Türkiye’de Planlamanın İlk Dönemi  

Planlama kavramı literatürde farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Türkiye’de planlama 

faaliyetlerinin başlangıç döneminde yapılan genel bazı tanımlara göre planlama: “Muayyen bir 

gayeyi gerçekleştirmek için harekete geçmeden evvel yapılan hazırlıklar(dır).”; “Arzu edilen 

bir neticeyi gerçekleştirmeye yarayacak bütün faaliyetlerin önceden tespit edilmesidir.”. 

Planlamanın kendisi amaç değil, amacı rasyonel ve etkili şekilde elde edebilmek için kullanılan 

bir araçtır (Todaie, 1961: s.7-8). DPT’nin tanımına göre ise: “Planlama, modern iktisat ilminin 

kalkınma için ortaya koyduğu bir metod, bir vasıta ve bir tekniktir.”. Özellikle kalkınma 

planlamasında temel amaç gelişmiş ülkelerle geri kalmış ülkeler arasındaki farkın kapatılması 

olarak belirlenmiştir. Bu farkın hızla kapatılması için de devletin iktisadi ve sosyal hayata bir 

plan dahilinde müdahalesi gerektiği vurgulanmıştır. Çünkü kalkınmada temel amaç insanların 

daha iyi bir yaşama kavuşmalarını temin etmektir. Bu yaşama kavuşmak ise sadece iktisadi 

neticelerle mümkün görülmemektedir. DPT, iktisadi gücün sosyal sorunların giderilmesinde de 

kullanılması gerektiğini belirtmektedir: “… artan iktisadi imkanları eğitim, kültür, sağlık, 

insangücü, gelir dağılışında sosyal adalet, bölgeler arasında denge sağlanması ve toplumun 

kalkınması gibi sosyal meseleleri halledecek şekilde kullanmak gerekir.” (DPT, 1973: s.7-11).  

Türkiye’de devlet planlamasının gelişimi uzun bir tarihsel süreç içerisinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde benimsenen liberal ekonomi anlayışı dünyada 

yaşanan bazı gelişmelerle birlikte (özellikle 1929 Dünya Ekonomik Buhranı) devletçilik 

düşüncesine evrilmek durumunda kalmıştır. Devletçilik anlayışı ile birlikte Sovyet Rusya’nın 

uyguladığı model de göz önüne alınarak Türkiye’ye özgü bir karma model geliştirilmeye 

çalışılmıştır. Türkiye’de bu dönemde endüstriyel gelişimin diğer alanlar için itici güç 

sağlayacağı düşünülerek kalkınma stratejisi olarak sanayileşmeye ağırlık verilmiştir (Özyurt, 

1981: s.119). Bu süreçte sanayinin sahibi ve yöneticisi devlet olmuş, bu durum planlamayı da 

beraberinde getirmiştir. 1933’te hazırlanan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 1934’te 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu plan hedeflerine henüz plan dönemi bitmeden ulaşıldığı için 

İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı da hazırlanarak 1938 Eylül’ünde hükümet tarafından kabul 

edilmiştir. Ancak 1939 Eylül’ünde patlak veren II.Dünya Savaşı nedeniyle ikinci plan 

uygulanamamıştır (Özyurt, 1981: s.128). Savaş sonrasında (1946) aynı iktisat çizgisinde 

hazırlanan İvedili Plan ise batı belirleyiciliğinde oluşan yeni uluslararası sisteme uygun 

düşmemiş ve sakit kalmıştır (Ekiz ve Somel, 2007: s.106). Soyak’a göre Birinci ve İkinci Beş 
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Yıllık Kalkınma Planları tarihte özgün izler bırakmıştır ki bunlar: “ulusal ekonomik 

bağımsızlığa öncelik tanıyan, uluslararası işbölümü içindeki çevre ülke konumunu 

sanayileşerek asmayı hedefleyen ve bunu yaparken de büyük ölçüde ulusal kaynaklara 

başvuran bir planlama anlayışının varlığıdır.”. Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan 

yeni küresel konjonktürde ortaya konulan 1947 İktisadi Kalkınma Planı (Vaner Planı) ABD’den 

gelecek finansal yardımların (Marshall) şartlarını karşılayacak şekilde formüle edilen güdümlü 

bir nitelik taşımıştır (Soyak, 2003: s.171-174). Marshall Planı, Türkiye’ye yapılacak finansal 

yardımı tarım üretiminin arttırılması ve böylece Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (OEEC, 

OECD’nin öncülü) üyesi ülkelerin gıda ve hammadde ihtiyacını karşılama şartına bağlamıştır. 

Vaner Planı ile öncelik tarımın iyileştirilmesine verilmiş, bu şekilde Türkiye, Avrupa’nın 

iaşesini sağlayabilecek yapıya kavuşturulmak istenmiştir (Günce’den aktaran Soyak, 2003: 

s.174).  

Amerika Birleşik Devletleri II.Dünya Savaşı’ndan sonra elde ettiği lider konumu Birleşmiş 

Milletler, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası (o dönemki ismiyle Uluslararası Yeniden 

Yapılanma ve Kalkınma Bankası) gibi örgütlerin kurulmasına öncülük ederek ve bu 

organizasyonlarda kendisine etkin bir konum sağlayarak sürdürmek istemiştir (Barbaros ve 

Karatepe, 2009: s.265). Barbaros ve Karatepe’ye göre: “(IMF, Dünya Bankası, GATT ve OECD 

gibi) kuruluşların dünya sistemini yeniden düzenlerken önem verdikleri şey… küresel ölçekte 

efektif talebi belirli bir düzeyde tutarak kârların istikrarlı kalmasını sağlamaktır… (bu nedenle) 

çevre ülkelerin kalkınabilmelerine, bu yolla bir talep unsuru olabilmelerine özel önem 

göstermişlerdir… (onlara) borç, kredi veya hibe vermiş bunun karşılığı (olarak) çevre 

ülkelerden iktisadi planlar hazırlamalarını istemişlerdir. Planlar hazırlatarak verecekleri 

borcun yönetici elitler tarafından popülist amaçlar doğrultusunda kullanılmasını önlemek ve 

borcun geri ödenmesini garanti altına almayı amaçlamışlardır.” (Barbaros ve Karatepe, 2009: 

s.268). Türkiye örneğinde gelecek dönemde ekonomik ve mali sistemin istikrarı konusu 

stratejik planlamaya geçişin de nedenleri arasında yer almıştır. Bahsi geçen iki dönem arasında 

uluslararası sistemin farklı ideolojik ve ekonomik yaklaşımları söz konusudur.  

Türkiye ekonomisinde 1954-61 döneminde dış ticaret açığı artmış, ABD kaynaklı dış 

yardımlarda da azalma meydana gelmiştir. Ayrıca uluslararası kurumlar verecekleri yardımlar 

için plan da talep etmişlerdir. Bu süreçte Demokrat Parti 1958 yılında IMF’nin istikrar paketini 

kabul etmek zorunda kamıştır. 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle iktidarı ele geçiren Milli Birlik 

Hükümeti mevcut koşularda kısa vadeli bazı ekonomik politikalar izlerken uluslararası 

kurumların temsilcileri tarafından sıklıkla ulusal düzeyde kalkınmasına yön verecek bir 

planlama teşkilatına gerek duyulduğu ifade edilmiştir. 1958’de hazırlanan istikrar programının 

uygulanmasını isteyen IMF ve OEEC dış yardım için bir plan hazırlanmasını şart koşmuşlardır. 

Bu nedenle darbe sonrası başa hükümet planlamayı ve bir planlama teşkilatı kurulmasını 

öncelikleri arasına almıştır (Barbaros ve Karatepe, 2009: s.269-270). Aslında Akçay’ın da 

belirttiği gibi DP hükümeti tarafından 1958’de dış yönlendirmeyle planlama çalışmaları için 

kurulan Koordinasyon Bakanlığı ile darbe sonrası askeri yönetimin planlı ekonomi tercihi ve 

bunu kurumsallaştırma çabası “ekonomi politikalarının sadece hükümetlerin iradesi ve 
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tercihleri ile belirlendiği şeklindeki indirgemeci yaklaşımın bu süreçte de geçerli olmadığını” 

da ifade etmektedir (Akçay, 2006: s.235). Tüm bu gelişmeler sonucunda 1960’lar ile birlikte 

planlamanın DPT öncülüğünde toplumsal, iktisadi ve kültürel gelişmeyi de kapsayan bütüncül 

bir bakış açısıyla hayata geçirildiği bir döneme girilmiştir.  

2. DPT ve Türkiye’de Planlamanın Gelişimi  

Akçay, Türkiye’deki planlamanın oluşumunda dışarıda II.Dünya Savaşı sonrası süreçte 

kapitalist sistemin etkisi ile uluslararası kurumların kendi çıkarları doğrultusunda yaptıkları 

önerilerin, içeride ise DP’nin ekonomi yönetiminin sermayedarlar tarafından düzenli 

bulunmamasına karşın (ABD’nin de Türkiye’ye yapılan yardımların iyi değerlendirilemediğine 

dair eleştirilerine benzer şekilde) CHP’nin planlama taraftarı oluşunun etkili olduğunu 

belirtmektedir (Akçay, 2006: 230-233). Aslan’a göre de ilk sanayi planlarının olumlu 

yansımaları, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) planlamaya olan inancı ve özellikle de 

uluslararası kuruluşların dış yardımları planlama şartına bağlamaları DPT’li yıllara kapı 

açmıştır. Türkiye’de DPT merkezi ve kapsamlı planlama uygulamalarını hayata geçirmiş, 

ülkenin ekonomik gelişiminde ve toplumsal değişiminde önemli bir rol üstlenmiştir (Aslan, 

1998: s.103-105).  

DPT’nin kuruluş kanunu olan 91 sayılı kanun 30 Eylül 1960 tarihinde 27 Mayıs Askeri 

Darbesi’nden kısa bir süre sonra, henüz kurucu meclis kurulmadan önce yürürlüğe girmiştir. 

Kurum Başbakanlık Müsteşarlığı’na bağlanmıştır (Barbaros ve Karatepe, 2009: s.273). 

Kuruluşu sonrasında 1961 Anayasası ile anayasal bir kurum olan DPT, devletin görevleri 

arasında sayılan ‘iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı’ sağlamakta mühim bir araç olmuştur. 

DPT’ye ülkenin kaynaklarını saptamak ve nasıl kullanılacaklarını belirlemede hükümete 

yardımcı olmak; ekonomik gelişim için bakanlıklar arasındaki koordinasyona katkı sağlamak; 

hükümetin hedeflerine ulaşabilmesine yönelik planlamaları yapmak; kamu yönetimine planları 

uygulamakta yardımcı olmak; planların uygulama sürecini takip etmek, gerekli değerlendirme 

ve değişiklikleri yapmak; özel kesimi planlara entegre ederek onlara teşvik ve tavsiyede 

bulunmak şeklinde temel görevler verilmiştir (Aslan, 1998: s.105-106). DPT’nin bu görevleri 

yerine getirebilmesi için müsteşarlık merkez teşkilatı (ana hizmet birimleri/başkanlıklar, 

danışma birimleri/müşavirlikler, yardımcı birimler ve yurtdışı teşkilatı) kurulmuş, ayrıca 

teşkilat bünyesinde hükümet ile işbirliği sağlamak üzere siyasiler ve bürokratlardan oluşan 

Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tesis edilmiştir. Böylece DPT, en yüksek organı olan YPK ile 

merkez teşkilatından oluşmuştur (Özşen, 1987: s.27-33).  

DPT uygulanan modelde kamu sektörüne kaynak dağıtıcı bir rol üstlenmiş, güçlü bir 

pozisyonda olmuştur. Bu pozisyonu destekleyen yeteneği kendi yapısında da gösteren DPT’nin 

kurumsal başarısındaki en önemli faktörler ise; işleyişte hiyerarşinin katı bir şekilde 

uygulanmaması, uzmanlarla üst düzey yöneticiler (Müsteşar, Daire Başkanları) arasında ortak 

düşünme ve bilgi alışverişine imkan sağlanması, esnek personel alım ve yüksek ücret ödeme 

imkanlarıyla nitelikli bürokratları bünyesine kazandırabilmesi olmuştur (Aslan, 1998: s.106-
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107). Önem atfedilen ve başarı beklenen bir organizasyona gösterilen ilgi ve sağlanan 

imkanların nasıl karşılık bulabildiği DPT örneğinde açıkça görülmüştür.  

Soğuk Savaş döneminde ‘kapitalist sistem’in etkisi altındaki az gelişmiş ülkelere ‘planlı 

kalkınma’ önerilmiş, gelişmiş ülkelerden bu ülkelere fon aktarımı için ‘iktisadi planlama 

sürecine geçiş’ ön şart olarak tespit edilmiştir. Devletin ekonomiye etkin müdahaleyle piyasayı 

düzenlemesini öngören Keynesyen yaklaşım II.Dünya Savaşının sonundan 1970’lerin 

ortalarına kadar kapitalist ülkelerde esas alınmıştır. Bu yaklaşımla birlikte devlet müdahaleleri 

artmış ve müdahalelerde ‘planlama’ bir politika aracı olarak kullanılmıştır (Barbaros ve 

Karatepe, 2009: s.262-264). Ekiz ve Somel’e göre: “1960-80 yıllar arasındaki dönem, 

kalkınma plancılığında ‘altın devri’ oluşturmaktadır” (Ekiz ve Somel, 2007: s.112). Bu 

dönemde yıllık ortalama %6 büyüme hızı yakalanmıştır (Kuruç’tan aktaran Ekiz ve Somel, 

2007: s.112).  

Kalkınmacılık (developmentalism) döneminde Amerikan hegemonyası diğer ülkelerde ve 

özellikle de az gelişmiş ülkelerde iktisadi muhatap olarak ‘devlet’leri almış, böylece ulus 

devletlerin ekonomi ve toplum üzerindeki denetimi güçlenmiştir. Bu süreçte ‘devlet kuran 

sınıflar’ 1970’lerde yaşanan kırılmaya kadar ekonomi üzerinde kendi görüşleri doğrultusunda 

etkili olabilmişlerdir. Keyder’e göre bu dönemde: “Milliyetçi, modernleştirici ve kalkınmacı 

devletler ekonomik sınırlarını bir ölçüde kontrol edebiliyor ve kendilerinden beklenilen 

ekonomik ve sosyal hizmetleri de pazar dışı mekanizmaları zorlayarak yerine getiriyorlardı.”. 

ABD’nin ulusal kapitalizminin yükselen diğer ulusal kapitalizmler karşısında güç kaybetmesi 

ve Amerikan sermayesinin artık sınırları aşmasıyla birlikte kurulu ekonomik sistem sarsıntı 

geçirmeye başlamıştır. Keyder’in belirttiği gibi: “Amerika’nın gerek doğrudan gerekse çeşitli 

kurumlar vasıtasıyla verdiği yardımlar azalınca gelişen ülkeler bankalardan aldıkları borçlara 

muhtaç kaldılar. Bir yandan bankaları (ve IMF’yi) tatmin edecek performans göstermek bir 

yandan da özel yabancı sermayeyi çekecek koşullar yaratmak zorunlu oldu… Sermayenin 

ivmesi politik otoritelerin denetim altında tutmaya çalıştığı ulusal kapitalizm sınırlarını 

yıkmıştı.”. Artık ulus devletlerin muhatabı hegemonik bir kurtarıcı yoktu, IMF bu süreçte 

borçlu devletlere daha az harcama yapmalarını ve daha çok döviz geliri elde etmelerini tavsiye 

ediyordu. Ulusal kalkınmacılık konjonktürü artık sona ermiş, dünya kapitalizmi 

uluslararası’ndan küresel’e bir geçiş yaşamaya başlamıştı (Keyder, 2004: s.9-14).  

1970’li yılların sonuna gelindiğinde uluslararası konjonktürde yaşanan değişim Türkiye’de de 

yansıma bulmuştur. IMF ve Dünya Bankası ekonominin dışa açılmasını önermiş ancak o 

dönemde DPT, sanayinin gelişim çizgisini tamamlamamış olmasından dolayı buna karşı 

çıkmıştır (Doğan’dan aktaran Akçay, 2006: s.244). TÜSİAD da bu süreçte dışa açılma 

taleplerini çeşitli kanallarla iletmiştir. 24 Ocak kararlarının da hazırlandığı bu süreçte ekonomi 

bürokrasisi de yeniden yapılandırılmış, Turgut Özal DPT Müsteşarlığına getirilerek (Özal o 
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dönemde sandalyesiz bakan olarak nitelenmiş, Başbakanlık Müsteşarlığı vazifesine ek olarak 

bu görevi vekaleten yürütmüştür)1 değişim başlatılmıştır (Akçay, 2006: s.244-245).  

Esasen ithal ikameci ekonomik modelin 1970’lerde yaşadığı sorunlarla birlikte kalkınma 

planlamacılığı gündemden düşmeye başlamıştır. Ekiz ve Somel’e göre: “Sermaye birikim 

modelinde, büyüme stratejisinin dünya konjonktüründen bağımsız olamayacağı ve kapitalist 

planlama çerçevesinde ana amacın sermayenin yeniden üretim koşullarını sağlamak olduğu 

düşünülecek olursa, plancılığın neden neo-liberal rüzgarlarla 1980’lerde yedeğe alındığı daha 

iyi anlaşılabilecektir.” (Ekiz ve Somel, 2007: s.112). Gerçekten de 1980’li yıllarla birlikte 

dünya sadece ekonomide değil siyaset başta olmak üzere birçok alanda yeni bir döneme 

girmekteydi. Bu yeni dönemle birlikte gelen değişim Türkiye’de de farklı boyutlarda 

yaşanmıştır.  

3. 1980 Sonrasında Planlama Anlayışında Değişim ve DPT’nin Konumu  

1970’li yılların sonu ve 1980’li yıllarda ABD (Reagan) ve İngiltere (Thatcher) öncülüğünde 

liberal ekonomi politikalarının tüm dünyaya (adeta tek tercihli bir seçim gibi) dayatıldığı 

görülmüştür. IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü bu süreçte gelişmekte olan 

ülkelerin ekonomi politikaları üzerinde etkili olmuşlardır. Tunalı’ya göre: “Bu politikaların 

önemli ortak özelliklerinden birisi devletin küçültülmesi ve ekonomiden el çektirilmesi, 

dolayısıyla özelleştirmelerin hızlanması ve işlevinin büyük oranda düzenleyici ve denetleyici 

bir role sıkıştırılmasıdır.”. Yeni ekonomik düzende devletin gelir dağılımını düzenleyici 

araçları (transfer harcamaları, sübvansiyonlar vb.) ortadan kaldırılmaya çalışılmış, sorunların 

serbest piyasa içerisinde çözülebileceği düşüncesi benimsetilmeye çalışılmıştır. Ancak 

paradoksal olarak ABD ve AB bu süreçte kendi ekonomileri içerisinde yıllarca tarım 

sektöründe sübvansiyon uygulamalarına devam edebilmişlerdir. Türkiye’de 24 Ocak Kararları 

ile uygulanmaya başlanan liberal politikalar kesintisiz sürdürülememiş olsa da zamanla 

uluslararası ticaretin arttığı (1980’den 2008’e ihracat 127 milyar dolar, ithalat 192 milyar dolar 

artmıştır) ve özel sektörün güçlendiği yeni bir ekonomik yapı oluşmuştur. İthal ikameci 

sanayileşmeyi esas alan, devletçi ve tarım istihdamı yoğun bir ekonomiden (çalışan nüfusun 

yarısından fazlası) yeni yapıya geçiş devlet teşkilatında değişikliklere neden olmuş, hatta 

bürokratlar eski tesirlerini kaybetmeye başlamış, onların yerine bağımsız ve özerk kurullarda 

görev alan teknokratlar etkili olmaya başlamışlardır (Tunalı, 2011: s.357-365).  

Kaya’nın da belirttiği gibi 1980 sonrasında Türkiye’nin batı ekonomik sistemi içindeki rolünde 

değişiklik olmuştur: “1980’de sanayisi iç piyasa için üretim yapan, tarım ürünleri ve 

hammadde satıp teknoloji alan Türkiye (yeni) süreç içinde düşük ve orta seviye teknoloji 

gerektiren ürünleri üreten ve özellikle coğrafi olarak yakın olduğu Avrupa Birliği ülkeleri için 

                                                           
1 Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasına, gelişimine ve başarısına 

büyük katkıları olmuş, (pek öne çıkarılmasa da) daha önce de zaten DPT Müsteşarlığı görevini 1967-1971 yılları 

arasında uzunca bir dönem yürütmüştür (AA, 2020). Ayhan Çilingiroğlu’nun çalışma arkadaşı Özal ile ilgili 

anlattıkları, Türkiye’de planlamanın temeline kadar inen bu katkıları -tüm genç plancıların fedakarlığı ve 

dinamizmiyle birlikte- çok güzel bir şekilde resmetmektedir (Erder, Karaosmanoğlu, Çilingiroğlu ve Sönmez, 

2003: s.21-36).  
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ucuz işgücü ve mamul sağlayan bir ülke haline gelmiştir.” (Kaya, 2011: s.26). Bu geçişe daha 

geniş bir açıdan bakıldığında dünya ekonomik sisteminin 1970’lerin ortalarından itibaren 

yapısal değişikliklere uğradığı görülmektedir. Kaya bu değişikliği şöyle tasvir etmektedir: 

“Dünya sistemi ve bağımlılık okullarınca ayrıntılı bir biçimde resmedilmiş olan, merkezi 

(sanayileşmiş) ülkelerin çevre ve yarı çevre (gelişmekte olan) ülkelerden gelen hammaddeyi 

ürüne çevirerek diğer merkez ülkelere ve çevre ülkelere sattığı ekonomik sistem yerini üretimin 

parçalandığı ve tüm dünyaya yayıldığı bir sisteme bırakmaya başladı.” (Kaya, 2011: s.29). 

Küresel ekonomi sistemindeki değişiminin Türkiye’ye de yapı ve işleyiş boyutlarıyla yansıdığı 

zaman içerisinde görülmüştür. Bu uzun dönem içerisinde ‘belirleyici olan’ın konjonktürel 

işbirlikleriyle siyasal, ekonomik hatta sosyal ve kültürel iniş ve çıkışlar tecrübe edilmiştir.  

1980 sonrasında yeni-liberal anlayış, devletin ekonomik ve sosyal yaşamdan tedrici çıkış 

yönelimini beraberinde getirmiş ve planlama sistemi de bu süreçten etkilenmiştir. Devletin 

üretici, dağıtıcı ve düzenleyici pozisyonunu terk eğilimi DPT’nin de değişimini başlatmış, 

ekonomi yönetiminde ‘kurullar dönemi’ne (para ve kredi kurulu, koordinasyon kurulu) 

girilmiştir. Yeni dönemde DPT plancılık ve hükümete danışmanlıktan uzaklaşmış, ‘ekonominin 

yürütücülüğüne’ ilişkin görevler üstlenmiş, teşviklerin dağıtıldığı bir yapı haline gelmiştir. Yine 

bu süreçte bazı kanun hükmünde kararnamelerle (223, 304) DPT’nin yapı, görev ve konumunda 

değişikliklere gidilmiştir. 1990 sonrasında 3701 sayılı yasa, 437 ve 470 sayılı KHK’lar ile bu 

değişiklikler devam etmiş, örgütsel anlamda DPT bir ‘bakanlık’ yapısını almaya başlamıştır. 

Aslan’a göre DPT, 16 Eylül 1993’te yayınlanan 511 sayılı KHK ile yeni-liberal dönem 

içerisindeki gerçek yerini örgütsel ve tüzel açıdan bulmuştur: “Örgüt, piyasaya terk edilen 

ekonomiyi, genil düzeyde izleyen, özel kesime destek olan, sektörel planlamayı terk ederek 

yerine proje temelli yapı öngören, uluslararası akçalama örgütlerinin isteklerini ekonomiye 

adapte eden bir görünüm kazanmıştır.” (Aslan, 1998: s.107-117).  

DPT’nin güç kaybı esasen tesadüfi olmamış, kurumun yatırım-üretim-dağıtım zincirine 

bakışının güçlenen sivil-siyaset alanından -ve tabii ki uluslararası konjonktürden- farklı olması 

bu güç yitimini beraberinde getirmiştir. Enerji sektöründe yaşanan görüş farklılığı (DPT’nin 

bazı önemli özel sektör projelerine olumsuz görüş vermesi), engellemeler ve kriz bu süreci 

somutlaştırmaktadır. Türkiye’de 1999 itibariyle yaşanan ‘elektrik krizi’ sorunlarla dolu bir 

sürecin neticesidir. Aktürk’ün de belirttiği gibi “Elektrik sektörünün yerli ve yabancı özel 

girişime ve bunların ortaklıklarına açılım uygulamasında DPT’nin yasayla (3096) belirlenmiş 

olan görev ve yetkisi, Enerji Bakanlığı tarafından uygulanan yatırım/finansman modelleri 

kapsamında ele alınan yatırım projelerinin, Türkiye Enerji Planlaması çerçevesinde 

uygunluğunun irdelenerek ilgili yasadaki tanımla ‘uygun görüş’ vermek ya da vermemekle 

sınırlıdır.”. Ancak 1990’ların sonlarında yaşanan, dönemin bürokratlarının DGM’ye, Enerji 

Bakanının ise Yüce Divana gönderilmesine varan anlaşmazlıklar DPT’nin geçmiş 

konjonktürdeki dominant rolünde yeni dönemdeki yasal sınırları aşarak ısrarından 

kaynaklanmıştır (Aktürk, 2011: s.376-384). Aslında bu konjonktürel güç değişimi DPT’nin 

kuruluş döneminde de tam aksi istikamette yaşanmıştır. Akçay’ın belirttiği gibi: “…planlama 

örgütünün Türkiye idari sistemi içerisindeki yerinin sağlamlaştırılması ve plan hazırlıkları için 
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gerekli olan teknik bilgilerin planlama örgütüne aktarılması konularında ciddi sıkıntılar 

yaşanmıştır. Bu sorunların yaşanmasının gerisinde ise, kendi klasik yetkilerini DPT ile 

paylaşmak istemeyen ve özellikle yatırım kararlarında DPT’nin yetkili kılınmasına karşı çıkan 

bakanlıkların gösterdiği bürokratik direnç yatmaktadır.” Hatta bu süreçte hükümet ile plancılar 

arasında mali-ekonomik sistemin yönetiminde görüş farklılığı (ideolojik bazı ayrılıklarla 

birlikte) ortaya çıkmış ve ilk plancılar toplu olarak istifa etmiştir ki bu esasen sınıfsal bir 

çatışmanın görünümü olarak (hükümeti destekleyen büyük toprak sahipleri ve ticaret sermayesi 

ile DPT’nin öncelediği sanayi sermayesi) değerlendirilebilir (Akçay, 2006: s.237-242). 1990’lı 

yıllarda yaşanan siyaset ve bürokrasi çekişmesi ile istenen sonuçların alınamamıştır.  

4. Türkiye’de Stratejik Planlama ve DPT Sonrası Sürecin Değerlendirilmesi  

Türkiye’de planlamada stratejik yaklaşım vurgusunun zaman içerisinde olgunlaştığını 

kalkınma planlarından okumak mümkündür. Örneğin Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 

(1996-2000) bu planın “yeni bir stratejik yaklaşımla” ele alındığı (DPT, 1995: s.20); Sekizinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2001-2005) temel bütçesel sonuçlar kapsamında kaynakların 

stratejik önceliklere göre dağıtılması gerektiği (DPT, 2000: s.28) vurguları görülmektedir. Son 

olarak stratejik plan uygulamalarına başlangıç sonrasında ortaya konulan Dokuzuncu Kalkınma 

Planı’nda (2007-2013) ise her alanı detaylı düzenlemeye odaklanan bir planlama anlayışından, 

kalkınma vizyonu çerçevesinde bir stratejik yaklaşıma geçildiği ve stratejik planlamanın pilot 

uygulamalarla başlatıldığı ifade edilmekte, kamu idarelerinde stratejik yönetim sürecine vurgu 

yapılmaktadır (DPT, 2006: s.10, 58-59). Bu süreçte uluslararası gelişmelerin ve kurumların 

etkisi olduğu da söylenebilir. 1993’te stratejik planlamanın ABD’de kamu kesiminde 

uygulanmaya başlanması -DPT tarafından da bu pratikten yararlanılmıştır-, Dünya Bankası’nın 

etkisi (1995 tarihli Kamu Mali Yönetim Projesi, 2000 tarihli Ekonomik Reform Kredisi ve 2001 

tarihli 1.Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anlaşması (daha önceki PEIR 

Raporu ile stratejik planlama gündeme gelmiştir) ve Sosyal Adaletle Daha İleri Bir Türkiye adlı 

çalışma burada anılabilir) ve IMF’nin niyet mektupları bu süreçte önem taşıyan merhaleler 

olarak görülebilir (Övgün, 2010: s.182-189). Planlamada bu süreçte adım adım bütüncüllükten 

tekilliğe bir geçiş yaşandığı takip edilebilmektedir.  

Kamu idarelerine stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getiren (madde 9) 2003 tarihli 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amacı şöyle ifade edilmiştir: “kalkınma 

planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve 

mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu 

bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, 

raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.”. Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama 

Kılavuzu’nda da belirtildiği gibi: “Planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen 

politikaları eylem planları, programlar ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir 

şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik temel bir araç olarak benimsenen 

stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan 
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kamu idarelerinin kurumsal kültür ve kimliğinin gelişimi ile güçlendirilmesine destek 

olmaktadır.” (Kalkınma Bakanlığı, 2018: s.1). Kamu yönetimine üst planlarla uyum şartıyla 

birlikte kurumlara tekil olarak vizyon, misyon ve temel değerlerle kimlik katan stratejik 

planlama günümüzde istisnalar hariç olmak üzere kamu kesiminde uygulanmaktadır.  

5018 sayılı yasa temelli stratejik planlamanın birincil önceliği belirtildiği ve anlaşıldığı gibi 

kamu mali yönetimi sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Ancak plan ile 

bütçenin (mali boyutun) aynı şey olmadığına daha önce de dikkat çekilmiştir: “Şüphesiz bu iki 

işlem arasında sıkı bir münasebet mevcuttur… Ancak bundan, planlamanın bir bütçe 

muamelesine ircaı neticesi çıkarılamaz.” (Todaie, 1961: s.8). Kurumsal kültür ve kimlik gibi 

diğer amaçların ise bu çerçevede ikincil seviyede ele alındığı görülmektedir. Temeldeki bu 

yaklaşımın süreci etkilediğini ifade etmek yapılan araştırmalara da bakıldığında mümkündür. 

Gerçekten de stratejik planlara idareciler ve çalışanlar açısından bakıldığında kamu 

yönetiminde sahiplenme sorunu ile karşı karşıya olduğu görülebilir. Kamuda Stratejik Yönetim 

Çalışma Grubu Raporu’nda stratejik planların adımları sayılabilecek olan performans 

programları-faaliyet raporları ilişkisinin tam olarak kurulamadığı, faaliyet raporlarının tek düze 

belgeler haline geldiği vurgulanmaktadır. Üst politika belgeleriyle (kalkınma planı, OVP, 

OVMP, yıllık program) stratejik planların ilişkisi yeterince kurulamamaktadır. Anılan bazı 

makro sorunlara ek olarak mikro düzeyde de stratejik planlama sürecinin sorunlar yaşadığı 

görülmektedir (yönetsel, bilgi ve tecrübe düzeyi, planların niteliği, katılım, pratiğe aktarım vb.) 

(Kalkınma Bakanlığı, 2015: s.31-48).  Erkan’ın uygulamaların ilk döneminde yaptığı bazı 

tespitler halen geçerlilik arz etmektedir. Erkan’a göre kamu kuruluşlarındaki bazı faktörler 

stratejik planlamanın önündeki engelleri oluşturabilir: yönetimde süreksizlik, kısa vadeli 

düşünme alışkanlığı, eğitim yetersizliği, reformların benimsenme sorunu (Erkan, 2008: s.192-

193) bunlardan bazılarıdır. Kamu Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda da belirtildiği 

gibi “önemli olan, reform konusunda bir adım atabilmek, eyleme geçmek ve yeniden 

yapılanmayı içselleştirebilmektir.” (Kalkınma Bakanlığı, 2014: s.63). Ancak stratejik planlama 

bugün hala benimsenme sorunları ve sadece mali yönetim odaklı ele alınmak gibi zaaflarla karşı 

karşıyadır.  

Türkiye’de kamu yönetiminde stratejik planlamaya geçilirken DPT’nin fonksiyonunu yavaş 

yavaş yitirdiği bir süreç yaşanmıştır. Yılmaz ve Güler’e göre 2006 yılı itibariyle AKP-DPT 

arasındaki ilişkilerde kırılma yaşanmış, DPT’nin bir danışma kurulu olduğu, yatırımların 

yolunu tıkadığı, kapatılabileceği ifade edilmiştir. AB ile ilişkilerde aktif rol almak isteyen DPT 

bünyesindeki Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 2009’da kapatılmasına karar 

verilmesi kurumun geleceği açısından önemli bir sinyal olmuştur (Yılmaz ve Güler, 2016: 

s.307-309). Bu sürecin sonunda DPT 2011 yılında kapatılarak, Kalkınma Bakanlığı bünyesine 

katılmıştır (Milliyet, 2020a). Kalkınma Bakanlığı bünyesinde DPT bürokratları görevlerini 

sürdürmüş ve Onuncu Kalkınma Planı bu şekilde hazırlanmıştır. On Birinci Kalkınma Planı’nın 

hazırlanma sürecinde ise Kalkınma Bakanlığı kapatılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi ile birlikte (13 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle) kalkınma planlamalarını 

hazırlama görevi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na geçmiştir (Memurlar.net, 
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2020). On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 

tamamlanmıştır (Onbirinciplan.gov.tr, 2020). Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

sosyal ve ekonomik kalkınma için şunları misyon edinmiştir: “Kalkınma planı, 

Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve Cumhurbaşkanlığı 

yıllık programını hazırlamak; sektörel ve tematik politika ve stratejiler geliştirmek, bu 

doğrultuda kamu kaynaklarını tahsis etmek; merkezi yönetim bütçesini hazırlamak ve 

uygulamak; plan, program, kaynak tahsisi, bütçe, politika ve stratejilerin uygulanmasını 

koordine etmek, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak, İSEDAK ve diğer uluslararası 

kalkınma işbirliklerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.” (SBB, 2019: s.2). 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müşterek plan 

ve program (orta vadeli program hazırlıkları, orta vadeli mali plan ile sektörel plan ve 

programları) çalışmaları yapmaktadır (HMB, 2020). Orta Vadeli Programlar (son ikisi Yeni 

Ekonomi Programı adıyla 20 Eylül 2018 ve 4 Ekim 2019 tarihlerinde yayınlanmıştır) ve 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında belirlenen hedefler ekonomi politikalarında etkilidir. 

Küresel ekonomik problemler ve ülke içinde yaşanan krizler süreci tam anlamıyla yönetmeyi 

zorlaştırmaktadır.  

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrasında hazırlanan 3 Ağustos 2018 tarihli “100 

Günlük İcraat Programı” (TCCB, 2018a) ve 13 Aralık 2018 tarihli “İkinci 100 Günlük İcraat 

Programı” (TCCB, 2018b) Cumhurbaşkanlığının, Bakanlıkların ve bazı başkanlıkların belirli 

bir sürede hayata geçireceği ağırlıklı olarak somut eylem adımlarını göstermektedirler. Ancak 

daha sonra bu programlarda gerçekleşen bazı sapmalar nedeniyle altı aylık planların 

açıklanması gündeme gelmiştir (Milliyet, 2020b). Yeni hükümet sisteminde plan ve program 

çalışmaları üzerinde bir uyum, bütünlük ve pratik geliştirilmeye çalışılmaktadır.  

5. Türkiye’de Planlama Sisteminde Yeni Bir Denge Arayışı  

Kalkınma planları kurumsallaşan, süreklilik arz eden özellikleriyle Cumhuriyet tarihinin ciddi 

bir birikimini yansıtmaktadırlar. Zamanla bu planların ekonomi üzerindeki belirleyiciliğinin 

azaldığı görülmektedir. Devletin iktisadi ve mali yönetim alanlarındaki yaklaşımının değişimi 

bu durumu ortaya çıkarmaktadır. Bu durum planlama biçimi ve kurumsal yapının değişim 

seyrinden anlaşılabilmektedir.  

DPT ile gelişen bütüncül ve üst planlama anlayışı stratejik planlamanın getirdiği tekillik 

anlayışı ile farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma stratejik planlarda üst planların dikkate alınması 

uygulamasıyla giderilmeye çalışılmakta ancak iki uç arasındaki denge tesis edilememektedir. 

Stratejik planlama özellikle vizyon, misyon, temel değerler ile birlikte stratejiler, amaçlar, 

hedefler sıralaması ve gittikçe somutlaşarak pratiğe yansıyan adımlarıyla sistematik bir yapı arz 

etmektedir. Kalkınma planlarının bu noktada stratejik planların sistematik yapısından katkı 

alabilecekleri düşünülebilir. Kalkınma planları bazen stratejik ama bazen de uygulamalara 

yönelik detaylara yer veren özellik taşımakta, bu yönleriyle stratejik planlamanın 

sistematikliğini içermemektedirler. Stratejik planlar da mali yönetim özellikleri ağır basan, 
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bazen zorunluluk nedeniyle kurumlar tarafından içselleştirilmeden hazırlanan belgeler olarak 

algılanabilmektedirler.  

Kalkınma planlarıyla stratejik planlar arasında bir dengenin tesis edilmesi stratejik, ekonomik, 

mali gelişimi beraberinde getirecektir. Stratejik planlardan ‘stratejik yönetim’e doğru 

gerçekleştirilebilecek gelişim disiplinler arası yaklaşımın ülke yönetimine yansımasıyla 

sonuçlanabilecektir. Stratejik yönetim yaklaşımı üst yöneticilere bilginin doğru kullanımını, 

sistemli hareket imkanını ve bir vizyon zenginliğini sunmaktadır (Korkusuz ve Kutluk, 2015: 

s.22). Bu yönetim süreci içerisinde merkezin mali desteği ile birlikte (sadece tepeden sağlanan 

imkanlarla değil) yerinden üretilen kaynakların artışıyla kurumlar belirli bir mali serbestlik 

içerisinde merkezin uygun seviyedeki kontrolünde hizmetlerini geliştirerek 

sürdürebileceklerdir. Burada oluşan deneyim DPT’nin yetişmiş uzmanlarından daha da 

yararlanarak gelecekte de uygulamaya yansıtılabilecektir. Uzmanlar başarılı DPT okulunun 

geleneğini yeni yetişen uzmanlara farklı bir sistem ve yeni uygulamalara adapte olarak 

yansıtabileceklerdir.  

Üst planlamanın yeni dönemde revize edilmesi pratikten ve deneyimli kurumlardan gelen yeni 

fikir ve yaklaşımlar yönetişim boyutuyla bütünleştirilerek hiyerarşi doğallaştırılarak takviye 

edilecektir.  

SONUÇ  

Milli kalkınma hamleleri bir milletin maddi ve manevi güç kaynaklarının gelişimi için tecrübe 

edilmesi gereken aşamalar olmuştur. Türkiye kalkınma planlarına Cumhuriyetin kuruluşunu 

takiben başlamıştır. Kalkınma planlarının asıl etkili olduğu 1960-80 yılları arasında ciddi bir 

planlama süreci DPT ile tezahür etmiştir. DPT göreceli etkinliğini 1980 sonrasında da 

göstermiştir ki kurum stratejik planlamanın gelişiminde önemli bir rol üstlenmiştir. DPT 

sonrasında da kalkınma planları devam etmekle birlikte kurumsal gelenek yönünden 

sürekliliğin korunamadığı gözlemlenmektedir. DPT’nin kalkınma planları ve stratejik planlama 

sürecindeki birikimi güncel şartlara adapte edilebilir miydi? sorusu zihinlerden tam olarak 

uzaklaştırılamamıştır. DPT’nin teknik know-how’ı ve uzmanlık bilgisi bir şekilde sistem 

içerisinde kalmayı sürdürecektir.  

Türkiye’de gerçekleştirilen planlama faaliyetleri genel olarak değerlendirildiğinde kalkınma 

planları ile alt planlar arasındaki irtibatın kuvvetlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca kalkınma planlarında ortaya konulan stratejinin tüm seviyelere sinerjik olarak yansıması 

ve kurumsal koordinasyonun seyyaliyetinin sağlanması gerektiği anlaşılmaktadır. İktisadi 

planlama boyutunda, sahip olunan imkanların merkezden dağıtılma ile yerinden üretilme 

arasında bir rasyonalitede buluşturulabilmesi Türkiye’nin gelişiminde katkı sağlayacaktır.  

Kalkınma planlarının hazırlanışında stratejik planlamanın bütünlük arz eden iç sistematiğinden 

yararlanılmalıdır. Stratejik planlama her ne kadar mali yönetim odaklı ele alınsa ve kamu 

kurumlarında tam tatbik edilmese de vizyon, misyon, temel değerler, stratejiler, amaçlar ve 

hedeflerle sistematik bir bütünlük arz etmekte, katılımcı anlayışıyla birlikte kamu hizmetlerine 
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katkı sağlayacak potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Stratejik planların dinamik bir 

kurumsal kabul ve katılım ile hazırlanabileceği yeterli şartlar da sağlanmalıdır.  

Türkiye’de planlama sistemi revize edilirken yatay ve dikey boyutlarda bir yaklaşımın gerektiği 

ifade edilebilir. Dikey boyutta üst plandan alt planlara doğru vizyoner ve aksiyoner bir 

bütünleşme sağlanmaya çalışılırken yatay boyutta planlamaların nitelik ve nicelik gelişiminin 

tesis edilmesi önem taşımaktadır. Böylelikle milli vizyon doğrultusunda birlik, organizasyonel 

boyutta ise yarış sağlanabilecektir.  

Bu çalışma ulusal iktisadi planlamayı (bütüncül/merkezi) ve son dönemde uygulamada olan 

stratejik planlamayı (tekil/adem-i merkezi) ele almakta ve bir uyum, harmoni ve denge noktası 

aramaktadır. Bu denge noktası birey – toplum, batı-doğu (yaklaşımları), merkeziyetçi – adem-

i merkeziyetçi, birleşik hareket – yarışmacılık ve bütüncüllük – tekillik arasında 

bulunabilecektir.  

Türkiye’de bugüne kadar planlama çalışmaları ve uygulamaları esasen ulus-devlet 

bünyesindeki gelişime odaklıyken küreselleşen dünyada artık sınırların dışına taşan bir 

kapsayıcılıkla sürecin yeniden gözden geçirilmesi, tasarlanması ve yeni bir perspektifle 

değerlendirilmesi kaçınılmazdır.  

Yeni anayasanın kabulüyle birlikte ortaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 

kamu yönetimi mekanizması içerisinde yer alan tüm yapı, aktör ve unsurlarla ilişkisi ve 

etkileşimi etraflıca düşünülmelidir. Stratejik vizyon ve planlama bu işin esas sütunu olarak 

görülmelidir.  
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ÖZET 

Bilgi birikiminin artması, iletişim ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi sonucunda; 20. 

yüzyılın ikinci yarısında bilgi toplumuna geçiş yapılmış, bu süreçte ekonomilerde kaynakların 

rasyonel kullanımına yapılan vurgu artmıştır. Kaynakların rasyonel kullanımına yönelik artan 

çabalar insan faktörünün etkinliğine duyulan ihtiyacı da artırmış; değişen sosyal yapı ve artan 

rekabet koşulları içerisinde fiziksel sermayenin temsil ettiği kaynaklardan daha fazlasına 

erişim sağlamak amaçlanmıştır. Sermaye kavramına yönelik farklı arayışlar sonucunda; beşeri 

ve sosyal sermaye kavramları fiziksel sermayeden daha fazla anlam ifade etmeye başlamıştır. 

İçsel büyümenin temelini oluşturan beşeri sermaye, ülkelerin makroekonomik 

performanslarının ve ülkeler arasında rekabet üstünlüğünün açıklanmasında etkili rol almıştır. 

Ülkedeki insan kaynağının iyi yetiştirilmiş, beceri kazandırılmış, dengeli ve sağlıklı 

beslenebilen kişileri barındırması hem üretimde verimliliği artıracak hem de yeni teknolojik 

icatların rasyonel şekilde kullanılmasına katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla üretime katılan 

kişinin sahip olduğu ve genel anlamda insanın niteliğini vurgulayan; bilgi, beceri, tecrübe ve 

dinamizm gibi pozitif değerler, beşeri sermaye olarak kabul edilecek ve üretimde değer 

yaratılmasını sağlayacaktır. Beşeri sermayenin gelişimi hem makroekonomik hem de 

mikroekonomik etkinliği artıracak, ülkeler açısından rekabet üstünlüğünün sağlanmasına 

katkıda bulunacaktır. Bu önemi nedeniyle çalışma kapsamında; beşeri sermaye endeksinin 

sahip olunan diğer kaynakların kullanımına yönelik performansını ölçmek için teknik etkinlik 

analizi yapılmıştır. Teknik etkinlik analizinin yapılması için parametrik olmayan ve doğrusal 

programlama tabanlı bir etkinlik analizi olan “Veri Zarflama Analizi” (VZA) kullanılmıştır. 

Çalışmada çıktı değişkeni olarak belirlenen beşeri sermaye endeksine karşılık girdi 

değişkenleri olarak belirlenen faktörler (ürün piyasaları, işgücü piyasaları, finansal sistem, 

piyasa büyüklüğü, iş kapasitesi, inovasyon kapasitesi, sosyal sermaye) üzerinde etkinlik 

derecesinin analiz edilmesi için OECD ülkelerinin 2019 yılına ait verilerinden 

faydalanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: beşeri sermaye, teknik etkinlik, veri zarflama analizi, OECD ülkeleri. 
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ABSTRACT 

As a result of the increase in knowledge and the development of communication and 

information technologies, the transition to the information society was made in the second 

half of the 20th century, and the emphasis on rational use of resources in economies increased 

during this period. Increasing efforts towards rational use of resources also increased the need 

for the effectiveness of the human factor; it is aimed to access more resources represented by 

physical capital within the changing social structure and increasing competition conditions. 

As a result of different searches for the concept of capital; the concepts of human and social 

capital began to mean more than physical capital. Human capital, which forms the basis of 

internal growth, played an effective role in explaining the macroeconomic performance of 

countries and the competitive advantage among countries. The fact that the human resource in 

the country accommodates well-educated, skilled, balanced and healthy people will both 

increase productivity in production and contribute to the rational use of new technological 

inventions. Therefore, positive values such as knowledge, skills, experience and dynamism 

that the person participating in production has and which generally emphasizes the quality of 

human will be accepted as human capital and will create value in production. The 

development of human capital will increase both macroeconomic and microeconomic 

efficiency and will contribute to ensuring competitive advantage for countries. Due to this 

importance, technical efficiency analysis was conducted to measure the performance of the 

human capital index for the use of other resources. “Data Envelopment Analysis” (DEA), 

which is a nonparametric and linear programming based activity analysis, was used to 

conduct technical efficiency analysis. Data from OECD countries for 2019 was used to 

analyze the degree of effectiveness on the factors determined as output variables versus the 

human capital index determined as the input variable in the study (product markets, labor 

markets, financial system, market size, business capacity, innovation capacity, social capital). 

Keywords: human capital, technical efficiency, data envelopment analysis, OECD countries. 

GİRİŞ 

İnsanlar geçmişten günümüze kavramsal olarak hem bilimde hem sanatta birçok çalışmaya 

konu olmuşlardır. Bireylerin sahip oldukları yetenekleri, duygusal nitelikleri, davranış 

biçimleri özellikle ekonomi ve toplum biliminin şekillendirilmesinde oldukça önemlidir. 

İnsanların merak etme, düşünme, üretme ve bilgiyi sürekli geliştirme yeteneği bilimsel 

konularda sürdürülebilir bir varoluşu ifade etmektedir. İnsan kavramına yapılan bu vurgular; 

son dönemlerde beşeri ve sosyal sermaye kavramlarını da gündeme getirmiştir. Beşeri 

sermayenin temelinde insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan eğitim ve 

sağlık bileşenleri yer almaktadır. Ülkelerin vatandaşlarının yaşam standartları artırması ise 

hem gelişmişlik düzeyine hem de ekonomik kalkınmanın sağlanmasına imkân sağlayacağı 

için ülkelerin insan kaynaklarına yaptıkları yatırımlar büyüme ve kalkınma amaçları üzerinde 

son derece etkilidir. 
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Kavramsal olarak beşeri sermayenin varlığı emeğin üretim faktörü olarak tanınmasına ve 

Adam Smith’in işbölümü ve uzmanlaşmaya yaptığı vurguya kadar uzanmaktadır. Fakat beşeri 

sermayenin kavramsal gelişimi fiziksel sermaye ve sosyal sermaye kavramlarından çok sonra 

gerçekleşmiş olup Denison (1962), Schultz (1968) ve Becker (1990) gibi iktisatçıların 

katkılarıyla kavramsal tanımlamaya netlik kazandırılmıştır (Eser ve Gökmen, 2009; Karataş 

ve Çankaya, 2010). Beşeri sermayeye kavramına katkı sağlayan Husz (1989); insanların 

kişisel ve sosyal gelişimini sağlayan üretim sürecinde kullanılabilecek bilgi, beceri ve 

tecrübeleri beşeri sermaye olarak tanımlamıştır. Schultz (2003) beşeri sermayeyi; insanların 

üretkenliğini artırarak onlara rekabet avantajı sağlayan unsurlar olarak ifade etmiştir. 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and 

Development - OECD) ise beşeri sermaye kavramını; insanların kişisel, sosyal ve ekonomik 

refahını oluşturmaya yönelik elde ettiği tüm bilgi, beceri, yetenek ve nitelikler olarak 

betimlemiştir (OECD, 2020a). 

Beşeri sermayenin en genel tanımı; insan kaynağının sahip olduğu bilgi ve beceri düzeyidir. 

Beşeri sermayeyi diğer sermaye kavramlarından ayıran en önemli unsur etki derecesidir. 

Beşeri sermaye hem üretim sürecine katılmadan önce var olabilen (eğitim yoluyla) ve üretim 

sürecinde geliştirilebilen (tecrübeler yoluyla), insanın emeğine değer katan aynı zamanda 

insanın yaşam standartlarının artıran bir unsur olup hem de sahip olunan diğer kaynakların 

verimli ve etkili şekilde kullanılmasını sağlayarak üretime dinamizm kazandıran bir kaynaktır. 

Beşeri sermaye kavramına yönelik olarak; bilgi düzeyi eğitim seviyesi ile kolaylıkla 

ölçülebilirken, beceri düzeyi kişilerin sahip oldukları yeteneklerle, tecrübeler ise iş başarısına 

yönelik etkinliklerle ölçülmektedir. Bireylerin yetenekleri gerçekleştirilen işe yönelik 

kazanımlar sağlıyorsa ekonomi içerisinde de değer yaratılmasına katkı verecektir. 

Bu çalışma kapsamında 36 OECD ülkesinde beşeri sermayenin teknik etkinlik düzeyleri 

analiz edilmiştir. Teşkilat üyesi ülkelerin küreselleşen ekonomilerde sosyal ve ekonomik 

sorunları çözmek, var olan fırsatlar üzerine ortak çalışmalar yapmak amacına yönelik olarak 

beşeri sermaye etkinliğinin ortak bir dinamizm yaratacağı düşünülmektedir. Çalışmada beşeri 

sermaye üzerinde etkili olduğu düşünülen; ürün piyasaları, işgücü piyasaları, finansal sistem, 

piyasa büyüklüğü, iş kapasitesi, inovasyon kapasitesi, sosyal sermaye endekslerinin teknik 

etkinliği analiz edilmiştir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Çalışma kapsamında ikincil verilerden faydalanılmış olup, veriler Dünya Bankası’nın Küresel 

Rekabet Edebilirlik Raporu’ndan derlenmiştir. Çalışmada “Veri Zarflama Analizi” için 

kullanılan bağımlı değişken beşeri sermaye endeksi ve bağımsız değişkenler; ürün piyasaları, 

işgücü piyasaları, finansal sistem, piyasa büyüklüğü, iş kapasitesi, inovasyon kapasitesi, 

sosyal sermaye endekslerinin tamamına ait değerler rapordan derlenmiştir. Analiz yönteminin 

belirlenmesinde ve makale metninin hazırlanmasında konuyla ilgili uluslararası ve ulusal 

kaynaklardan yararlanılmıştır. 
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Yöntem 

Çalışma kapsamında kullanılan ikincil verilerin analiz edilmesinde parametrik bir analizi 

yöntemi içeren “Veri Zarflama Analizi” kullanılarak ülkelerin teknik etkinlik düzeyleri analiz 

edilmiştir. Ağırlıklandırılmış toplam çıktının, ağırlıklandırılmış toplam girdiye oranına eşit 

olan etkinlik derecesi çok sayıda değişkenin ve ilişkinin bir arada değerlendirilmesine imkân 

sağlayan matematiksel bir modelleme yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Akan ve Çalmaşur, 

2011). Teknik etkinlik; üretim sürecinde yani girdiler çıktılara dönüştürülürken kaynakların 

kullanım düzeyindeki başarıyı ölçmeyi amaçlayan bir yaklaşımı temsil etmektedir. Teknik 

etkinliğin amacı optimal girdi düzeyinde maksimum çıktıyı ya da minimum girdi düzeyinde 

optimal çıktıyı belirlemektir (Sarı, 2015; Bozdemir, 2017). Yapılan analiz sonucunda elde 

edilen teknik etkinlik, saf teknik etkinlik ve ölçek etkinliği analizlerine ait skor değerleri 

Tablo 1’de belirtilen etkinlik derecesi ve etkinlik katsayısı aralıkları referans alınarak 

değerlendirilmiştir. 

Tablo 1. Etkinlik Derecesi ve Etkinlik Katsayıları 

Etkinlik Derecesi Etkinlik Katsayısı 

Tam Etkinsiz 0.000 / 0.250 

Etkinsiz 0.251 / 0.500 

Az Etkin 0.501 / 0.750 

Etkin 0.751 / 0.999 

Tam Etkin 1.000 

Kaynak: Bozdemir, 2017. 

Etkinlik değerlerinin elde edilmesi için uygulanan “Veri Zarflama Analizi” yönteminde 

DEAP programı kullanılmıştır. Elde edilmiş teknik etkinlik değerleri girdiye (input oriented) 

yönelik hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Etkinlik değerlerinin hesaplanması için ürün 

piyasaları, işgücü piyasaları, finansal sistem, piyasa büyüklüğü, iş kapasitesi, inovasyon 

kapasitesi ve sosyal sermaye endeksleri girdi olarak kabul edilmiştir. Belirlenen tüm 

değişkenler doğrudan veya dolaylı olarak beşeri sermaye üzerinde doğrudan etkili olacağı için 

“beşeri sermaye” çıktıyı temsil etmektedir. Dünya Bankası’na ait raporda girdilere ve çıktıya 

yönelik endeks değerleri hesaplanırken rekabet üstünlüğü sağlayacak bileşenlerin aldığı skor 

değerlerinden yararlanılmıştır. 

Beşeri sermaye endeksi: sağlık ve eğitim faaliyetleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Sağlık 

bileşeninde sağlıklı yaşam beklentisi (yıl), eğitim bileşeni içerisinde; ortalama eğitim süresi 

(yıl), personel eğitiminin kapsamı (1-7 arası puanlama), mesleki eğitim kalitesi (1-7 arası 

puanlama), mezunların beceri düzeyleri (1-7 arası puanlama), aktif nüfus içerisinde dijital 

becerileri olanlar (1-7 arası puanlama), yetenekli çalışan bulma kolaylığı (1-7 arası 

puanlama), okul süresi beklentisi (yıl), öğretimde eleştirel düşünme (1-7 arası puanlama), 

ilköğretimdeki öğrenci ve öğretmen sayısı (%) endeks hesaplamasına dâhil edilmiştir. 

Ürün piyasaları endeksi: vergi ve sübvansiyonların rekabet üzerindeki etkisi (1-7 arası 

puanlama), piyasa hâkimiyeti (1-7 arası puanlama), hizmet rekabeti (1-7 arası puanlama), 
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tarife dışı engellerin yaygınlığı (1-7 arası puanlama), ticaret tarifeleri (%), tarifelerin 

karmaşıklığı (1-7 arası puanlama), sınır geçiş izinlerinin etkinliği (1-5 arası puanlama) 

kullanılarak hesaplanmıştır. 

İşgücü piyasaları endeksi: bolluk maliyetleri (haftalık ücretler), işe alma ve çalışma 

uygulamaları (1-7 arası puanlama), işçi-işveren ilişkilerinde işbirliği (1-7 arası puanlama), 

ücret belirleme esnekliği (1-7 arası puanlama), aktif işgücü piyasasına yönelik politikalar (1-7 

arası puanlama), işçi hakları (1-100 arası puanlama), yabancı işçi çalıştırma kolaylığı (1-7 

arası puanlama), ulusal işçi hareketliliği (1-7 arası puanlama), profesyonel yönetime güvenme 

(1-7 arası puanlama), ödeme ve verimlilik (1-7 arası puanlama), ücretli ve maaşlı kadın 

işçilerin erkek işçilere oranı (%), işçilik vergi oranı (%) kullanılarak hesaplanmıştır. 

Finansal sistem endeksi: özel sektöre verilen kredilerin GSYH içerisindeki oranı (%), 

KOBİ’lerin finansmanı (1-7 arası puanlama), risk sermayenin varlığı (1-7 arası puanlama), 

piyasa değerinin GSYH içerisindeki oranı (%), sigorta primlerinin GSYH içerisindeki hacmi, 

bankaların güvenilirliği (1-7 arası puanlama), takipli kredilerin brüt toplam krediler 

içerisindeki oranı (%), kredi açığı (%), bankaların düzenleyici sermayeleri içerisindeki risk 

ağırlıklı varlıkların oranı (%) kullanılarak hesaplanmıştır. 

Piyasa büyüklüğü endeksi: gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYH) (dolar) ile mal ve hizmet 

ithalatının GSYH içerisindeki değeri (%) kullanılarak hesaplanmıştır. 

İş kapasitesi endeksi: işe başlama maliyetinin kişi bazına gayrisafi milli gelir içerisindeki 

oranı (%), işe başlama süresi (gün), iflas kurtarma oranı (%), iflas düzenleme çerçevesi (0-16 

arası puanlama), girişimci risklerine karşı tutumlar (1-7 arası puanlama), yetki devretme 

istekliliği (1-7 arası puanlama), yenilikçi şirketlerin büyümesi (1-7 arası puanlama), yenilikçi 

fikirleri kucaklayan şirketler (1-7 arası puanlama) dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

İnovasyon kapasitesi endeksi: işgücü çeşitliliği (1-7 arası puanlama), küme gelişiminin 

durumu (1-7 arası puanlama), uluslararası ortak icatlar (milyon nüfus başına), çok paydaşlı 

işbirliği (1-7 arası puanlama), bilimsel yayınlar (skor), patent başvuruları (milyon nüfus 

başına), Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki oranı (%), araştırma kurumlarının önemi 

(1-100 arası puanlama), satıcıların çok yönlülüğü (1-7 arası puanlama), ticari marka 

uygulamaları (milyon nüfus başına) kullanılarak hesaplanmıştır. 

Sosyal sermaye endeksi: 1 ile 100 arasında yapılan puanlandırma ile hesaplanmıştır. 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışma kapsamında girdi-çıktı olarak değerlendirilen endekslerin tamamı; makroekonomik 

problemlere kısa vadeli ve geçici önlemler sunmak yerine verimliliği belirleyen tüm 

faktörlerdeki ilerlemenin değerlendirilmesini amaçlayan yıllık ölçütlerdir. Beşeri sermaye 

endeksi; bireylerin eğitim düzeyleri ve sahip oldukları yeteneklerin üretken istihdama dâhil 

edilmesine yönelik başarıyı temsil etmektedir. 
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Ürün piyasası endeksi; üretilen mal ve hizmetlerin rekabet gücünü artırmaya yönelik 

uygulamaları kapsamaktadır. Bir ülkenin ürün piyasasının geniş ve rekabet gücünün yüksek 

olması; piyasa ihtiyaçlarına yönelik kaliteli üretimi teşvik edecek dolayısıyla uzmanlaşmaya 

yönelik beşeri sermaye yatırımlarının artmasına katkı sağlayacaktır. 

İşgücü piyasaları endeksi; arz ve talebin birbirlerini karşılama başarısını ve işgücü çeşitlerinin 

gelir getirici faaliyetlere dâhil olmalarına yönelik piyasa başarısını ölçmektedir. Arz ve talebin 

işgücü piyasasında birbirini karşılayabiliyor olması; piyasada bireylerin sahip oldukları eğitim 

düzeyi ve yeteneklere uygun istihdam olanaklarının varlığının bir göstergesidir. Piyasa; işe 

uygun insan kaynağı, kişiye uygun iş imkânı yaratılabildiği için politika yapıcılarda bu alanda 

kolaylıkla karar alarak beşeri sermayenin artırılmasına yönelik yatırım gerçekleştirebilirler. 

Finansal sistem endeksi; ülkedeki finansal istikrar yapısıyla risk unsurlarının ölçülmesi ve 

değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bir ülkede finansal sistemin istikrarlı seyri insan 

kaynaklarının istihdamına uygun alanlara yatırım yapılmasına, yatırımlarda risklerin minimize 

edilmesine, Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesine ve desteklenmesine katkıda bulunarak, 

kişilerin sahip oldukları yetenekleri geliştirmelerini böylece daha verimli çalışmalarını sağlar. 

Bu özellikleri sayesinde finansal sistemde sağlanan istikrar beşeri sermayenin artırılmasına 

doğrudan etki edecektir. 

Piyasa büyüklüğü endeksi; bir ülkenim mal ve hizmetlerinin diğer ülkelere ulaştırılmasına 

yönelik başarısını ölçmektedir. İş kapasitesi ve inovatif kapasite ile doğrudan ilişki içerisinde 

olan piyasa büyüklüğü sayesinde elde edilecek kazançlar beşeri sermayenin gelişimine 

doğrudan katkı sağlamaktadır. 

İş kapasitesi endeksi; bir işin profesyonel olarak gerçekleştirilmesini ifade etmektir. İş 

kapasitesinin artması sahip olunan bilgi, yetenekler ve tecrübe sayesinde işe uygun 

teknolojilerin en etkin şekilde kullanılmasını, işe yönelik inovatif bakış açılarının 

geliştirilmesini sağlamaktadır. Özellikle inovatif bakış açılarının yatırımlara dönüştürülmesi iş 

kapasite endeksinin artmasına etki ederek beşeri sermeye kapasitesini artıracaktır. 

İnovasyon kapasitesi endeksi; ülkenin üretimde kullandığı yenilikçi yaklaşımlarının ve 

işbirliği kapasitesinin seviyesini ölçmektedir. Rekabet avantajlarını ve piyasa büyüklüklerini 

doğrudan etkileyen inovasyon kapasitesi; üretilen mal ve hizmetlerle yaratılan katma değer 

sayesinde daha yüksek gelirler elde edilmesini sağlar. Elde edilen gelirler ülke vatandaşlarının 

refah düzeyini artırırken beşeri sermayeye yapılan yatırımları da artırmaktadır. 

Sosyal sermaye endeksi; bir ülkede iş başarmaya yönelik güven düzeyi hakkında bilgi 

vermektedir. Sosyal sermaye bireylerin güven duygusunu ölçerek birlikte yaşama ve çalışma 

duygularını pekiştirmektedir. Bu birliktelik iş başarmaya yönelik kolaylaştırıcı rol üstlenerek 

işbirliği ve uzmanlaşmaya da katkı sağlar. Sosyal sermayenin bilgi ve deneyimlerin aktarımını 

kolaylaştırması beşeri sermaye artışına doğrudan etki eder. 

OECD ülkelerinin endeks değerleri Tablo 2’de, etkinlik derecelerinin ortalamaları Tablo 3’de 

ve etkinlik değerleri Tablo 4’de incelenmiştir. Tablo 2’de incelenen ülkelerin endeks değerleri 
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yöntem kısmında belirtilen değişkenlerden meydana gelmektedir. Tam etkin grupta yer alan 

Kore ile etkin grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin endeks değerleri 

karşılaştırıldığında; girdi endeks değerleri yüksek olmasına rağmen ABD’nin beşeri sermaye 

endeks değeri (83) Kore’nin beşeri sermaye endeks değerinden (87) düşüktür. Örneğin işgücü 

piyasaları endeks bileşenleri üzerinden iki ülkenin karşılaştırması yapıldığında yabancı işçi 

çalıştırma kolaylığının ABD’de (4,6) Kore’den (3,8) daha iyi bir değer aldığı görülmektedir. 

Dolayısıyla özellikle beşeri sermaye düzeyi yüksek kişilerin ABD’de işgücü piyasasına 

katılımı daha kolaydır. Aksine ulusal işçi hareketliliği üzerinden bir değerlendirme 

yapıldığında ABD’nin (5,5) aldığı değerin Kore’nin (4,5) aldığı değere kıyasla dezavantaj 

yarattığı söylenebilir. Ulusal işçi hareketliliğinin temelinde mevsimlik işler nedeniyle yaşanan 

göçler, kır-kent arasındaki gelişmişlik seviyesinden kaynaklanan işgücü hareketliliği, yoğun 

teknoloji kullanımının neden olduğu işçi hareketlilikleri gibi değişimler beşeri sermaye 

oluşumu üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. 

İşgücü piyasaları endeksi aynı değeri almış olan tam etkin ülkeler grubunda yer alan İzlanda 

ve etkin ülkeler grubunda yer alan Hollanda karşılaştırıldığında girdi değerleri içerisinde 

sadece sosyal sermaye endeksinin yüksek olmasına rağmen İzlanda’nın beşeri sermaye değeri 

(91) Hollanda’ya kıyasla (90) daha yüksektir. İzlanda’nın piyasa büyüklüğü endeks değerine 

göre (32) GSYH’si ve ithalat değeri düşüktür. Buna karşın inovasyon kapasitesi endeks 

değerinin (65) yüksek olması yenilikler ve teknoloji kullanımı açısından bilimsel çalışmaların, 

patent başvurularının ve yeni yatırımların gerçekleştirildiğinin bir göstergesi olup, bu 

değişkenler beşeri sermaye üzerinde doğrudan etki yaratmaktadır. 

Tablo 2. OECD Ülkelerinin Analiz için Belirlenen Girdi Çıktı Değerleri 

Ülkeler 

Beşeri  

Sermaye 

Endeksi 

Ürün  

Piyasaları 

Endeksi 

İşgücü  

Piyasaları 

Endeksi 

Finansal  

Sistem 

Endeksi 

Piyasa 

Büyüklüğü 

Endeksi 

İş 

Kapasitesi  

Endeksi 

İnovasyon  

Kapasitesi 

Endeksi 

Sosyal  

Sermaye 

Endeksi 

Estonya 82 62 70 65 43 70 52 51 

İzlanda 91 59 75 71 32 77 65 66 

Kore 87 56 63 84 79 70 79 49 

Letonya 77 59 67 57 44 66 42 46 

Lüksemburg 86 68 74 87 50 66 68 61 

Şili 80 68 63 82 63 65 42 52 

Yunanistan 82 54 53 49 60 59 45 43 

Japonya 87 70 72 86 87 75 78 47 

İsviçre 94 64 79 90 66 72 81 62 

İtalya 85 62 57 68 79 66 66 55 

Slovenya 83 62 64 64 48 70 58 60 

Macaristan 75 52 59 61 63 58 47 49 

Norveç 89 61 73 82 61 77 68 66 

Slovak 76 53 61 64 58 63 46 52 

İsrail 89 62 71 81 60 80 74 55 

Litvanya 76 56 69 58 51 66 47 47 

İspanya 86 61 61 77 77 67 64 57 

Avusturya 87 66 67 75 65 69 74 62 

İrlanda 86 61 76 69 65 77 66 65 

Çekya 80 57 63 68 65 69 57 50 

Fransa 86 62 63 86 82 71 77 56 

İsveç 91 66 69 88 65 79 79 60 

Polonya 78 58 60 64 74 62 50 49 

Türkiye 74 54 53 61 79 59 45 47 

Finlandiya 90 66 72 90 58 78 76 62 

Portekiz 82 60 63 70 60 70 54 56 
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Belçika 86 63 64 79 69 74 71 59 

Kanada 88 64 75 87 77 77 74 63 

Yeni Zelanda 87 72 77 77 54 76 61 67 

Danimarka 90 67 78 87 60 80 76 66 

Birleşik Krallık 87 65 75 88 82 77 78 64 

Meksika 70 58 56 62 81 66 44 45 

Avusturalya 88 71 69 86 73 75 70 67 

Almanya 88 68 73 79 86 80 87 62 

Hollanda 90 70 75 85 74 81 76 64 

ABD 83 69 78 91 100 84 84 65 

Kaynak: World Economic Forum, 2019. 

Tablo 3’de girdi değişkenliklerinin genel ortalaması incelenmiştir. Tam etkin ülkelerde girdi 

bileşenlerinin endeks değerlerinin düşük olduğu buna karşın beşeri sermaye endeks değerinin 

etkin işletmelerle benzer olduğu görülmektedir. Tam etkin ülkelerin girdi endeks değerlerini 

artırmaya yönelik çabalarıyla teknoloji ve inovasyon adaptasyonuna yönelik yapılan 

yatırımlar beşeri sermaye değerinin artmasına katkı sağlamaktadır. Etkin ülkelerde piyasalar 

doygunluk noktasına eriştikleri için yapılan yatırımların beşeri sermaye üzerindeki etki değeri 

daha düşüktür. Dolayısıyla girdilerde meydana gelen bir birimlik artış tam etkin ülkeler 

grubunda maksimum etki yaratmaktadır. 

Tablo 3. Etkinlik Gruplarına Göre Girdi Değişkenlerinin Genel Ortalaması 

Değişkenler  Etkin Tam Etkin 

Beşeri Sermaye Endeksi 85 84 

Ürün Piyasaları Endeksi 63 61 

İşgücü Piyasaları Endeksi 68 66 

Finansal Sistem Endeksi 77 71 

Piyasa Büyüklüğü Endeksi 77 53 

İş Kapasitesi Endeksi 72 68 

İnovasyon Kapasitesi Endeksi 66 56 

Sosyal Sermaye Endeksi 58 53 

Teknik etkinlik; sahip olunan girdi bileşenlerinin optimal kullanımı sonucunda maksimum 

çıktıyı elde etmek olarak ifade edilmektedir (Özden, 2010). Ölçek etkinliği ise uygun ölçekte 

üretim yapmanın başarısıdır. Ölçek etkinliğinde bir girdinin miktarında belirli bir oranda artış-

azalış olduğunda çıktıda da artış-azalış oluyorsa ölçeğe değişen getiri, çıktıda değişim 

olmuyorsa ölçeğe sabit getiri söz konusudur (Sarı, 2015; Özçelik ve Kandemir, 2017).  

Tablo 4’de Tablo 1 referans alınarak gruplandırılan etkinlik dereceleri aldıkları değere göre; 

tam etkin ve etkin olmak üzere iki grup oluşmuştur.  Teknik etkinlik değerleri incelendiğinde; 

Estonya, İzlanda, Kore gibi ülkelerin tam etkin ve ABD, Almanya, Kanada gibi gelişmiş 

kabul edilen ülkelerin ise etkin oldukları görülmektedir. Ayrıca tam etkin ülkelerde girdi 

değişkenlerinin değeri düşük olmasına rağmen beşeri sermaye endeksinin değeri yüksektir. 

Bu durum bir ülkede bir yıl içerisinde tüm girdi bileşenlerinin yarattığı farklı etkilerden 

kaynaklanmaktadır. Örneğin 2018-2019 geçiş yılında tam etkin grupta yer alan İrlanda’da 

endüstriyel üretimdeki büyüme oranları incelendiğinde negatif bir büyümeden (-5,0) pozitif 

bir büyümeye (2,8) geçilmiştir. Etkin ülkeler grubunda yer alan ABD’de ise negatif bir eğilim 

olmamasına rağmen 2018 yılının endüstriyel üretim payı (3,9) 2019 yılında azalmıştır (0,8) 
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(OECD, 2020b). İrlanda’da endüstriyel üretimde yaşanan pozitif eğilim paralel olarak beşeri 

sermayenin teknik etkinlik değerine de katkıda bulunmuştur. 

Teknik etkinlik saf teknik etkinlikle kıyaslandığında ise etkin ülkeler kategorisinde yer alan 

Japonya, İsviçre, İtalya, İsrail gibi ülkelerin yönetim becerileri açısından başarılı ve tam etkin 

olduğu söylenebilir. Ayrıca saf teknik etkinlik değerlerinin farklılaşması ve etkin ülkelerin 

tam etkin ülke grubuna geçmesi; incelenen örneklem grubunun heterojen bir yapıda olduğunu 

göstermektedir (Tunca ve Deliktaş, 2015). Bu durumda OECD ülkelerinin ekonomik 

yapılarının birbirinden çok farklı olduğu ve girdilerde meydana gelen bir birimlik değişmenin 

farklı sonuçlara neden olacağı söylenebilir. Teknik etkinlik yerine ölçek etkinliği referans 

alındığında; bu kategorinin dinamik yapıda olduğu ve skorların daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 4. OECD Ülkelerinin Teknik Etkinlik Dereceleri 

Ülkeler Teknik Etkinlik Saf Teknik Etkinlik Ölçek Etkinliği 

Estonya 1.000 1.000 1.000 

İzlanda 1.000 1.000 1.000 

Kore 1.000 1.000 1.000 

Letonya 1.000 1.000 1.000 

Lüksemburg 1.000 1.000 1.000 

Şili 1.000 1.000 1.000 

Yunanistan 1.000 1.000 1.000 

Japonya 0.971 1.000 0.971 

İsviçre 0.965 1.000 0.965 

İtalya 0.964 1.000 0.964 

Slovenya 0.949 0.985 0.964 

Macaristan 0.947 1.000 0.947 

Norveç 0.947 0.952 0.995 

Slovak 0.942 1.000 0.942 

İsrail 0.940 1.000 0.940 

Litvanya 0.933 1.000 0.933 

İspanya 0.928 0.987 0.940 

Avusturya 0.924 0.949 0.973 

İrlanda 0.918 0.919 0.998 

Çekya 0.917 0.937 0.979 

Fransa 0.908 0.953 0.953 

İsveç 0.905 1.000 0.905 

Polonya 0.905 0.943 0.960 

Türkiye 0.902 1.000 0.902 

Finlandiya 0.898 0.961 0.934 

Portekiz 0.897 0.914 0.981 

Belçika 0.896 0.939 0.954 

Kanada 0.893 0.901 0.991 

Yeni Zelanda 0.892 0.920 0.970 

Danimarka 0.877 0.904 0.971 

Birleşik Krallık 0.870 0.877 0.992 

Meksika 0.864 1.000 0.864 

50



Avusturalya 0.853 0.937 0.911 

Almanya 0.843 0.894 0.943 

Hollanda 0.841 0.925 0.909 

ABD 0.780 0.788 0.989 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışma kapsamında 2019 OECD üyesi ülkelerin verilerinden faydalanılarak beşeri 

sermayenin teknik etkinliği üzerine etkisinin analiz etmek amaçlanmıştır. Etkinlik analizinin 

gerçekleştirilmesinde “Veri Zarflama Analizi” yönteminden faydalanılmıştır. Yapılan 

analizlerde ülkelerin girdi bileşenleri olarak belirlenen; ürün piyasaları, işgücü piyasaları, 

finansal sistem, piyasa büyüklüğü, iş kapasitesi, inovasyon kapasitesi ve sosyal sermaye 

endekslerinin, çıktı olarak belirlenen beşeri sermaye etkinliği üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Teknik etkinlik ve ölçek etkinliği analizleri sonucunda elde edilen skorlarda Estonya, İzlanda, 

Kore, Letonya, Lüksemburg, Şili ve Yunanistan 36 OECD ülkesi içerinde tam etkin ülkeler 

grubu olarak belirlenmiştir. Bunun dışında genel olarak gelişmiş ülkeler olarak gruplandırılan 

ABD, Birleşik Krallık, Almanya gibi ülkeler etkin ülkeler sınıflandırmasında yer almakta olup 

bir alt kategoriyi oluşturmaktadırlar. Tam etkin ülkelerde skorların yüksek olmasının sebebi 

piyasada yatırımların eksikliğinden, piyasa doygunluğuna henüz erişilememiş olmasından 

kaynaklanmaktadır. Tam etkin ülkeler grubunda teknolojik entegrasyonun tamamlanmamış 

olması, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik gelişime açık alanların bulunması, eğitim düzeyinin 

artırılmasına yönelik fırsatların bulunması nedeniyle gerçekleştirilen yatırımların etki 

düzeyleri daha geniş olmaktadır. Dolayısıyla girdi bileşenleri üzerinde yapılan bir birimlik 

değişimler beşeri sermayeyi daha hızlı şekilde iyileştirmektedir. Aynı sebeple etkin ülkeler 

grubunda ise yatırımların, teşvik ve desteklerin, ticari uygulamaların beşeri sermaye 

üzerindeki etki derecesi daha düşüktür. 

Beşeri sermayeye çeşitli kaynaklar yoluyla katkı sağlanması ve etkinlik düzeyinin artırılması 

tüm ülkeler açısından önem arz etmektedir. Eğitim düzeyi yüksek, sağlık koşulları iyi olan 

bireylerin yaşam standartlarının yükselmesi; ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasına, 

var olan sorunların bertaraf edilmesine katkı sağlayacak, aynı zamanda fiziksel sermaye 

kaynaklarına yönelik olarak da etkinlik derecesini artıracaktır. OECD ülkelerinin ortak 

çıkarlarının korunması, küresel piyasaların düzenlenmesi ve sosyo-ekonomik problemlerin 

bertaraf edilebilmesi için ekonomi daha işler ve işlevsel bir forma kavuşturulmalıdır. Küresel 

şirketlerin ülke birlikleri içerisindeki etkinlikleri ve yatırım kapasiteleri artırılmalı, ülkeler için 

rekabet üstünlüğü yaratacak kaynaklar tespit edilmeli, mal ve hizmet üretimi organize 

edilerek üretim planına uygun olacak şekilde insan kaynaklarının işbirliği ve uzmanlaşması 

sağlanmalıdır. OECD üyesi her ülke için kaynak dağılımının etkinliği artırılarak insanlar 

kırsal alanlarda tutundurulmalı, teknik ve teknolojik değişimlerin neden olduğu işgücü 

kayıpları için yerinde iş çeşitliliği sağlanmalıdır. Böylece ulusal ve uluslararası düzeyde 

meydana gelen işgücü hareketlilikleri minimize edilerek, bu insan kaynağına yeni beceriler ve 

tecrübeler kazandırılması sağlanmalıdır. Finansal kararlar, üretim ve çevre politikaları, adalet 

sistemi içerisinde evrensel standartlar uygulanarak ekonomik yapılar düzenlenmelidir. Sivil 
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toplum kuruluşlarının da katkılarıyla işgücü çeşitlerine uygun çalışma koşulları belirlenmeli 

insana yakışan iş sistemleri oluşturulmalıdır. Gerekli bu düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 

beşeri sermaye artışına doğrudan katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Bu çalışma finansal zaman serilerindeki doğrusal olmayan davranışların belirlenmesinde, özellikle 

değişen varyanslılığın tesbitinde kullanılan Park Testi, Glejser Değişen Varyans Testi, Breusch-

Godfrey LM testi, White testi ve ARCH-LM testlerinin karşılaştırılması amacıyla  simülasyon 

verilerine dayandırılarak hazırlanmıştır. Önce doğrusal olmayan zaman serisi ARCH(1), sonra 

ARCH(2) modellerine uygun olarak farklı parametre değerlerin farklı kombinasyonları için farklı 

sayıda örnek büyüklüğüne sahip veri setleri türetilmiştir. Simülasyon yoluyla elde edilen tüm 

doğrusal olmayan zaman serisi verileri üzerinde çalışarak değişen varyans testleri uygulanmış ve 

test istatistikleri hesaplanmıştır.  

Test karşılaştırılmalarını yapmak amacıyla çok sayıda simülasyon verileri kullanılarak söz konusu 

testlerin gücü hesaplanmış ve karşılaştırmada testlerin birbirlerine göre üstünlük ve zayıflıkları 

belirlenmiştir. Bu karşılaştırmalar sırasında model parametrelerine göre ve örnek büyüklüklerine 

göre ayrı grafiksel ve sayısal değerlendirmeler yapılıp sonuçlar elde edilmiştir. Bu  sonuçlara dayalı 

testlerin kullanım yerleri üzerine de yorumlamalara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: ARCH, Oynaklık, Değişen Varyans Testleri, Simülasyon, Testin Gücü.  

                                                           
1 Sakine Babaşova “Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Verilerinin Modellenmesinde Kullanılan Değişen Varyans 

Testlerinin Karşılaştırılmalı Analizi Üzerinde Bir Araştırma”Doktora Tezinden üretilmiştir. 
2 Produced from Sakina Babashova’s “A Study on Comparative Analysis of Heteroscedasticity Tests Used in 

Nonlinear Time Series Modelling” Doctoral dissertation 
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ABSTRACT 

The constancy of heteroscedasticity of estimation errors in classical linear time series is assumed, 

but in most cases, fluctuation periods are observed in economic time linear series. Recent studies 

show that nonlinear time series’ models are more successful to explain real life estimations. 

Developments about nonlinear models contribute a lot to the expansion of the areas that are used 

in the literature of economy each passing day.   

This study describes the methods to determine the non-linear behavior in financial time series and 

specifically to test the volatility using heteroscedasticity tests classified into three different groups 

- linearity tests, tests for autocorrelation and tests for the presence of ARCH or GARCH effects. 

The simulation study has been conducted in order to compare Park, Glejser, Breusch-Godfrey LM, 

White and ARCH LM tests results by virtue of power of test. In accordance with the non-linear 

models with different combinations of parameter values, different number of data sets with 

different size was generated using the simulation methodology. Each of heteroscedasticity tests 

was applied to each of simulated non-linear time series data resulting in test statistics calculation. 

To make comparison, the power of tests was calculated and the advantages and disadvantages of 

tests were shown. Simulation results were verified using comparison of the heteroscedastisity tests 

applied on 11 real different non-linear data incorporating volatility by virtue of P-Value Method. 

As a result, simulation study showed the most powerful tests, whereas real-data study showed them 

to be with low p-value. This illustrates that real-data study have proved correctness of conclusions 

of simulation study. 

Keywords: Test for Heteroskedasticity, Simulation, Power of Test, Time Series. 

 

GİRİŞ 

Son dönemde yapılan çalışmalar doğrusal olmayan zaman serileri modelleriyle tahmininin gerçek 

hayatı açıklamada daha başarılı olduğunu göstermektedir. Her geçen gün doğrusal olmayan 

modeller konusundaki gelişmeler iktisat literatüründe de uygulama alanlarının genişlemesine 

katkıda bulunmaktadır. Ekonomik değişkenlerin çoğu zaman serisi şeklinde verilerden 

oluşmaktadır. Zaman serisi analizi ise birçok varsayımın gerçekleşmesi durumunda güvenilir 

sonuçlar vermektedir. Bu varsayımlardan birisi de sabit varyans varsayımıdır. Bu nedenle, hata 

terimlerinin sabit varyansa sahip olup olmadıklarının belirlenmesi ve doğrulanması önemlidir. Eğer 

bu problem çözülmüyorsa, katsayılar gerekenden büyük standart hatalara sahip olmaktadır, zaman 

serilerinin çoğunda ise sabit varyans varsayımının geçerli olmadığı görülmektedir. 

Çalışmanın konusu olarak doğrusal olmayan zaman serisi verilerinin modellenmesinde kullanılan 

değişen varyans testlerinin karşılaştırılmalı analizinin seçilmesi, güncelliği açısından önem 

taşımaktadır. Çalışmayı literatürde var olanlardan ayıran temel farklılık değişen varyans testlerinin 
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sınıflandırılmasının yapılması; farklı sınıflardan seçilmiş olan ve farklı dağılımlara dayanan beş 

testin önce testin gücü bakımından simülasyon verilerine dayanarak sonra p değeri bakımından 

gerçek verilerine dayanarak karşılaştırılmasının yapılmasıdır.  

Çalışmanın amacı, doğrusal olmayan zaman serileri modellerinin teorik yapısını irdelemek ve bu 

modellerde kullanılan değişen varyans testleri sınıflandırmaktır. Simülasyon verileri üzerinde 

çalışarak değişen varyans testlerini uygulamak ve performanslarını karşılaştırmak; karşılaştırma 

sırasında testlerin birbirlerine göre üstünlük ve zayıflıkları belirlemek ve grafiksel ve sayısal 

değerlendirmelerden elde edilen sonuçlara dayanarak testlerin kullanım yerleri üzerine 

yorumlamalar yapmaktır. Ayrıca özel bir uygulama olarak değişen varyans testlerinin 

karşılaştırılmasını gerçek veriler üzerinden çalışarak yapmak ve elde edilen sonuçlarla simülasyon 

çalışmasından elde edilen sonuçları doğrulamaktır.  

Finansal zaman serileri birtakım genel özellikler taşımaktadır. Finansal varlık fiyatlarının genel 

olarak durağan olmadığı, varlık getirilerinin ise durağan olduğu ve otokorelasyon özelliği 

göstermediği görülmüştür. Finansal varlık getirileri leptokurtik olma eğilimindedir. Söz konusu 

getiri dağılımları normal dağılıma göre daha basıktır ve daha geniş kuyruklara sahiptir. Bu durum 

finansal zaman serilerinin büyük değişimler göstermesi olasılığının normal dağılıma göre daha 

yüksek olmasına işaret etmektedir. Finansal varlık getirilerinde sıklıkla görülen bir diğer olgu da 

oynaklık kümelenmesidir. Getiri serilerinde büyük değişimlerin büyük değişimleri, küçük 

değişimlerin ise küçük değişimleri takip ettiği görülmektedir. Esas itibarıyla, kalın kuyruk ve 

oynaklık kümelenmesi olguları birbirleriyle ilişkilidir. Son olarak, finansal piyasalarda piyasa 

katılımcıları iyi ve kötü haberler karşısında farklı hareket etmektedirler. Kötü haberler iyi haberlere 

göre daha fazla oynaklık yaratmaktadır. Dolayısıyla, finansal varlık fiyatlarındaki değişimin yönü 

oynaklık üzerinde asimetrik bir etki yapmaktadır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmada kullanılan yöntem, ARCH(p) modeli yöntemi, simülasyon yöntemi ve hipotez testi 

yöntemleridir. Öncelikle değişen varyans testlerinin uygulanması için ARCH(1) ve ARCH(2) 

modelleri kullanılarak simülasyon yöntemiyle simülasyon verileri elde edilmiş. Simülasyon 

yoluyla elde edilmiş olan veriler üzerinde çalışarak farklı testlere ait hipotezler kurulmuş ve test 

istatistikleri hesaplanmıştır. Değişen varyans testlerinin karşılaştırılması testin gücü ve p değeri 

bakımından yapılmıştır. 

Değişen varyans problemi genel olarak yatay kesit verilerinde meydana gelen bir problem olarak 

bilinmesiyle birlikte, döviz kuru, faiz oranı ve hisse senedi fiyatı gibi finansal zaman serilerini 

tahmin etmeyi amaçlayan ekonometrik modellerde hata varyansının zamanla değişebildiği 

gözlemektedir. Genel olarak, zaman serisi modellerinde hata varyansının zaman içinde 
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değişmediği varsayılmaktadır. Bu nedenle, hata terimlerinin sabit bir varyansa sahip olup 

olmadığını belirlemek ve doğrulamak önemlidir. Bu sorun varsa ve çözülemezse, katsayıların 

standart hataları gerekenden daha büyük değere sahip olacaktır (Enders, 2004: 82-84).  

 

Değişen Varyans Probleminin Tanımı  

Klasik doğrusal regresyon analizlerinde en küçük kareler (EKK) tekniğinin en önemli 

varsayımlarından biri sabit varyans varsayımıdır - bağımsız değişkenlerin birim değerleri 

değişirken bağımlı değişkenin birim değerlerine ait varyansın sabit kalacağı varsayılmakta ve 

istatistik yazınında bu varsayıma sabit varyans (homoscedasticity) adı verilmektedir (Gujarati, 

1995:73; Orhunbilge, 2000:69; Tarı, 2006:101). Diğer bir anlatımla hata terimi varyansı, bağımsız 

değişkenlerdeki değişmelerden etkilenmeyip hep aynı kalmaktadır: 

    niiuEiuVariXiuVar ...,,2,1,22 





                                                            (1) 

Hata teriminin varyansının farklı olması durumuna ise değişen varyans (heteroscedasticity) adı 

verilmektedir ve regresyon analizinde istenmeyen bir durumdur. Bu durumda regresyon modelinin 

hatalarının varyansı sabit kalmayıp artan, azalan veya dalgalanan bir dağılım göstererek 

değişebilmektedir.  

        niXfuEuVarXuVar iiiiii ...,,2,1,22                                             (2) 

 

 

Şekil 1. Hata Terimi ui’nin Değişen Varyanslı Olması Durumu [3] 

Kaynak: Gujarati, 1999:69 

Şekil 1’de, X değerlerinin soldan sağa büyüdüğü (X1, X2,...,Xi); Y kitle varyansının arttığı, eğrilerin 

gittikçe yayıldığı ve daha geniş bir alanda dağıldığı görülmektedir.  

Değişen varyanslılığın olduğu durumlarda EKK yöntemi ile elde edilen tahmin sonuçları sapmasız, 

tutarlı ve doğrusal özelliklerini korumakta, fakat etkin ve en iyi tahminci olma yani doğrusal 

57



sapmasız tahminciler sınıfına minimum varyanslı olma özelliğini kaybetmekteler. Değişen varyans 

halinde parametre tahminleri artık en iyi değildir ve varyansları da minimum olmamaktadır. Bu 

durumda model parametreleri için hesaplanan standart hatalar doğru sonuç vermez. Dolayısıyla 

sınama testleri ve güven aralıkları yanıltıcı olmaktadır. Eğer hata terimlerinin varyansı giderek 

artıyorsa, EKK yöntemi ile bulunan tahminler gerekenden daha düşük bir varyans ve standart 

hataya neden olabilir. Dolayısıyla t istatistikleri olması gerekenden daha yüksek, güven aralıkları 

ise daha dar olacaktır. Sonuç olarak, tahmin sonuçlarına olması gerekenden daha fazla güvenildiği 

görülecektir. Tersi durumda eğer hata terimlerinin varyansı giderek azalıyorsa, EKK yöntemi ile 

elde edilen parametre tahminleri gerekenden daha büyük bir varyans ve standart hataya neden 

olabilir.  

Parametre tahmin edicilerinin varyanslarının yanlış tahmin edilmesi, yapılacak aralık tahminlerini, 

t ve F testlerini de yanlışlığa sürükler. Sonuçta, elde edilen istatistikler gerekenden daha az 

güvenilir olacaktır. 

Değişen Varyanslılığın Tespiti 

Değişen varyans durumunun ciddi bir sorun olabildiği için araştırmacı onun var olup olmadığını 

bilmek zorundadır. Belli bir durumda değişen varyans var mıdır ya da var olabilir mi sorularını 

nasıl yanıtlayabileceğimiz aşağıda anlatılmaktadır. 

Çoklu doğrussallıkta olduğu gibi, değişen varyanslılığın varlığını anlamak için kesin kurallar 

yoktur, bazı parmak hesabı kuralları vardır. Ama bu durum kaçınılmazdır, çünkü ancak seçilmiş 

X’lere karşılık gelen bütün Y anakütlesini biliyorsak 
2
i  bilinebilir. Ama çoğu iktisadi 

araştımalarda bu tür veriler kural olmaktan çok istisnadır. İktisat araştırmalarında çoğu zaman, belli 

bir X değerine karşılık tek bir Y örneklem değeri bulunur. Tek bir Y gözleminden de  
2
i ’ yi bilmek 

olanaksızdır.  

Yukarıdaki uyarıyı akılda tutarak, değişen varyanslılığın tespitinde kullanılan biçimsel yöntemler 

gösterilmektedir. Bu yöntemler modelin hata terimi iu


’lerin incelenmesine dayanmaktadır. 

Doğrusallık Testleri 

Zaman serilerinin geleneksel analiz yöntemleri (otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon 

fonksiyonları ve spektral analiz) finansal zaman serilerindeki doğrusal olmayan davranışların 

belirlenmesinde, özellikle değişen varyansın belirlenmesinde yetersiz kullanıma sahiptir (Brooks, 

2002: 109). Zaman serilerindeki doğrusal olmayan davranışların ve özelliklerin belirlenmesinde 

birçok test kullanılmaktadır. Bu testler “genel testler” ve “özel testler” olmak üzere iki ana grupta 

incelenmektedir. 
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Verilerdeki rassallıktan sapmaları belirlemek için genel testler kullanılır. Bu testler genellikle 

verilerde bulunan birçok doğrusal olmayan davranışı tanımlamak için kullanılırken, verilerde ne 

tür doğrusal olmayan davranışların bulunduğu hakkında herhangi bir bilgi sağlamaz. Doğrusal 

olmayan davranışların belirlenmesinde Park Doğrusallık Testi, Glejser Değişen Varyans Testi, 

Bartlett Eşit Varyans Testi, White Testi, ARCH Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Testler gibi 

genel testler uygulanmaktadır. 

Özel doğrusal olmayan yapıların belirlenmesinde kullanılmak üzere özel testler geliştirilmiştir. 

Özel testler, finansal verilerde belirli bir doğrusal olmayan yapının olup olmadığını test etmek için 

geliştirildikleri için diğer doğrusal olmayan yapılar hakkında herhangi bir bilgi sağlamaz. 

Zaman serilerindeki doğrusal olmayan davranışların tespitinde kullanılan Park doğrusallık testi, 

Glejser değişen varyans testi, Breusch-Godfrey LM testi, White testi ve ARCH LM testleri 

karşılaştırmak için çok sayıda simülasyon verilerine dayanan istatistiksel bir çalışma yapılmıştır. 

BULGULAR 

Simülasyon Verilerinin Türetilme Prosedürü 

Simülasyon verilerinin türetilmesi, özellikle doğrusal olmayan zaman serilerin elde edilmesi 

amacıyla tam durağan ARCH(1) ve ARCH(2) süreçleri göz önüne alınmıştır [1]. 
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Modellerde yer alan sabit terim 5.10 c  olarak alınmış; b1 ve b2 parametrelerin tanım aralığının 

tümünde geçerli olabilmeleri için, ARCH (1)’de b1 için  0.1; 0.5; 0.9 üç farklı değer ele alınmış, 

ARCH (2)’de ise bu üç değerin beş farklı kombinasyonu kullanılmıştır: 
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                              (4) 

Modellerdeki hata parametresi  t  terimi için,  MATLAB programı yardımıyla Normal Dağılıma 

uygun (0 ortalamalı ve 1 varyanslı) 1000,  10 000, 50 000 ve 100 000’lik setler halinde rastgele 

sayılar türetilmiş ve (3) ve (4) numaralı modellerde kullanılmıştır. Daha sonra modellerdeki 

denklemler kullanılarak 2
tX  serisi için (5) numaralı formüllere uygun olarak ARCH(1) ve 

ARCH(2) modellerine göre ardışık seriler elde edilmiştir. 
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    (5)                                                                      

                                  

Böylece, 2
tX ’nin belli bir başlangıç değerine dayalı olarak bilgisayar programı aracılığıyla farklı 

parametre değerlerinin herbiri için ayrı ayrı 1000, 10 000, 50 000 ve 100 000 hacimli 12 adet (3 

parametre değeri 4 farklı örnek büyüklüğü) ARCH(1) ve 20 adet (5 parametre değer 

kombinasyonu 4 farklı örnek büyüklüğü) ARCH(2) modellerine uygun tX
 

veri setleri 

türetilmiştir. 

Değişen Varyans Testlerin Uygulanması ve Karşılaştırılması 

Simülasyon yoluyla elde edilen her doğrusal olmayan zaman serisi üzerinde çalışarak Park, Glejser, 

Breusch-Godfrey LM, White ve ARCH LM testleri uygulanmıştır. Testlerin uygulanması  sırasında 

her bir türetilmiş olan seri için önce AR(q) orijinal model kurulmuş, modeldeki parametreler 

tahmin edilmiş ve ilgili hata terimleri bulunup her teste ait yardımcı regresyon modelinde 

kullanılmıştır. Yardımcı modellerin parametreleri tahmin edildikten sonra testlerin hipotezleri 

kurulmuş ve her bir teste ait test istatistikleri hesaplanmıştır (bak Tablo1, Tablo3).  

Park, Glejser, Breusch-Godfrey LM, White ve ARCH LM değişen varyans testlerinin 

karşılaştırılması yapılması amacıyla söz konusu testlerin gücü  hesaplanmıştır. Bu karşılaştırmalar 

sırasında model parametrelerine göre ve örnek büyüklüklerine göre ayrı grafik ve sayısal 

değerlendirmeler yapılıp sonuçlar elde edilmiştir. Önce örnek büyüklüğü sabitken parametre değeri 

değiştikçe, sonra ise parametre değeri sabitken örnek büyüklüğü arttıkça farklı şekillerde üç adet 

teste ait güç fonksiyonlarının karşılaştırılması; daha sonra herbir test üzerine ayrı ayrı şekillerde 

parametre değerine ve örnek büyüklüğünün artmasına dayalı olarak test güçlerinin nasıl değiştiği 

araştırılmaktadır. ARCH(1) ve ARCH(2) modellerinden elde edilen sonuçlara uygun olarak 

değişen varyans testlerinin testin gücü açısından farklı şekillerde karşılaştırmaları yapılmaktadır.   

Tablo 1. ARCH(1) Modeline Uygun Model Parametresinin Farklı  Değerleri ve Farklı Örnek 

Hacimleri için Beş Testin İstatistikleri 

b1 = 0,1 N1 = 1000 N2 =10000 N3 =50000 N4 =100000 

Park Test   6,74 11,52 24,58 35,27 

Glejser Test   8,31 17,67 38,03 52,11 

Breusch-Godfrey LM 

Test 95,62 1053,93 4940 9990 
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White nR-Kare Test 16,35 73,64 282,84 552,66 

ARCH LM Test 13,44 102,42 466,33 934,63 

     

b1 = 0,5 N1 = 1000 N2 =10000 N3 =50000 N4 =100000 

Park Test   9,76 22,28 49,33 69,23 

Glejser Test   15,33 40,51 93 129,4 

Breusch-Godfrey LM 

Test 52,37 620,32 2547,32 5443,7 

White nR-Kare Test 155,83 739,83 4322,67 8706,76 

ARCH LM Test 122,24 588,56 4346,4 8235,47 

     

b1 = 0,9 N1 = 1000 N2 =10000 N3 =50000 N4 =100000 

Park Test   13,4 35,91 81,74 113,79 

Glejser Test   22,92 71,22 168,27 222,4 

Breusch-Godfrey LM 

Test 17,29 273,94 1304,57 2765,74 

White nR-Kare Test 200,74 3194,53 16082,3 8702,06 

ARCH LM Test 151,34 2296,42 15659,82 6461,05 

 

 

 

Şekil 2. Örnek Büyüklüğü Sabit iken Model Parametresinin 0.1, 0.5 ve 0.9 Değerleri için 

Testlerin Gücü (ARCH(1)) 
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Şekil 3. Model Parametresi Sabit iken Örnek Büyüklüğünün 1000, 10000, 50000 ve 100000 

Değerleri için Testlerin Gücü (ARCH(1)) 

 

 

 

Şekil 4. Model Parametresinin ve Örnek Büyüklüğünün Farklı Değerleri için Testlerin Gücü 

(ARCH(1)) 

Tablo 2. Park, Glejser, BG LM, White ve ARCH LM Testlerinin Karşılaştırılmasından Elde Edilen 

Sonuçlar (ARCH(1) Durumu) 

Testlerin Sırası 

(En Güçlü Test En Üstte Yer 

Almakta) 

0β   1β   

1 ARCH LM Testi White Testi 

2 White Testi ARCH LM Testi 

3 BG LM Testi BG LM Testi 

4 Glejser Testi Glejser Testi 

5 Park Testi Park Testi 
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ARCH(1) Modeli Üzerinden Yapılan Yorumlar: Testlerin Birbirlerine Göre Üstünlük Ve 

Zayıflıkları 

Park testinde örnek hacminden bağımsız olarak model parametre değeri arttıkça güç fonskiyonu da 

artmaktadır. Örnek hacmi ve parametre değeri değiştikçe Park ve Glejser testlerinin güç 

fonksiyonların birbirlerine çok yakın olmalarına rağmen, Park testi diğer testlere göre durumların 

hepsinde en zayıf test olarak yer almaktadır. 

Glejser testin gücü örnek hacminden bağımsız olarak model parametre değeri büyüdükçe 

azalmaktadır. Örnek hacmi ve parametre değerlerin farklı durumlarında Glejser testin güç 

fonksiyonu Park testin güç fonksiyonuna çok yakın olduğu için, Glejser testinin ARCH LM, BG 

LM ve White testlerine göre daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. 

BG LM testin gücü, örnek hacminin küçük olduğunda (N = 1000) parametre değeri arttıkça testin 

gücü diğer testlere göre daha çok artmaktadır. Örnek hacmin 10000’ne eşit olduğunda, parametre 

değeri arttıkça testin gücü azalmaktadır. Diğer durumlarda, yani örnek hacminin büyük olduğunda, 

BG LM testin gücü parametre değerinden ve örnek hacminden çok az etkilenmektedir. Diğer dört 

testin gücüyle kıyaslarsak, BG LM testinin güçlü testler grubuna (ARCH LM ve White testler 

grubu) yakın olduğunu söyleyebiliriz. 

White testin gücü, örnek hacminden bağımsız olarak model parametre değerinin büyüdüğünde 

artmaktadır. Örnek hacminin bütün farklı durumlarında model parametre değerin orta (0,5) ve 

büyük (0,9) değere eşit olduğunda White testi diğer testler içinde en güçlü test olarak 

görülmektedir.  

ARCH LM testinde örnek hacminden bağımsızken parametre değeri büyüdükçe testin gücü 

azalmaktadır. Örnek hacminin bütün durumlarında model parametresinin küçük değere (0,1) eşit 

olduğunda ARCH LM testi diğer testlere göre en güçlü test olarak görülmektedir. 

Tablo 3. ARCH(2) Modeline Uygun Model Parametresinin Farklı  Değerleri ve Farklı Örnek 

Hacimleri için Beş Testin İstatistikleri 

b1 = 0,1; b2 = 0,1 N1 = 1000 N2 = 10 000 N3 = 50 000 N4 = 100 000 

Park Test   4,53 10,01 24,03 34,06 

Glejser Test   5,18 15,5 37,68 51,71 

Breusch-Godfrey LM 

Test 67,82 833,7 3874,88 7993,72 

White nR-Kare Test 0,2 87,41 383,6 804,6 

ARCH Test 10,23 294,2 1281,5 2826 

     

b1 = 0,1; b2 = 0,9 N1 = 1000 N2 = 10 000 N3 = 50 000 N4 = 100 000 

Park Test   9,04 22,75 44,82 60,66 

Glejser Test   19,37 42,01 93,82 117,22 
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Breusch-Godfrey LM 

Test 3,75 9,62 45,09 708,52 

White nR-Kare Test 384,18 2295,1 5781,7 23361,6 

ARCH Test 194,17 835,9 7837,9 15687,7 

     

b1 = 0,5; b2 = 0,5 N1 = 1000 N2 = 10 000 N3 = 50 000 N4 = 100 000 

Park Test   11,05 36,69 80,47 109,08 

Glejser Test   22,25 65,92 146,8 213,84 

Breusch-Godfrey LM 

Test 3,09 130,87 2140,62 878,96 

White nR-Kare Test 127,22 2100,1 6621,1 15710,2 

ARCH Test 180,8 2685,5 12460,6 24374,1 

     

b1 = 0,9; b2 = 0,1 N1 = 1000 N2 = 10 000 N3 = 50 000 N4 = 100 000 

Park Test   10,96 40,68 90,15 127,26 

Glejser Test   22,31 74,86 181,02 240,38 

Breusch-Godfrey LM 

Test 18,58 231,56 1202,51 1857,3 

White nR-Kare Test 131,85 231,6 6612,4 13225 

ARCH Test 116,4 1635,1 8003,9 13924,7 

     

b1 = 0,9; b2 = 0,9 N1 = 1000 N2 = 10 000 N3 = 50 000 N4 = 100 000 

Park Test   69,63 256,93 627,82 802,44 

Glejser Test   30,48 123,09 98,86 339,07 

Breusch-Godfrey LM 

Test 48,08 4,04 5555,145 45,82 

White nR-Kare Test 20,61 2904,7 5554,4 7062 

ARCH Test 32,8 4665,3 4996,6 11642,6 

 

                               N=1000                                                            N=10000 

 

                             N=50000                                                           N=100000 

64



 

Şekil 5. Örnek Büyüklüğü Sabit iken Model Parametreleri 0.1, 0.5 ve 0.9 Değerlerin 

Kombinasyonları için Testlerin Gücü (ARCH(2)) 

 

                     0,9β 0,1;β 21                                                           0,5β 0,5;β 21   

 

                       

                        0,1β 0,9;β 21                                                           0,9β 0,9;β 21   

 

Şekil 6. Model Parametre Değerleri Sabit iken Örnek Büyüklüğünün 1000, 10000, 50000 ve 

100000 Değerleri için Testlerin Gücü (ARCH(2)) 

 

 

65



 

Şekil 7. Model Parametreleri 1β ve 2β ’in ve N Örnek Hacminin Farklı Değerleri için Testlerin 

Gücü (ARCH(2) Durumu) 

Tablo 4. Park, Glejser, BG LM, White ve ARCH LM Testlerinin Karşılaştırılmasından Elde Edilen 

Sonuçlar (ARCH(2) Durumu) 

Testlerin Sırası 

(En Güçlü Test En 

Üstte Yer Almakta) 

0β,β 21   0.5β,β 21 
 

1β,β 21   

1 BG LM Testi ARCH LM Testi ARCH LM Testi 

2 ARCH LM Testi White Testi White Testi 

3 White Testi BG LM Testi Park Testi 

4 Glejser Testi Glejser Testi BG LM Testi 

5 Park Testi Park Testi Glejser Testi 

ARCH(2) Modeli Üzerinden Yapılan Yorumlar: Testlerin Birbirlerine Göre Üstünlük Ve 

Zayıflıkları 

Park testinde, örnek hacminden  bağımsız olarak model parametre değerlerin arttığında testin gücü 

de artmaktadır. Diğer testler ile karşılaştırdığımızda model parametrelerinin küçük ve orta değerler 

aldıklarında Park testi en zayıf test olarak görülmektedir. Yalnız model parametre değerlerin 1’e 

yaklaştığı durumlarda (b1=0.9, b2=0.9) Park testin güç fonksiyonu Glejser ve BG LM testlerinin 

güç fonksiyonlarına göre daha üstün görülmektedir. 

Glejser testinde örnek hacminden bağımsız olarak model parametre değerlerinin arttığında testin 

gücü azalmaktadır. Parametre değerlerinin 1’e yaklaştığı  durumlarda  (b1=0.9, b2=0.9) Glejser 

testi diğer dört teste göre en zayıf test olarak görülmektedir. Diğer durumların çoğunda, yani model 

parametre derlerinin küçük ve orta değerler aldıklarında, Glejser testi yalnız Park ve BG LM 

testlerine göre göreceli olarak daha güçlü görülmektedir. 

Breusch-Godfrey LM testi diğer değişen varyans testlerinin içinde parametre büyüklüğünden ve 

örnek hacminden en çok etkilenen testtir. Örnek hacminin ve model parametre değerleri arttığında 

BG LM testin gücü azalmaktadır. Model parametre değerleri çok küçük olduğunda (b1=0.1, 

b2=0.1) BG LM testin gücü yüksek olmakta, ve diğer testlerle karşılaştırdığımızda BG LM testi en 

güçlü test olarak yer almaktadır. 
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White testin gücü diğer testlere göre model parametre değerinden daha az etkilenmektedir. 

Karşılaştırmalara bakarsak parametre değerleri b1=0.1, b2 = 0.9 olduklarında White testi diğer 

testlerin içinde en güçlü test olarak yer almaktadır. Bunun dışında durumların çoğunda White testi 

incelenen değişen varyans testlerinin içinde ARCH LM testinden sonra en güçlü test olarak 

görünmektedir. 

ARCH LM testin gücü örnek hacminden ve model parametre büyüklüyünden fazla etkilenmeyip 

hep üst seviyede kalmaktadır. Örnek hacminden bağımsız olarak model parametre değerleri küçük 

değer aldıklarında (0.5-in altında) ARCH LM testi BG LM ve White testlerinden sonra ikinci en 

güçlü  test; model parametre değerleri orta ve büyük değer aldıklarında ise (0.5-in üstünde) ARCH 

LM testi diğer testlerin içinde en güçlü test olarak yer almaktadır. 

Sonuç olarak, ARCH(2) model parametrelerin küçük (sıfıra yakın) değer aldıkları durumlarda 

Breusch-Godfrey LM testi; orta ve büyük ( [0.5; 1)) değer aldıklarında ise ARCH LM testi ve 

onun bir alternatifi olarak White testi tercih edilmeliler (bak Tablo 4).  

 

SONUÇ ve YORUMLAR 

Çalışmanın konusunu oluşturan doğrusal olmayan davranışların belirlenmesinde kullanılan üç 

değişen varyans test grubu incelenmiştir: Doğrusallık için ele alınan test grubunda Park 

Doğrusallık Testi, Glejser Değişen Varyans Testi, Bartlett Eşit Varyans Testi, White Testi; ve 

ARCH ve GARCH etkilerinin belirlenmesine yönelik test grubunda ise ARCH LM Testi ele 

alınmıştır. Üç farklı değişen varyans test gruplarından seçilmiş olan testlerin karşılaştırılması 

amacıyla çok sayıda simülasyon verilerine dayalı bir istatistiksel çalışma yapılmıştır. 

Park, Glejser, BG LM, White ve ARCH LM testlerinin karşılaştırılması yapılması amacıyla söz 

konusu testlerin gücü hesaplanmış ve testin gücü bakımından testler farklı şekillerde 

karşılaştırılmalı olarak analiz edilmiştir. Karşılaştırmalar sırasında model parametrelerine göre ve 

örnek büyüklüklerine göre sayısal değerlendirmeler yapılıp sonuçlar elde edilmiştir. Önce örnek 

büyüklüğü sabitken parametre değeri değiştikçe, sonra ise parametre değeri sabitken örnek hacmi 

büyüdükçe farklı tablolarda ve onlara uygun grafiklerde beş adet teste ait güçlerin birbirlerine göre 

ne kadar ve ne şekilde değiştiği gösterilmiştir. Bundan sonra herbir test üzerine ayrı ayrı tablolarda 

ve grafiklerde parametre değerin ve örnek hacminin değiştiğinde test gücünün nasıl değiştiği 

belirlenmiştir.  

ARCH(1) modelinden elde edilen sonuçların karşılaştırılması neticesinde, Park testinde örnek 

hacminden bağımsız olarak model parametre değerinin arttığında güç fonksiyonun da arttığı 

görülmüştür. Glejser için elde edilen test gücü fonksiyonunda ise örnek hacminden bağımsız olarak 

model parametre değeri büyüdüğünde gücün azaldığı gözlenmiştir. Örnek hacminin ve parametre 

değeri değiştiğinde Park ve Glejser testlerinin güç fonksiyonların birbirlerine çok yakın olmalarına 
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rağmen, sonuçta Park testi diğer testlere göre durumların hepsinde en zayıf test olarak yer almıştır. 

Böylece Glejser testinin sadece Park testine göre daha güçlü ve ARCH LM, BG LM ve White 

testlerinden daha zayıf olduğu görülmüştür. 

BG LM testinin gücü diğer dört test güçlerine göre örnek hacminden daha çok etkilendiğini 

göstermiştir. Örnek hacmi küçük olduğunda (N = 1000) parametre değeri arttığında testin gücü 

diğer testlere göre daha çok artmaktadır. Diğer durumlarda, BG LM testinin gücünün sabit olduğu 

görülmüştür. Diğer dört testin gücüyle kıyaslarsak, durumların hepsinde BG LM testinin Park ve 

Glejser testlerine göre daha güçlü ve güçlü testler grubuna (ARCH LM ve White testler grubu) 

yakın olduğu göstermiştir. 

White testinde, örnek hacminden bağımsızken parametre değeri büyüdüğünde test gücünün arttığı 

görülmüştür. Parametre değeri orta ve büyük değere yakın olduğunda White testi diğer testler 

içinde en güçlü test olarak yer almıştır. Buna karşı ARCH LM testinde, örnek hacminden bağımsız 

olarak parametre değeri büyüdüğünde testin gücünün azaldığı görülmüştür. Model parametresi 

sıfıra yakın olduğunda ARCH LM testi diğer testlere göre en güçlü test olarak yer almıştır. 

Sonuç olarak, örnek hacminden bağımsız olarak ARCH(1) model parametrelerinin küçük (sıfıra 

yakın) değer aldıkları durumlarda ARCH LM testin; orta ve büyük ( [0.5; 1)) değer aldıklarında ise 

White testin en güçlü testler oldukları görülmüştür.  

ARCH(2) modeline bağlı karşılaştırılmalar sonucunda Park testinde, örnek hacminden  bağımsız 

olarak model parametre değerleri arttığında test gücünün de arttığı görülmüştür. Diğer testler ile 

karşılaştırıldığında, model parametrelerinin küçük ve orta değerler aldığı durumlarda Park testi en 

zayıf test olarak yer almıştır. Buna karşı Glejser testinde örnek hacminden bağımsız olarak model 

parametre değerleri arttığında test gücünün azaldığı görülmüştür. Parametre değerlerinin 1’e 

yaklaştığı  durumlarda  Glejser testi, diğer dört teste göre en zayıf test olarak; diğer durumların 

çoğunda, yani model parametre değerleri küçük ve orta değerler aldıklarında, yalnız Park ve BG 

LM testlerine göre göreceli olarak daha güçlü olduğu görülmüştür. 

Breusch-Godfrey LM testin diğer değişen varyans testlerinin içinde parametre büyüklüğünden ve 

örnek hacminden en çok etkilendiğini ortaya çıkmıştır. Örnek hacmi ve model parametre değerleri 

arttığında ise BG LM testinin gücünün azaldığı görülmüştür. Parametre değerleri küçük (sıfıra 

yakın) olduğunda BG LM testi diğer testlerle karşılaştırdığımızda en güçlü test olarak yer almıştır. 

White testin gücü diğer testlere göre model parametre değerinden daha az etkilenmektedir. 

Karşılaştırmalar sırasında parametre değerleri b1=0.1, b2=0.9 olduklarında White testi diğer 

testlerin içinde en güçlü test olarak yer almaktadır. Bunun dışında durumların çoğunda White testi 

incelenen değişen varyans testlerinin içinde ARCH LM testinden sonra en güçlü test olarak yer 

aldığı sonucu çıkmıştır. 
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ARCH LM testin gücünün örnek hacminden ve model parametre büyüklüğünden fazla 

etkilenmediği ve hep üst seviyede kaldığı görülmüştür. Örnek hacminden bağımsız olarak model 

parametre değerleri küçük değer aldıklarında (0.5-in altında) ARCH LM testin BG LM ve White 

testlerinden sonra ikinci en güçlü  test; parametre değerleri orta ve büyük değer aldıklarında ise 

(0.5-in üstünde) en güçlü test olduğu görülmüştür. 

Sonuç olarak, ARCH(2) model parametreleri küçük (sıfıra yakın) değer aldıkları durumlarda 

Breusch-Godfrey LM testin; orta ve büyük ( [0.5; 1)) değer aldıklarında ise ARCH LM testin ve 

onun bir alternatifi olan White testin en güçlü testler olduğu görülmüştür.  
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ÖZET 

Günümüzde ‘’mutluluk’’ kavramı psikolojinin tekelinden çıkarak iktisat biliminin de inceleme 

alanına girmiştir. Söz konusu dönüşüme ait unsurları ağırlıklı olarak refah iktisadı içerisinde 

görmek mümkündür.  Refah kavramı ise mutluluğun yanı sıra memnuniyet, iyi yaşam kalitesi 

ve yararlılık gibi unsurlar ile yakından ilişkilidir. Ülkeler bugüne kadar sadece ekonomik 

değişkenler ile ilgilenerek refah artışı sağlamaya çalışmışlardır. Ancak gelirde sağlanan artışın 

bu durumu gerçekleştirmeye yeterli olmadığı yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. 

1980’li yıllara gelindiğinde ise kişi başına düşen gelir kavramı refah ölçümlerinde 

kullanılmasının daha sağlıklı sonuçlar vereceği düşünülse de adaletli gelir dağılımı 

sağlanamaması istenilen sonuçları yine vermemiştir. Araştırmacılar refahı daha sağlıklı 

ölçebilmek için ekonomik olmayan unsurları göz önüne almaya başlamışlardır. Bu alanda 

gelişen literatüre yakından bakıldığında, yaşam memnuniyeti ve dolayısıyla mutluluk düzeyi 

ile ilişkilendirilmiş eğitim, sağlık, ekonomik ve politik özgürlükleri kapsayan birçok unsur 

görülmektedir. Literatürdeki birçok çalışma, gelir ile birlikte maddi olmayan değişkenleri de 

dikkate alarak ülkelerin yaşam memnuniyetleri ile mutluluk düzeylerini incelemek için 

araştırmacıların ürettiği birçok endeks olsa da bu çalışmada İnsani Kalkınma Endeksi(HDI), 

Legatum Refah Endeksi (LWI) ve Daha İyi Yaşam Endeksi (BLI), Dünya Mutluluk Endeksi 

(WHI) gibi endeksler geliştirmiştir.  Oluşturulan bu endeksler ülkelerin refah seviyesi ölçümü 

için kullanılan kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)’nın yanında eğitim, sağlık, 

ekonomik özgürlük, pazara ve altyapıya ulaşım, emniyet ve güvenlik, kişisel özgürlük ve sosyal 

sermaye gibi değişkenleri de içererek daha kapsamlı incelemeye gidilmiştir. 

Çalışma tüm bu endeksler ışığında, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) içerisinde 

gelişmekte olan beş ülkenin (Türkiye, Şili, Meksika, Macaristan ve Polonya) gelişmişlik 

seviyelerini ve bu kavram ile ilişkili olarak mutluluk düzeylerini karşılaştırmayı 

amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Refah, Ekonomik Büyüme, Mutluluk, Davranışsal İktisat 
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ABSTRACT 

Today, the concept of "happiness" has entered the field of economic science after psychology. 

We see this innovation in the welfare economics of economics. The concept of prosperity is 

closely related to factors such as happiness, satisfaction, good quality of life and usefulness. To 

date, countries have sought to achieve prosperity only by dealing with economic variables. 

However, studies have shown that the increase in income is not sufficient for welfare. It was 

thought that using the concept of income per capita in the 1980s will provide healthier results, 

but the inability to achieve a fair income distribution did not yield the desired results. 

Researchers have started to consider non-economic factors in order to measure well-being. 

When the literature is analyzed, many factors related to life satisfaction and hence happiness 

level are seen. Many studies in the literatüre has developed many indices to examine life 

satisfaction and happiness levels of countries, taking into account non-monetary variables along 

with income:   Human Development Index (HDI), Legatum Welfare Index (LWI) and Better 

Life Index (BLI), World Happiness Index (WHI).  These indices have been analyzed 

extensively, including variables such as education, health, economic freedom, access to the 

market and infrastructure, safety and security, personal freedom and social capital, as well as 

the Gross Domestic Product (GDP) per capita used for measuring the welfare level of countries. 

In the study the light of all these indices, which is developing the Economic Development and 

Cooperation Organization (OECD) member five countries (Turkey, Chile, Mexico, Hungary 

and Poland) aims at development level and their level of happiness in relation to this concept 

of comparison. 

Keywords: Welfare, Economic Growth, Happiness, Behavioral Economics 

1. GİRİŞ 

İnsanlık tarihi boyunca ‘’mutluluk nedir’’ sorusunun cevabı merak uyandırmıştır. İlk başta 

felsefenin uğraştığı bir kavram olsa da daha sonra psikoloji ve diğer sosyal bilimler de mutluluk 

kavramını incelemeye başlamıştır. Günlük dilde ‘’mutluluk’’ veya ‘’öznel iyi oluş’’ kişinin 

yaşamını değerlendirmesidir. Bu değerlendirme hem bilişsel hem de duygusaldır (Diener ve 

Diener, 1996;181). Öznel iyi oluş değerlendirmesi, duygusal tepkilerin yanı sıra memnuniyet 

ve doyum gibi bilişsel yargıları da içermektedir.  Bu nedenle öznel iyi oluş yüksek düzeylerdeki 

hoş duygu ve ruh halleri, düşük düzeydeki olumsuz duygu ve ruh hallerini bununla birlikte 

yaşam memnuniyeti hallerini de içeren geniş bir kavramdır (Diener vd., 2009; 187).  

Bu tanıma benzer olarak Tamir vd. (2017) de kendi çalışmalarında mutluluğu genellikle ‘’refah 

memnuniyeti hali’’ olarak tanımlamaktadırlar. Bireyin refah memnuniyetine nasıl ulaşacağını 

ise Kahneman (1999)’ın çalışmasına dayandırır. Bireyler yaşamlarındaki zevki(haz) artırarak 

ve acıyı(elem) azaltarak yaşam memnuniyetlerini arttırabileceklerini savunmaktadır. Buradan 

hareketle mutluluğun tanımı hoş duyguların en üst düzeye ve hoş olmayan duyguları ise en aza 

indirmeyi içeren bir kavram haline gelir. 
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Mutluluk, refahı içine alan bir kavram ise refah kavramına yakından bakmak gerekir. Tek bir 

tanımı olmamakla birlikte refah, bireylerin sahip olduğu sosyal ve ekonomik çevrenin çeşitli 

özelliklerine ve bireysel özelliklere bağlı bir kavramdır. Gelir, kaynak dağılımı, piyasa güçleri, 

kurumsal tahsisler ve bireysel kısıtlar bireylerin refahı üzerinde etkiye sahip olduğu açıktır. 

Sağlıklı uzun yaşam, eğitim imkânlarına erişim, kişi başına düşen enerji tüketimi, okuryazarlık 

oranı gibi pek çok refah göstergesi ölçüt olarak kullanılmaktadır. Ancak bu gibi değişkenler 

ekonomik faaliyetlerin sınırlı yönünü göstermektedir. Daha geniş milli muhasebe verilerinin 

sağladığı bilgiler, tüm ekonomik faaliyetlere yönelik bilgi sunduğu için toplumun maddi 

unsurlara dayalı mutluluğunu ölçmeye imkân vermektedir (Özgüler, 2014; 45-46). 

İktisat teorisi tüketimdeki artışın bireylerin mutluluk düzeylerini arttıracağını fayda teorisini 

kullanarak açıklamaya çalışmıştır. Kısaca fayda teorisi tüketim miktarının artışının bireylerin 

toplam faydasını arttıracağını söyler. Tüketim için kullanılan vekil ise kişi başına düşen gelirdir. 

Yapılan çalışmalar ilk başta gelir ile mutluluk arasındaki pozitif ilişki olduğunu gösterse de 

uzun dönemde gelir artışı mutluluğu da arttırmaya devam eder mi sorusu farklı görüşler ortaya 

çıkmıştır. Bu konuda Veenhoven ve onu izleyen araştırmacılar gelir artışının mutluluğu 

arttırdığını savunsa da Easterlin ve onu izleyen grup ise tam tersi bir görüş ortaya koyarlar ve 

gelirdeki artışın mutluluk düzeyinde artış yaratmadığını savunur. (Veenhoven ve Dumludağ, 

2015; 14-16). 

Birbirine zıt bu iki düşünceyi anlamak için davranışsal iktisada başvurmak yararlı olacaktır. 

İktisat bilimi rasyonel birey varsayımı yaparak analizlerini sürdürmektedir. Rasyonel birey 

fayda maksimizasyonu peşinde koşar. Böylece kendi faydası için çalışan bireyler nihai olarak 

toplumun fayda düzeyini de arttıracaktır. Kahneman ise rasyonel birey varsayımının gerçeği 

yansıtmadığını ve her zaman işlerin beklendiği gibi gitmeyebileceğini ileri sürer. İnsan 

ihtiyaçları, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ndeki kategoriler halinde tanımlanırsa, temel 

ihtiyaçlar kategorisinden başlayarak giderek daha kompleks ihtiyaçlar kategorisine doğru 

ilerlemektedir. Bireyler bulunduğu kategorideki ihtiyaçlarını karşılamadan bir sonraki 

kategorideki ihtiyaçlarını algılayamazlar. Ayrıca ihtiyaçların karşılanması belli bir gelir 

seviyesi gerektirmektedir. Gelir artışı ihtiyaçları karşılanması sonucu bireyde fayda ve mutluluk 

seviyesini arttırsa da yeni ihtiyaçların ortaya çıkması bu mutluluğu azaltacaktır. Bir başka 

önemli nokta ise hedonistik uyum sürecidir. Hedonistik uyum belli bir amaç elde edildiğinde 

kazanılan mutluluğun zamanla azalarak elde edilmeden önceki düzeyine dönüyor olmasıdır. 

Tüm bu argümanlar göz önüne alındığında özetle, belli bir zaman noktasında gelir ile mutluluk 

arasında pozitif ilişki olsa da zaman aralığı olarak ele alındığında gelir ile mutluluk arasındaki 

ilişki zayıflamaktadır (Günay ve Ata, 2018;165-169). 

Çalışmanın devam eden kısmında ise konumuz ile ilgili literatüre bakıldıktan sonra kullanılan 

refah ölçüm endekslerinin gelişimine bakılacaktır. Ülke refah seviyelerinin artışı karşısında 

Birleşmiş Milletlerin yayınlamış olduğu mutluluk endeksi açıklanmıştır. Konu ile ilgili 

endeksler çerçevesinde OECD’ye üye gelişmekte olan beş ülkenin (Türkiye, Şili, Meksika, 
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Macaristan ve Polonya) refah ve mutluluk seviyeleri karşılaştırılacaktır. Son bölümde ise 

veriler çerçevesinde bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.  

2. LİTERATÜR 

Mutluluk bir bütün olarak yaşamın öznel keyfi(hazzı) olarak tanımlandığında, daha fazla gelir 

ile mutluluk arasında ilişki olduğunu red edilmemekle birlikte diğer çevresel ve sosyo-kültürel 

değişkenler mutluluk üzerinde etkilidir. Böylece hem bireyler arasında hem de ülkeler arasında 

ortalama mutluluk düzeylerinde görülen farklılıkların ortaya çıkması açıklanabilir (Veenhoven, 

2012; 16). 

Gelir ile mutluluk arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığını ortaya koyan en önemli çalışma hiç 

şüphesiz Easterlin’in 1995 yılındaki makalesi olmuştur. Easterlin’in araştırmasında toplum 

genelinde gelirde bir artış yokken bireyin gelirinin artması bireye mutluluk veya öznel iyi oluş 

sağlayacağının açık olduğunun ama bireyin geliri sabitken toplumun büyük bir çoğunluğunun 

gelirinde artış olması bireyi daha az mutlu edecektir. Bu düşünceden hareketle gelirin 

mutluluğu etki edecek tek değişken değildir. Yaşam seviyesi yükseldikçe öznel yaşam seviyesi 

normları yükseleceği için gelir düzeyinde değişme olmasa bile birey kendini kötü hissedecektir. 

Yapılan analizin genel sürecinde bireylerin faydası veya öznel iyi oluş kendi geliri ile doğrusal, 

diğer bireylerin geliri ile ters yönlü ilişki içerisinde olduğu açıktır (Easterlin, 1995; 35-36).  

Mutluluk bireysel refahın öznel biri ölçüsü ve bireysel faydanın normalde tanımlanış halinden 

daha geniş bir kavramdır. İnsanların temel hedefi bir bütün olarak yaşamlarında memnuniyeti 

yakalamak istemektedir. Bu nedenle on üç Avrupa ülkesi ele alınarak hem makro hem de mikro 

düzeyde mutluluğun belirleyicileri araştırılmıştır. Mikro düzeyde mutluluk üzerinde gelir, 

eğitim ve medeni durum ön planda iken makroekonomik belirleyiciler olarak ise işsizlik ve 

enflasyon oranı etkili olduğu ortaya çıkmıştır (Frey ve Stutzer, 2000; 14-15). 

Mutluluk kavramının daha geniş ele alındığı bir başka çalışmada, mutluluğun özellikle 

ekonomik zenginlik, özgürlük ve samimi bağlar ile yaşam ortamının çeşitli nitelikleriyle 

uyumlu olma hali olarak ele alınmıştır (Veenhoven, 2001; 1).  

Literatürde mutluluğun belirleyiciliği üzerine yapılan çalışmalar bulunmakla birlikte bir 

ülkenin gelişmesinin mutluluk kavramı ile incelenmesi düşüncesi ilk kez 1972 yılında 

Himalayalar’da küçük bir Asya ülkesi olan Butan Krallığı’nda ortaya çıkmıştır. Butan’ın 

dördüncü kralı olan Jigme Singhye Wangchuk ‘’Gayri Safi Mutluluğun (GNH), Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıladan(GNP) daha önemli olduğunu’’ ileri sürmesiyle ülke mutluluğu araştırılması 

fikri dikkatleri çekmiştir. Ülkelerin kalkınma politikalarını tasarlarken bu kavramı göz önüne 

almaları gerektiği ortaya çıkmıştır. Butan Krallığı, GNH kavramı ölçülebilir bir kavrama 

dönüştürmek için 2005 yılında çalışmalara başlamıştır. Butan Araştırma Merkezi, GNH’in 

değerlerini ve ilkelerini yansıtması için dokuz ayrı alana dayalı anket geliştirmiştir. Bu alanlar 

psikolojik refah, sağlık, zaman kullanımı, eğitim, kültür, iyi yönetişim, ekolojik dayanıklılık, 

toplum canlılığı ve yaşam standartları alanlarıdır. GNH kavramı ulusal büyüme modellerinin 

sürdürülebilir olmasını ve her ülkenin sosyo-kültürel normlarıyla ilgili olmasını sağlamak için 
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GNH gibi göstergelerin diğer makroekonomik göstergelerin tamamlayıcı bir önlem olarak 

yararlı olduğu açıktır (Balasubramanian and Cashin, 2019;19-22).  

Bireylerin gelirleri dışında sosyo-ekonomik ve kültürel değişkenler ile mutluluk düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi bir başka çalışma ise Peiro (2006)’ın çalışmasıdır. Beş ayrı kıtadan farklı 

ekonomik, sosyal veya politik yapıdaki 15 ülke incelenerek bireylerin mutluluğu ve 

memnuniyet düzeyleri ile sosyo-ekonomik özellikleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma 

kapsamında yaş dolaylı olarak tüm ülkelerde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmakta ve 

özellikle 40 yaş üstü bireylerde mutluluk düzeyleri düşük olduğu görülmüştür. Sağlıklı olma 

durumu yine mutluluk ve yaşam memnuniyeti ile derinden etkili olduğu, medeni durumu evli 

olan bireyler yine diğer bireylere göre daha mutlu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (Peiro, 2006; 

362). 

Kahneman ve Deaton (2010) 1000 ABD vatandaşından toplanan 450.000 yanıttan hareketle 

refah ve mutluluk üzerine inceleme yapmıştır. Bireylerin refahı ya da öznel iyi oluşları iki 

açıdan ele alınmıştır. İlki duygusal iyi olmadır. Yani bireyin sevinç, stres, üzüntü, öfke ve 

sevgiyi deneyimleme sıklığı ve yoğunluğunun hayatı hoş ya da tatsız hale getirme durumu 

olarak tanımlanan günlük yaşamın kalitesini ifade etmektedir. Diğeri ise bireylerin kendi 

yaşamları hakkındaki düşüncelerini ifade eden yaşam değerlendirmesidir. Refahın bu iki 

bileşeni için paranın mutluluk satın alıp alamadığı sorusu irdelenmiştir. Yapılan analiz sonucu 

yaşam değerlendirmesi ile gelir ve eğitim düzeylerinin yakından ilişkili olduğu görülmüş ama 

sağlık, yalnızlık ve sigara içmenin günlük duyguların daha iyi bir tahmincisi olduğu 

görülmüştür. Duygusal refah günlük gelir ile birlikte artsa da yıllık gelirin 75.000 $’dan fazla 

olanlarda bu etki zayıflamaktadır. Düşük gelir gruplarında ise boşanma, hastalık ve yalnızlık 

gibi durumlar duygusal acıyı daha şiddetlendirdiği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak gelir yaşam 

doyumu değil ama mutluluğu aldığını ve düşük gelirin hem düşük yaşam değerlendirme 

sevisiyle hem de düşük duygusal refah ile ilişkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (Kahneman 

ve Deaton, 2010; 16489). 

Timofeyev ve Timofeyeva (2012) yılındaki araştırmalarında devletin uyguladığı sosyal 

politikaların sosyal gelişme ve mutluluğu nasıl etkilediği incelenmiştir. Bu amaçla ilk olarak 

hükümetin sosyal harcamaların refah düzeyi üzerindeki etkisini incelemek için İnsani Gelişim 

Endeksi(İGE) ile kamu sosyal harcamaların GSYİH içerisindeki payı arasındaki korelasyon 

incelenmiştir. Daha sonra İGE ile Mutlu Gezegen Endeksi(HPI) arasındaki korelasyona 

bakılmıştır. Son olarak da HPI indeksi ile GSYİH arasındaki ilişki incelenerek servetin 

mutluluğu ne ölçüde belirlediği araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucu sosyal politikaların 

amacı sadece olağan yaşam kalitesini iyileştirmeye ya da mutluluğu arttırmada yeterli olmadığı 

sonucuna varılmıştır (Timofeyev ve Timofeyeva, 2012; 335-336).  

Türkiye üzerine yapılan önemli çalışmalardan biri Dumludağ ve diğ. (2015) yaptığı çalışma 

gösterilebilir. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılan ‘’Yaşam 

Memnuniyeti Araştırması’’ anketinin 2011 yılı verilerini kullanarak mutluluk düzeyi üzerinde 

hangi değişkenlerin etkili olduğu araştırılmıştır. Bu çalışmayı diğer çalışmadan ayrın önemli 
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nokta ise Türkiye’deki bireylerin mutluluklarının sadece kendi mutlak konumları değil diğer 

bireylerle olan göreceli konumlarının önemli olduğunu gösteren kanıtlar sunmuş olmasındır. 

Ayrıca analizlerinin sonuçları ev hanımı olan, emekli olan ve kırsal alanda yaşayanların gelir 

düzeyleri ile mutlulukları arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 

yaş ile mutluluk arasında U şeklinde bir ilişkinin var olduğunu ve eğitim ile mutluluk arasında 

ise doğrusal olmayan bir ilişkinin varlığını da ortaya koymaktadır (Dumludağ vd., 2015; 976).  

Servet (2016) 2004 ile 2014 yılları arasında Türkiye üzerine bir araştırma yapmıştır. TUİK ‘in 

yayınladığı ‘’Yaşam Memnuniyeti Araştırması’’ anket verilerini kullanarak Türkiye’deki 

mutluluk düzeyinin belirleyicileri ve bu belirleyicilerin ele alınan dönem aralığındaki değişimi 

incelenmiştir. On yıllık zaman aralığında mutluluk üzerinde medeni durum değişkenin etkisine 

bakıldığında evlilerin daha düşük mutluluk seviyesine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bireylerin 

gelir, sağlık, refah ve ihtiyaçlarını karşılama düzeylerinin mutluluk ile pozitif ilişkili olduğu 

görülmüştür. Yaş ortalamaları bazında bakıldığında yaş ortalaması arttıkça mutluluk 

seviyelerinde artış görülmüş bunun nedeni olarak da beklentilerin ilerleyen yaşlarda giderek 

azalması gösterilmiştir (Servet, 2016; 31-32).  

3. ENDEKSLER 

 Çalışmamızda gelişmekte olan OECD ülkelerini, literatür kısmında ele aldığımız çalışmaların 

ışığında inceleyeceğiz. Bunun için ilk olarak kullanılacak endekslerin tanımlamaları ve içeriği 

açıklanması gerekmektedir. Mutluluk kavramı refah kavramından daha kapsamlı olduğu için 

ülkelerin refah düzeyleri için gösterge gerekmektedir. 1950’li yıllarda ilk olarak ülkelerin Gayri 

Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)’nın büyüklüğü refah göstergesi olarak ele alınmıştır. İlerleyen 

yıllarda ise çalışmalar daha iyi bir gösterge olarak kişi başına düşen GSYİH oranlarının 

kullanılmasını savunmuştur (Sumner, 2004;4). Fakat ülkelerin gelir dağılımlarının adaletli 

olmaması refah göstergesi olarak kişi başına düşen GSYİH’nın kullanmada da yeterli 

olmadığını ortaya çıkarmıştır. Refah iktisadı üzerine ilerleyen çalışmalar tüketim veya sermaye 

mallarına yapılan ilavelerin sayısal ifadesinin toplam refahı net bir şekilde açıklayamamaktadır. 

1970’li yıllarda gelinen bu noktadan sonra parasal olmayan faktörlerin kişi başına düşen gelirin 

yanına eklenerek 1980’lerde daha kapsamlı refah ölçüm endeksleri oluşturulmuştur(Akar, 

2015; 24).  

Çalışmamızda ele aldığımız gelişmekte olan beş OECD ülkesinin refah düzeylerini 

inceleyebilmek için Legatum Refah Endeksi ve Daha İyi Yaşam Endeksi kullanılacağız. 

Legatum Refah Endeksi, Legatum Enstitüsü tarafından oluşturulan ve 2007 yılından itibaren 

her yıl yayınlanan refah ölçüm yöntemlerinden biridir. 167 ülkeyi ele alarak toplamda dünya 

nüfusunun %99,4’nün refahını 12 refah sütununa ayrılmış 80 farklı veri kaynağına dayalı olarak 

294 farklı gösterge kullanılarak oluşturulan çok kapsamlı bir endekstir. 12 refah sütunu 

güvenlik ve emniyet, kişisel özgürlük, yönetim, sosyal sermaye, yatırım ortamı, kurumsal 

koşullar, pazara erişim ve alt yapı, ekonomik kalite, yaşam koşulları, sağlık, eğitim ve doğal 

çevre kategorileri şeklinde belirlenmiştir( Legatum Prosperıty Index, 2019).  
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Refah ölçümü için ele almış olduğumuz bir başka endeks ise OECD’nin kendisinin yayınlamış 

olduğu Daha İyi Yaşam Endeksi (Better Life Index)’tir. Daha İyi Yaşam Endeksi altında 1 ila 

4 arasında değişen göstergelere dayalı olarak 11 kategoriden oluşmaktadır. Kullanılan verilerin 

çoğu OECD veri tabanı veya ülkelerin milli istatistik kurumlarından alındığı gibi 140’da fazla 

ülkeyi düzenli olarak kamuoyu anketleri ile veri toplayan Gallup Örgütü’nün Gallup Dünya 

Anketi’ne dayanılarak oluşturulmaktadır. Endeksi diğerlerinden ayıran özellik endekste yer 

alan 11 kategorinin endeks içindeki ağırlıklarını araştırmacıların belirleyebileceği biçimde 

oluşturulmuştur. Bu şekilde araştırmacılar farklı kategorilere ağırlık vererek ülkelerin 

sıralamalarını görebilmektedir.  Anketin en önemli amacı bireylerin hayattaki en önemli olan 

şeylerin yaşam koşullarına ve belirlenmiş olan 11 refah kategorisindeki memnuniyetine bağlı 

olup olamadığını incelememize yardım etmesidir. Böylelikle ülkelerin kategorilerdeki farklı 

ağırlıklar ile ülke vatandaşlarının memnuniyet düzeyleri ölçülebilecek bu da politikaların 

tasarlanmasında önemli tavsiyeler vermektedir(OECD Better Life Index, 2019).  

Son olarak incelediğimiz endeks ise Mutluluk Endeksi’dir. Birleşmiş Milletler tarafından 2012 

yılından itibaren yayınlanan rapor OECD’nin Daha İyi Yaşam Endeksi gibi Gallup Dünya 

Anketine dayanılarak oluşturulmuştur. Endeks kişi başına düşen GSYİH, sosyal destek, sağlıklı 

yaşam beklentisi, sosyal özgürlük, cömertlik ve yolsuzluğun olmaması olan 6 kategoriye 

dayanılarak oluşturulmaktadır. Yayınlanan raporlarda geçmiş yıllara ait veriler ile de 

karşılaştırma yapılarak yıllar arası değişim ve ülkelerin istikrar durumları da ele alma olanağı 

olmaktadır. Endeks oluşturulurken bireylerin cevapları Kantril merdivenine dayanılarak 

toplanmaktadır. Daha açık ifade edilirse bireylere ‘’Hayatı 0’dan başlayıp 10’a kadar yükselen 

bir merdiven olarak hayal edersek, kendi yaşamınızı merdivenin hangi basamağında 

konumlandırırsınız/ hangi basamakta olduğunuzu hissediyorsunuz?’’ şeklindedir. Tüm ülkeler 

sıralanabilmesi için Distopya olarak belirlenmiş ülkeye göre sıralanmaktadır (World Happiness 

Report, 2020).   

4. GELİŞMEKTE OLAN OECD ÜLKELERİNİN REFAH VE MUTLULUK 

DÜZEYLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI 

Günümüzde 38 olan OECD üyeleri arasında gelişmekte olan beş ülke, Türkiye, Meksika, Şili, 

Macaristan ve Polonya, refah seviyeleri ve mutluluk düzeyleri incelenen literatür çerçevesinde 

ele alınarak karşılaştırılacaktır. 2009 ve 2019 yılları arasında ülkelerin yukarıda açıklanan 

endeksler çerçevesinde gösterdikleri performans grafikler ile desteklenerek incelenecektir.  

Grafik 1’de ele aldığımız gelişmekte olan beş ülkenin 2009-2019 yılları arasında kişi başına 

düşen GSYİH düzeyleri gösterilmiştir. Macaristan ve Polonya birlikte seyir izledikleri 

görülmektedir. Türkiye ise ele alınan yıllar arasında Meksika hariç diğer ülkelerden daha düşük 

düzeyde kişi başına düşen gelire sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca 2016 yılından itibaren 

ülkelerin iki gruba ayrıştıkları da görülmektedir. Meksika ve Türkiye diğer ülkelerden negatif 

olarak ayrıştığı görülmektedir. Türkiye’nin 2019 yılında Meksika’nın da altınsa seyretmektedir.  
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Grafik 1. 2009-2019 Yılları Arasında Kişi Başına Düşen GSYİH 

  

Kaynak: OECD veri tabanından alınarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 1’de Legatum Refah Endeksi’ne göre 2009-2019 yılları arasında gelişmekte olan beş 

OECD ülkesinin sıralamalarını göstermektedir. Ele alınan beş ülke arasında en iyi durumda 

olan ülke Polonya’nın olduğu görülmekte ve daha sonra Şili gelmektedir. Tabloya bakıldığında 

ise en kötü durumda olan ülke ise Türkiye olmaktadır. Meksika ilk başta daha iyi bir sıralamada 

iken son yıllara doğru çok fazla gerilediği görülmektedir. Ele alınan beş ülkenin sıralamaları 

giderek gerilemiş olduğu dikkat çekmiştir. Ülkelerin refah sıralamalarında en az gerileme 

Şili’de meydana gelirken, sıralaması en çok gerileyen ülke ise Meksika olmuştur. Türkiye’nin 

ele alınan yıllar için ise 11 sıra geriye düştüğü görülmektedir.  

Tablo 1. Legatum Refah Endeksi 2009-2019 Yılları Arası Ülke Sıralamaları 

Meksika Şili Türkiye Macaristan Polonya

2009 49 35 80 38 28

2010 53 32 80 34 29

2011 53 31 75 36 28

2012 61 34 89 39 32

2013 59 35 87 41 34

2014 64 33 86 39 31

2015 67 33 78 45 29

2016 65 31 78 47 34

2017 61 33 88 45 32

2018 67 37 84 45 34

2019 67 37 91 46 36  

Kaynak: Tablo 2009-2019 yılları arasında yayınlana Legatum Refah Endeks yayınlarından veriler derlenerek 

yazarlar tarafından oluşturulmuştur.  

Ele aldığımız gelişmekte olan beş OECD ülkesi için Daha İyi Yaşam Endeksi dikkate alınarak 

sıralamalarına bakıldığında ise;  
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 Tüm kategorilere eşit ağırlık verildiğinde ülke sıralamaları; Polonya, Macaristan, Şili, 

Türkiye ve Meksika şeklinde olmaktadır. 11 kategoriye eşit ağırlık verildiğinde Polonya en iyi 

durumda iken Meksika en son sıraya geçmiştir.  

 Endekste yaşamdan duyulan memnuniyet kategorisine ağırlık verildiğinde; Polonya, 

Şili, Macaristan, Meksika ve Türkiye şeklindedir.  Polonya en iyi durumda olduğu görülmekle 

birlikte Türkiye en son sırada yer almaktadır. Macaristan bu kategoride Şili’nin gerisine 

düşmektedir.  

 Sağlık kategorisine daha yüksek kat sayı atandığında ülke sıralamaları; Polonya, 

Macaristan, Türkiye, Şili ve Meksika’dır. Polonya bu kategoride de en başta olmakla birlikte 

Türkiye Şili ve Meksika’yı geride bıraktığı görülmektedir.  

 Son olarak eğitim dikkate alındığında ise; Macaristan, Polonya, Şili, Türkiye ve 

Meksika’dır. Eğitim kategorisinde ilginç olarak Macaristan ilk sıraya geçerek diğer 

kategorilerde en başta olan Polonya’yı geride bırakmaktadır. Bu kategoride Meksika yine en 

son sırada olmakla birlikte Türkiye yine dördüncü sıradadır.  

Görüldüğü gibi iki farklı refah endeksine göre ele alınan gelişmekte olan ülkeler benzer 

sıralamalar vermektedir. Fakat 11 kategoriye dayalı olarak ölçülen Daha iyi Yaşam Endeksi 

diğer kategorilerin ağırlıkları değiştirilerek bakıldığında da benzer sonuçlar verdiği için 

çalışmanın uzunluğu açısından yer verilmemiştir. Ele aldığımız kategoriler ışığında ise Polonya 

genellikle ilk sırayı korurken Macaristan ve Şili ikici ve üçüncü sıraya değişerek geçmişlerdir. 

Son iki sıradaki Meksika ve Türkiye de kategoriler arasında dört ve beşinci sıralarda değişerek 

yer aldıkları görülmüştür. Polonya açısından tek fark eğitim kategorisinde ülke sıralamasını 

geri düşürürken, sağlık kategorisinde ise Türkiye üçüncü sıraya çıkabilmektedir. Bu sıralamalar 

ülke politikalarının tasarlanmasında hangi alanların öncelik verilmesi gerektiğine de ışık tutmuş 

olmaktadır. 

Son olarak Birleşmiş Milletlerin Gallup Dünya Anketi’nden yararlanarak hazırlayıp yayınladığı 

Mutluluk Endeksi açısından ülke grubumuz ele alınacaktır. Altı ayrı faktöre dayanılarak 

hazırlanan endeks 0 ile 10 arasında değer aralığında ülkeleri mutluluk düzeylerine göre 

sıralamaktadır. Gelişmekte olan beş OECD ülkenin sıralamasını yıllara göre Tablo 2’de 

gösterilmektedir.  

Tablo 2. Ülkelerin Mutluluk Endeksi Sıraları ve Aldıkları Endeks Puanları 

Kaynak: Tablo 2 World Happiness Index Report’lardan ilgili yılların verileri yazarlar tarafından derlenerek 

oluşturulmuştur. 
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Yıllara göre ülkelerin mutluluk sıralaması üç ayrı döneme ayrılmış ve aldıkları puanlar 

belirtilerek listelenmiştir. Daha önce Legatum Refah Endeksi’nde gelişmekte olan beş OECD 

ülkesi arasında en iyi durumda olan Polonya ve Şili’nin mutluluk sıralamasında refah 

konusunda geride kalmış olan Meksika’nın dahi gerisinde kaldığı görülmektedir. Yine aynı 

şekilde Macaristan’ın refah sıralamasında ele alınan ülkeler arasında iyi durumda olsa da 

mutluluk sıralamasında ele alınan üç ayrı dönemin ilk ikisinde en geride iken son dönemde 

sıralamasını yükselttiği görülmektedir. Fakat refah seviyesi Meksika’dan daha iyi olsa da ülke 

mutluluk sıralamalarında üç dönemde de geri sıralamalarda kaldığı açıktır.  

5. SONUÇ 

Literatür incelemesi gelir düzeyinde ve refahtaki atışının mutluluğun tek kaynağı olmadığını 

belirtmektedir. Gelir dışında birçok değişkene farklı ağırlıklarda önem veren endeksler 

geliştirilmiştir. Çalışmamızda bu endekslerden birkaçını ele almış bulunmaktayız. Gelişmekte 

olan beş OECD ülkesinin kişi başına düşen gelir düzeyleri ve refah sıralamalarına bakıldıktan 

sonra ülkelerin mutluluk düzeylerine göre sıralaması incelenmiştir. Literatür ile paralel olarak 

inceleme sonucu ülkelerin gelir düzeyleri ve refah düzeyleri yüksek olmasına karşın mutluluk 

düzeylerinin aynı sıralamayı vermediği görülmüştür. Sonuç olarak gelir artışı kişilere sadece 

ekonomik faydalarını arttıracak bir refah sağlasa da mutluluk daha kapsamlı bir kavramdır. Bu 

nedenle gelir dışında diğer değişkenlerin de dikkate alınması gerektiği açıktır. Böylece 

ekonomik kalkınma ile birlikte sosyo-kültürel kalkınmanın da gerçekleştirilmesi ileride 

tasarlanacak politikalar açısından önem arz etmektedir.  
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SU SAVAŞI VE SU BARIŞI ARASINDA POLİTİK MED-CEZİR’LER VE 

TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU SU SİYASETİ 

THE POLITICAL EBB AND FLOW BETWEEN WATER WAR AND WATER PEACE 

AND TURKEY’S MIDDLE EAST WATER POLITICS 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hişyar KORKUSUZ 

İnönü Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

ÖZET  

Su yeryüzünde başta insanlar olmak üzere tüm diğer varlıklar için hayat kaynağı olarak 

vazgeçilmez bir temel madde olma özelliğini sürdürmektedir. İnsanoğlu kendi yaşam alanını 

hep suya yakın olacak şekilde seçti. İnsanların gerçekleştirdiği tarım devrimi, nehir yataklarına 

yakın alanlar çevresinde Ortadoğu’da Fırat ve Dicle havzasında ortaya çıktı. Dinler, kültürler, 

devletler, güçler ve medeniyetler için suyun hep birinci derecede önemi vardı. Sanayi ve Bilgi 

devrimi sonrasında da suya olan talep hiç azalmadığı gibi nüfusun hızla artması, endüstrileşme 

ve kentleşme trendi ve daha pek çok faktör suyun önemini daha da çoğalttı. İnsani aktiviteler, 

teknik bilgi gereksinimleri çevresel, ekonomik ve politik sebepler küresel dinamiklerle de 

birleşince suya olan ilgi stratejik seviyelere çıkacaktı. Su kaynak ve havzaları, sanayileşmeyle 

birlikte özellikle başta gelişmiş ülkelerde ve daha sonra kalkınmakta olan ülkelerde tabiat ve 

çevreyle uyumlu olmayan tarzda kullanılacaktı. Bu durum süreç içerisinde 1970’lerden itibaren 

çevre bilincinin yükselişini tetiklese de yeryüzünde iklim ve habitatın değişimi hemen her yerde 

alarm zillerinin çalınmasına neden oldu. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasına rağmen 

görece kıt hale gelmesi ve yaşamsal değerinden dolayı ticari bir meta olarak görülen su, hem 

barış hem de savaş olasılıkları yönünden yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde ele alınır hale 

geldi. Suya dair her şey artık politika, strateji ve yönetişimin odak noktası oldu. 1.Dünya 

Savaşı’ndan sonra Petrol, 2.Dünya Savaşı’ndan sonra Nükleer Enerji konuşulurken 

önümüzdeki dönem ve yüzyılda suyun gelecekteki olası savaşlarda en büyük faktör olacağı 

tartışılmaya başlandı. Ortadoğu her üç enerji kaynağıyla alakalı olarak -özellikle giderek artan 

bir trendle hidroenerji- güvenlik, krizler ve işbirliği bağlamında jeopolitik önemini korudu. 

Hidrostrateji’nin Ortadoğu ölçeğinde özellikle Fırat, Dicle ve Nil Havzası olmak üzere su 

kaynakları açısından kullanım, birikim ve paylaşımı başta Türkiye’ye ve bölgesel sorunlara ve 

durumlara etkisi karşılaştırmalı analizlerle etüt edilmelidir. Ortak geleceğin yeniden inşası, 

riskleri ve krizleri dikkate alarak “su hayattır” temel ilkesini canlandıran bir barış ve işbirliği 

kültürünün eksen değer haline getirilmesiyle mümkün olabilir. Petrol’ünü yüzyıl önce siyaset 

labirentlerinde kaybeden Ortadoğu, suyunun buharlaştırılmasına izin vermemelidir.  

Anahtar Kelimeler: Suyun Önemi ve Değeri, Türkiye’nin Ortadoğu Su Siyaseti, Su Savaşı ve 

Su Barışı arasında Politik Med-Cezir’ler, Küresel Güçler ve Ortadoğu’da Uluslararası Sular, 

Fırat ve Dicle’nin Benzersiz Konumu.  
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ABSTRACT 

Water continues to be an indispensable fundament and source for human life and for life of 

other beings. Humankind have always chosen their living space near to water. The agricultural 

revolution that people realized occurred close to riverbeds around Euphrates and Tigris basins 

in the Middle East. Furthermore water has always been of primary importance for religions, 

cultures, states, powers and civilizations. While the demand for water never decreased, 

industrial and informational revolution, rapidly increasing population, industrialization and 

urbanization and many other factors made water even more important. The combination of 

human activities, technical information requirements, environmental, economic and political 

reasons with global dynamics lead the interest in water rise to strategic levels. With the 

industrialization, water resources and basins got used in a way that was incompatible with 

nature and environment, especially in developed countries and later in developing countries. 

Although this situation triggered the rise of environmental awareness in the process since 

1970s, climate and habitat change on earth caused ringing alarm bells all around the globe. 

Despite being a source for renewable energy, water, which became relatively scarce and a 

commercial commodity due to its vital value, has been approached at a local, regional and 

global levels in terms of both, peace and war possibilities. Everything about water is now in the 

focus of politics, strategies and governance. Speaking of Oil after World War I and Nuclear 

Energy after World War 2, it was started to be discussed that water will be the biggest factor in 

future wars in the next period and century. In relation to all three energy sources -especially 

with an increasing trend of hydroenergy- the middle east retained its geopolitical importance in 

the context of security, crises and cooperation. Hydrostrategy in the Middle East, especially the 

Euphrates, Tigris and Nile basins and their water resources in terms of use, accumulation and 

sharing, as well as its impact on regional problems and situations, especially in Turkey, should 

be studied by comparative analysis. The Reconstruction of a common future, taking into 

account risks and crises, can be possible by making a peace and cooperation culture to a core 

value, which embodies the basic principle “water is life”. The Middle East, which lost its oil in 

political labyrinths a century ago, should not allow its water to be evaporated.  

Keywords: The importance and value of water, Turkey’s Middle East water politics, the 

political ebb and flow between Water War and Water Peace, Global Powers and international 

waters in the Middle East, the unique position of Euphrates and Tigris.  

GİRİŞ 

Su yeryüzünde başta insanlar olmak üzere tüm diğer canlılar için hayat kaynağı olma özelliğini 

sürdürmektedir. Neolitik devrimin (Tarım’ın Mezopotamya havzasında ortaya çıkışından 

itibaren) başladığı topraklar ve su havzaları ilk olarak Ortadoğu’da biçimlenecek ve ortaya 

çıkan toplumsal yapı ve kurumlarda başat faktör suyun kullanımı, paylaşımı ve tasarrufu 

üzerinden etkili olacaktı. Dinler, kültürler ve medeniyetler, insan toplulukları ve devletler için 

tarih boyunca suyun hep birinci derecede, anahtar ya da kilit mevkide önemi olacaktı. Bu durum 

tarım devriminden sonra sanayi inkılabı sonrasında farklılaşmış bir tarzda sürecekti. Bilgi çağı 
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ve enformasyon devrimi ve sonrasında -yani içinde bulunduğumuz dönemde- bu hayati 

gereklilik algısı çevresel sorunların da tetiklemesiyle her seviyede ve platformda yükselecekti. 

Sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışıyla birlikte tabiatın özensiz ve tahripkar kullanımı 

teknolojinin üretim süreçlerinde ortaya çıkan zehirli atıklar ve diğer kimyasallar yüzünden su 

sorunu hem nicelik hem de nitelik açısından ekolojik, ekonomik, politik ve insani sonuçlarıyla 

1970’lerden itibaren yerel, bölgesel ve global ölçekte ele alınmaya başlanacaktı. Teorik 

perspektife ve kuramsal çerçeveye göre suyun savaş-çatışma ya da barış-işbirliği ekseninde 

okunma çabaları için uluslararası ilişkilerdeki büyük tartışmaları beklemek gerekecekti. Bu 

meta anlatı ve söylemlerin içinde bulunulan konjonktüre ve sistemsel reflekslere göre yansıdığı 

konu başlıkları içinde enerji, güvenlik ve uluslararası örgütler çalışmaları içinde su stratejisi, su 

siyaseti ve su diplomasisi başlıkları 1990’lardan günümüze güçlenerek gelişen bir seyir rotası 

izleyecekti. Konunun Türkiye’nin su siyasetinin inşası kapsamında, Ortadoğu bölgesine 

yönelik olarak uluslararası politik dalgalanmaları göz önünde tutarak, olası risklerle birlikte 

potansiyel imkanlar çerçevesinde ele alınarak işlenmesi ve bir gelecek vizyonu sunulması 

makalenin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.  

1. ORTADOĞU VE SINIRAŞAN (ULUSLARARASI) SULARIN ARTAN ÖNEMİ  

Su insanların onsuz ne hayatta kalabilecekleri ve ne de aktif olabilecekleri yeri doldurulamaz, 

ikame edilemez bir doğal kaynaktır. V.I. Vernadskiy’in vurguladığı üzere, “Su gezegenimizin 

tarihinde biricik (unique) bir pozisyona sahiptir. Yeryüzündeki tüm maddeler -mineral, kaya 

veya canlı cisim olması fark etmez- belli bir oranda su içerir” (Korzun, 1978: s.17). Su sürekli 

hareket halindedir ve döngüsel bir süreç içinde devri daim etmektedir. Okyanus, denizler, adalar 

ve diğer doğal yüzeylerden kaynaklardan buharlaşma ile bu süreç başlar. Bu döngüsel süreci 

sağlayan güç güneşten gelen solar radyasyonun (salınımın) yeryüzü yüzeyine akışıyla mümkün 

hale gelir (Korzun, 1978: s.104).  

Suyun hayatın ve insani varoluşun her alanındaki bu etkisi tarihin ana dinamiklerinden birisini 

teşkil ettiğini görmekteyiz. Dinler, kültürler ve medeniyetler, insan toplulukları ve devletler için 

tarih boyunca suyun hep birinci derecede, anahtar ya da kilit mevkide önemi olacaktı.  

Tarihsel olarak su kaynaklarına erişim imkanı savaş ve barış süreçlerinde kritik bir rol 

oynamıştır (Chellaney, 2016: s.75). Dünya’daki su kaynaklarına bakıldığında Afrika ve 

Ortadoğu’nun su stresi, kıtlığı içinde olduğu açık bir şekilde görülmektedir (Bkz. Ekler: tablo 

ve harita). Ancak bu durum su savaşından daha çok su barışını öne çıkarması gereken bir realite 

olarak değerlendirilmelidir.  

Ortadoğu’nun sosyo-ekonomik yapısını analiz ederken üç temel eksenden bahsetmek 

mümkündür. Birinci eksen yapısal dönüşümle (structural transformation) devlet yapısı ve 

siyasa (state structure and policy) arasındadır. Diğer eksen devlet yapısı ve siyasa ile sosyal 

aktörler (social actors) arasındadır. Üçüncü eksen sosyal aktörler ile yapısal dönüşüm 

arasındaki etkileşimden beslenir. Yapısal dönüşüm dengesiz sektörel büyüme süreci ile 

karakterizedir. Devlet yapısı ve siyasa yapımından kasıt zorlayıcı tekel niteliğindeki gücün 

topluma, kurumlara ve ekonomiye yaptığı muhtemel müdahaleler ile tekel oluşturma süreci 
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anlaşılırken sosyal aktörlerin ise çıkarlar, gruplar ve sınıflar üzerindeki devletin kendi 

politikaları ile biçimlendirerek etkileşim kurduğu ve devletin büyüme stratejilerinden etkilenen 

kimseler düşünülmelidir (Richards ve Waterbury, 2008: s.7-8). Ortadoğu’daki ekonomi politik 

yapının zaafının yansıdığı dengesiz sektörel alanlardan birisi su odaklı ve sudan kaynaklanan 

etkiler, durumlar ve sonuçlardır denilebilir. Yapısal dönüşümün dengesiz sektörel büyüme 

süreci ile karakterize olma özelliği ve durumu su siyaseti, diplomasisi ve suyun sevk ve idaresi 

noktalarında açıkça gözlemlenebilmektedir. Tabii bu su kaynaklı problematiğin insan insan, 

insan ve toplum ve insan ve tabiat ilişkileri bağlamında tarihsel süreklilik ve değişim 

dinamikleri kapsamında temel alınan kuramsal yaklaşım ya da teorik perspektife göre pek çok 

yapısal ve fonksiyonel analizi yapılabilir.  

Ortadoğu’da su geriliminin, çatışmasının en yüksek olduğu alanlar Ürdün Havzası başta olmak 

üzere, Fırat-Dicle Havzası ve Nil Havzasıdır. Bu havzalarda yaşanan anlaşmazlıkların temel 

sebepleri ekonomi politik faktörlerin yanısıra uluslararası hukukta yer alan belirsizlikler, 

boşluklar ve tarafların rasyonel olmayan istek ve arzularıdır. Devletler başta olmak üzere ilgili 

taraflar ve aktörlerin makul ve diyaloğa, uzlaşmaya açık su politikaları geliştirme gereksinimi 

tezahür etmiş bulunmaktadır (Ateş ve Bektaş, 2016: s.392). Nil Nehri, Mısır, Sudan ve Güney 

Sudan, Etiyopya, Eritre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Burundi olmak üzere toplam 11 

ülke tarafından paylaşılmaktadır. Küresel aktörlerin bölgedeki egemenliği ve Mısır’ın diğer 

devletlere göre gücü dolayısıyla Mısır lehinde düzenlemeler yapılmıştır. Nil’den dolayı bir 

savaş yaşanmamıştır. İsrail su ihtiyacının tamamına yakınını karşıladığı Ürdün Nehri 

üzerindeki anlaşmazlıktan dolayı 1967’de Suriye ve müttefiki Arap ülkeleriyle savaşmıştır. 

İsrail, bundan başka Litani Nehri’ni Ürdün Nehri’ne bağlayarak yetersiz kalan su ihtiyacını 

karşılama amacını gerçekleştirmek istemiştir. Lübnan’da yer alan Litani Nehrinin bulunduğunu 

bölgenin bir kısmını ilki 1978 yılında diğeri 1982 yılında olmak üzere iki kez işgal etmiştir 

(Ateş ve Bektaş, 2016: s. 396).  

Yeryüzünün %70’i sularla kaplıdır ve taze su (fresh water) kaynakları ise toplam su 

kaynaklarının ancak %3’ne tekabül etmektedir. Bu miktarın da 2/3’ü kutuplarda ve buzullarda 

saklıdır. İnsanoğlu için erişilebilir taze su (bazı yazarlar tatlı su olarak da ifade edebilmektedir) 

oranı toplam suyun ancak %1’i mesabesindedir (Kitissou, 2004: s.4). Suyun ekolojik, 

ekonomik ve politik boyutları yerel, bölgesel ve küresel ölçekte önemini daima korumuştur.  

Dünyada mevcut su kaynakları ve miktarı ile ilgili iki temel referans calışmadan birincisi SSCB 

Devlet Su Enstitüsü‘nün 1974 yılındaki raporudur ve 1978 yılında UNESCO tarafından 

ingilizceye çevirilmiştir. Dünyadaki tatlı su kaynaklarına dair çok detaylı bilgiler veren, pek 

çok harita ve tablolar içeren bu eser teknik bir su atlası hüviyetinde bir çalışmadır (bu eserden 

bir haritayı ek’te bulabilirsiniz). Bir diğer önemli çalışma 1980’de Başkan Jimmy Carter’in 

takdimiyle yayınlanan ABD Jeoloji Araştırmaları kurumunun çalışmasıdır. Jimmy Carter’ın 23 

Mayıs 1977’deki kongre konuşmasında, “çevresel problemlerin ulusal sınırlarda 

durmayacağını ve tüm diğer milletlerle birlikte ortak çevrenin korunması için uluslararası 

düzeyde acilen harekete geçilmesi gerekliliğinin anlaşılmasına” yaptığı vurgu ile başlayan 
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2000’ler için hazırlanan bu rapor (Global 2000 Study) o dönemden geleceğe tutulan bir 

projeksiyon olarak dikkatleri üzerine çekecekti (aktaran Barney, 1991: s.XIV). Bölgesel su 

kısıtlılığı her yerde gözlenebilecek bir durum olacaktır. 1970-2000 yılları arasında 

gerçekleşecek nüfus artışından dolayı mevcut su ihtiyacının karşılanması ancak dünyanın yarısı 

için mümkün olabilecektir. Hayat standartları ve ormanların azalmasına paralel olarak su arzı 

2000’lerde iyice daralacaktır. Su arzı meselesi her yerde çok daha pahalı gelecektir (Barney, 

1991: s.2). 1975-2000 periodunda suyun sulama amacıyla kullanılan % 70’lik oranı iki kat 

artacağı için ister istemez bir su azlığı ortaya çıkabilecektir. Sanayileşmiş ülkelerin rekabeti ve 

ormanlar başta yeşilin azalması bu süreci istikrarsız hale getirecektir. Ortadoğu dahil pek çok 

bölgede su sıkıntıları baş gösterecektir (Barney, 1991: s.26).  

Su kaynak ve havzaları, sanayileşmeyle birlikte özellikle başta gelişmiş ülkelerde ve daha sonra 

kalkınmakta olan ülkelerde tabiat ve çevreyle uyumlu olmayan tarzda kullanılacaktı. Bu durum 

süreç içerisinde 1970’lerden itibaren çevre bilincinin yükselişini tetiklese de yeryüzünde iklim 

ve habitatın değişimi hemen her yerde alarm zillerinin çalınmasına neden oldu. Yenilenebilir 

bir enerji kaynağı olmasına rağmen görece kıt hale gelmesi ve yaşamsal değerinden dolayı ticari 

bir meta olarak görülen su, hem barış hem de savaş olasılıkları yönünden yerel, bölgesel ve 

küresel düzeylerde ele alınır hale geldi. Suya dair her şey artık politika, strateji ve yönetişimin 

odak noktası oldu. 1.Dünya Savaşı’ndan sonra Petrol, 2.Dünya Savaşı’ndan sonra Nükleer 

Enerji konuşulurken önümüzdeki dönem ve yüzyılda suyun gelecekteki olası savaşlarda en 

büyük faktör olacağı tartışılmaya başlandı.  

Bir bütün olarak büyük resime bakıldığında insanoğlunun kendi yaşam alanını hep suya yakın 

olarak seçtiği görülebilir. İnsanların gerçekleştirdiği tarım devrimi, nehir yataklarına yakın 

alanlar çevresinde Ortadoğu’da Fırat ve Dicle havzasında ortaya çıktı. Dinler, kültürler, 

devletler, güçler ve medeniyetler için suyun hep birinci derecede önemi vardı. Burada ortaya 

çıkan kültür ve medeniyet dalga dalga etrafa yayıldı ve süreç içerisinde gelişip güçlendi ve 

büyük ölçekli dönüşümlere sebebiyet verdi. Büyük nehirler ve deniz kenarları da bu sürece 

dahil olarak uygarlığın gelişiminde hayati bir rol oynadı. Sanayi ve Bilgi devrimi sonrasında da 

suya olan talep hiç azalmadığı gibi nüfusun hızla artması, endüstrileşme ve kentleşme trendi ve 

daha pek çok faktör suyun önemini daha da çoğalttı. İnsani aktiviteler, teknik bilgi 

gereksinimleri çevresel, ekonomik ve politik sebepler küresel dinamiklerle de birleşince suya 

olan ilgi stratejik seviyelere çıkacaktı. Savaş ve barışta etkili olan suya erişim imkanı büyük 

göçlerde belirleyici rol oynadı. İnsani tüm faaliyetler özellikle Neolitik Devrim sonrası tarım 

arazilerinin çoğalmasıyla birlikte su ve toprak merkezli olarak toplumsal işbölümü ve hayatını 

kazanma tarzına göre şekillenip dönüşüme uğrayacaktı. Suyun önemi ve değeri sanayi devrimi 

ve sonrası için de hiç azalmadı. Suyun endüstri devrimi ve sonrasında başta fabrikalar olmak 

üzere denetimsiz teknolojik son ürünler ve her türlü atıklar ve kirlilikle insanlık ve tabiata karşı 

sorumsuz kullanımından kaynaklanan ek sorun alanları birikimsel bir etki ile süreç içinde 

kendini daha fazla gösterecekti.  

86



2. ORTADOĞU’DA SUYUN SERÜVENİ: ÇATIŞMA VE İŞBİRLİĞİ SÖYLEMLERİ 

ARASINDA GELGİT’LER  

Akademik çevrelerde 1980’lerden itibaren yükselen bir profilde su savaşları 

kavramsallaştırması öne çıkmaya başlayacaktı. ‘Water wars versus water peace (su savaşları 

karşısında su barışı)’ olarak nitelendirilebilecek bu eğilim süreç içerisinde su barışı 

yaklaşımının daha geniş bir kabulüne yol açacaktı (Stucki, 2005: s.5). Bu durum epistemik 

topluluk ve yaklaşımların politik karar alıcılar üzerindeki etkisinin belirsizliğiyle de 

ilişkilendirilebilir. 1990’ların başlarındaki bu tartışmanın epistemik konsensüsün 

Ortadoğu’daki su savaşı beklentisinden kaynaklandığı düşünülebilir (Stucki, 2005: s.66).  

 J. R. Starr 1991’de yayınlanan “water wars” makalesinde, Ortadoğu su krizinin yaklaşan 

tehlikeli su kısıtlılığı ve kalite problemlerine (kontamine olma durumlarına) rağmen herhangi 

bir ülke ya da uluslararası organın evlatlık olarak alıp benimsemeye yanaşmadığı bir stratejik 

yetim olduğunu ileri sürüyordu (Starr, 1991: s.17). Global Su Zirvesi İnsiyatifi’nin kurucu 

başkanı ve Ortadoğu uzmanı olan Starr’ın bu tesbitleri o günün şartlarında oldukça çarpıcıydı 

ve su savaşları kavramsallaştırmasına da hatırı sayılır etkisi olmuştur. Ancak konunun bölgede 

içeriden bir bakışla tasviri ve görünümü farklı boyutlar ve içeriğe sahip olarak tezahür 

etmektedir.  

Bazı yazarlar ve akademisyenler siyasi söyleme paralel olarak genellikle betimleyici bir 

metodoloji benimseyerek çalışmalarında “su savaşları” gibi siyasi sloganları realist teorinin de 

etkisinde kalarak kullanmışlardır. Bu literatür suyu, hem tarihsel hem de geleceğe yönelik 

olarak devletlerarası bir savaş nedeni olarak tanımlar. A. T. Wolf bunları “su savaşları 

literatürü” olarak sınıflandırır ve bu teorilerle ilgili en temel problemin mutlak bir kanıt 

yetersizliği olduğunu ileri sürer. Bu literatür tarafından en sık verilen örnekler İsrail ve 

komşuları arasında gerçekleşen savaşlardır. Realist görüşler, Orta Doğu-Kuzey Afrika siyasi 

coğrafyasında yer alan diğer iki önemli sınıraşan nehir sistemindeki (Nil ve Fırat-Dicle) politik 

dinamikleri de nesnel bir biçimde yansıtmamışlardır. Bu iki nehir sisteminin “başat güçleri” 

olan Mısır ve Türkiye, realistlerin iddia ettiği gibi sınıraşan su politikalarında güç kullanımına 

başvurmamışlardır. Bununla birlikte 21. yüzyıla girerken bir yandan küresel su diyaloglarında 

“bütüncül su kaynakları yönetimi” paradigması etkinliğini arttırırken diğer yandan kalkınma 

odaklı uluslararası girişimlerde suyun sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun giderilmesi için 

kilit kaynak olduğu görüşü hakim olmaya başlamıştır. Sınıraşan su kaynakları politikalarına 

ilişkin kuramsal yaklaşımlar özetle şöylece tanımlanabilir: Su Savaşları (Realizm), Bütüncül 

Su Kaynakları Yönetimi (Kurumsalcılar) ve Sanal Su (Uluslararası Siyasi İktisat) (Kibaroğlu, 

Sümer, 2006: s.21-31). Her konuda olduğu gibi su meselesi de sahip olunan teorik perspektif 

içinde farklı görüş ve değerlendirmelerle ele alınmaktadır.  

İnsanların doğal olarak davranışlarında bilişsel tutarlılık ve denge arayışları vardır. Farklı 

bilişler arasında kimi zaman çelişkiler ortaya çıkar. İki ayrı biliş arasında tersini gerektirmediği 

sürece kişi tutarsızlık görmeyebilir. Tutarsızlık birey için psikolojik sonuçları açısından 

tanımlanır. Bireyin alışılmamış mantıksal sistemi varsa ya da genel mantık kurallarından 
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habersizse iki biliş arasında çelişki görmeyeceği açıktır. İki biliş arasındaki çelişki 

kaynaklarından birisi mantıksal tutarsızlıktır diğeri ise davranışsal tutarsızlıktır. Birey için bir 

çelişki ortaya çıktığında algılanan bir tutarsızlık söz konusu olur. Çelişkili unsurların sayı ve 

önemine oranla çelişkisiz unsurların sayı ve önemi etkilidir. Çelişkinin büyüklüğünde bilişsel 

sistemin bütünü dikkate alınır. Kişiler çelişkili bilişin önemini azaltarak ya da bilişsel 

sistemlerine çelişkisiz unsurlar ekleyerek çelişkiyi azaltmak isterler. Çelişkili unsuru ortadan 

kaldırmak, çelişkiyi en aza indirgemek ya da mümkünse çelişkili olmayacak şekilde 

değiştirmek te çelişkiyi azaltma yollarındandır. Bir karar sonrası seçtiği şeye olan ilgi ve 

sevgisini arttırarak tercih etmediğine de ilgi ve sevgisini azaltarak çelişkiyi azaltmak söz 

konusu olabilir. Özellikle çaba harcanıp ta beklentiler gerçekleşmediğinde çelişki ortaya çıkar 

(Freedman, Sears ve Carlsmith, 1998). Bireysel ve toplumsal ilişkiler çerçevesinde görülen bu 

çelişki ve tutarsızlıklar uluslararası ilişkiler düzeyinde de ortaya çıkabilir ve çelişkilerin 

azaltılması aranılan gerçek rasyonalite olmalıdır.  

Booth ve Wheeler’a göre bireylerin niyetleriyle ilgili belirsizlik sosyal ve politik hayatın doğal 

parçasıdır. Ortada bir “diğer zihinler problemi (problems of other minds)” vardır ve esas olan 

güvenlik ikileminden çok güvenlik açmazının söz konusu olmasıdır. İkilemin merkezinde 

seçim vardır ve güvensizliğin nasıl çözülebileceğine dair güvensizlik mantıkları (logics of 

insecurity) söz konusudur. Çözüm için geliştirilen bu yollar yani mantıklar, korku merkezli 

mantık, düzen merkezli mantık ve güven merkezli mantık olarak üç grupta toplanır. Korku 

merkezli mantıkta anarşik bir ortamda kalan aktörler egoistçe bir seçim yapar ve kendi çıkarını 

(self-interest’i) tercih eder. Bu başkalarının güvensizliği üzerinden güvenliği sağlama yoludur. 

Düzen merkezli mantıkta yer alan devletler toplumudur ve işbirliğini güçlendirirler. Güven 

merkezli mantıkta tek başına olan bir birey insanlığın küresel seviyede yeniden 

biçimlendirilebileceğini ortaya koyabilir (Bilgiç, 2015: s.342-346).  

Ortada çözülmesi gereken bir “diğer zihinler problemi (problems of other minds)” vardır. Yani 

biz ve onlar ayrımını aşan bir bütüncül algı ve perspektif işbirliği zemininin sağlam temelini 

inşa edebilir.  

3. KÜRESEL VE BÖLGESEL YÖNELİMLER BAĞLAMINDA ORTADOĞU’DA SU 

SİYASETİ VE DİPLOMASİSİ 

Tarih’te su kaynaklarına ilişkin ilk anlaşma iki Sümer şehir devleti olan Lagash ve Umma 

arasında bugünkü Irak’ın güneyinde M.Ö. 2500’de yapılmıştır. Antlaşma ile Dicle nehrinin su 

kaynaklarına dair ihtilaf son bulmuştur. BM Tarım ve Gıda Örgütü’ne göre dünyada M.Ö. 805 

yılından bu yana suya ilişkin 3600’ün üzerinde antlaşma imzalanmıştır (Chellaney, 2016: s.82).  

Bölgesel işbirliği girişimi modellerine güvenlikle birlikte önemli katkı sağlayan davranışsalcı 

akım gerginliklerden kurtulmanın tüm rakip taraflara sağlayacağı avantaj ve yararlar üzerinde 

durarak çatışmaların çözümü yönünde pratik öneriler getirmiştir. İletişim olanaklarının 

artmasının dünya barışını sağlayacağını öne süren haberleşme yaklaşımı da karşılıklı algılama 

üzerinde durmuştur. Güvenlik stratejisinde psikolojik ve sosyolojik özellikler birlikte 

kullanılabilme özelliğinde olmalıdır. Barışçıl işbirliği ve güvenlik stratejilerinde müzakerelerle 
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birlikte yürütülecek diplomatik pazarlıklarda vaatler ve ikna ile birlikte sorunları ve çözümsüz 

durumları hatırlatacak eski dosyaları sürekli gündeme getirmek yerine yeni bir öneri sunmak ta 

çok önemlidir.  Özellikle tek başına hedeflerin gerçekleştirilememesi ve maliyetlerin yüksek 

olması durumunda işbirliği stratejisi tercih edilir. Tabii bir de ekonomik olarak birbirine 

kenetlenmiş aktörlerin askeri kuvvet uygulamayacağı da bilinmektedir (Dedeoğlu, 2008: 

s.106).  

Sosyolog Kaufman çağdaş güvenlik (sicherheit) yaklaşımı konusunda üç başlığın önemini 

vurgulamaktadır. İlki dışarıdan gelen tehlikenin yokluğu konusunda garantidir; ikincisi düzen 

eğilimi ihtiyacı ve üçüncüsü ise fiziki dengedir. Bunlara ekonomik, siyasal, eğilim ve kişisel 

güvensizlik analizini eklemek mümkündür. Ekonomik güvensizliğin sebebi fakir ve muhtaç 

olma riskidir. Siyasal güvensizlik ise ‘endişenin kristalleşmesine yol açan gelişmeler’ olarak 

görülebilir. Kişideki endişe bilinci belirli olmayan bir şeyi belirli bir konuya dönüştürerek 

rahatlama eğilimine yol açar. Eğilim güvensizliğinde güvenlik sağlayan bir düzenin kaybının 

tesiri vardır. Asıl çabalar dünyadaki karmaşıklığın azaltılmasına yöneliktir (aktaran Brauch, 

2015, s.219). Ortadoğu bugün iç ve dış bilinen pek çok sebeple ekonomik, politik, eğilim ve 

kişisel güvensizlikleri içinde spazm ve bunalımdan geçmektedir. Klasik güvenlik ikileminin 

ötesinde yaklaşımlar ön plana kaçınılmaz bir şekilde çıkmaktadır.  

J.Herz tarafından üretilen güvenlik ikilemi iki kutuplu soğuk savaş dönemini tasvir için korku 

ve silahlanma arasındaki ilintiyi açıklamada kullanıldı. Burada silahlanıp güç kazanan ülkenin 

etkilerinden uzak durmak için karşı bir cevap olarak daha fazla silahlanmanın bir kısır döngüye 

dönüşeceği vurgusu yer almaktaydı. H.Butterfield de buna benzer bir durumu ‘Hobbesçu’ 

ikilem olarak dillendirmiştir. A.Collins, bu ikilemi niyetlerin belirsizliği, uygun politikaların 

olmaması, diğerlerinin ve herkesin güvenliğinin azalması yönünden analiz etmiştir. Brauch bu 

ikileme alternatif olarak ‘beka ikilemini’ koymaktadır. Beka ikileminde yukarıdan aşağıya 

devlet merkezli bir bakışla aşağıdan yukarıya insan merkezli bakış bir araya getirilmek 

istenmektedir. Göç, savaşlar ve çevre gibi bölgesel ve küresel sorunlarda bu yaklaşıma ihtiyaç 

bulunmaktadır (Brauch, 2015: s.194-196). Bugün Suriye’de, dün Irak’ta yaşananlara 

bakıldığında Ortadoğu için ‘beka ikilemi’ kavramının çok daha açıklayıcı olduğu rahatlıkla 

gözlemlenebilir. Burada asıl büyük tehlike sistemik düzeyde yaşanan beka ikileminden daha 

çok toplumsal ve insani düzeyde bir yok oluş ve tükenme sendromunun yaşanmasıdır. Türkiye 

tüm bu sorunlar yumağının içinde hem sistem, devlet düzeyinde hem de millet ve fert olarak 

beka ikilemini aşacak farklı stratejiler geliştirmek durumundadır. Bu konu başlıklarından birisi 

de hidrostrateji ve su diplomasisi olarak göz önünde durmaktadır.  

Jürgen Habermas’a göre halen uluslararası ilişkilere hakim olan araçsal aklın yerine iletişimsel 

ortak aklın devreye girmesiyle farklı güç kapasitelerine ve ekonomik gelişmişlik düzeylerine 

sahip olan ulusal ya da toplumsal birimler arasında tahakküme dayalı hiyerarşik ilişkiler yerine 

uzlaşıya dayalı yatay ilişkiler kurulabilecektir (aktaran İnat ve Balcı, 2007: s.228-229).  

ABD’nin İkinci Körfez Savaşı (2003) öncesinde, Irak’ın su kaynaklarına ilişkin New York 

Times’da bir makale yazan Stephen Pelletiere (CIA’in politika analisti) ABD’in, Irak 
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müdahalesiyle Ortadoğu’yu jeo-politik olarak yeniden şekillendirmek için sadece petrol 

kaynaklarını değil, aynı zamanda su kaynaklarını da kontrol etmelidir, görüşünü savunurken 

Ortadoğu’da su kaynaklı barış arayışları söz konusu olsa bile ileride su savaşına da yol 

açabilecek bir su kıtlığı ve azlığına vurgu yapmaktaydı. Fırat ve Dicle’nin su yönünden fiziksel 

kapasitesinden dolayı ABD Irak’ı sadece petrol açısından değil suyu kendi elinde tutarak 

Ortadoğu’ya dönük bir hakimiyet stratejisi geliştirmesi gerektiğini belirtiyordu (Selby, 2005: 

s.312-313).  

Metropol ülkelerin savaş ve krizler için periferiyi yani kanatları seçme imkan ve kabiliyeti 

güvensizlik ikileminden dolayı oldukça azalmıştır. İyi komşuluk ilişkileriyle politik psikolojik 

bariyerleri aşarak yeni bir sayfa açmak bölgesel güvenlik ve barış için en sağlam yoldur. 

Ekonomik işbirliği arayışlarının süreci katalize ederek çıkmaz sokak siyasetlerinin alışılagelen 

taktiklerinin yabancılaştırıcı etkisini dağıtıcı işlevi olabilir.  

Başat güçlerin realizmi kendince bir yorumlama ile ideolojik bir enstrüman ve demokles’in 

kılıcı gibi kullanarak durumu özellikle ekonomik açıdan kendi lehlerine çevirme kapasiteleri 

her zaman olmuştur. Uluslararası ilişkilerde doğa düzeni bağlamında anarşi okumalarının 

statükoyu cari haliyle olumlu karşılayacak bir tarzda görülmek üzere biçimlendirilmesi uzak 

bir ihtimal değildir. Bunun aşılabilmesinin en özgün yolu insani diplomasi perspektifi içinde 

adil, özgürlükçü demokrasilerin ve evrensel değerlerin hakkaniyetli bir paylaşımı ile Bölge’nin 

kendi siyasi iradesini ve aktörlerini açığa çıkartabilecek bir tutum alma fırsatıdır.  

Nil Nehri havzası güneyinde Afrika’nın Ekvator sınırlarından başlayıp kuzeyde Akdeniz’e dek 

uzanan ve on devletin üzerinden geçen 6800 kilometre uzunluğuyla dünyanın en büyük nehri 

olarak Mısır’a ve Kuzey Afrika’ya hayat veren bir özelliğe sahiptir. Mısır %98’i çöl olan 

topraklara sahiptir ve %2’lik kısmı içeren Nil deltası nüfusun hemen tamamına yakınını 

barındırmaktadır. 1967’deki Arap-İsrail Savaşı esas olarak Ürdün Nehri üzerindeki 

anlaşmazlıktan kaynaklanmış görünse de pek çok iç ve dış dinamik bu süreçte etkili olmuştu. 

Mısır’ın öldürülen meşhur lideri Enver Sadat’ın, İsrail’le Mısır arasında 1979’da Barış 

antlaşmasını imzaladıktan sonra söylediği, “Mısır’ı savaşa sokabilecek mesele sudur” sözü 

Ortadoğu için ‘Su Meselesi’nin önemini çok iyi tasvir etmektedir. 1990’da Boutros Boutros-

Ghali Mısır Dışişleri Bakanı olarak, “Mısır’ın Milli Güvenlik Meselesi Nil’in sularına bağlıdır 

ve bu da diğer Afrika Ülkelerinin elindedir” derken yine Mısır’ın 1957’de Süveyş Kanalı 

Kriz’inden itibaren değişmeyen gerçekçi tutumuna işaret etmektedir. Ancak Mısır Nil’e kıyıdaş 

ülkelerle olan ilişkilerini zaman içerisinde yumuşatmış ve ikili ve çoklu diyaloglarla ihtilaf ve 

çatışmaların barışçıl çözümüne doğru bir tutum değişikliğine yönelmiştir (Kitissou, 2004: s.10-

16). 

Ortadoğu için bir su yönetimi paradigmasının gelişiminde mesela Avrupa’ya kıyasla bazı 

sınırlılıklar söz konusudur. Ortadoğu’da su barışı ve işbirliğinin gelişimi için verili halde aktif 

halde bulunan altı temel prensip, kabul ve öğretinin dönüşümüne gereksinim duyulmaktadır. 

Bunlardan ilki sıfır toplamlı oyun teorisi ve realist rekabetin varlığıdır. Kooperasyonun 

Ortadoğu için sık görülen bir tablo olmadığı iddia edilir. Arap-İsrail Savaşı, Irak’ın Kuveyt’i 
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işgali ve İran-Irak savaşı ve daha pek çok örnek bu zorluğa işaret etmektedir. Bununla birlikte 

Oslo Barış Antlaşması, Nil Havzası insiyatifi, 1987 yılında Fırat’a ilişkin Türkiye-Suriye ve 

1990’da Dicle’ye dair Irak-Suriye arasındaki antlaşmalar işbirliğinin de zemininin olduğunu 

göstermektedir. İkinci eğilim suyun ulusal güvenlik bağlamında güvenlikleştirilmesi 

durumudur. Üçüncü problematik suyun kalitesinden, niteliğinden daha çok niceliği ve miktarı 

üzerinden özelleştirilerek ele alınmasıdır. Bir diğer faktör iklimden neşet eden sebeplerle tedbir 

vb. nedenlerle çok fazla hacimde suyun depolanmasıdır. Beşinci handikap gizlilik uygulamaları 

ve suya dair data ve verilerin paylaşılmasındaki yetersizliktir. Son olarak elitist yaklaşımlar ve 

merkeziyetçi karar alma mekanizmaları vurgulanabilir. Başarılı bir su yönetiminin tesis 

edilememesinde en önemli faktörlerden birisi olan lokal desteğin sağlanamamasında elitin 

süreci tıkayıcı davranışlarının payı bulunmaktadır (Sümer, 2014: s.83-87).  

Elitist yaklaşımların Ortadoğu’da süregelen etkisinin mevcut haliyle aşılmasında modernite ile 

birlikte geleneksel kodların istikrar içinde bir yenilenme ileri zamanlı olarak düşün ve tutum 

düzeyinde koordinasyonu gereklidir.  Diğer zihinlerin varlığını kabul ile beraber farklı akılların 

bileşke vektörünü sürece dahil edecek etkili ve katılımcı iletişim yeni sürecin zeminini 

hazırlayabilir.  

Daha iyi bir su yönetimi ve siyaseti daha uyumlu, harmonik ve sürdürülebilir bir dünyanın 

inşasında esas sütun mahiyetindedir. Suyun güvenliği ekonomik, gıda ve çevresel güvenlik için 

önemli olduğu kadar daha iyi bir milli varoluş, kamu sağlığı, bölgesel barış uluslararası istikrar 

için de esastır. Uluslararası toplum da uluslararası pek çok mevzunun çözümünde suyun 

merkezi öneme sahip olduğunu anlamış durumdadır (Chellaney, 2016: s.84).  

4. TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU SU SİYASETİ VE DİPLOMASİ’Sİ: YENİ BİR İNŞA 

İÇİN YOL HARİTASI  

Türkiye’nin bir bütün olarak Ortadoğu siyasetine yönelik değişim ve süreklilik dinamiklerinin 

esas olarak su siyaseti ve diplomasisi bağlamında da geçerli olduğunu söylemek mümkündür. 

Milli güvenliğin sağlanması temel öncelik olmakla beraber komşularla barış içinde bir arada 

yaşama ilkesi de daima ön planda tutulmaya çalışılmıştır. Asıl mesele iç ve dış ekonomi politik 

konjonktürdeki değişim ve dönüşüm trendinin siyasa yapım süreçlerine olan etkisinde ortaya 

çıkmaktadır. İnsani ve kültürel diplomasinin de sürece dahil edilmesiyle Türkiye bölgesel 

etkisini sahada eskiye nazaran daha bir yükseltmiş ve buna mukabil öngörülen ve tahmin 

edilmeyen pek çok refleks ve tepkilerin de açığa çıktığı görülmüştür. Şimdiki arayışın söylem 

ve eylemlerin karmaşık etkisini şartları kuşatarak aşan yeni bir dinamik denge ve aktif bir uyum 

süreci olarak düşünülebilir.  

Türkiye’nin sınıraşan sulara geleneksel hukuki yaklaşımı 4 temel ilke çerçevesinde olmuştur: 

1- Mutlak Egemenlik (Harmon Doktrini) ilkesi. 

2- Doğal durumun bütünlüğü ilkesi. 

3- Ön kullanım ilkesi. 
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4- Adil (hakkaniyete uygun) kullanım ilkesi (İmer, 2011: s.414-415). 

Ayrıca Türkiye Ortadoğu için Manavgat suyu projesini ve barış suyu projelerini de sunmuştur. 

Türkiye bu projelerle dış destekli terörü durdurmak ve bölgesel güvenlik ve barış insiyatifi 

geliştirmek istemiştir. Türkiye ayrıca Fırat ve Dicle'nin hakça, akılcı ve optimum kullanımı için 

üç aşamalı bir plan da teklif etmiştir. Su ve toprak envanterinin yapılması ve elverişli-optimum 

ürün tasarımı da muhataplara su ve gıda güvenliği kapsamında takdim edilmiştir (İmer, 2011: 

s.414-416).  

Su stresinin ve kıtlığının yol açtığı ekolojik ve ekonomik nedenler doğrudan politik sonuçlara 

yol açma özelliğine sahiptir. Sorunun bu yanının daha çok tepkisel nitelikte olduğu 

düşünülebilir. Aynı nehir havzaları hidrolojik olarak birbirine bağlıdır ve bütünlük arz eder. 

Tuna Nehri Havza Yönetimi ve Mekong Nehri Komisyonu uluslararası havza yönetimlerine 

birer örnektir (Pamukçu, 2000: s.107). Ortadoğu’da ortaya çıkabilecek su kaynaklı kriz ve 

çatışmaların önlenmesi konunun barışçıl yaklaşımla ve işbirliği içinde çözümüne bağlıdır 

(Pamukçu, 2000: s.255). Dünya’da ve Ortadoğu’da su sorununun çevresel, ekonomik ve politik 

nedenleri vardır (Pamukçu, 2000: s.299). Havzalar boyu akılcı bir su yönetimi, bölgesel işbirliği 

sayesinde Ortadoğu Barış'ının önündeki engelleri ortadan kaldırabilecektir (Pamukçu, 2000: 

s.302-303).  

Ortadoğu su yoksulu bir bölge olduğu için su kaynaklı krizlere doğal olarak hazırlıklı olmalıdır. 

Bu Yüzyıl’ın ilk çeyreğinin bitiminde ancak iki ya da üç ülkenin su bakımından kendine yeter 

durumda olacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda suyun siyasetten uzak teknik ve idari yönden 

ele alınmasının işbirliği ve barış açısından daha olumlu olabileceği düşünülebilir (Dinçyürek, 

2003: s.110-112). Tabii idari ve teknik açıdan durumun tekemmül edebilmesi boşlukta teşekkül 

etmeyeceği ve siyasi iradelerin tutum ve tasarrufuna bağlı olduğu da ayrı bir gerçektir. Belki 

yapılması gereken tüm taraflar ve aktörler arasında suyun adil, makul ve objektif ele 

alınabileceği bir platform teşkiline gidebilecek sürecin önünü açmaktır.  

Realist ya da neorealist perspektiften incelendiğinde, çatışma unsuru öne çıkarken karşılıklı 

bağımlılık teorisine göre ele alındığında ise işbirliği unsuru öne çıkmaktadır. Neorealist bir 

perspektifle, Türkiye’nin sınıraşan su sorunu nedeniyle bir çatışma riski altında bulunduğunu, 

soruna taraf aktörlerin çoğaldığını ve bunun da çatışma riskini artırdığı düşünülebilir (Akbaş, 

2015: s.94). Türkiye zaman içerisinde su sorununa hem kuramsal hem de uygulama açısından 

realist yaklaşımla birlikte ekonomi politik nedenler ve toplumlar arası güven teşkili ve yakınlık 

noktasında işbirliğini öne çıkaran insiyatifler almaya başlayacaktı. 

1980’li yıllarda ortaya çıkan eleştirel dönemle birlikte daha kapsayıcı paradigma ihtiyacıyla 

uluslararası ilişkiler sosyolojisi gelişmeye başlamış ve devlet ötesi unsurlar da analizlere dahil 

edilmeye başlanmıştır. Paradigmalar arası tartışma realizm ve pluralizmin yanına yapısalcı 

olarak tanımladığı az gelişmişlik kuramlarını ve eşitsizlik problematiğini yerleştirmiştir 

(Yalvaç, 2014: s.30-31).  
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Ancak 1970’lerden itibaren Fırat üzerinden su kaynaklı çıkar çatışmalarının başladığını 

söylemek pekala mümkündür. Özellikle 1974-75 yılları kışında hem Türkiye Keban üzerinde 

hem de Suriye Tabka barajı üzerinde su tutunca Irak’la Suriye çatışmanın eşiğine gelecekti. 

Türkiye bölgesel bir çatışmaya sebep olmaması için GAP’la birlikte Suriye ve Irak’la anlaşma 

masasına oturmak isteyecekti. Bu gerilimlerin PKK terörünü besleyen dış dinamik boyutu 

(özellikle Suriye kaynaklı) gündeme gelecekti (Kut, 1994: s.225-228).  

Türkiye kuruluşundan bu yana realist paradigmayı temel alan bir gerçekçilik politikası’na 

idealizm ve inşacı perspektifi de dahil ederek değişimle birlikte geçmişten geleceğe bir 

süreklilik çizgisini harmonize etmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda su siyaseti ve diplomasisi 

noktasında hem teorik olarak akademik açıdan hem de pratik olarak siyaset üretimi ve icrasında 

işbirliği ve ortak aklı esas bir yönelimi benimseme eğilimine girmiştir denilebilir.  

Suyun güvenlikleştirme siyasetinin ötesinde ortak su yönetimi ve su diplomasisi bağlamında 

çok katmanlı bütünleşik bir işbirliği stratejisi için devreye sokulabilmesi günümüz dünyasında 

pek çok açıdan anlamlı görünmektedir. Suyun işbirliği için ayrıştırıcı çatışan çıkarlar yerine 

birleştirici katalizör rolü üzerinde de durulmaktadır. Su siyasetinden su diplomasisine doğru bir 

geçiş sürecinin hedefi adil paylaşımla barışçıl bir iklimin tesisidir. Konu ve amaç bakımından 

kapsamın belirlenmesiyle bu süreç kolaylaşabilecektir. Ancak kavram ve sınırlar konusunda 

tam bir uzlaşma söz konusu değildir (Mengiler, 2018: s.55-75).  

Dünya’da su savaşları söylemleri egemen durumdayken bile Türkiye Ortadoğu Barış Suyu 

projesi geliştirebilme kapasitesini ortaya koyabilmiştir. Bu tutum iç ve dış siyaset, ekonomi, 

güvenlik ve daha pek çok açıdan, su siyasetinde bir çeşitlilik ve farklılaşma ile paralel seyreden 

dinamiklerin etkileşimi sayesinde ortaya çıkmıştır.  

Uluslararası örgütler devletlerin yerine kendilerini ikame etmek üzere kurulmazlar. Zaten 

devletler bu yeni yapılanma ve network’lerin temel aktörleridir. Uluslararası örgütlerin belirli 

nitelikleri ve üstlendikleri roller bu işin tabiatına uygun beklentilerle biçimlendirilmelidir. 

Devletler siyasal oldukları kadar aynı zamanda sosyal varlıklardır. Uluslararası örgütler anarşik 

uluslararası ortamda devletlerin belli ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkarlar. Teknoloji ve 

sanayileşmenin etkisiyle ortaya çıkıp iş görüp varlığını idame ve ikame edebilir. Devletler 

örgütlere yetki verirken egemenliklerinden vazgeçmemektedir. Bir uluslararası örgütün sadece 

kurulmuş olması dahi uluslararası politikayı ve ilişkileri etkilemeye yetebilmektedir (Ateş, 

2019: s.395-396).  Bölgesel işbirliği örgütlerinin oluşumunda şüphe ve karşılıklı güvensizlik 

unsurlarını bertaraf etmek önemli olduğu kadar ön şartlı yaklaşmamak da sonuç alma üzerinde 

etkilidir. Nötral uluslararası hakemlik yapılarının sürece dahil olması kadar finansman boyutu 

ve yönetimle beraber siyasa yapım süreçleri de etkilidir. Siyasi iradenin olmaması durumunda 

teknik uzmanların rolü sınırlı kalır (Gruen, 1994: s.264-266).  

Su diplomasisi suyun ötesindeki amaçlara (istikrar, barış, işbirliği) ulaştıracak araçları 

içermelidir ve bu noktada bağlam çok önemlidir. İhtilafların barışçıl çözümünde (conflict 

management) öncelikle tek taraflı hareketten kaçınarak (unilateral actions) iletişime açık halde 

bulunarak barışçıl çözüm yolunda adımlar atarak koordinasyon içinde davranmak gerekir. Daha 
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sonra işbirliği için ortak harekete (joint actions) geçerek sonuçlar alınabilir. Çatışma ve sorunun 

çözümünde iletişim, uyum-benimseme ve katılım aşamalarından geçilerek entegrasyona, 

bütünleşmeye ulaşılır (Molnar vd., 2017: s.19-20).  

Bu durum ve gelişmelerin süreklilik arz etmesi kurumsal çabalarla cisimleşecek teknik, 

ekolojik, ekonomik ve politik arayış ve yönelimler vesilesiyle daha bir hız ve güç kazanacaktır. 

Bunun için pek çok kamusal ve insani organizasyon ve aktiviteye açık bir çatı teşkilatı olarak 

bölgesel ölçekte faaliyet yürütebilecek Ortadoğu Su Kurumu’nu önermekteyiz. Ortadoğu’da 

barış ve işbirliğinin somutlaşması su üzerinden ilerletilmeye elverişlidir. Bu durum ve gelişme 

terörün yapısal kaynaklarını ve dış dinamiklerini de ortadan kaldırabilecek bir su kaldıracı 

imkanını da beraberinde sunabilecektir. Başat güçlerin realizmi kendince bir yorumlama ile 

ideolojik bir enstrüman ve demokles’in kılıcı gibi kullanarak durumu özellikle ekonomik 

açıdan kendi lehlerine çevirme kapasiteleri her zaman olmuştur. Uluslararası ilişkilerde doğa 

düzeni bağlamında anarşi okumalarının statükoyu cari haliyle olumlu karşılayacak bir tarzda 

görülmek üzere biçimlendirilmesi uzak bir ihtimal değildir. İyi komşuluk ilişkileriyle politik 

psikolojik bariyerleri aşarak yeni bir sayfa açmak bölgesel güvenlik ve barış için en sağlam 

yoldur. Ekonomik işbirliği arayışlarının süreci katalize ederek çıkmaz sokak siyasetlerinin 

alışılagelen taktiklerinin yabancılaştırıcı etkisini dağıtıcı işlevi olabilir.  

MEWA (Middle East Water Association): Ortadoğu Su Kurumu’nun (Birliği’nin) teşekkülü 

bölgede hem teorik hem pratik arayışları teşvik edip biçimlendirecek sağlam bir bilgi, vizyon, 

misyon ve birikimin altyapısını hazırlayacaktır. Reel ekonomik, ekolojik ve politik ihtiyaçlar 

ile beraber bölgesel güvenlik, işbirliği ve istikrarın sağlanmasında gerekli olan toplumsal destek 

tabanının sağlanması öncelikle böyle bir çatı örgütün kısa, orta ve uzun vadeli projeleri ve 

çalışmalarıyla cisimleşebilecektir. Türkiye bu gelişmeyle beraber her açıdan özgüvenli duruşu 

ve tekemmül etmiş tutum ve davranışlarıyla çok farklı seviyelerde ve pozisyonlarda 

farklılaşmış bir tecrübenin insiyatifini üstlenebilecek bir bölgesel aktör olduğunu 

gösterebilecektir. Suyun yumuşak güç olarak devreye sokulmasıyla öncelikle insani diplomasi 

üzerinden konu pek çok platforma taşınıp temsil edilme potansiyeline sahiptir. Süreç içerisinde 

bu yapı kendi işlev ve faaliyet alanlarına sahip çıkarak genişleme ve derinleşme kinetiğini 

harekete geçirebilecektir.  

5. SONUÇ  

Ortadoğu hemen hemen tüm enerji kaynaklarıyla alakalı olarak -özellikle giderek artan bir 

trendle hidroenerji- güvenlik, krizler ve işbirliği bağlamında jeopolitik önemini korudu. 

Hidrostrateji’nin Ortadoğu ölçeğinde özellikle Fırat, Dicle, Ürdün ve Nil Havzası olmak üzere 

su kaynakları açısından kullanım, birikim ve paylaşımı başta Türkiye’ye ve bölgesel sorunlara 

ve durumlara etkisi karşılaştırmalı analizlerle derinlemesine etüt edilmelidir. Tarihsel kırılma 

ve alt-üst oluşların inanılmaz bir hıza ulaştığı bu zaman diliminde en önemli unsurlar hedef 

kitle ve muhatapların psikolojik, toplumsal algısı ve ihtiyaçları ile biçimlendirilen politik 

yaklaşımların küresel, bölgesel ve yerel gerçeklik açısından objektif ve sübjektif olarak anlamlı 

ve işlevsel hale getirilmesidir. Su’dan kaynaklanan rekabet ve anlaşmazlıklar tarih boyunca hep 
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olmuştur; şimdi ve bundan sonra da olabilecektir. Su kıtlığı, hidrostrateji ve güvenlikten 

kaynaklanan sebeplerle bu ihtilafların çatışma ve savaşa dönüştürülmemesi asıl hedef olmalıdır. 

Bunun için devlet ve devlet dışı aktörlerle beraber diğer toplumsal unsurların ve insan teklerinin 

sürece dahil edildiği su diplomasisi ve işbirliği arayışları oldukça önemlidir. Bölgesel barış, 

işbirliği, istikrar ve güvenliğin her açıdan sağlanması Ortadoğu’nun su başta olmak üzere 

insanlar ve toplulukların sağlık, yaşam ve enerji güvenliği için ‘sine qua non’ bir zorunluluktur. 

Ortadoğu’da ve Dünya’da ‘su, hayat ve enerji bilgisi ve kalitesini arttırmak’ ilk adım olarak 

düşünülünce ikinci adım elbette bu konuda ortak işbirliği kültürünü yeniden geliştirmek olarak 

önümüzde durmaktadır.  Ortak geleceğin yeniden inşası, riskleri ve krizleri dikkate alarak ‘su 

hayattır’ temel ilkesini canlandıran bir ortak imkan ve işbirliği kültürünün eksen değer haline 

getirilmesiyle gerçekleşebilir. Petrol’ünü yüzyıl önce siyaset labirentlerinde kaybeden 

Ortadoğu, suyunun buharlaştırılmasına izin vermemelidir. Bu noktada MEWA’nın teşekkülü 

(Middle East Water Association) çok önemli bir başlangıç noktası ve ağırlık merkezi olabilir. 

Petrol’ünü yüzyıl önce başat güçlerin reel ekonomi politik labirentlerinde süreç içinde 

kaybeden Ortadoğu, bu yüzyılda siyasi rasyonalite ve aklı selimden uzak tutumlarla zaten 

görece kıt haldeki suyunun buharlaştırılmasına izin vermemelidir. Çünkü su hayattır ve hayatı 

ıskalamamak gerekir. Su başlarını da devlerin tutmaması için yeni bir bilinç ve farkındalık 

şarttır. Su kültürüne ve medeniyetine sahip insanların tarihsel mirasın ışığında deneyim 

zenginliği ile beraber modern dünyanın bilgi ve teknoloji birikimini bütünleştirerek ortak bir 

geleceği inşa edebilmesi mümkündür. Su’yu ortak insani ve kültürel kodlarla ve yeni bir anlayış 

içinde sahiplenerek bir başına, âvâre halde akıp gitmesine seyirci kalmamak yaşamsal 

önemdedir. Dicle’nin (Bağdat’ın) bilge şairi Fuzuli ‘Su Kasidesi’nde şöyle seslenir:  

Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl  

Başını taştan taşa urup gezer âvâre su... 
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ŞANS OYUNU MU YOKSA SİGORTA MI? SIRADIŞI BİR HAYAT SİGORTASI 
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 BRANCH 

Dr. Öğr. Üyesi Cumhur ŞAHİN 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bozüyük Meslek Yüksekokulu  Bozüyük / BİLECİK 

ÖZET 

Sigorta kavramı, risk transferi ve paylaşımı ile yakından ilişkilidir. Sigortanın temel 

fonksiyonu risklere karşı güvence teminidir. Finansal anlamda bakılacak olursa sigorta, 

beklenmeyen finansal kayıpların maliyetini bir havuz mekanizması sayesinde yeniden dağıtan 

bir finansal düzenlemedir. Sigortada risk, aynı risklere maruz kalabilecek ve aynı türde 

düzenlemelere girmeyi kabul eden birçok kişi arasında dağıtılmaktadır. Sigorta havuzuna 

katılan, yani olası risklere karşı sigorta yaptırmak isteyen bireylere poliçe sahibi veya sigortalı 

adı verilmektedir. Buna karşılık, sözleşmede belirtilen olası risklerin gerçekleşmesi 

durumunda sigorta bedelini ödeme yükümlülüğünü üstlenen tarafa ise sigortacı adı 

verilmektedir. Sigortacılar farklı risk türlerinin gerçekleşme olasılığını göz önünde 

bulundururlar ve bu doğrultuda olası ödemeler için geniş bir fon ve prim hesaplarlar. 

Sigortacılık endüstrisinin gelişmiş olduğu ülkelerde kişilerin ve firmaların karşılaştığı 

kayıplar engellenerek ve azaltılarak güven ortamı sağlanabilmekte, bu sayede finansal 

sistemin çalışmasında sağlam bir zemin inşa edilebilmektedir. Klasik hayat sigortası 

sözleşmelerinde, bir sigorta şirketi sigorta primini yatırmış olan sigorta müşterilerine karşı 

sadece sigorta edilmiş olan riskler için ödeme yapmakta bu nedenle yalnızca yatırım riskiyle 

yüz yüze olmaktadır. Sigorta şirketi yatırımlarını riskleri de göz önünde bulundurarak farklı 

varlık sınıfları arasında tahsis etmek suretiyle risklerini dengeleyebilir. Bu yatırım stratejileri 

düzenleyici otoriteler tarafından yasal mevzuat hükümleri gereğince çeşitli kısıtlamalara tabi 

tutulabilir. Türkiye’de yürürlükte olan mevzuat gereğince sigortacılık faaliyetleri dünyada 

uygulandığı gibi hayat dışı ve hayat grubu olmak üzere iki ana grupta izlenmektedir. 

01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre 

grup hayat sigortası branşlarına tontin sigortası da eklenmiştir. Tontin sigortası, hukuksal yapı 

bakımından tam bir sigorta karakterinde olmayıp daha ziyade şans oyunu ile hayat sigortası 

arasında bir yapıya sahip sıra dışı bir sigortacılık uygulamasıdır. Bu çalışmada tontin sigortası 

hakkında bilgiler verilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sigorta, hayat sigortası, tontin 

 

ABSTRACT 

The concept of insurance is closely related to risk transfer and risk share. The main function 

of insurance is to provide assurance for risks. Insurance is a financial arrangement that 

redistributes the costs of unexpected financial losses through a pooling mechanism. In 
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insurance, loss is transferred to a multiplicity of people exposed to similar risks and who are 

willing to enter into the same type of agreement. The pool participant is called policyholder. 

The party agreeing to make the claim payments is the insurer. Insurers consider the 

probability of different types of risk happening and they calculate the premiums needed to 

create a fund large enough to make loss payments from this fund. An assured conditions have 

been provided in the countries which have developed insurance sector by eliminating or 

decreasing the losses people and firms face; as a result of this, steady conditions can be built 

for the operations of financial system. In the classical life insurance agreements, an insurance 

company guarantees payments to its insureds equal to the promised provisions and hence 

takes only the investment risk. The company makes its investments, which is the amount of 

the provisions and decides on the allocation of these provisions to different types of assets. 

These investment strategies are defined within certain restrictions imposed by the regulator. 

According to the current legal regulations in Turkey, the insurance operations are divided into 

two main groups as life and non-life insurance as same as practised around the World. 

Tontine insurance was also added to life insurance subjects which entered into force 

according to  new Turkish Commercial Code  6102 since  date 01.07.2012. Tontine insurance 

in terms of legal sturcture is not an insurance character rather, it has a form between a luck 

game and life insurance.   So that it is an extraordinary insurance application. In this study, 

information about tontine insurance is given. 

Keywords: Insurance, life insurance, tontine 

1. GİRİŞ 

01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Can 

Sigortaları başlıklı ikinci bölümünde yer alan 1488. maddesi ile hayat sigortası branşlarına 

Tontin Sigortası da ilave edilmiştir. Hemen ardından Hazine Müsteşarlığı tarafından Tontin 

Sigortası tebliği hazırlandıktan sonra 5 Ağustos 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Tontin sigortası, birden çok kişinin bir araya gelerek bir anapara ile 

meydana getirdikleri varlıkların kar payının, bu kişilerin hayatta kalanları arasında 

paylaştırılması esasına dayanır ve bu sigorta branşı, hukuksal yapı açısından tam bir sigorta 

karakteri göstermez. Tontin sigorta daha ziyade şans oyunu ile hayat sigortası arasında bir 

yapıdadır. Literatürde, “erken ölüm üzerine oynanan bir kumar” olarak da ifade edilmektedir 

(Güvel ve Güvel, 2018: 159-161). Tontin en az 10 kişiyle işliyor. Katılımcılar ana parasını 

geri alamıyor, kendisine hayat boyu kâr payı veriliyor. Grupta katılımcı sayısı ölüm nedeniyle 

azaldıkça diğerlerinin kâr payı artıyor. Bu nedenle Avrupa’da bazı vakalarda Tontin için 

işlenen cinayetler olduğu biliniyor. O yüzden Tontin birçok ülkede yasal değil. Türkiye’de 

artık sigorta şirketleri ruhsat alıp Tontin ürünü sunabilme imkânına kavuşmuş durumdadırlar. 

Tontinde ana para geri alınamıyor ancak kâr payı elde ediliyor. Katılımcı azaldıkça en uzun 

yaşayan büyük bir servete kavuşabiliyor. Ancak para kişinin eline ancak ileri yaşta geçmiş 

oluyor. Konu sigortacılar arasında da tartışılıyor. Birçok yetkin ve tecrübeli sigortacı, Tontin 

uygulamasının ne şekilde gerçekleştirileceğinin bugünden öngörülmesinin imkânı olmadığını 
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ve yakın geleceği ön görmelerinin imkânsız olduğu şeklinde değerlendirmelerde 

bulunmaktadırlar. 

Tontin (17. yüzyıldan kalma İtalyan finansörü Napoli’li bir banker olan Lorenzo de Tonti’den 

ismini almıştır) bir grup insan, kaynaklarını bir araya getirip servetlerini ölülerden 

yaşayanlara yeniden dağıtma riskini aldıklarında oluşur. Basit bir tontin, her biri hayatta kalan 

üyeler arasında bölünmüş getirileri ödeyen bir fon payını alan bir grup yatırımcıyı içerir. 

Hayat sigortaları ve diğer standart yatırımlar arasındaki en büyük fark, ölülerin ve 

mirasçılarının hiçbir şey elde edememesi durumunda sadece geçim kaynaklarının 

ödenmesinde son parça olmasıdır. (Milevsky, 2015). Buna karşılık, bir yatırım fonu sahibi 

hayatını kaybedince, payları hak sahiplerine geçer.  

Şimdiye kadar, bir hayat sigortası kulağa sanki yıllık bir ödenek gibi geliyor. Yalnızca 

yaşayan üyelere para ödenmesi fikri, hem dişlerin hem de gelirlerin ortak bir özelliğidir (en 

azından hayatta kalanlar adına ödenmemiş gelirler anlamında). Ancak bu iki araç ödeme 

akışlarında ve risklerin değerlendirilmesinde farklılık gösteriyor. Bir hayat sigortası, 

başlangıçta sadece nispeten mütevazı bir gelir olan tüm yatırımcılar için fonun getirilerinin 

eşit bir payını garanti eder. Ancak, hayatta kalan katılımcılara olan asıl verim, diğer 

yatırımcılar ölürken artar. Buna karşılık, aktüeryal olarak adil bir rant, başlangıçta daha 

yüksek bir ödeme yapılmasını garanti etmekte ancak insanların ölmesiyle ödediği miktarda 

bir büyüme gerçekleşmemektedir. (Wettstein, 2018: 1) 

Orjinal tontinler, savaşları finanse etmek veya borcunu ödemek için tontine yatırım yapanlar 

açısından para havuzunu kullanan hükümdarlar tarafından yönetiliyordu. Taç için cazibe, 

tontine katılımda bulunanların, “kumar kazanma” ve zaman içinde daha yüksek ödemeler 

alma olasılıkları karşılığında, geleneksel borç verenlerden daha düşük bir faizle borç vermeye 

istekli olmaları çerçevesinde beliriyordu. Bu anlamda orijinal tontin, bir emeklilik aracı olarak 

özel olarak tasarlanmamıştır, çünkü ödeme, her yaştaki birey için, hatta çocuklar için 

başlayabilecek şekilde ayarlanabilir. (Wettstein, 2018: 2) 

Ekonomistler ve finans uzmanları arasındaki mevcut görüşme, emekliler için uzun ömürlü 

sigorta sunma konusunda tontinlerin potansiyeline odaklanıyor. (Milevski, 2015). 

 

2. TONTİN TAKASI  (ÖDÜNLEŞİMİ): DAHA AZ SİGORTA İÇİN DAHA DÜŞÜK 

MALİYET 

Özel emeklilik sigortası kapsamındaki yıllık ödeneklere dair karşılaşılan bir sorun primlerin 

yüksek olması eğilimidir çünkü sigorta şirketi müşterileri ortalamada beklenenden daha uzun 

yaşama riskini taşır. Bu sistemik uzun ömürlü risk büyütülür, çünkü yıllık kazançtan en fazla 

yararlanan ve dolayısıyla bir tane satın alma olasılığı daha yüksek olan kişiler, uzun süre 

yaşamayı umanlardır. Sigorta şirketi için bu tür bir risk, kanser için bir tedavi gibi, potansiyel 

risk havuzundaki tüm nüfus için ortalama yaşam ömründe beklenmeyen bir artışa yol açan 

tıbbi bir atılım nedeniyle de ortaya çıkabilir. Tontinlerin temel avantajı bu riski tedarikçiden 
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almak ve ürünü daha ucuz hale getirmektir. Tersine, tontinlerin negatif olması riskin 

müşteriye geçmesi anlamına gelmektedir.  

Şayet tontin katılımcıları genellikle beklenenden daha uzun yaşarlarsa, her biri ilk defa 

beklenenden daha küçük ödemeler alacaktır, çünkü herhangi bir tontin katılımcısı belirlenen 

miktara tekabül eden toplam yıllık ödemeyi daha fazla sayıda hayatta kalan faydalanıcı 

arasında paylaştırır. (Wettstein, 2018) Sağlayıcının işi bu nedenle basittir ve bir sigorta 

şirketine ihtiyaç duymamaktadır hatta sadece bir yönetici yeterlidir. Buna karşılık, yıllık 

ödenek tedarikçisinin söz verilen ödeme seviyesini korumak için katılımcı havuzunun 

beklenenden daha uzun olması durumunda varlıkların belirleyici limitini belirlemesi gerekir. 

Sonuç olarak, bu tür bir sigortaya duyulan ihtiyaç, rekabetçi bir gelirde beklenen getiriyi, bir 

tontinde beklenen getiriden daha düşük yapan bir risk primi talep etmesini gerektirir. 

Bu nedenle, tontinler ve yıllık ödenekler arasındaki seçim, bir katılımcının ortalama olarak 

daha uzun yaşayan tüm katılımcıların riskini ortadan kaldırmak için düşük getirilerde ne kadar 

ödemek istediğine bağlıdır. (Milevsky ve diğerleri, 2018). Yıllık ödenekler, katılımcılar için 

bu riski ortadan kaldırmaktadır, ancak tontin açısından bu durum geçerli değildir. 

3. SABİT VE BEKLENEN DÜZEYDE GELİR SAĞLAYAN BİR TONTİN  

Tontinler üzerinden sağlanan daha az sigorta miktarının yanı sıra, ödemelerin şekli de bir 

dezavantaj olabilir. Belirtildiği gibi, uzun süre hayatta kalan bireyler, ödemeleri boyutunda 

keskin bir avantajdan faydalanabilmektedir. (Smith, 2000). Bununla birlikte, kişinin gayesi 

yaşlandığında çok para almaksa sağlık sorunları kendisini sınırladığında söz konusu avantaj 

işe yaramayabilir. Bu potansiyel kaygının üstesinden gelmenin bir yolu ödeme düzenini 

değiştirmektir. “Doğal tontin” olarak adlandırılan bu seçenek, yıllık kazançla ilişkilendirilen 

istikrarlı beklenen ödemeleri sağlayacaktır. (Milevsky ve Salisbury, 2015). Nasıl hayata 

geçirildiğine bakalım: Aynı yaşta olan ve doğal bir tontine yatırım yapan benzer hayatta 

kalma olasılıklarına sahip bir grup yatırımcı düşünün. Kararlı bir beklenen ödeme elde etmek 

için, tontin yöneticisi herhangi bir zamanda toplam ödemeyi (tüm geride kalan ve hayatta 

kalanlar üzerinden hesaplanarak toplanır) yatırımcıların beklenen hayatta kalma olasılıklarına 

bağlar. Katılımcı başına ödeme, grubun hayatta kalma olasılıkları ve faiz oranına dayanarak 

bir gelir akımının beklenen değerini veren bir “yıllık ödenek faktörü” kullanılarak hesaplanır. 

(Wettstein, 2018). Ödeme hesaplamasına göre, tontinden yapılan toplam ödemelerin, üyelerin 

hayatta kalma olasılıkları ile birlikte zamanla azalması beklenir, ancak hayatta kalan başına 

ödemenin sabit kalması beklenir, çünkü ortalama katılımcının beklenen ölüm oranına 

sabitlenmiştir. Bununla birlikte, doğal tontin hala sistemik uzun ömürlülük riskini 

kapsamamaktadır, bu nedenle, bir bütün olarak havuz beklenmedik bir şekilde uzun ömürlü 

ise, her bir bireyin aldığı ödeme artık stabil kalmaz, bunun yerine zaman içerisinde baz ve 

temel alınan tontin seviyesinin altına düşer. 
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4. SONUÇ 

Bazı finans uzmanları, tontinlerin uzun ömürlü sigorta sağlamak için yıllık kazançlardan daha 

çekici bir yol sağlayabileceğine inanmaktadır. Asıl sebep, tontinlerin yıllık gelirlerden daha az 

maliyetli olmasıdır. Ancak, madalyonun öbür tarafından bakıldığında tontinler daha az miktar 

ve kapsamda sigorta sağlamaktadır. Özellikle, tontinler, katılımcı havuzunun aktüerlerin 

beklediğinden daha uzun yaşaması halinde karşılaşılabilecek sistemik riske karşı herhangi bir 

koruma sağlamaz. Şayet tontinler var olsaydı ve hayata geçirilebilseydi, büyük olasılıkla bazı 

likiditeye sahip servetleri ve gelirleri de içeren daha geniş bir portföyün parçası olarak en 

mantıklı araç olarak davranabileceklerdi. 

KAYNAKÇA 

Güvel, E. A. ve Güvel, A. Ö. (2018). Sigortacılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

Milevsky, Moshe A. (2015). King William’s Tontine. New York, NY: Cambridge University 

Press. 

Milevsky, Moshe A ve  Salisbury ,Thomas .S. (2015). “Optimal Retirement Income Tontines” 

,Insurance: Mathematic and Economics 64: 91-105. 

Milevsky, Moshe A.; Salisbury,Thomas S.; Gonzalez ,Gabriela ve Jankowski, Hanna. (2018). 

“Annuities Versus Tontines in the 21st Century: A Canadian Case Study.” Schaumburg, IL: 

Society of Actuaries. 

Ransom, Roger L. Ve  Sutch, Richard. (1987). “Tontine Insurance and the Armstrong 

Investigation: A Case of Stifled Innovation, 1868-1905”, Journal of Economic History 47(2): 

379-390. 

Smith, Adam.  (2000). The Wealth of Nations: with In - troduction and Notes by Robert 

Reich. New York, NY: Random House. 

Wettstein, Gal. (2018). “COULD “TONTINES” EXPAND THE MARKET FOR 

LONGEVITY INSURANCE?”, Center for Retirement Research at Boston College, 18(7). 

 

104



TÜRKİYE’DE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ 

KAYNAKLARI; OECD ÜLKELERİ ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA 

ENERGY SECURITY AND RENEWABLE ENERGY SOURCES IN TURKEY; A 

COMPARISON AMONG OECD COUNTRIES 

Seçil DURMAZ 

Doktora Öğrencisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat 

Bölümü, Bursa 

Özlem ARSLAN 

Doktora Öğrencisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat 

Bölümü, Bursa 

ÖZET 

Enerji, ülkelerin tarımsal, endüstriyel ve ekonomik gelişmelerini sürdürebilmeleri için hayati 

bir önem taşımaktadır. Dünya genelinde artan enerji kullanımına karşı, özellikle petrol ve 

doğalgaz gibi doğal kaynakların tükenme tehlikesi, iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın, 

enerji ve çevre güvenliğini daha kritik hâle getirdiği görülmektedir. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde ki nüfus artışı, sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak önümüzdeki 

yıllarda enerji talebinin yükselme eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Bununla beraber, 

son yıllarda enerji kaynakları açısından dünyanın en önemli bölgelerinden biri olan Orta 

Doğu’da yaşanan çatışma ve istikrarsızlık, bölgedeki rezervlerin dağıtımının güvenliğini de 

etkileyerek enerji arz güvenliği sorununu daha da arttırmıştır. Yaşanan bu gelişmeler özellikle 

enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithalat yoluyla sağlayan Türkiye için büyük bir sorun hâline 

gelmiştir. Bu nedenle Türkiye ekonomik gelişimini sürdürebilmek ve enerji güvenliğini 

sağlayabilmek için bir yandan sınırları içerisindeki fosil enerji kaynaklarına ait hammadde 

arama çalışmalarını yürütürken, diğer yandan fosil yakıtlara alternatif olarak, güneş rüzgâr, 

jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar yapmaktadır. Bu bağlamda 

enerji güvenliğinin sağlanması için enerji kaynakları ithalatına olan bağımlılığının azaltılması 

ve çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimini ve kullanımını teşvik edici politikalar birçok ülke 

açısından önemli bir hâl almıştır. Türkiye’nin kurucu üyelerinden biri olduğu Ekonomik 

Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) içerisinde yer alan ülkeler açısından da yenilenebilir 

enerji kaynaklarının üretimi ve kullanımı artan bir seyir göstermektedir. Çalışmada, öncelikle 

enerji arz güvenliği kavramına değinilmiş, Türkiye’nin enerji güvenliği alanındaki sorunları 

üzerinde durulmuş, sonrasında ise yenilenebilir enerji azının birincil enerji arzı içerisindeki 

payları karşılaştırılmıştır. Türkiye’nin bu sıralamadaki yeri ve Türkiye’nin enerji politikası 

değerlendirilmiş, yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması yönünde bazı önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Güvenliği, OECD Ülkeleri 
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ABSTRACT 

Energy is vital for countries to continue their agricultural, industrial and economic 

development. Against rising energy use in the world, consumption of natural resources such as 

oil and natural gas, climate change and global warming, energy and environmental security 

have brought the case to the more critical. Demand for energy will be much more in the future, 

parallel to population growth especially in developing countries, industrialization and 

technological developments. Nonetheless, at recent year conflict and instability in the Middle 

East,   one of the most important regions of the world in terms of energy resources, have also 

increased the energy supply security problem by affecting the security of the distribution of 

reserves in the region.  These developments have become a major problem especially for 

Turkey, which provides a large part of its energy needs through imports. On one hand, Turkey 

has been heavily conducting fossil energy sources raw material quest within its own borders on 

the other hand, it has been making investments in renewable energy sources in order to sustain 

its economic development and to ensure its energy security. This case aimed to reduce and 

diversify the dependence on energy resources imports for energy security. 

Policies that encourage the production and use of renewable energy sources have become 

important for many countries. Production and use of renewable energy sources are increasing 

for the countries in OECD countries, among which Turkey is present as one of the founding 

members. In this study, firstly the concept of energy supply security is defined,   Turkey's 

problems in the field of energy security were discussed and then the share of renewable energy 

in total primary energy supply was compared. Turkey's place in this ranking and energy policy 

of Turkey have been evaluated and some suggestions have been made to increase renewable 

energy production. 

Keywords: Renewable Energy Sources, Energy Security, OECD countries 

 

1. GİRİŞ 

Sanayi Devrimi ile birlikte yaşanan makineleşme ve hızla ilerleyen teknoloji, insanların günlük 

işlerinin sürdürebilirliğini enerjinin varlığına bağlı hale getirmiş ve enerji insanlar için temel 

ihtiyaçları karşılayan zorunlu bir mal olarak hayatımıza girmiştir (Ursavaş, Yıdırım, 2017: 56).  

Yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline gelen enerji, ülkelerin ekonomik kalkınmalarında 

zorunlu olan temel girdilerin başında gelmektedir. Günümüzde kişi başına tüketilen enerji 

miktarı kalkınmanın bir ölçütü olarak kullanılmaktadır. Bir ülkenin sürdürülebilir büyümeyi 

devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyulan enerjinin yeterli miktarda, olabilecek en düşük 

maliyetle, güvenilir bir şekilde ve çevreye zarar vermeyen ya da en az zarar veren yöntem ile 

elde edilmesi gerekmektedir (Çalışkan, 2009:297). 

 Enerji kaynakları birincil ve ikincil enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birincil 

enerji kaynakları, enerjinin herhangi bir değişim işlemine uğramadan elde edilen, kömür, petrol, 

linyit, doğalgaz, güneş gibi enerji kaynaklarıdır. İkincil enerji kaynakları ise birincil ya da 

106



ikincil enerji kaynaklarının bir değişim işleminden geçirilerek oluşturulan enerji türüdür. Petrol 

kullanılarak elde edilen elektrik enerjisi, kömürden üretilen kok kömürü ve odundan üretilen 

odun kömürü gibi ürünler ikincil enerji olarak sınıflandırılmaktadır (Erdal, Karakaya, 

2012:109). Enerji kaynaklarını aynı zamanda enerjinin tekrar kullanılmasına bağlı olarak 

yenilenebilir ve yenilenebilir olmayan enerji kaynakları olarak da ayırmak mümkündür. Bu 

kapsamda güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, biokütle ve son olarak hidro enerji 

gibi sınırsız olduğu varsayılan ve tekrar kullanılması mümkün olan enerji kaynakları 

yenilenebilir olarak kabul edilmektedir. Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları ise fosil 

yakıtlar olarak bilinen, petrol, doğalgaz ve kömür gibi kullanımının ardından tekrar 

kullanılması mümkün olmayan enerji kaynaklarıdır (Çalışkan, 2009:298) 

Dünya enerji talebi, artan nüfus, kentleşme ve sanayileşme ile paralel olarak artmaktadır. Ancak 

dünya enerji talebinin büyük bir kısmını sağlayan petrol, doğalgaz kömür gibi fosil yakıt 

rezervleri ise sınırlıdır. Fosil yakıtların sınırlı olmasının yanında,1970’lerde ard arda yaşanan 

iki petrol krizi sonucu ortaya çıkan enerji güvensizliği sorunu ve aynı zamanda fosil yakıtların 

yoğun bir şekilde çevre kirliliği yaratması nedeniyle ülkeler, enerji tasarrufu ve enerji 

kapasitesinin büyültülmesi için çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu bağlamda alternatif enerji 

kaynakları, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlar, desteklenmeye 

başlanmıştır. Uzun zamandır bilinen ve kullanılan ancak fosil yakıtlar ile rekabet edemediği 

için arka planda kalan yenilenebilir enerji kaynakları, fosil kaynak rezervleri bakımından 

zengin olmayan Avrupa Birliği ülkeleri, sanayileşmiş Uzakdoğu ülkeleri ile yüksek enerji 

tüketimi olan Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde geliştirilmeye başlanmıştır (Yılmaz, 

2012, 34). 

Bu çalışmada enerji tüketiminde enerji kaynaklarının payı verilerek dünya genelinde bir 

değerlendirme yapıldıktan sonra enerji arz güvenliği kavramı açıklanacak, bu kapsamda 

Türkiye’nin OECD ülkeleri içerisindeki konumu değerlendirilecektir. Ardından OECD ülkeleri 

ve özellikle Türkiye’nin izlediği enerji politikalarına yer verilip, tüm OECD ülkeleri için 

yenilenebilir enerji azının toplam birincil enerji arzı içindeki payı karşılaştırılacaktır. 

2. DÜNYADA BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİMİNDE KAYNAKLARIN PAYI: BUGÜNÜ 

VE GELECEĞİ 

Biritish Petroleum’un (BP) 2019 yılında yayınlamış olduğu BP Energy Outlook raporunda, 

birincil enerji kaynaklarına olan talebin 2040 yılına kadar olan tahmini değişimine yer 

verilmiştir. Şekil 1’deki grafikte gösterilen bu tahmini değişimlerde görüldüğü üzere birincil 

enerji kaynaklarına olan talepteki artışın süreceği beklenmektedir. Şekil 1’de ayrıca enerji 

talebinin hangi enerji kaynaklarından karşılanacağı yönündeki tahminlere de yer verilmiştir. 

Grafikte en dikkat çekici değişiklik yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjideki 

artışlardır. Yenilenebilir enerji, enerjideki artışın yaklaşık yarısını karşılayan ve en hızlı 

büyüyen enerji kaynağıdır. Doğal gaz, petrol veya kömürden çok daha hızlı büyüdüğü 

görülmektedir (BP, 2019: 15). 
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Şekil 1. Dünya’da Birincil Enerji Tüketiminde Kaynakların Payı 1970-2040 

Yenilenebilir enerjideki hızlı artış beklentisinin bir nedeni fosil yakıtların çevreye verdiği zarar 

nedeniyle alternatif enerji kaynaklarına yönelimin artması iken, en temel neden günümüzde ve 

gelecekte hâkim enerji kaynağı olan fosil yakıt rezervlerinin tükenme sinyalleri vermesidir. Bu 

nedenle alternatif enerji kaynaklarına, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim 

artmıştır. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 

hazırlamış olduğu Dünya Ve Türkiye Enerji Ve Tabii Kaynaklar Görünümü adlı raporda petrol 

ve doğal gaz rezervlerinin kritik seviyeye yaklaştığı belirtilmiştir. 2017 yılında hazırlanan bu 

rapora göre doğalgaz rezervlerinin küresel talebi 53 yıl kadar karşılayabilecek düzeyde olduğu, 

petrolün yaklaşık 51 yıllık tüketimi ve kömürün ise küresel üretimi 114 yıl boyunca 

karşılayabilecek miktarda rezerv üretim oranına sahip olduğu ifade edilmektedir (ETKB, 

2017:5). 

Azalan fosil yakıt rezervlerine karşı dünya nüfusu gün geçtikçe artmakta, bunun yanında 

kentleşme ve üretimde yaşanan artışlar ile birlikte enerji talebi artmaktadır. Artan enerji talebine 

karşı sonlu olan enerji kaynaklarının dünyadaki dengesiz dağılımı, istikrarsız fiyatı ve 

tükenmekte oluşu, tüm ekonomiler için enerji arz güvenliğini, politika gündeminde öncelikli 

bir konu olarak yerini almasına neden olmaktadır.  

3. ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ 

Enerji güvenliği kavramı özellikle 1970’lerde yaşanan Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Birliği 

(OPEC)  tarafından uygulanan petrol ambargosu ile birçok petrol ithalatçısı ülkenin 

gündeminde yerini almıştır. OPEC 1973 yılının sonundan itibaren önemli bir enerji kaynağı 

olan petrolün fiyatlarını arttırmaya başlamış, birçok ülkede enerji sektörü büyük bir dar boğaza 

girmiş ve yine birçok petrol ithalatçısı ülkenin temel ekonomik göstergeleri olumsuz yönde 

etkilenmiştir. Bu ülkelerin borçlanmalarında önemli artışlar olmuş ve dünya ticaret hacminde 

de daralma yaşanmıştır. Bu gelişmeler neticesinde petrol ithalatçısı konumundaki ülkeler, enerji 
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güvenliği politikası adı altında çeşitli önlemler almaya başlamıştır. Bu aşamada enerji 

verimliliği, çeşitlendirmesi, stoklanması ve enerji yatırımları gibi çalışmalar hız kazanmıştır. 

Ayrıca söz konusu Arap petrol ambargosunun ülkelerde yaşattığı şok ardından benzer bir kriz 

ile karşılaşılabilir ihtimali ile ülkelerin petrole olan bağımlılıklarının azaltılması yönünde 

tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 15 Kasım 1974 tarihinde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü (OECD) ülkeleri tarafından Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) kurulmuştur (Pala, 1993: 

69). Ancak bu organizasyon içerisinde ana enerji ithalatçısı olan Brezilya, Çin ve Hindistan, ve 

ayrıca ana enerji ihracatçısı olan Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkelerin yer almaması 

nedeniyle IEA’nın enerji ithalatçısı ve ihracatçısı ülkelerin arasındaki ilişkileri iyileştirme 

yönündeki çabalarını yetersiz bırakmakta ve etkinliğini sınırlandırmaktadır. 

Enerjinin ulaşılabilirliğini ve sürdürülebilirliğini ifade eden enerji arz güvenliği oldukça geniş 

kapsamlı bir kavramdır. Enerji altyapısına karşı yapılabilecek çeşitli saldırılardan yetersiz 

yatırımlardan kaynaklı kesintilere, doğal afetlerin meydana getirebileceği engellerden petrol 

ambargolarına, iç savaştan işgale gibi birçok ihtimal dâhilinde olası olaylar ile birlikte 

değerlendirilmesi gereken bir kavramdır (Pamir, 2007: 14). Kısaca enerji arz güvenliği hem 

mevcut enerji kaynaklarına ulaşmada meydana gelebilecek sorunları hem de enerji 

kaynaklarının artan enerji talebine yetmemesi durumları kapsamaktadır. Çok yönlü olan enerji 

arz güvenliği kavramı zamana, ülkelerin jeopolitik ve ekonomik konumuna bağlı olması 

nedeniyle tanımlamada fikir birliğine varılması güç bir kavramdır. Kısaca makul fiyatlar 

üzerinden güvenle enerjiye ulaşabilmek olarak tanımlanabilen enerji arz güvenliği IEA, 

tarafından, “Enerji kaynaklarının satın alınabilir bir fiyattan kesintisiz bir şekilde 

ulaşılabilirliği” şeklinde tanımlamaktadır. Ayrıca enerji güvenliğinin birçok boyutu olduğunu 

belirten IEA, uzun dönem enerji arz güvenliğini, “temelde enerji arzını ekonomik gelişim ve 

çevresel ihtiyaçlarla uyumlu bir şekilde sağlamak amacıyla yapılan yatırımlar” olarak 

tanımlarken, kısa dönemli enerji arz güvenliği ise, “arz talep dengesindeki ani değişimlere karşı 

hızlı bir şekilde cevap verebilme becerisi” olarak tanımlamaktadır (www.iea.org, 2020). Enerji 

arz güvenliği T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planında Tema 1 

olarak ele alınmış ve “Arz güvenliğinin ana bileşenleri üretim ve ithalat, iletim, depolama ve 

dağıtım altyapısının sağlanması ve talebin yönetilmesi olarak görülmektedir. Arz güvenliği her 

ne kadar tipik olarak arzın sağlanmasına odaklanılmasını çağrıştırsa da, talep tarafının ve arz 

ile talebi fiziki olarak buluşturan altyapının dikkate alınmadığı yapılarda arzı güvenceye almak 

mümkün olmamaktadır. Burada arz, talep ve aralarındaki iletim fonksiyonu olarak tüm 

bileşenler, birbirini bütünleyen konular olarak görülmekte ve proaktif bir arz güvenliği 

yönetimi için tamamının birlikte ele alınması gerekmektedir” şeklinde tanımlanmıştır (ETKB, 

2015: 23). 

Enerji arz güvenliği tanımlamaları farklılıklar içerse de birçok tanımda yer alan ve 4A olarak 

ifade edilen dört unsurdan oluşan bir kavramdır. Bu unsurlar enerji kaynağının varlığı ve elde 

edilebilirliği (Availability), ulaşılabilirliği (Accessibility), ekonomik olması (Affordability) ve 

sürdürülebilirliği (Acceptability) olarak sıralanmaktadır. Enerjinin elde edilebilir olması 

tüketicilerin talep ettikleri enerjiye güvenli olarak ulaşması anlamına gelmektedir. Enerji 
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kaynaklarının talebinin karşılanması için alıcı ve satıcıların bir araya geldiği bir piyasaya 

ihtiyaç duyulmaktadır ve bu piyasalar alıcı ve satıcıların karşılıklı olarak ekonomik, politik, 

stratejik ve ticari amaçlarına uygun olarak oluşturulmalıdır (Ursavaş, Yıdırım, 2017: 58).  

Ulaşılabilirlik unsuru ise enerji üretimi ve tüketimi ile enerji kaynağı rezervlerinin uzaklığını 

ifade etmek ile birlikte aynı zamanda enerji tedarikinin kesintisiz devam etmesi anlamına da 

gelmektedir (Erdal, Karakaya, 2012:112). Enerji kaynağının ekonomik olması ya da satın 

alınabilir olması unsuru, enerjinin olabilecek en az maliyet ile üretiminin yapılmasına, enerji 

fiyatının istikrarlı olmasına ve enerji hizmetlerine erişimin eşit olmasına bağlıdır. 

Sürdürülebilirlik ise enerji tedarikinde devamlılığı ifade eder. Küresel ısınma ve iklim 

değişikliği ile birlikte çevresel sürdürülebilirlik enerji arz güvenliği unsurları arasında yerini 

almıştır.  

 

Şekil 2. Türkiye ve OECD Ülkelerinin Ortalama Enerji Güvenliği Risk Puanlarının 

Karşılaştırılması 1980-2016 

Söz konusu unsurlar çerçevesinde değerlemelerin yapıldığı ve ülkelerin enerji risk skor 

endekslerini gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur.  Bu çalışmalardan en kapsamlılarından biri 

Global Enerji Enstitüsü tarafından hazırlanan 2018 tarihli International Index of Energy 

Security Risk adlı rapordur. Bu raporda enerji tüketimi en yüksek olan 25 ülkenin risk skorları 

sıralanmaktadır. Yapılan sıralamaya göre Türkiye 2016 yılı için 1198 enerji güvenliği risk puanı 

ile 22. sırada bulunmaktadır.  Bu enerji güvenliği risk skoru ile Türkiye OECD ortalaması olan 

846 puanın oldukça üstünde yer almaktadır. Aynı raporda bu sıralamanın 1980 sonrası 

değişimine de yer verilmiş, 1980’lerde enerji güvenliği risk puanı bazında 6. sırada yer alan 

Türkiye, 1990’larda 16 ve 2000’lerde 18. sıraya geçerek enerji güvenliğindeki risk artışını 

sürdürmüştür. Şekil 2’de Türkiye ve OECD ülkelerinin 1980-2016 dönemleri arasında enerji 

güvenliği risk skorları karşılaştırılmasına yer verilmiştir. 1980’lerin sonundan itibaren 

Türkiye’nin enerji güvenliği risk skorundaki artış, OECD ülkelerin ortalama enerji güvenliği 

risk skorlarının hep üzerinde yer almıştır (GEI, 2018:2-10). Bu durumun temelinde Türkiye’nin 

enerji kaynaklarının temininde dışa bağımlı olması ve jeopolitik konumu yer almaktadır.  
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4. OECD ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI 

Türkiye’nin de kurucu üyelerinden biri olduğu OECD, 1948 yılında Marshall Planı’nın bir 

uzantısı olarak kurulmuş olup, 1961 yılında yeniden yapılanmıştır. OECD’nin temel amacı üye 

ülkelere finansal destek sağlamak ve ekonomik programlar uygulamaktır. Organizasyon üye 

olmayan devletler ile de işbirliği yapmakta, daha güçlü bir ekonomi ve daha temiz bir dünya 

için önemli adımlar atmaktadır. OECD üye ülkelere destek olmak için belirli ana hedeflere 

odaklanmaktadır. Bu hedeflerden biri de, yenilikçi büyümeyi, çevre dostu yeşil büyüme 

stratejilerini ve yükselen ekonomilerin gelişimini desteklemektir. Anlaşılacağı üzere 

yenilenebilir enerji ve bu alana yapılan yatırımlar organizasyon tarafından desteklenmektedir 

(Selam vd., 2013: 320). Bununla birlikte OECD üye ülkelerin tek bir enerji politikası mevcut 

değildir. OECD üye ülkelerin büyük çoğunluğunu oluşturan Avrupa Birliği üye ülkelerin de 

kendi ulusal enerji politikaları izlemelerinin yanında bu politikalar 1995 yılında yayınlanan 

Beyaz Kitap çerçevesinde belirlenmelidir. Beyaz Kitap’a göre enerji politikalarının birliğin 

ekonomi politikaları amaçlarına uyumlu olmalıdır. Bu amaçlar da genel olarak enerji arz 

güvenliğinin sağlanmasına yöneliktir. Enerji güvenliğine dair Yeşil Kitap ise enerjide ithalat 

bağımlılığındaki artışın önüne geçmek için sistematik önlemler ve araçlar sunmaktadır. Kısaca 

belirtmek gerekirse AB enerji politikası rekabet gücü, enerji arz güvenliği ve çevrenin 

korunması temel amaçları içerisinde oluşturulmaktadır (Bayraç, 2009: 123-124) 

Selam vd, (2013) çalışmasında OECD ülkelerinin paylaştığı bir görüş olarak belirttiği, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önemini üç ana sebebe bağlamaktadır. İlk olarak 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması iklim değişikliği etkilerini 

azaltmaktadır. İkinci ana neden yenilenebilir enerjinin fiyatı zaman içerisinde azalmakta iken, 

fosil yakıtların fiyatları çevresel, politik gibi sebeplerden dolayı istikrarsızlık göstermekte ve 

fiyatının gelecekte artacağı beklenmektedir. Bu nedenle enerji arz güvenliğinin sağlanmasında 

yenilenebilir enerjinin katkısı oldukça önemlidir. Ve son olarak, yenilenebilir enerji üretimi 

gelişmekte olan ülkeler kalkınmışlık seviyesini yükseltmekte bir avantaj olarak karşısına 

çıkmaktadır (Selam vd., 2013: 321). 

Petrol ve doğalgaz rezervleri yönünden fakir bir ülke olan Türkiye’nin, bu fosil yakıtlarının 

birincil enerji arzındaki payı ise oldukça yüksektir. Türkiye 2018 yılı verilerine göre birincil 

enerji arzının %85’lik kısmını fosil yakıtlardan sağlamakta iken, fosil yakıtların büyük bir 

kısmını ithal etmektedir. 2018 yılında doğal gazın yalnızca %0,84’lük kısmı Türkiye’de 

üretilmiş, %99,16’lık kısmı ise yurtdışından ithal edilmiştir. Petrolde ise 21 milyon ton olarak 

gerçekleştirilen ham petrol ithalatımızın yanı sıra 17,7 milyon ton petrol ürünü ithal edilmiştir 

(www.etkb.gov.tr, 2020).Söz konusu bu veriler Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını gözler 

önüne sermektedir. Yüksek oranda enerji bağımlılığının ise Türkiye ekonomisine maliyeti 

oldukça yüksektir. Bu nedenle Türkiye ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyüyebilmesi için 

cari açık üzerinden önemli bir yük olan enerji ithalatını mümkün olduğunca kısması 

gerekmektedir (Erdem, 2017: 53). Türkiye’nin enerji politikası da bu yönde şekillenmektedir. 

Bu bağlamda birçok gelişmekte olan ülke gibi Türkiye’de de enerji politikalarında gözetilen en 
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önemli unsurlar, enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa 

bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliklerine karşı 

mücadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması olarak sıralanabilmektedir 

(www.etkb.gov.tr, 2020). 

Türkiye’nin 2000 sonrası enerji politikası incelendiğinde 2001-2005 dönemini kapsayan 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile liberal piyasa düzenlemelerinin üzerinde durulduğu, bu 

kapsamda özel sektörün yatırım yapılması hedeflendiği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

tüketim sürecinde daha çok kullanılması için çalışmalara ağırlık verildiği görülmektedir (DPT, 

2001:143-145). Ayrıca bu kalkınma planı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuştur. 

2001 döneminde başlayan özelleştirme yönündeki gelişmeler 2007-2013 döneminde de devam 

etmiştir. Ek olarak bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını 

arttırmak amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanun yasalaşmıştır (DPT, 2007:34). 2014-2018 yıllarını kapsayan 

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da Türkiye’nin artan enerji tüketimi ile birlikte enerjide 

dışa bağımlılığının artmasına yer verilmiştir. Türkiye enerjide dışa bağımlılığını enerji 

kaynaklarını çeşitlendirerek, alternatif enerji kaynaklarına yönelerek, enerji talebini 

olabildiğince azaltıp, enerji verimliliğini arttırarak aşmayı hedeflemektedir. Çünkü enerjide 

artan dışa bağımlılığın getirdiği maliyetler, enerji arz güvenliği yanında ülkenin cari işlemler 

dengesinin bozulmasına, yurt dışı piyasasında rekabet gücünün azalmasına, istihdam oranlarına 

kadar birçok alanda olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu kapsamda Türkiye belirlediği 2023 

hedeflerinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynakların kullanımına öncelik vermiştir.  

Türkiye'nin 2023 yılına yönelik yenilebilir enerji konusundaki hedefleri: 

• Yenilenebilir enerjinin toplam enerji içerisindeki payının % 30 olmasına, 

• Mevcut kapasitenin 2 katından fazla yararlanılabilmesi adına su enerjisinden tam olarak 

fayda sağlanması, 

• Rüzgâr enerjisinde 20.000 MW düzeyine çıkılmasının sağlanması,  

• 18.000 MW'lik elektrik santrallerinin kömür havzalarına yapılması,  

• Enerjiye ilişkin borsanın oluşturulması,  

• 4 nükleer reaktörün 5.000 MW kapasiteli olarak inşa edilmesi, 

• 3.000 MW güneş enerjisi kapasiteli ve 600 MW jeotermal enerjili elektrik santrallerinin 

kurulması, 

• Dünya çapında güneş enerjisinden en çok yararlanan 10 ülke arasına girilmesi 

şeklinde özetlenebilir (ETKB, 2014). 

5. OECD VE TÜRKİYE YENİLENEBİLİR ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 

Yenilenebilir enerji güneş ışığı, rüzgâr ve su gibi doğal süreçlerden elde edilen ve sonsuz 

olduğu kabul edilen enerji kaynaklarıdır. Başlıca yenilenebilir enerji türleri ise güneş, rüzgâr, 
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jeotermal, hidroelektrik, biyoenerji ve dalga enerjileridir. Tablo 1’de Türkiye’nin de içinde 

bulunduğu 35 OECD üye ülkenin 2017 yılı yenilenebilir enerji arzları, toplam birincil enerji 

arzları ve bu iki değişkenin birbirine oranına yer verilmiştir. 2017 yılı seçilmesinin nedeni 2020 

Nisan ayı itibari ile söz konusu verilerin üye ülkelerin tümünde açıklandığı en son yıl olması 

ve verilerin en güncel halinin sunulmak istenilmesidir. Ölçü birimi olarak 10 milyon kCal 

karşılığı enerji birimini ifade eden toe kullanılmıştır. Tablo 1’in sol tarafındaki sıralamada söz 

konusu 35 ülkenin yenilenebilir enerji arz miktarının büyüklüklerine göre sıralamasına yer 

verilirken, sağ taraftaki sıralama yenilenebilir enerji arzının toplam birincil enerji arzı içindeki 

paylarına göre yapılmıştır. Buna göre Türkiye OECD ülkeleri arasında yenilenebilir enerji 

arzında 8. sırada yer almakta iken, yenilenebilir enerjinin toplam birincil enerji içindeki payında 

yapılan sıralamada 18. sıradadır. Sıralamanın bu şekilde değişmesinde ülkelerin nüfusları, 

enerji talepleri, doğal kaynakları gibi unsurlar önemli yer tutmaktadır. Enerji arzının %89 gibi 

yüksek oranda yenilenebilir enerjiden sağlayarak ilk sırada yer alan İzlanda’nın nüfusu oldukça 

azdır ve jeotermal yönünden de oldukça zengindir. Ayrıca İzlanda enerji talebinin büyük bir 

kısmı hidroelektrik santrallerinden karşılamaktadır. Türkiye’nin 2023 yenilenebilir enerji 

konusundaki hedeflerinde yenilenebilir enerjinin toplam enerji içerisindeki payı % 30 olarak 

hedeflenirken, bu oran 2017 yılı itibari ile %12 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

Tablo1. OECD Ülkelerinin 2017 Yılı Yenilenebilir ve Birincil Enerji Arzı 

Sıra 

No 

Ülkeler Yenilenebilir 

Enerji Arzı 

(Bin toe)RES 

Birincil 

enerji 

arzı 

(Milyon 

toe)TPES 

RES/TPES RES/TPES Ülkeler Sıra 

No 

1 Amerika Birleşik 

Devletleri 

164099 2228310 7% 89% İzlanda 1 

2 Kanada 50278 299610 17% 48% Norveç 2 

3 Almanya 42183 298280 16% 41% Yeni Zelanda 3 

4 İtalya 26147 150920 17% 41% Letonya 4 

5 Fransa 23926 245290 10% 38% İsveç 5 

6 Japonya 23482 426810 5% 35% Danimarka 6 

7 İsveç 18426 47880 38% 33% Finlandiya 7 

8 Türkiye 17989 145890 12% 30% Avusturya 8 

9  İngiltere 16992 176880 10% 25% Şili 9 

10 İspanya 16272 124200 13% 23% İsviçre 10 

11 Meksika 15605 183080 8% 22% Portekiz 11 

12 Norveç 14217 29480 48% 17% İtalya 12 

13 Finlandiya 11191 34160 33% 17% Kanada 13 

14 Şili 10097 39450 25% 16% Estonya 14 

15 Avusturya 10036 33010 30% 16% Slovenya 15 

16 Avusturalya 8907 128380 7% 14% Almanya 16 

17 Yeni Zelanda 8360 20130 41% 13% İspanya 17 

18 Polonya 8268 105460 7% 12% Türkiye 18 

19 Danimarka 5927 16950 35% 11% Yunanistan 19 

20 Güney Kore 5912 289010 2% 11% Macaristan 20 
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21 İsviçre 5383 23810 23% 10% Fransa 21 

22 İzlanda 5109 5730 89% 10%  İngiltere 22 

23 Portekiz 4777 21810 22% 10% Çek 

Cumhuriyeti 

23 

24 Çek Cumhuriyeti 4466 43250 10% 9% Slovakya 24 

25 Belçika 4129 52350 8% 9% İrlanda 25 

26 Hollanda 4060 71720 6% 8% Meksika 26 

27 Macaristan 2892 26380 11% 8% Belçika 27 

28 Yunanistan 2591 22640 11% 7% Amerika 

Birleşik 

Devletleri 

28 

29 Letonya 1912 4660 41% 7% Polonya 29 

30 Slovakya 1608 17320 9% 7% Lüksemburg 30 

31 İrlanda 1293 13760 9% 7% Avusturalya 31 

32 Slovenya 1080 6860 16% 6% Hollanda 32 

33 Estonya 914 5640 16% 5% Japonya 33 

34 İsrail 558 22820 2% 2% Güney Kore 34 

35 Lüksemburg 262 3910 7% 2% İsrail 35 

 (www.oecd.org)  

Tablo 1’de görüldüğü gibi Avrupa Birliği üye ülkelerin birçoğu yenilenebilir enerji kaynak 

üretiminin payı açısından değerlendirildiğinde üst sıralarda yer almaktadır. Türkiye ise Avrupa 

Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında coğrafi konumu itibariyle yenilenebilir kaynakların 

tümünden yararlanma imkânı olan bir ülkedir. Ancak avantajlı olduğu bu durumdan ekonomik 

ve hukuki nedenlerden dolayı tam anlamıyla yararlanamamaktadır. Mesela güneşli gün sayısı 

oldukça yüksek olan Türkiye, güneş enerjisinden elektrik üretmenin maliyetinin yüksek olması 

nedeniyle, yeterli oranda yararlanamamaktadır. Tablo 2’de Türkiye’nin 2023 hedeflerinde 

yenilenebilir enerji kurulu güç hedef ve 2019 gerçekleşen verilerine yer verilmiştir. Tablo 2’de 

güneş enerjisinden yararlanılan miktar dikkat çekicidir ancak burada bahsi geçen güneş enerjisi 

daha çok güneş kolektörlerini yansıtmaktadır, güneş pillerini değil.  

 Tablo 2. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ile Elektrik Üretiminde Kurulu Güç (2019-2023 

Hedefleri) 

 Kurulu Güç 

2019 

Kurulu Güç 2023 

Hedefi 

Hidroelektrik 28.503 34.000 

Rüzgâr 7.591 20.000 

Güneş 5.995 5.000 

Jeotermal 1.515 1000 

Biyokütle 802 1000 

Toplam 44.406 61.000 
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Renewables Information 2019 raporuna göre jeotermal elektrik üretiminde ise Amerika Birleşik 

Devletleri, OECD toplamının% 43’ünü üreterek en büyük jeotermal elektrik üreticisi 

konumunda iken onu Yeni Zelanda takip etmektedir. Türkiye ise 2018 yılı itibari ile OECD 

toplamının %12,7’sini karşılayarak önemli bir jeotermal elektrik üreticisi konumundadır 

(IEA,2018:xi).  Tablo 2’de dikkat çeken bir diğer husus ise rüzgâr enerjisinin hedeflenen kurulu 

gücün çok altında gerçekleşmesidir. Rüzgâr enerji santralinin yatırım maliyetinin oldukça 

yüksek olması bu durumun önemli bir nedenidir. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada enerji arz güvenliği ve enerji kaynakları içerisinde yenilenebilir enerji kaynakları 

açıklanmış, enerji arz güvenliği kapsamında Türkiye’nin OECD ülkeleri içerisindeki konumuna 

yer verilmiş ve bu bağlamda Türkiye’nin yenilenebilir enerji politikalarındaki değişime yer 

verilerek, yenilenebilir enerji arzında Türkiye’nin konumu yine OECD ülkeleri ile 

karşılaştırılmıştır. 

Enerji’de dışa bağımlılığı oldukça yüksek olan Türkiye bu kapsamda OECD ortalamasının 

oldukça üstündedir. Türkiye’nin bu durumda olmasının en önemli nedeni ise enerji arzının 

büyük bir kısmının fosil yakıtlardan sağlıyor olması ve petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlarının 

rezervleri yönünden Türkiye’nin fakir bir ülke olmasıdır. Bu nedenle mevcut enerji talebini 

karşılayabilmek için Türkiye bu tür fosil yakıtları ithal etmekte ve bu yüksek ithalat miktarı ise 

Türkiye’nin cari dengesini bozmaktadır. Ayrıca kullanılan fosil yakıtların yerli olmamasından 

dolayı, yaşanılan sosyal, politik ve ekonomik sebepler nedeniyle fosil yakıtların fiyatlarındaki 

dalgalanmalar enerji arz güvenliği problemini daha da arttırmaktadır. Tüm bu nedenlerden 

dolayı Türkiye’de özellikle 2000’li yıllardan itibaren, yerli kaynaklarla enerji üretimini 

yaygınlaştırma, enerji arz güvenliğini artırma, nükleer güç ve yenilenebilir enerji kaynakları 

gibi alternatif kaynak kullanımını gerçekleştirerek enerji profilini genişletme, gerek yurt içi 

gerekse yurt dışında arama-sondaj faaliyetlerine ağırlık verme ve ülkenin enerji merkezi olması 

adına altyapı yatırımlarını sürdürme konusundaki çabaları hız kazanmıştır. 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam birincil enerji arzındaki payı incelendiğinde ise son 

dönemde gerçekleşen kurulu güç, elektrik üretimi ve uluslararası enerji projelerinde gelinen 

nokta ile önemli bir aşama kaydedilmiştir. Ancak OECD ülkeleri içinde söz konusu oranda 

ortalama bir yerde yer alan Türkiye’nin, Almanya, Danimarka, İspanya gibi OECD ülkelerinin 

izlediği mali teşvik politikalarını, gerekli mevzuatları oluşturularak uygulaması durumunda 

yenilenebilir enerji üretiminde önemli adımlar atması mümkün olacaktır. Türkiye’nin ancak bu 

şekilde yerli enerji kaynaklarından enerji üretimini arttırarak, enerji bağımlılığını en aza 

indirmesi mümkün olacaktır. İlerleyen süreçte de özellikle yerli enerji kaynaklarının 

desteklenmesi üzerine bir politika izlenerek, Türkiye’nin enerji alanında koyduğu hedefleri 

yakalaması adına çalışmalar sürdürülmelidir. 2023’e kadar istikrarlı bir enerji politikası 

kapsamında koyulan hedeflere ulaşabilmek için kamu ve özel kesim iş birliklerinin artırılması 

ve özel sektörün daha fazla teşvik edilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Son yıllarda tüm dünyada yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik kavramları giderek önem 

kazanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın temel koşulu da finansal sürdürülebilirlikten 

geçmektedir. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler, Business Roundtable, OECD, Dünya Bankası 

gibi uluslararası kurumlar bildiriler ile standartları geliştirirken, Türkiye’de Borsa İstanbul 

üzerinden bu kapsamda düzenlemeler yapmakta, özel banka ve girişimler de uluslararası 

düzenlemelere imza atarak bu yaklaşımları giderek daha fazla desteklemektedir. Yapılan 

düzenlemeler ile teminat altına alındığı şekli ile sadece mal ve hizmet üretimi ve satışı ile kar 

elde etmelerinin yeterli olmadığı, aynı zamanda çevre ve topluma duyarlılık göstererek 

kurumsal yönetişimin farklı boyutlarını da uygulamalarına yansıtmanın işletmeler için 

vazgeçilmez olduğu görüşü giderek yaygınlaşmakta olup, ülkemizde finansal sürdürülebilirlik 

uygulamalarının yaygınlaştırılması amacı ile düzenleyici ve teşvik edici uygulamaların 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Finansal Sürdürülebilirlik, Yeşil Tahvil 

ABSTRACT 

In recent years, the concepts of renewable energy and sustainability are gaining importance all 

over the world. The main condition for sustainable development also goes through financial 

sustainability. In this context, United Nations, Business Roundtable, OECD, World Bank, while 

developing international institutions leaflets with standards such as Istanbul Stock Exchange in 

Turkey making arrangements, private banks and enterprises are also increasingly signing with 

international declerations in this regard. Financial sustainability practices become widespread in 

our country and it is not enough to make profit through sale of goods and services, but it is also 

indispensable for businesses to reflect different dimensions of corporate governance to their 

practices. In our country, in order to widespread financial sustainability, regulatory and incentive 

practices should be developed. 

Keywords: Sustainability, Financial Sustainability, Green Bond 

GİRİŞ 

Özellikle son 10 yıldır, şirketlerin sadece mal ve hizmet üretimi ve satışı ile kar elde etmelerinin 

yeterli olmadığı, aynı zamanda çevre ve topluma duyarlılık göstererek kurumsal yönetişimin 

farklı boyutlarını da uygulamalarına farklı düzenlemeler ile yansıtan bir dönüşüm sürecine 

şahitlik etmekteyiz. Türk Ticaret Kanunu Madde 365’e göre “ Anonim Şirketler yönetim kurulu 
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tarafından yönetilir ve temsil olunur” denilmektedir1. Yönetim kuruluna atfedilmiş olan bu 

önemli sorumluluk zaman içerisinde değişime ayak uydurarak kapsamını genişletmektedir. 

Şirketlerin misyonlarının sürdürülebilir olması için son yıllarda yönetim kurullarının 

sorumlulukları üzerine tartışmalar da meydana gelen gelişmeler ışığında giderek artmaktadır. 

Bu kapsamda yönetim kurullarının etkinliğinin artırılması için yönetim açısından karlılık 

dışında kritik kabul edilen diğer alanlarda da yönetim kurullarına yeni sorumluluklar 

yüklenmektedir. Bu çalışma ile son yıllarda gelişen yönetim kurullarında sürdürülebilirlik 

çerçevesinde gelişen finansal sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin Dünya ve Türkiye 

örnekleri ele alınacaktır. 

 

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI 

Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. 21. yüzyılda genel 

olarak biyosfer ve uygarlığın bu yeteneğine atfen kullanılır. Aynı zamanda, kaynakların 

sömürülmesi, yatırımların yönü, teknolojik gelişmenin yönlendirilmesi ve kurumsal değişimin 

uyum içinde olduğu ve insan ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayabilme potansiyelinin hem 

günümüzde hem de gelecek için korunduğu dengeli bir ortamda değişimin sağlanması olarak 

tanımlanabilir2. Sürdürülebilirlik, ortak bir idealin arayışıyla karakterize edilen sosyo-ekolojik 

bir süreç olarak da tanımlanabilir3. Sürdürülebilir kalkınma ise bizi sürdürülebilirliğin son 

noktasına götüren bütünsel yaklaşım ve zamansal süreçleri ifade eder4. Bugünün ihtiyaçlarını, 

gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeden 

karşılamaktır5. 2005 yılındaki Dünya Sosyal Gelişme Zirvesi’nde sürdürülebilir kalkınmanın 

ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç temel sürdürülebilir kalkınma hedefi olduğu 

ortaya konulmuştur6. Ancak son yıllarda sosyal hedefler de kendi içerisinde politik ve kültürel 

olmak üzere iki kategori içerisinde ele alınmaya başlanılmıştır7. Sürdürülebilir kalkınmanın 

temeli ise finansal sürdürülebilirliktir. Kurumsallaşmanın bir unsuru olarak kabul edilen 

sürdürülebilirlik kavramı, özellikle son yıllarda yönetim kurullarının görev ve yetkileri arasında 

ele alınmaya başlanılmıştır. 

 

2. YÖNETİM KURULLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

                                                           
1 Türk Ticaret Kanunu (2020). www.mevzuat.gov.tr, Erişim tarihi: 20 Ocak 2020. 
2 Globalfootprints (2019). www.globalfootprints.org. Erişim tarihi: 20 Ocak 2020. 
3 Wandemberg, JC (2015). Sustainable by Design. Amazon. s. 122. ISBN 978-1516901784. Erişim tarihi: 16 Şubat 

2020. 
4 Shaker, R.R. (2015). "The spatial distribution of development in Europe and its underlying sustainability 

correlations". Applied Geography. Cilt 63, s. 304–314.  
5 UNWCED (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 

http://www.undocuments.net/our-common-future.pdf, Erişim Tarihi: 10.02.2020. 
6 United Nations General Assembly (2005). 2005 World Summit Outcome, Resolution A/60/1, adopted by the General 

Assembly on 15 September 2005. Retrieved on: 2009-02-17. 
7 James, Paul; Magee, Liam (2016). "Domains of Sustainability". A. Farazmand (Ed.). Global Encyclopedia of Public 

Administration, Public Policy, and Governance. Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and 

Governance. Springer. 
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Yönetim kurullarının yasal açıdan devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri Türk 

Ticaret Kanunu Madde 375’e göre maddeler halinde şu şekilde tanımlanmaktadır: 

a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. 

b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi. 

c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal 

planlama için gerekli düzenin kurulması. 

d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları 

ve görevden alınmaları. 

e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve 

yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. 

f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, 

yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula 

sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. 

g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması. 

1978’den bugüne kurumsal yönetişim standartları konusunda çalışmalar yapan, üyeleri genel 

müdürlerden oluşan etkili bir iş örgütü olan Business Roundtable, aralarında Amerika’nın en 

büyükleri olan Amazon, Apple, Pepsi Co., Coca-Cola, IBM, Dell, Exxon Mobile, Ford, General 

Motors, Visa, Walmart gibi markaların da bulunduğu 181 büyük işletmenin CEO’larının imzası 

ile 6 Eylül 2019’da bir bildiri yayınlamıştır8. Bir şirketin amacının ne olması gerektiğiyle ilgili 

bildiri, kurumsal sosyal sorumluluk konusuna geniş yer ayırarak bir şirketin amacının sadece 

hissedarların kazancını artırmak olmadığı, sosyal sorumluluk bilinci ile yatırımların çevresel, 

sosyal ve yönetişim (Environmental, Social and Governance: ESG)  faaliyetlerine bağlı 

istikrarlı bir büyüme sağlamak olduğuna vurgu yapılmıştır9.  

Business roundtable bildirisinde yönetim kurullarının yetki ve sorumlulukları maddeler halinde 

aşağıdaki şekli ile ele alınmıştır: 

- Müşteri beklentilerini değer katarak aşmak, 

- Çalışanlarına yatırım yapmak, 

- Tedarikçilerine açık ve etik davranmak, 

- Toplum ve çevre için sürdürülebilir uygulamaları desteklemek, 

- Hissedarlar için uzun dönemde değer yaratmak. 

 

                                                           
8 Businessroundtable (2020). https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-

a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans, Erişim Tarihi: 13.02.2020. 
9 TİDE (2020). https://www.tide.org.tr/duyuru/780/TONE-AT-THE-TOP-Aralik-2019, Erişim Tarihi: 

15.02.2020 
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Sürdürülebilir uygulamaları desteklemek üzere günümüzde yeniden şekillenen yönetim 

kurulları, yalnızca hissedarların servetini maksimize etmek değil, aynı zamanda toplumsal, 

ekonomik, finansal, çevresel, kültürel, politik sürdürülebilirlik gibi kavramlar ile de gelişmeye 

devam etmektedir. 

 

3. DÜNYA’DA FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile savaşmaya hemen başlanması gerektiği konusunda 

protestoları ile gündeme gelen 17 yaşındaki İsveçli genç aktivist Greta Thunberg "iklim için 

okul grevi" kampanyası ile dünya medyasının ilgisini yoğun şekilde sürdürülebilirlik kavramına 

çekmiştir. 2020 yılına gelindiğinde küresel olarak yatırımcıların dikkati iklim değişikliği 

riskleri ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusuna artan oranda yönelmiştir. İklim 

değişiklikleri konusundaki farkındalık arttıkça, sürdürülebilir finansa olan ilgi de artmıştır.  

Uzmanlar tarafından tanımlanan sürdürülebilir finans, çevresel, sosyal veya yönetişim 

kriterlerini işletme veya yatırım kararlarına entegre eden bir finansal hizmet şeklidir10. Dünyada 

ilk olarak yeşil finans ihraçları ile kendini gösteren kavram, ihraççılar için yeşil finans 

pazarındaki büyüme ve yeşil tahvillerin piyasaya sürülmesi ile güç kazanmıştır. Avrupa Yatırım 

Bankası ve Dünya Bankası tarafından ilk yeşil tahvilin ihraç edildiği 2007 yılından 2018 yılına 

kadar, pazar 160 milyar dolardan fazla büyümüştür. Pazarın dağılımına bakılacak olursa 

yarısından fazlasının ABD, Çin ve Fransa’ya ait olduğu görülmektedir (ABD 42,4 milyar dolar, 

Çin 22,5 milyar dolar, Fransa 22,1 milyar dolar)11. Yeşil tahvillerin hız kazanmasıyla, hem 

hükümet hem de ticari kuruluşlar fırsatları araştırmaya ve sosyal ve sürdürülebilirlik faktörlerini 

dahil ederek tahvil portföylerini çeşitlendirmeye başlamıştır. 2018 yılında yaklaşık 58,8 milyar 

ABD doları sosyal ve sürdürülebilirlik bonosu ihraç edilmiştir. Yatırımcılar giderek “Birleşmiş 

Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni (UN Sustainable Development Goals: SDG) 

etki ölçütü olarak kullanmakta ve sürdürülebilirlik bonolarına daha fazla talep göstermektedir. 

Finansal Sürdürülebilirlik kavramı dünyada teminatlı kredi yükümlülüğü gibi yeni varlık 

sınıfları ile çeşitlenmeye devam etmektedir. Yeşil tahvilin oluşturduğu altyapı ve tecrübeden 

istifade eden yeşil sukuk konusunda ise çalışmalar 2012 yılında başlamış olup, ilk yeşil sukuk 

ihracı Tadau Energy tarafından 2017 yılında gerçekleştirilmiştir12. 

 

                                                           
10 Swiss Sustainable Finance (2020). https://www.sustainablefinance.ch/en/what-is-sustainable-finance-_content-

--1--1055.html, Erişim Tarihi: 16.02.2020 
11 https://yesilekonomi.com/2017de-yesil-tahvil-rekoru-kirildi/, Erişim Tarihi: 16.02.2020 

12 ELA Mehmet (2019). Yeşil Sukuk ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF 

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 26 Sayı 1, 10.18657/yonveek.435303 
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Finansal sürdürülebilirlik ile birlikte ele alınmakta olan yeşil tahvillerin sağlamış olduğu bazı 

faydalar bulunmaktadır13 14:  

- Yatırımcılar, çevresel faydayla birlikte risk ve getiri dengesini sağlayabilmektedir.  

- Yeşil tahviller, yatırımcı tabanının genişlenmesine yardımcı olarak tahvil talebinin 

dalgalanmasını azaltmaktadır. Diğer taraftan al ve tut stratejisi yeşil tahvillerde daha fazla 

uygulanmakta ve böylece ikincil yeşil tahvil piyasalarında dalgalanmanın azalması 

sağlanmaktadır.  

- Risk ölçümü fon kullanımlarının raporlanması sayesinde diğer sabit getirili menkul 

kıymetlere nazaran daha şeffaf olmaktadır.  

- Yeşil tahvil ihracı yoluyla sağlanan fonların gelişmiş bir içsel kurumsal yönetim yapısı 

ile izlenmesi ve raporlanması gerektiğinden yatırımcılara bu gelişmiş yapı ek fayda 

sağlamaktadır.  

- Yeşil tahvil çıkarılarak yeşil projelerin finansmanının sağlanması ihraççı kuruluşun 

tanınırlığına katkıda bulunmaktadır. Böylece ihraççı kuruluş, sorumluluk ve sürdürülebilirlik 

gibi kavramlara değer veren geniş bir yatırımcı kitlesine erişme imkanı elde etmektedir. 

 

Paris Anlaşması sonrasında OECD ve Avrupa Komisyonu’nun uygulamaları ile yatırımcılar, 

şirketlerden düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi benimsemelerini istemektedir. Kasım 

2008’de Dünya Bankası tarafından ilk yeşil bono ihraç edilmesinden sonra 10 yılda 13 milyar 

dolar büyüklüğünde 20 farklı para birimi üzerinden 150 bono ihracı gerçekleştirilmiştir15. 

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa Birliği, Yeni Zelanda, Japonya ve 

Avustralya’daki faaliyetleri kapsayan Küresel Sürdürülebilir Yatırım Birliği (GSIA) 2018 

raporuna göre sürdürülebilir varlıklara yatırım toplamı 2016’ya göre %34 artış kaydederek 30,7 

milyar dolar büyüklüğe ulaşmıştır16. 

Finansal sürdürülebilirlik ile ilgili olarak yapılan önemli çalışmalardan birisi 2003 yılında 

hayata geçirilen Ekvator Prensipleridir (EPFI). Bu prensipler, finansal kurumlar tarafından 

yatırım projelerinde çevresel ve sosyal riskleri belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek için 

benimsenmesi önerilen bir risk yönetim çerçevesidir17. Çerçeve düzenlemenin altına imza atmış 

kuruluşlar 10 madde halinde yayınlanmış olan aşağıdaki prensiplere uymayı taahhüt ederler18: 

                                                           
13 Duru, U. ve Anthony N. (2016). Why Africa Needs Green Bonds, Africa Economic Brief, 7(2): 1-7. 
14 OECD (2015). Green Bonds Mobilising the Debt Capital Markets for a Low Carbon Transition, OECD 

Report, Erişim Tarihi: 20.09.2019. 

https://www.oecd.org/environment/cc/Green%20bonds%20PP%20%5Bf3%5D%20%5Blr%5D.pdf 
15 Worldbank (2020). https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2019/03/18/10-years-of-green-

bonds-creating-the-blueprint-for-sustainability-across-capital-markets, Erişim Tarihi: 16.02.2020 
16 GSI Allience (2020). http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/06/GSIR_Review2018F.pdf, 

Erişim Tarihi: 17.02.2020 
17 Equator Principles (2020). https://equator-principles.com/about/, Erişim Tarihi: 18.02.2020 
18 Equator Principles (2020). https://equator-principles.com/wp-content/uploads/2020/01/The-Equator-

Principles-July-2020.pdf, Erişim Tarihi: 19.02.2020 
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- İnceleme ve Sınıflandırma: Bir proje finansman için önerildiğinde, proje insan ile ilgili 

olanlar da dahil olmak üzere potansiyel çevresel ve sosyal riskler ve etkiler, haklar, iklim 

değişikliği ve biyolojik çeşitlilik yönünden de incelenir. 

- Çevresel ve Sosyal Değerlendirme: Önerilen müşteri projesi ile sosyal ve çevre ile ilgili 

risk ve etki değerlendirmesine tabi tutulur. 

- Uygulanabilir Çevresel ve Sosyal Standartlar: Proje değerlendirme süreci öncelikle 

ilgili ülkenin çevresel ve sosyal konulara ilişkin kanun, düzenleme ve izinlerini içermelidir. 

- Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ve Ekvator Prensipleri Hareket Planı: Proje 

önerisini yapan müşteri tarafından proje süresince ortaya çıkacak sorunları ele almak ve geçerli 

standartlara uymak amacıyla bir çevresel ve sosyal yönetim planı hazırlanacaktır. 

- Paydaş Katılımı: Toplum üzerinde negatif etki yaratma potansiyeli bulunan projelerde 

proje önerisini yapan müşteri, ilgili danışmanlık ve katılım süreçlerini de yönetecektir. 

- Şikayet Mekanizması: Projenin çevresel ve sosyal performansı ile ilgili bundan etkilenen 

topluluklar ve işçilerin endişeleri ve şikayetleri hızlı, ücretsiz ve şeffaf şekilde çözümlenecektir. 

- Bağımsız Değerleme: Bağımsız sosyal ve çevre değerlendirme danışmanı ekvator 

prensiplerinde çizilen standartlar ile önerilen projenin çevresel ve sosyal etkileri arasında sapma 

olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapacaktır. 

- Sözleşmeler: Projeye ilişkin sözleşmeler düzenlemelere uyum yönünden 

değerlendirilerek uyumun sağlanmasına ilişkin gerekli tedbirler alınmalıdır. 

- Bağımsız Gözetim ve Raporlama: Finansal kapanış sonrası ve süresinde Ekvator 

Prensiplerine uyum ile ilgili bağımsız izleme ve raporlama gerekmektedir. Bu nedenle projeyi 

öneren müşteriden raporlama ve doğrulama için kalifiye ve deneyimli harici uzmanları 

bulundurması istenebilecektir. 

- Raporlama ve Şeffaflık: Proje önerisi yapan müşteri insan hakları ve iklim değişikliği 

risk ve etkilerini içeren çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi raporunun özetini internet 

üzerinden erişilebilir şekilde hazırlamalıdır.  

Yukarıda detayları verilmiş olan Ekvator Prensipleri dışında finansal sürdürülebilirlik ile ilgili 

yapılmış olan en son çalışma Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifi (UNEP 

FI)’ne aittir. Bu çalışmayla, 22 ve 23 Eylül 2019 tarihlerinde New York'ta yıllık Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulunda 47 ülkeden 47 trilyondan fazla varlığı temsil eden 49 ülkeden 130 

banka tarafından “Sorumlu Bankacılık İlkeleri” başlatılmıştır19.  

 

                                                           
19 UNEP FI (2020). https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/, Erişim Tarihi: 20.02.2020. 
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Kabul edilmiş olan bu ilkeler aşağıdaki 6 ana başlıkta toplanmaktadır20: 

- Uyumlandırma: İş stratejileri, Paris iklim sözleşmesi ve ilgili ulusal ve bölgesel 

çerçeveler ile uyumlu olarak, birey ve toplumun ihtiyaç ve amaçları ile tutarlı olacak ve katkı 

sağlayacak şekilde uyumlandırmak. 

- Etki ve Hedef Belirleme: Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan insanlara ve çevreye 

karşı riskleri yöneterek ürün ve hizmetlerin olumsuz etkisini azaltmak.  

- Müşteriler: Bugün ve gelecek nesillerin refahını arttırmak ve sürdürülebilirliği teşvik 

etmek için müşteriler ile sorumluluk bilinci ile çalışmak. 

- Paydaşlar: Toplumsal hedeflere ulaşmak için proaktif ve sorumlu bir şekilde ilgili 

paydaşlarla birlikte çalışmak. 

- Yönetişim ve Kültür: Bu ilkelere bağlı kalınarak, etkili yönetişim ve sorumlu bankacılık 

kültürüne uygulamak. 

- Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Bu ilkelerin bireysel ve toplu olarak uygulanması 

periyodik olarak gözden geçirilecek, olumlu ve olumsuz etkiler hakkında şeffaf ve hesap 

verebilir olmak. 

 

4. TÜRKİYE’DE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Ülkemizde şirketlerde sürdürülebilirliğe ilişkin olarak ilk çalışma, borsamız tarafından sermaye 

piyasası araçları Borsa İstanbul’da işlem gören veya işlem görme potansiyeli bulunan tüm 

şirketlere yönelik olarak, 5 Kasım 2014 tarihinde yayınlanan “Şirketler İçin Sürdürülebilirlik 

Rehberi” ile ortaya konulmuştur21. 

Sürdürülebilir büyümenin finansmanında kullanılmak üzere uluslararası tahvil piyasalarına 

ihraç edilen kıymetlere Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil (Green Bond) adı verilmektedir. Türkiye’de 

2016 yılında TSKB tarafından gerçekleştirilen 300 milyon dolarlık ilk yeşil tahvil ihracına 4 

Milyar dolar talep alınmış, tahvil ihracından sağlanan fonla, iklim değişikliğine çözüm üreten 

yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımları ile toplumsal faydaya yönelik sağlık ve 

eğitim gibi alanlardaki projeler fonlanmıştır. Daha sonra 31 Aralık 2017’de YDA İnşaat 400 

milyon TL’lik yeşil tahvil ihracı gerçekleştirmiştir22. 2018 yılında Rönesans Sağlık Yatırım’ın  

“Kamu Özel İşbirliği” kapsamında hayata geçirdiği Elazığ Şehir Hastanesi için, tamamı 

yabancı yatırımcılardan oluşan yatırımcı grubundan yeşil bono ihracı yoluyla 288 milyon euro 

tutarında finansman sağlanmıştır. 

                                                           
20 UNEP FI (2020). https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/FINAL-PRB-Signature-

Document-2-Interactive-22-07-19.pdf, Erişim Tarihi: 15.02.2020. 
21 BIST (2020). https://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/surdurulebilirlik-rehberi.pdf, Erişim Tarihi: 

19.02.2020. 

 
22 YDA İnşaat Faaliyet Raporu (2017). https://www.yda.com.tr/wp-content/uploads/2018/04/YDA-ikinci-Taraf-

Gorus-Raporu-24-11-2017.pdf, Erişim Tarihi: 21.02.2020. 
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Tablo 1. Türkiye’de Yeşil Tahvil İhraçları 

İhraç Yılı  İhraççı   İhraç Tutarı 

2016    TSKB    300 milyon USD 

2017   YDA İnşaat   400 milyon TL 

2018   Rönesans Sağlık  288 milyon EUR 

2019   Garanti BBVA  50 milyon USD 

2020   Yapı Kredi   50 milyon USD 

 

2017 yılında “Birleşmiş Milletler Global Compact Network Türkiye” tarafından finansman 

kuruluşlarının kredilendirme politikalarına sürdürülebilirlik ölçütlerini yerleştirmek amacıyla 

“Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi” Akbank, Garanti Bankası, ING Bank, İş Bankası, 

Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Yapı Kredi  tarafından imzalanmıştır. Kredi 

değerlendirme süreçlerinde finansal, teknik veya ekonomik konular dikkate alındığı gibi 

çevresel ve sosyal etki başlıklarının da değerlendirilmesi ve yönetim kararına bağlanması 

amacını taşıyan bildirge Aralık 2018 tarihinde itibarıyla güncellenmiş olup, bankaların çevresel 

ve sosyal etkisini değerlendirecekleri yatırım tutarı limiti 50 milyon dolardan 20 milyon dolara 

indirilmiştir. Ayrıca, yeni düzenleme ile bildiri altında imzası bulunan bankalar görev 

tanımında çevresel ve sosyal unsurların olduğu en az bir personel istihdam edeceklerini de 

taahhüt etmişlerdir23. 

22 Eylül 2019 tarihinde imzalanan Birleşmiş Milletler “Sorumlu Bankacılık İlkeleri”ni 

uygulamayı taahhüt eden 49 ülkeden 130 banka arasında Türkiye’den ikisi yatırım  (Türkiye 

Kalkınma Yatırım Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), dördü mevduat bankası (ING, 

Garanti BBVA, ING, Yapı Kredi ve Şekerbank) bulunmaktadır. Bu bankalardan ING ayrıca 

Ekvator Prensipleri’ne uymayı da taahhüt etmektedir. 

Bankacılık kesimi daha önce geleneksel olarak kredi, likidite, piyasa gibi temel risk türlerine 

odaklanırken ilk defa 2019’da imzalanan ilkeler ile sürdürülebilirliğe ilişkin iklim, sosyal ve 

ekonomik refahı tehdit eden riskler de değerlendirmeye alınmıştır. İlkeler yalnızca risk için 

değil, geleceğe dönük kredi politikalarının yeşil ve yenilenebilir enerji, finansal 

sürdürülebilirlik, sosyal fayda içerenlere pozitif ayrımcılık yapacak şekilde şekillenmesinin de 

önünü açmıştır.  

 

                                                           
23 UN Global Compact (2020). https://www.globalcompactturkiye.org/wp-

content/uploads/2019/04/GCTR_S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir-Finansman-

Bildirgesi_G%C3%BCncelleme_2018.pdf, Erişim Tarihi: 21.02.2020. 
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SONUÇ 

Çevre ve insana zarar veren petrol türevi atık ve yakıtların ortaya çıkardığı olumsuz etkileri 

azaltabilmek amacıyla son yıllarda tüm dünyada yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik önem 

kazanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın temel koşulu da finansal sürdürülebilirliktir. Ancak 

finansal sürdürülebilirlik yeşil tahviller ile özdeşleşmiş olsa da aslında yalnızca kar odaklı 

olmak dışında ekonomik, sosyal ve çevresel her konuda finansal karar vermede iyi ve faydalı 

olan faktörlerin de göz önünde bulundurulması anlamına gelmektedir. Finansal 

sürdürülebilirlik için kullanılabilecek uluslararası düzeyde pek çok düzenleme bulunmakta olup 

Türk bankacılık sistemi, sistemde bulunan 53 banka içerisinde 7 banka ile bu normları kabul 

ettiğini beyan etmektedir. Uluslararası yatırımcıların tahvil yatırımlarında artık önemli bir 

tercih unsuru olan bu normlara uygun hareket etme konusunda Türk bankalarının daha istekli 

davranması gerektiği düşünülmektedir. Bununla birlikte 53 banka içerisinde yer alan %5 paya 

sahip 6 katılım bankasının da yapısına çok uygun bir ürün olan yeşil sukuk’un 2017 ve 2018’de 

Malezya ve Endonezya’da gerçekleştirilenlere paralel olarak hukuki altyapının da bir an evvel 

tesis edilmesini müteakiben ihraçlara başlanılması gerekmektedir. 
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TÜRKİYENİN ULUSLARASI EKONOMİ KURULUŞLARIYLA İLİŞKİLERİ: İMF 

İNCELENMESİ 

Sergen GÜRSOY 

  Akdeniz Üniversitesi, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Sosyal 

Politika ve Çalışma İlişkileri Doktora Programı 

Dr. Öğr. Üyesi Ayten YAĞMUR 

  Akdeniz Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 

ÖZET 

Türkiye; stratejik, jeopolitik, coğrafik ve ekonomik anlamda dünya üzerinde önemli bir noktada 

bulunduğu için uluslararası kuruluşlarla olan ilişkileri büyük önem arz etmektedir. Önemli 

uluslararası kuruluşlarca (OECD,WTO, IMF gibi) kurucu üye kabul edilen Türkiye, bu noktada 

sadece Avrupa Birliği’ne girme konusunda belirli sorunlar yaşamıştır. Zaman zaman bu 

durumda da ortaya alternatif örgüt düşüncesi ortaya çıkmıştır. 

Çalışmanın amacı; Türkiye’nin bağlantılı olduğu uluslararası ekonomi kuruluşları (Ekonomik 

İş birliği ve Kalkınma Örgütü, G-20 topluluğu, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Dünya Ticaret 

Örgütü, Uluslararası Para Fonu) ile kurduğu ilişkiler ve özellikle Uluslararası Para Fonu (İMF) 

ile bağlantılarını ve Türkiye ekonomisine etkilerini derleme bir çalışma şeklinde ortaya 

koymaktır.  

Bu çalışmada öncelikli olarak Türkiye ve üye olduğu uluslararası ekonomi kuruluşlarıyla 

(özellikle Uluslararası Para Fonu) olan bağlantıları ve etkileri ortaya konulacaktır. İkincil 

veriler ve istatistik verileri kullanılarak ele alınan bu çalışmada, uluslararası ekonomi 

kuruluşlarının ve özellikle IMF’nin Türkiye ekonomisine olumlu-olumsuz etkisi üzerinde 

durulacaktır. 

Çalışmanın sonucunda; İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya üzerinde artan entegrasyonlar 

içerisinde ülkemiz, uluslararası kuruluşlar nezdinde önemli bir noktaya yerleşmiştir. Bu 

bütünleşmeler, 2000 yılı sonrasında IMF ile borç ilişkilerinin artması ve ilerleyen süreçte bu 

borç yükümlülüğünün yerine getirilmesi dolayısıyla daha bağımsız ve yere sağlam basan bir 

Türkiye halini almış bulunmakta, ancak bu durum hala dünya ekonomisinde söz sahibi olmada 

tam olarak yeterli olmamaktadır. Bu sebeple çalışmanın sonucunda, Türkiye’nin uluslararası 

ekonomi kuruluşlarıyla olan ilişkilerini iyi okumak, yeni çalışmalar için önemli olabilmekte ve 

tavsiye ve öneriler sunulabilmesi için ön çalışma niteliği taşıyabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ekonomi Kuruluşları, Avrupa Birliği, IMF 
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1. GİRİŞ 

İnsanlık tarihi başlangıcından itibaren insanlar, etken ve edilgen varlıklar olması dolayısıyla 

birbirleriyle etkileşim halindedir. İnsanlar yaşamlarını idame ettirmek adına birbirleriyle 

bütünleşmiş, ilişki içine girmişlerdir. Dolayısıyla ülkeler de birlik ve bütünleşme çerçevesinde 

birbirlerine etkileme kapasitesine sahip olmuştur. Özellikle 1929 krizi ve İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında bütünleşen ülkeler, birlik halinde kendi çıkarlarını sağlamak amacıyla hareket 

etmiştir. Uluslararası kuruluşlar, küreselleşen dünya ortamı içerisinde çok önemli işlevleri 

yerine getirmeyi amaçlamıştır.  Uluslararası kuruluşların ortaya çıkış nedenleri sırasıyla; 

güvenlik sorunları, ekonomik çıkarlar, sosyal etkenler, bütünleşik sorunların artması, insan 

haklarına ve demokratikleşmeye yönelik sorunlar, uluslararası hukuktan doğan sorunlar ve 

küreselleşmenin etkilemesi gibi ana başlıklara dayandırmak mümkündür (Baharçiçek, 

2015:229). Uluslararası örgütler, birçok ulus devletlerin sorunlarına çözüm arama düşüncesiyle 

yola çıkmıştır. Bu makalede ülkelerin, ekonomik çıkarları nedeniyle birleşme/bütünleşme 

kavramları ve bu kurumların Türkiye’ye etkileri ele alınmaktadır. Ekonomi bazlı bakıldığında 

küreselleşme sürecinde yaşanan teknolojik gelişmeler, bilgi ekonomisinin tüm dünyaya belirli 

seviyelerde yaygınlaşması, ürünleri ticaretin ve sermayenin dönüşümündeki kısıtlamaların 

kaldırıldığı liberal politikalar belirleyici rol oynamıştır (Karluk-Tonus, 2013:93). Ekonomik 

çıkar taşıyan birlikler, özellikle 1929 krizi ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında önem 

kazanmıştır. Yaşanılan kriz ve İkinci Dünya savaşıyla birlikte, her anlamda olduğu gibi 

ekonomik anlamda da çöküş yaşayan Avrupa Birliği, rekabetin önem kazandığı ekonomik 

konjonktürde söz sahibi olmak için birlikler kurmayı hedeflemişlerdir. Ancak buna yönelik 

genellikle kurucu ve üye ülkeler nezdinde hareket etmişlerdir. 

Türkiye İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde bir yandan Batılı birliklerle mevcut bağlarını 

güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan o ülkelere yönelik ekonomik, siyasi ve kültürel nitelikli 

entegrasyonlarda rol üstlenmiştir (Akgün, 2009:1). Türkiye’de özellikle 1980 yılı sonrasında 

bulunduğu konum itibariyle siyasi, ekonomik ve askeri gelişmeler, ülkenin odak noktası haline 

gelmiştir. Türkiye, içinde bulunduğu stratejik ve coğrafik konum itibariyle dünya üzerinde 

hayati bir noktadadır ve dolayısıyla bu durum uluslararası iş birliğini kaçınılmaz hale 

getirmiştir.  

Çalışmanın amacı, Türkiye’nin iş birlik içerisinde olduğu uluslararası ekonomi kuruluşları 

(Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü, G-20 topluluğu, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, 

Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu) içerisindeki ilişkileri ve özellikle Uluslararası 

Para Fonu (İMF) ile bağlantılarını ve Türkiye ekonomisine etkilerini derleme bir çalışma 

şeklinde ortaya koymaktır. Öncelikli olarak Türkiye ve üye olduğu uluslararası ekonomi 

kuruluşlarıyla bağlantılarını ve etkilerini açıklayıp özellikle Uluslararası Para Fonu ile 

etkileşimler açıklanacaktır. İkincil veriler kullanılarak ele alınan bu çalışmada, uluslararası 

ekonomi kuruluşlarının ve özellikle IMF’nin Türkiye ekonomisine olumlu-olumsuz etkisi 

üzerinde durulacaktır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Uluslararası Kuruluşlar 

Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasından, günümüze kadar olan dönem aralığında devletler 

birçok etkenlerden dolayı (siyasi, ekonomik, sosyal vb.) birbirleriyle etkileşim haline 

girmişlerdir. Bu etkileşimle birlikte ülkeler arası bütünleşmeler ve birleşmeler meydana gelmiş 

ve ‘uluslararası kuruluşlar’ kavramı ortaya çıkmıştır. Uluslararası kuruluşlar devletler arasında 

kurulan üst kuruluş kavramı ve üyeleri sadece o devletler olan örgütleri tanımlamak için 

kullanılmaktadır. Sonuç olarak uluslararası kuruluşlar devlet değillerdir, fakat devletlerin 

bütünleşmesiyle kurulmuşlardır ve kurucu devletlerin çıkarlarını sağlamak üzere uluslararası 

hukuka uygun çalışan birimlerdir (Arı, 2013). Güçlü devletler, uluslararası kuruluşların tutum 

ve davranışları üzerinde etkilidirler. ABD, Almanya, Japonya gibi dünya ekonomisinde söz 

sahibi devletlerin bu örgütlerdeki sermaye payları büyüktür ve karar verme imkanları daha 

yüksektir (Baharçiçek, 2015:237). 

Uluslararası kuruluşlar, ülkelerin kendi başlarına yetemedikleri sorunlara ve problemlere karşı, 

birçok ülkenin bütünleşerek çözüm üretme mücadelesi yoludur. Bu sorunlar; ekonomi, 

teknoloji, bilim, sosyal politika, teknolojik gelişim, ülkelerarası sorunlar gibi ülkelerin iç 

ve/veya dış sorunlarını kapsamaktadır. Küreselleşen dünya konjonktüründe ülkeler birbirleriyle 

her anlamda etkileşim halindedir. Küreselleşen dünya sisteminde, ülkelerin karşılaşabileceği 

herhangi bir problem ile diğer ülkeler, etkileşim halinde olduğu ülkeyle ilişkilerinden dolayı 

etkilenen taraf olacaktır. Yani bu sorun ülkeler arası bağımlılık arz ederek sadece içinde 

bulunduğu ülkece değil etkileşim halindeki ülkeyi de etkileyecektir. Dolayısıyla ülkeler 

karşılaşacağı sorunlara karşı uluslararası kuruluşlar düzeyinde birlik halinde olacaktır. 

Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra devletler ekonomik çıkarlarını sağlamanın yolunu, iş 

birliği yapmaktan geçtiğini belirlemişlerdir. Buna yönelik ekonomik kuruluşları kurmuşlardır. 

Birçok devlet ekonomik kalkınmayı ve refahı, uluslararası kuruluşlar nezdinde sağlanmasını 

öngörmüştür (Holsti, 1992:103 aktaran Baharçiçek). Yani bu durum, İkinci Dünya Savaşıyla 

birlikte çökmüş bir Avrupa ekonomisini, dünya ekonomik konjonktüründe söz sahibi yapmak 

için savaştan ziyade barışın ve birleşmenin, ülkelerarası ekonomiyi üst seviyeye yükselttiğini 

ortaya çıkarmıştır. 

2.2. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Türkiye ile İlişkisi 

İkinci Dünya Savaşı sonrası çökmüş bir ekonomik yapıda olan Batı ülkelerinin, dünya ekonomi 

konjonktüründe söz sahibi olması için öncelikli olarak Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 

kurulmuş ve görevini tamamladıktan sonra 14 Aralık 1960 tarihinde Paris’te imzalanan 

anlaşmayla İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü onun yerine geçmiştir. İktisadi İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü (OECD), demokratik yapıya ve liberal piyasa ekonomisine sahip otuz beş 

ülkenin dünya üzerinde ekonomik, sosyal ve yönetim sorunlarını çözmek ve bu durumdan fayda 

sağlamak üzere ortaklaşa çalıştıkları bir formdur” (ÇSGB, 2014:3). Ekonomi konular ve 
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sorunlar itibariyle birleşmiş, devletlerarası istişare kuruluşudur. Örgüt, dünya ekonomisinde 

güncel gelişmeleri inceleyip analiz edip üye olduğu ülkelere tavsiyede bulunmaktadır. 

OECD’nin amaçları1; 

 Ekonomik kalkınma, sürdürülebilir mali istikrar, yatırım ve ticaret, inovasyon, 

girişimcilik gibi alanlarda işbirliği yoluyla refahın gerçekleştirilmesinde hükümetlere yardımcı 

olmak, 

 Ekonomik ve sosyal gelişme nezdinde çevre korunmasını da sağlamak , 

 Herkes için uygun iş imkânı yaratılması ve sosyal eşitlik ile etkin ve katılımcı, sağlıklı 

bir yönetişim sisteminin gerçekleştirilmesi, 

 Yaşanan gelişmeleri takip etmek ve sorunları anlamak ve bunlara yönelik çözüm 

önerilerini hükümete sunmaktır. 

Türkiye, OECD’nin yirmi kurucu üye ülkelerinden biridir. Daimî temsilciliğimiz: 1961 

yılından önce OEEC nezdinde var olmaktayken sonraki aşamada 1961’den itibaren de 

OECD’de faaliyet göstermektedir. Daimi Temsilciliğimiz personelleri Dışişleri Bakanlığı 

dışında Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine 

Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kadrolarından oluşmaktadır (ÇSGB, 

2014:11).  

Türkiye OECD ile özellikle ekonomi başta olmak üzere istihdam, vergi, göç gibi konularda sıkı 

işbirliği içerisindedir. OECD tarafından, Türkiye için ekonomik anlamda birçok bilgi, analiz ve 

öneriler paylaşılmaktadır.  Türkiye, 2015 yılında üstlendiği G20 Dönem Başkanlığı süresince 

OECD ile yakın işbirliği ve etkileşim içinde çalışmıştır. 

2.3. G-20 Topluluğu ve Türkiye ile İlişkisi 

1929 krizi ve İkinci Dünya Savaşı sonrası ülkeler çöken Avrupa ekonomisini ayaklandırma ve 

kalkındırma adına, kolektif faaliyetlerde bulunmuşlardır. Ülkeler ekonomik birleşme adı altında 

yaşandığı sorunları giderecek çözüm arayışlarına gitmişlerdir. 

1990 yılı sonrasında, küresel finans krizlerinin artmasıyla ve Asya kriziyle birlikte gelinen son 

aşamada sistem sorgulanmaya başlanmış, G-7’nin değeri düşmüş, karar ve etki mekanizması 

daha küresel yapıdaki topluluk olan G-20 kurulmuştur. G-20, 1999 yılı ile birlikte dünya 

ekonomisinde temel konuların konuşulması amacıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Guvernörleri tarafından kurulmuş bir guruptur (Apak- 

Yılmaz, 2010:14). 1997 yılında Asya mali krizi sonrasında ortaya çıkan G-20, daha geniş bir 

kitle, etkileşme/bütünleşme alanı çerçevesinde toplanmaktadır. Batı ülkelerinin pazarlarında 

kriz yaşanması, 2008-2009 küresel ekonomik krizine aşamalı bir uluslararası karşılık verilmesi 

gerekliliği, G-20’nin önemini ortaya çıkarmıştır (Ünay, 2015:8). Dolayısıyla G-20’nin etkin bir 

topluluk hali alması 2008-2009 kriziyle birlikte gelişmiştir. 

                                                           
1 http://www.mfa.gov.tr/iktisadi-isbirligi_ve-gelisme-teskilati-_oecd_.tr.mfa  
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G-20 topluluğu, ekonomi başta olmak üzere enerji, gıda, güvenlik, sürdürebilirlik, kalkınma, 

yatırım, istihdam ve iklim değişikliği konularındaki sorunlara karşı önemli projeler ve 

uygulamalarda bulunmaktadır. G-20 zirvesinin, dünya ekonomisinin %90’nına yakınını temsil 

etmesi ve her üyenin eşit oy hakkı olması dolayısıyla etkin, katılımcı ve adil bir topluluk olduğu 

görülmektedir. Bu topluluk G-7 ile kıyasla elit ülke anlayışının daha düşük olduğu birçok 

ülkelerin yaşadığı sorunlara karşı daha katılımcı ve daha geniş bir uygulama ve etki alanı 

bulmasıdır. Ayrıca dünya gündeminin gelişmiş ülkelerce belirlenmesinin önü kesilmiş, 

gelişmekte olan ülkeler dünya gündeminde söz sahibi olmuştur. Türkiye başta olmak üzere 

gelişmekte olan ülkeler görünürlüklerini ve etkinliklerini arttırmıştır. Burada temel nokta, 

dünyanın beşten büyük olduğunu ve gelişmekte olan ülkelerinde dünya gündeminde söz hakkı 

olduğu ortaya çıkmasıdır. 

G-20 topluluğuna üyeler belirlenirken ekonomi, nüfus, stratejik önem gibi konular ön plana 

alınmıştır. Dolayısıyla Türkiye G-20 topluluğunda önemli bir noktadadır. Yükselen bir güç 

olarak coğrafi ve stratejik konumu önemli olan Türkiye, G-20’yi katılımcı bir platform olarak 

benimsemiştir (Ünay, 2015: 8). Türkiye’nin son on yılda stratejik öneminden dolayı bölgeler 

arası artan ilişkileri en gelişmiş yirmi ekonominin içerisine girmesini sağlamış ve ülke önemini 

ve değerini üst seviyeye çıkarmıştır. “2002 yılında 184 Milyar Dolar ile 25. Sırada bulunan 

Türkiye 14 yılda tam 4 kat büyümüştür. Bu hamle ile yıllara göre değişen sıralamalarda, 766 

milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasılası ile 17. Sıraya kadar yükselebilmiştir2. Türkiye’nin G-

20 topluluğuna dahil edilmesi, son on yılda ekonomik atılımı gerçekleştirmiş olması, bölgeler 

arası stratejik önemi olması, nüfusun önemli bir oran oluşturması dolayısıyla sürpriz 

olmamıştır.  

2015 yılında Türkiye, Antalya’da G-20 zirvesine başkanlık etmiştir. 2015 yılı Türkiye Dönem 

Başkanlığında, daha önceki dönem başkanlıklarının gündemlerini geliştirerek G-20 sürekliliği 

temin edecek biçimde kapsayıcı ve sağlam, büyüme için kararlı ortak eylemlerin hayata 

geçirilmesini sağlayacak yeni unsurları ortaya konulmuştur.  

2015 gündeminin üç ana konu başlığı şunlardır3;  

i. Küresel İyileşmenin Güçlendirilmesi ve Ekonomi Potansiyelin Arttırılması 

ii. Dayanıklılığın Artırılması 

iii. Sürdürebilirliğin Desteklenmesi 

Türkiye başkanlığında gerçekleşen G-20 zirvesinin alt konu başlıkları; Makro ekonomik 

politikarda işbirliği, yatırım ve destek, istihdam olanakları, ticaret, finansal ve mali 

düzenlemeler, ülke kalkınması, enerji ve çevre sorunları olarak belirlenmiştir. Konuşulan en 

önemli konulardan biri de kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke ekonomisine etkisi 

olmuştur. Türkiye, kredi derecelendirme kuruluşlarının tutumlarından dolayı olumsuz 

etkilenmiş, bu durum faiz oranlarının yükselmesinde etkili olmuştur. Türkiye’nin G-20 dönem 

                                                           
2 https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 
3 http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/05/2015-TURKEY-G-20-PRESIDENCY-FINALTR.pdf  
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başkanlığında konuşulan mali konu başlıklarından biri de bu durum olmuştur. Batılı ve ABD’li 

kredi derecelendirme kuruluşlarının dünya ekonomi sistemindeki yanlı ve gayrimeşru tutumları 

olmuştur (Ünay, 2015: 22).  

2.4. Dünya Bankası Grubu ve Türkiye ile İlişkisi 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında tahrip olmuş Avrupa ekonomilerini ayağa kaldırmak amacıyla 

Bretton Woods Konferansı’nda alınan kararlarla birçok örgüt ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri 

de Dünya Bankası Grubu’dur. Dünya Bankası, savaş dönemiyle tahrip olmuş gerek Avrupa 

ekonomisi için gerekse Avrupa’nın imarı için alt yapı yatırımları yapmıştır. Ana hedefi, 

çöküntü halindeki Avrupa ekonomisini yeniden yapılandırma ve kalkındırma olmuştur. 188 

üyesi bulundan Dünya Bankası, birçok alt kurumu olan çatı bir isim niteliğindedir. 

Dünya Bankasının Görevleri; Dünya Bankası, ekonomi başta olmak üzere ülkelerin belirli 

sektörlerde yenilik yapmalarını veya belirli projeleri uygulamalarını (eğitim, sağlık, çevre 

koruma, barınma vb.) sağlamak üzere destek vererek, uzun vadeli ülke ekonomik kalkınmasını 

ve yoksulluğun azaltılmasını teşvik etmektedir. Dünya Bankası’nın desteği ülkeler için 

genellikle uzun vadeli ve mali konuları hem üye ülkelerin katkılarıyla hem de tahviller yolu ile 

yapılmaktadır4.  

Dünya Bankası özellikle 2000 yılı sonrasında kalkınma planlarıyla birlikte, Türkiye’nin 

büyüme potansiyelini reele dönüştürmek için hükümetle iş birliği yapmış ve tavsiyelerde 

bulunmuştur. Dünya Bankası’nın Türkiye’yle olan ilişkilerindeki aracı olan sorumlu temel 

kurum, Hazine Müsteşarlığı olmuştur.  

Dünya Bankasının hazırladığı raporlar Türkiye Hükümeti açısından önem arz etmiş ve iş 

birliğinin Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planlarında sürdürüldüğü belirtilmiştir. Dokuzuncu 

Kalkınma Planı döneminde ülkemiz rekabet gücü ve iş ortamının iyileştirilmesi konularında 

ilerleme kaydetmiştir. “Dünya Ekonomik Forumunun küresel rekabet gücü endeksine göre 

2007 yılında 131 ülke arasında 53’üncü sırada yer alan Türkiye, 2012 yılında 144 ülke arasında 

43’üncü sıraya yükselmiştir. Dünya Bankasının (DB) iş yapma kolaylığı endeksinde ise 2006 

yılında 155 ülke arasında 84’üncü sırada iken, 2012 yılında 183 ülke arasında 71’inci sıraya 

yükselmiştir” (OBYKP). Dünya Bankası Türkiye ölçeğinde; çocuk bakımı, temel eğitim, enerji, 

KOBİ destekleri ve yatırımlar, istihdam olanakları ve iş güvenliği vb. konularda tavsiyelerde 

bulunmuş buna yönelik raporlar sunmuştur. Özellikle 2000 yılı sonrası dönemde ülke Gayrisafi 

Yurtiçi Hasılası (GSYH) ve kişi başına düşen gelirin büyük oranda artmasıyla birlikte, Türkiye 

dünyanın en büyük ekonomilerinde 17. sıraya yerleşmiş ve Dünya Bankası Grubu verilerine 

göre dünya ekonomi konjonktüründe önemli bir yer edinmiştir. “Türkiye’nin 2000 yılından bu 

yana kaydettiği performans oldukça etkileyici olduğu görülmüştür. Bu duruma etken olarak, 

istihdam ve gelirlerin artmasını sağlayan ve Türkiye’yi bir üst-orta gelirli ülke haline getiren 

makroekonomik, mali istikrar ve sürdürülebilirlik politikaları yatmaktadır5. 

                                                           
4 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/tur/imfwbt.pdf  
5 http://www.worldbank.org/tr/country/turkey  
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2.5. Avrupa Birliği ve Türkiye  

Önceki birliklerde de olduğu gibi Avrupa Birliği, o dönemki adıyla Avrupa Ekonomi 

Topluluğu’nun çıkış amacı; İkinci Dünya Savaşı sonucu çöküş yaşayan Avrupa ekonomisini 

yeniden canlandırıp ayağa kaldırmak olmuştur. Bu nedenle ülkeler iş birliğine gitmiş; İtalya, 

Belçika, Fransa, Lüksemburg, Batı Almanya, Hollanda gibi ülkeler Roma Antlaşması 

imzalamışlardır. Bu birlik, 1929 krizi ve İkinci Dünya Savaşı sonrası olumsuz etkilenen ülke 

ekonomilerini, serbest ticaret yoluyla yeniden dünya ekonomisinde söz sahibi olmayı 

amaçlamıştır. Bu tarihsel gelişim sürecinin arka planında, taraf ülkelerin benzer ekonomik 

yapılara sahip olmaları yatmaktaydı. Geçerli ve uluslar üstü bağlayıcılığı olan bu anlaşmalarla 

birlikte ticari engeller kaldırılarak tarafların birbirlerine karşı eşit işlem uygulamaları 

sağlanmaktaydı (Gümrükçü, 2002:83). Birliğin sağlanması için ilk olarak Avrupa Kömür ve 

Çelik Topluluğu kurulmuş, ilerleyen yıllarda da Roman Antlaşmasıyla birlikte Avrupa 

Ekonomi Topluluğu meydana gelmiştir. AET'nin amacı, ticari malların ve hizmetlerin, 

işgücünün, yatırım ve sermayenin serbest dolaşım sağladığı ortak pazarın kurulması ve 

nihayetinde siyasi bütünlüğe gidilmesiydi6.  

Türkiye, 31 Temmuz 1959 yılında AET ile ortaklık görüşmeleri için başvuruda bulunmuştur. 

Başvuru ile ülkenin milli kapital düşüncesiyle gelişmiş ülke ekonomilerine yetişme fırsatı 

sunacağı düşünülmektedir. Daha sonra 1963 yılında Türkiye ile AET arasında ortaklık amacıyla 

Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Antlaşmanın metninde yazan amaca göre; “Anlaşma'nın 

amacı; Türkiye ekonomisinin kalkınmasını ve Türk halkının sosyal yaşam kalitesinin 

yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz önünde bulundurmakta olup, taraflar arasındaki 

ticari ve ekonomik ilişkileri sürekli ve eşit biçimde güçlendirmeyi teşvik etmektir.7 Anlaşıldığı 

üzere bu topluluğun temel hedefi; iki taraf ekonomisinde bağ kurarak ve karşılıklı ticareti 

ilişkiler elde ederek ekonominin canlandırılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda, ortaklığın tam 

anlamıyla kurulması için hazırlık, geçiş ve son dönemleri öngörülmüştür.  

Hazırlık Dönemi 

1 Aralık 1964’ten 31 Aralık 1972’ye kadar olan tarihleri içeren hazırlık döneminin açıklanan 

hedefi, Türkiye’nin üretim fazlası verdiği tarım ürünleri ihracatında birtakım kolaylıklar 

sağlamaktı. Bu ayrıcalıklar, Türkiye’nin AET ülkelerine olan tarım ihracatını destekleme 

amacını gütmekteydi (Gümrükçü, 2002:99). İthalat-ihracatın AET ile yapılan ticari ilişki 

boyutunu incelersek; mutlak sayılarla ifade edecek olursak 1963-72 tarihleri arasında ihracat 

miktarı 140 milyon dolar 347 milyon dolara çıkarken, ithalat miktarı hızlı bir şekilde artarak 

195,2’den 652,2 milyon dolara ulaşmıştır” ( DİE ve DPT verileri aktaran Gümrükçü: 2002:99). 

1963-72 arasındaki dönemde, Türkiye ile AET arasındaki ekonomik ilişkiler ve canlılık artarak 

devam ettiği görülmektedir. 

Geçiş Dönemi 

                                                           
6 http://www.ab.gov.tr/105.html  
7 Ankara Anlaşması Metni, Madde 2, Kısım 1.  
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1 Ocak 1973’te Katma Protokol’ün yürürlüğe girmesiyle birlikte taraflar karşılıklı ve eşit 

yükümlülük ve sorumluluk esasına dayanarak, ticarette Gümrük Birliği’nin kurulmasını 

amaçlanmıştır (Uysal, 2001:143). Bu dönemde vergiler azaltılarak ve de vergi kısıtlamaları 

sıfıra indirilerek ticari ilişkilerin canlılığının daha da yükselmesi amaçlanmıştır. “1971 yılında 

Katma Protokol nezdinde petrol ve tekstil ürünleri dışında Türkiye’den ithal edilen tüm sanayi 

mallarına yönelik uygulanan gümrük vergileri ve miktar kısıtlamalarını sıfırlamıştır8”  

Son Dönem 

“Son dönem gümrük birliğinin dayanak ve Akit Tarafların ekonomi politikaları arasındaki 

koordinasyonun güçlendirilmesini gerektirir.”9 Türkiye ile AB arasında 1 Ocak 1996 yılı ile 

yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması ile ortaklık ilişkisinin son dönemine geçilmiştir. 

Gümrük Birliği, birlik içerisindeki ülkelere benzer tarife uygulanmasına yönelik anlaşma olup; 

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

benimsedikleri ekonomik bütünleşme modelidir.10 Birlik içerisinde olan ülkelerce ticari 

dolaşımın serbest olduğu ancak üçüncü ülkelerce birlikte belirlenen tarifelerle ekonomik 

ilişkileri kurulmasını içermektedir. Bu dolaşımındaki ürünler sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım 

ürünleri olmuştur. 

Türkiye’nin AB ile Olan Ticareti 

Avrupa Birliği ilişkilerinin son dönemi adına yapılan ticari etkileşimin özellikle 2000 yılından 

sonra ne kadar çok arttığını görülmektedir11. “Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacmi Gümrük 

Birliği sonrasında büyük ölçüde artmıştır: 1996 yılında 36,2 milyar dolar olan Türkiye-AB 

ticaret hacmi 2010 yılında 125 milyar dolara yükselmiştir.”12 Türkiye, 2019 yılında Avrupa 

Birliği (AB) ile ticarette 1,5 milyar avro fazla verdi. Eurostat verilerine göre, Türkiye, 2019'un 

12 ayında AB'ye yaklaşık 69,7 milyar avro ihracat yaparken, AB'den 68,2 milyar avro ithalat 

gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye 2019'da AB ile ticaretinde 1,5 milyar avroluk fazla 

gerçekleştirdi13. 

Türkiye, özellikle 2000 yılından sonra Avrupa Birliği tam üyeliği için çalışmalarını arttırmış 

ancak Avrupa Birliği bu konuda ülkemiz kadar istekli olmamıştır. Dolayısıyla bu durum Türk 

Birliği, Şanghay Beşlisi gibi tartışmaları beraberinde getirmiştir. AB’nin daimi üyelik 

konusunu askıya aldığı ve Avrupa Birliğinin katı tutumlarında esneme olmadığı sürece 

alternatif grup konuları konuşulmaya devam edecektir.  

2.6. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Türkiye ile ilişkisi 

                                                           
8 www.ab.org.tr  
9 Ankara Antlaşması Metni, Madde 5 
10 http://ab.gtb.gov.tr/ab-ile-iliskiler/30-soruda-gumruk-birligi  
11 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Turkey-EU_-

_international_trade_in_goods_statistics  
12 Dış Ticaret Müsteşarlığı aktaran www.ab.gov.tr  
13 https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/yani-basimizdaki-dev-pazar-avrupa-birligi  
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1929 krizi ve ardından İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya ticaretinin serbestleşme 

aşamasında en önemli temel taşlardan biri GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticareti Genel 

Anlaşması) daha sonra Dünya Ticaret Örgütü olmuştur. 1947 yılında İsviçre’nin Cenevre 

şehrinde toplanan uluslararası konferans sonucunda yirmi üç ülkenin imzalamış olduğu 

anlaşmasının sonunda “General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)” oluşturulmuştur. 1 

Ocak 1948’de de fiilen yürürlüğe girmiştir (Savaş, 2009: 1). Çok taraflı bir uluslararası 

sözleşme olan GATT’ın amaçları şöyle sıralanabilir (Başol, 2012:424);  

- Bireylerin hayat seviyesini yükseltmek,   

- İşsizliği azaltmak,   

- Dünya kaynaklarını gözden geçirmek,  

- Üretim ve ticaretin sürdürülebilirliğini sağlamak,  

- Ekonomik gelişme ve kalkınmaya destek vermektir.  

Bu müzakerelerin sonucunda GATT işlevini tamamlamış yerine 1995 yılında WHO (Dünya 

Ticaret Örgütü) resmi nitelikle ortaya çıkmıştır. “Türkiye, birliğe 21.12.1953 tarihinde katılmış, 

TBMM’de 31.12.1994’ten itibaren geçerli olarak, 25.02.1995 tarihinde onaylanmıştır. 

Türkiye’nin, DTÖ’ye nihai üyeliği 26 Mart 1995 tarihinde başlamıştır.14”  

Türkiye, 125 ülke imzasıyla oluşturulan Dünya Ticaret Örgütünün kurucu üyelerindendir. 

Dünya Ticaret Örgütü, üyesi olduğu ülkelerin dış ticaretleriyle ilgili incelemelerde bulunmakta, 

analizler yapmakta ve üye ülkelere raporlar sunmaktadır.  

 

2.7. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Türkiye ile ilişkisi 

1929 krizi ve İkinci Dünya Savaşı, önceki anlattığımız örgütler gibi IMF’nin kuruluşunda da 

temel etken olmuştur. Kriz ve savaş sonrası Avrupa ekonomisini ayağa kaldırma, dünya 

ekonomisinin canlanmasında ön ayak olmak gibi görevler üstlenen ABD, uluslararası 

kuruluşların kurulmasındaki kıvılcımı yaratan ülkedir. IMF, ABD’de Bretton Woods’ta yapılan 

Birleşmiş Milletler (BM) konferenasında, 1929 krizi etkisi sonucu rekabetçi devalüasyonların 

yarattığı kısır döngülerin önlenmesine yönelik ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında ödemeler 

dengesinde sorunlar yaşayan ülkelere kurulacak para fonu ile destek aktarılması ve dünya 

ekonomisinde daralma oluşmasını engellemek amacıyla yeni bir ekonomik işbirliğinin 

yaratılması kapsamında kurulmuştur (Tanas-Bingöl, 2013:3). 1945 yılında 29 ülkenin 

katılımıyla ortaya çıkan IMF’den ilk borç alan ülke Fransa olmuştur. IMF, konu olan 

dönemdeki ekonomik sıkıntıları gidermek amacıyla ülkelere sıcak para borcu aktarımında 

bulunan daha sonra dünya ekonomisinde söz sahibi olmuş kuruluştur. Özellikle Sovyetler 

                                                           
14 http://ab.gtb.gov.tr/uluslararasi-orgutler/dunya-ticaret-orgutu  
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Birliğinin dağılmasıyla evrensel bir kurum haline gelmiştir. 188 üye ülkesi olan IMF’nin 

amaçları15; 

• Küresel parasal iş birliğini arttırmak 

• Mali ve ticari istikrarı kolaylaştırmak ve güvence altına almak 

• Yüksek istihdam oranlarını ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve  

• Dünya genelinde yaşam standartlarını yükselterek yoksulluğu azaltmak, 

IMF, üyesi olduğu ülkelerin ekonomik göstergelerini inceler, analiz eder, raporlar sunar ve ülke 

ekonomisinin iyileşmesi adına hükümet ve merkez bankasına tavsiye/önerilerde bulunmayı, 

ayrıca ekonomik sıkıntıda olan ülkelere kredi vermeyi amaçlamıştır. IMF kaynağını, üye 

ülkelerin ödedikleri sermaye yani kota tutarları miktarınca karşılar. Ayrıca bu kota miktarı 

ülkenin hem IMF üzerinde oy kullanma gücünü hem de fondan sağlayacağı kredi miktarında 

etkili olmaktadır. Üye ülkelere sağlanan para rezervi SDR(special drawing rights) yani özel 

çekme hakları denilen para birimiyle sağlanır. Mart 2020 itibariyle 1 SDR= 1.3816 dolara 

karşılık gelmektedir. 

Tablo, 2016 tarihi itibariyle IMF de söz sahibi olan üye ülkelerin kotalarını/ sermaye paylarını 

göstermekte ayrıca oy hakkını da temsil etmektedir. Bir ülke-bir oy prensibi ile çalışan bazı 

uluslararası kuruluşlardan farklı olarak IMF'de ağırlıklı oy sistemi kullanılmakta olup, bir 

ülkenin oy gücü o ülkenin IMF’deki kotasına göre belirlenmektedir. 14. Genel Kota Gözden 

Geçirmesi neticesinde gerçekleşen kota artışı kapsamında, Türkiye’nin oy gücü %0,61’den 

%0,95’e yükselmiştir.16  

Üye ülkelerin olası bir ekonomik sıkıntısını çözme adına verilen destekleme biçimi; stand-by 

düzenlemesi çerçevesince yapılmaktadır. Stand-by düzenlemelerinde ülkeler, belirli ekonomik 

taahhütlerde bulunmakta ve bu taahhütlerin denetim mekanizmasını IMF’ye bırakmaktadır. 

Ayrıca stand-by düzenlemeleri dışında, IMF’nin diğer borç verme araçları; Kredi hatları, düşük 

gelirli ülkelere borç verme, genişletilmiş fon kolaylığıdır17.  

1950li yıllarda liberal ekonomik politika düşüncesiyle yola çıkan Türkiye, piyasa içerisinde 

olumlu durumlar yaşasa da 1958 yılındaki dış ticaret açığı, dolayısıyla döviz kıtlığı nedeniyle 

durgunluk yaşamış, 1961 yılı itibariyle IMF ile ilk stand-by anlaşmasını imzalamıştır. TÜİK 

dış ticaret istatistiklerine baktığımızda 1961 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı %68,4 

iken, 1963 yılında açık yükselerek karşılama oranı %53,5 olduğu görülmüştür. 1970’deki on 

yıllık dönemin son IMF anlaşmasıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı %62,1 olduğu 

görülmektedir. Yani dış borç açığını ve döviz darboğazını kapatmak istenmesine rağmen, IMF 

ile on yıllık anlaşma yapılmış ancak bu durum istikrarlı bir ekonomik yapısını beraberinde 

                                                           
15 http://www.imf.org/external/country/tur/rr/2011/overview.pdf 

 
16 https://www.hmb.gov.tr/g20-ve-imf-sikca-sorulan-sorular 
17 http://www.mahfiegilmez.com/2012/12/guncellenmis-imf-notu.html  
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getirmemiş, tam tersi dalgalanmaların yüksek olduğu ve sonunda daha çok dış ticaret açığın 

yaşandığı döneme girilmiştir.  

1980 yılında alınan ‘24 Ocak Kararları’ ile ekonomiye, yapısal değişim ve uzun vadeli istikrar 

getirmek istenmektedir. Bu program nezdinde, OECD ülkelerine olan ve daha önce ertelenen 

borçların yeniden ertelenebilmesi için ve IMF ile anlaşmanın sürdürülebilmesinden dolayı dışa 

açılmaya yönelik verilen taahhütler sonucunda, 1980-1983 yıllarını kapsayan üç yıl süreli bir 

stand-by sözleşmesi imzalamıştır (Karagöl-Bingöl; 2013). 1980 yılında ihracatın ithalatı 

karşılama oranı %36,8 iken 1983 yılında %62,0 olarak nisbi bir artış göstermiştir. 1985-1994 

yılları arası IMF anlaşmalarının olmadığı dönemi kapsamaktadır. Bu yıllar arasında ihracatın 

ithalatı karşılama oranı %52’nin altına düşmemiş, bu oran %81e kadar yükselmiştir. Kalkınma 

Bakanlığından alınan verilere göre bu yıllar arası büyüme oranı ortalama %4,5 civarında 

seyretmiştir.  

1994 yılına gelindiğinde ekonomik kriz sonrasında ‘5 Nisan Ekonomi Kararları’ uygulamaya 

konulmuştur. Program amacına yönelik enflasyonun düşürülmesi, Türk parasının değer 

kazandırılması, ihracatın artırılması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması gibi hedefler 

açıklanmıştır” (Özçelik, 2013:6). Bu gelişmeler sonucunda IMF ile 16. stand-by anlaşması 

imzalanmıştır. 

2000li yıllara gelindiğinde Türkiye yüksek enflasyon, dış borcun artması, kamu iç açıkların 

yükselmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalmıştır. 1999-2002, 2002-2005,2005-2008 yılları 

arasında Türkiye, IMF ile kesintisiz anlaşmalar yapmıştır. İmzalanan 18. ve 19.stand-by 

anlaşmalarıyla 2002 yılı sonrası iktidara gelen AK Parti hükümetinin,  stand-by anlaşmalarını 

kendi programlarına uyumlu hale getirmeleri ile çok önemli yapısal yeniliklere imza atılmıştır. 

Enflasyon canavarı, dış ticaret açığı, bütçe açığı ve kamu borçları gibi sorunlar önemli ölçüde 

azaltılmıştır. (Karagöl-Bingöl, 2013:7). 2008 yılı itibariyle Türkiye, IMF ile stand-by anlaşması 

yapmama kararı almıştır. IMF ile 2000 yılına kadar yapılan anlaşmaların çoğu nedeniyle 

Türkiye bağımsız bir ekonomi politikasını oluşturmada zorluk yaşamıştır. Ayrıca anlaşmanın 

ilk yapıldığı yıl olan 1961 yılı ile 2000li yıllar arasında ekonomik göstergelere bakıldığında 

IMF’nin amaçları arasında olan ülke ekonomisinin istikrarını sağlamak, parasal güvenceyle 

mali istikrarı sağlamak gibi durumların gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. 14 Mayıs 2013 

tarihinde Türkiye, IMF’ye olan borcun son taksitini de ödemiş ve IMF’ye borcu kalmamıştır. 

Bu durum ekonominin bağımsız politikalarla gelişimini sağlamana önemli bir etken olacaktır. 

Öyle ki Türkiye borçlarını ödediği gibi maddi destek teklifinde de bulunmuştur. Yani Türkiye 

böylelikle borç alan ülke konumundan, borç verebilme potansiyelli ülke konumuna geçmiştir. 

Dış borç hacmi 2002-2011 yılları arasında başarılı bir seviyeye gelmesine rağmen, Türkiye’nin 

yaşadığı siyasi (Suriye göçü, suni iç karışıklık vb.), ekonomik ve sosyal faktörlerden sonra 2011 

yılından günümüze olan kadarki dönemde artan bir seyir izlemiştir18. Bu noktada ekonomik 

sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için, Türkiye’nin IMF borçlarına yönelik ödeme başarısını 

                                                           
18 https://www.dogrulukpayi.com/bulten/turkiye-nin-dis-borcu  
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dış borç hacminde de sürdürmesi gerekmektedir. Böylelikle ekonomik koşullarda bağımsızlık 

sağlayacak ve kalkınmayı hızlı biçimde sürdürmeye etken oluşturacaktır.   

3. SONUÇ 

1929 krizi ve ardından İkinci Dünya Savaşı sonucunda özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak 

üzere ülkeler, ekonomik bunalımdan ve çöküntüden kurtulmak ve tekrardan dünya 

ekonomisinde söz sahibi olmak için ülkelerarası birçok birleşmede/bütünleşmede 

bulunmuşlardır. Buradaki amaç, durgun ve çöküntü vaziyette olan dünya ekonomisini yeniden 

canlı hale getirmek olmuştur. Dolayısıyla ülkelere kredi veren ve serbest ticaretin önemini 

raporlayan kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Ticari engel ve kısıtlamaların minimuma indirildiği, 

ülkeler arası ticaretin yoğun olduğu dönem, uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla yaratılmaya 

çalışılmıştır.  

Türkiye ise gerek stratejik gerek jeopolitik gerekse ekonomik anlamda dünya üzerinde etken 

bir noktada bulunduğu için uluslararası kuruluşlarca büyük önem arz etmiştir. Önemli 

kuruluşlarca (OECD,WTO gibi) kurucu üye kabul edilen Türkiye, bu noktada bir tek Avrupa 

Birliğine girme konusunda sıkıntı yaşamıştır. Bu durumda da ortaya alternatif örgüt düşüncesi 

ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmada Türkiye’nin ilişki içinde bulunduğu uluslararası ekonomik kuruluşlar ile 

bağlantıları tanımlanmış ve özellikle Türkiye-IMF ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve ardından 

2000 sonrası yaşanılan süreç hakkında bilgiler sunulmaya çalışılmıştır. Türkiye, 1961 yılından 

beri IMF ile belirli süreler içerisinde önemli borçlar hanesine yazdırırken, 2008 sonrası 

dönemde Türkiye, IMF’ye olan borcun son taksitini de ödemiş, borcu sıfırladığı gibi IMF’ye 

borç verebilecek konuma gelmiştir.  

Çalışmada aktardığımız üzere İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya üzerinde artan entegrasyonlar 

içerisinde ülkemiz, uluslararası kuruluşlar nezdinde önemli bir noktaya yerleşmiştir. Bu 

bütünleşmeler, 2000 sonrasında IMF ile borç ilişkileri kalkması dolayısıyla daha bağımsız ve 

yere sağlam basan bir Türkiye halini almış bulunmakta, ancak bu durum hala dünya 

ekonomisinde söz sahibi olmada tam olarak yeterli olmamıştır. Türkiye dış borçları azalttığı 

takdirde ekonomik anlamda kalkınmada hızlı bir ivme kat edecektir.  
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OECD ÜLKELERİ ÜZERİNDE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATINI 

ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ1 

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING HIGH TECHNOLOGY PRODUCT EXPORT IN 

OECD COUNTRIES 

Gizem YAVUZ 

Bilim Uzmanı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür UYSAL 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ekonomi ve Finans Bölümü 

ÖZET 

Küreselleşen dünyada katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve yüksek teknolojili ürün 

ihracatının gerçekleşmesi rekabet edebilir ülkeler için gün geçtikçe önem kazanmaktadır. 

Ülkelerin artan rekabet ortamında birbirlerine karşı üstünlük sağlayabilmeleri ve sürekli 

değişim içinde olan ekonomik koşullara karşı güç kazanabilmeleri konusunda Ar-Ge 

harcamalarının rolü oldukça fazladır. Bu bağlamda çalışmanın amacı GSYİH içinde Ar-Ge 

harcamaları payının toplam ihracat içinde yüksek teknolojili ürün ihracatının payı üzerinde bir 

artışa sebep olup olmadığını incelemektir. Oluşturulan doğrusal regresyon modeline 

ekonomik büyüme ve GSYİH içinde doğrudan yabancı yatırım girişinin payı kontrol 

değişkeni olarak eklenmiştir. Yapılan çalışmada Panel Veri Analiz yöntemi kullanılarak 15 

OECD ülkesi (Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Birleşik Krallık, Finlandiya, 

Fransa, Güney Kore, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Portekiz ve 

Türkiye) için 1991-2016 dönemi yıllık verileri incelenmiştir. Panel Veri Analizi için gerekli 

olan Hausman test sonucu Sabit Etkiler Modeli kullanılması gerektiğini göstermiştir. Analiz 

sonuçları Ar-Ge harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerinde pozitif ve anlamlı 

bir etki yarattığını ortaya koymuştur. Yapılan ekonometrik testler sonucunda, Ar-Ge 

harcamalarında meydana gelen %1’lik bir artışın yüksek teknolojili ürün ihracatında %3,50 

artış meydana getirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca kontrol değişkeni olarak analize dâhil edilen 

ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırım girişinin yüksek teknolojili ürün ihracatı 

üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Modelin R2 değerinin 0.893 olması 

açıklayıcı değişkenlerin bağımlı değişkende meydana gelen değişimin %89’unu açıkladığını 

göstermektedir. Ortaya çıkan bulgular, uluslararası rekabet ortamında bir güce sahip olmak 

isteyen ülkeler için Ar-Ge harcamalarına verilen değerin yüksek teknolojili ürün ihracatı 

üzerindeki önemini ortaya koymaktadır. Ülkelerin yüksek uzmanlık gerektiren alanları ile Ar-

Ge’nin ilişkili olması yüksek katma değerli ürünlerin ihraç edilmesine olanak sağlamaktadır. 

Yüksek katma değerin ise yüksek teknoloji ile gerçekleşmesi mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Ar-Ge Harcamaları, Ekonomik 

Büyüme, Doğrudan Yabancı Yatırım, Panel Veri Analizi 

1Bu makale ikinci yazarın danışmanlığında birinci yazarın yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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ABSTRACT 

In a globalizing world, the production of high value-added products and exportation of high-

tech products are gaining more importance for competitive countries. The role of R&D 

expenditures is crucial for countries to gain superiority against each other in an increasing 

competitive environment and to gain strength against the constantly changing economic 

conditions. In this sense, the main purpose of this study is to examine whether the share of 

R&D expenditures in GDP leads to an increase over the share of high-tech product exports in 

total exports. In the linear regression model, the share of foreign direct investment inflows in 

GDP and economic growth was added as control variable. In this study, annual data for the 

period 1991-2016 for 15 OECD countries (Germany, United States, Austria, United 

Kingdom, Finland, France, South Korea, Netherlands, Ireland, Spain, Italy, Japan, Canada, 

Portugal and Turkey) were examined by using Panel Data Analysis method. The Hausman 

test result required for Panel Data Analysis showed that the Fixed Effects Model should be 

used. The results of the analysis showed that R&D expenditures had a positive and significant 

effect on the export of high technology products. As a result of Panel Data Analysis, a 1% 

increase in R&D expenditures resulted in a 3.50% increase in high-tech exports. In addition, it 

was found that the economic growth and foreign direct investment inflow included in the 

analysis as control variable had no effect on the export of high technology products. The R2 

value of the model is 0.893, which indicates that explanatory variables explain 89% of the 

change in the dependent variable. The findings reveal the importance of the value given to 

R&D expenditures on the export of high-tech products for countries that want to have a power 

in the international competitive environment. The fact that R&D is related to the highly 

specialized fields of the countries enables the export of high value-added products. High 

added value is possible with high technology. 

Keywords: High Technology Products Exports, R&D Spendings, Economic Growth, Direct 

Foreign Investment, Panel Data Analysis 

1. GİRİŞ 

Ülkelerin ekonomik büyümelerinde büyük ölçüde katkısı bulunan yüksek teknolojili ürün 

ihracatı yapan sektörler en hızlı büyüyen sektörler arasında yer almaktadır. Düşük teknolojili 

ürün ihracatına göre yüksek teknolojili ürün ihracatına daha fazla ağırlık verilmesi ülkelerin 

ekonomik büyümelerinin sürdürülebilir olacağının bir göstergesidir. Yüksek teknolojili 

ürünlerin ihracatına önem veren ülkelerin aynı zamanda Ar-Ge harcamalarına önem veren 

ülkeler olduğu görülmektedir. Uluslararası ticarette ülkeler üstünlük sağlayabilmek, ekonomik 

büyüme ve kalkınmalarını arttırabilmek için Ar-Ge harcamalarına pay ayırmaktadırlar. 

Dolayısıyla ülkeler Ar-Ge harcamaları ve yüksek teknolojili ürün ihracatları sonucunda 

uluslararası ekonomide önemli bir yere sahip olmayı hedeflemektedirler. OECD ülkelerinde 

2000’li yılların başlarında ortalama olarak Ar-Ge harcamalarına ayrılan pay %2,1 iken, 2017 

yılında bu oran %2,4 oranına yükselmiştir (http://www.oecd.org/). Türkiye yüksek teknolojili 

ürün ihracatı konusunda elde edilen verilere göre ilk sıralarda yer alan İrlanda, Güney Kore ve 
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ABD gibi diğer OECD ülkelerinin ihracat rakamlarına ulaşabilmiş değildir. Bu duruma sebep 

olan etkenler arasında Ar-Ge odaklı olunmaması ve inovasyona yeterince önem 

verilmemesinin etkili olduğunu söylemek mümkündür. 

Gelişmiş ülkelerin rekabet gücü modeli yüksek teknolojinin gelişmesi, yüksek teknolojili ürün 

ve hizmetlerin üretimi ve dünya pazarlarına dâhil olması üzerine kuruludur (Gerasymchuk ve 

Sakalosh, 2007: 195). Genellikle ürün geliştirme sürecinde yeni yüksek teknolojili ürünlerin 

ticarileştirilmesi en maliyetli aşamalardan biridir (Easingwood ve Koustelos, 2000: 27). Fakat 

ülkelerin ihracat sırasında yüksek teknolojili ürünlerini ortaya koymaları ve ürettikleri yüksek 

teknolojiyi patent koruması ile güvence altına almaları sayesinde yüksek teknoloji ürünlerinin 

ihracatının ülke ekonomisi için önemi artmaktadır (Shaffer, Chastagner ve Umesh, 2016: 6). 

Yüksek teknoloji içeren üretim faaliyetlerinin OECD üyesi ülkelerde artmasına teknolojide 

yaşanan gelişmeler sonucundaki rekabet artışı sebep olmuştur. Bu durum ise dünyanın 

teknoloji üreticisi konumunda olan OECD ülkeleri için yüksek teknolojili ürünlerinin 

ihracatının artmasını etkilemiştir. Sürekli olarak yeni ve gelişmiş teknolojiler üreten gelişmiş 

OECD ülkeleri bu teknolojileri ile ihracatlarını ve ihracat gelirlerini arttırmak istemektedir. 

Bu sebeple firma ve ülkelere yüksek teknolojili ürünlerin üretimi dünya çapında güçlü olma 

ve gücünü devamlı hale getirme imkânı tanır. Dolayısıyla OECD ülkeleri yüksek teknolojili 

ürünlerin ihracatı ile daha büyük pazarlara girebilmektedir (Konak, 2018: 66-69). 

Tablo 1. Seçili OECD Ülkelerinde Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı (Toplam İhracat İçinde %) 

Ülke 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Almanya 13,099 13,768 18,316 17,136 14,964 16,905 

ABD 32,402 30,759 32,617 30,057 18,106 19,959 

Avusturya 8,601 8,874 14,610 13,336 11,669 17,575 

Birleşik 

Krallık 

24,653 26,689 34,019 33,854 21,393 

 

21,834 

 

Finlandiya 7,211 16,335 24,357 22,308 9,272 8,441 

Fransa 18,687 18,894 23,488 21,462 23,715 26,669 

Güney Kore 19,341 24,068 29,785 32,146 25,721 26,543 

Hollanda 17,619 26,777 32,714 28,990 19,814 17,778 

İrlanda 38,380 46,767 47,632 34,527 21,191 29,090 

İspanya 7,810 7,604 7,765 6,382 6,467 6,980 

İtalya 8,198 7,895 9,564 7,335 7,366 7,488 
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Japonya 24,246 26,148 26,595 22,057 17,459 16,221 

Kanada 15,915 15,829 15,697 13,345 13,426 12,935 

Portekiz 3,664 4,100 7,801 8,904 3,688 5,290 

Türkiye 1,000 1,607 3,871 1,854 1,839 2,030 

Kaynak: World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?end=2016&start=2000 

(erişim tarihi: 24.01.2019). 

Tablo 1’deki verilere göre; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan OECD örgütünde 

toplam ihracat içinde yüksek teknolojili ürün ihracatı payının Türkiye, Portekiz, İtalya ve 

İspanya’da düşük olduğu, diğer ülkelere kıyasla İrlanda, Güney Kore, ABD ve Birleşik 

Krallıkta toplam ihracat içinde yüksek teknolojili ürün ihracatı payının yüksek olduğu 

görülmektedir. Tablo yıllar kapsamında incelendiğinde, toplam ihracat içinde yüksek 

teknolojili ürün ihracatı payının en yüksek olduğu ülke 1991 yılında %38, 2016 yılında %29 

oranıyla İrlanda olduğu görülmektedir. Toplam ihracat içinde yüksek teknolojili ürün ihracatı 

10 payının yıllar itibariyle en düşük olduğu ülke 1991 yılında %1, 2016 yılında %2 ile 

Türkiye olduğu gözlemlenmektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı, 1991-2016 dönemi yıllık verileri ile 15 OECD ülkesinin GSYİH 

içinde Ar-Ge harcamaları payının toplam ihracat içinde yüksek teknolojili ürün ihracatının 

payı üzerinde bir artışa sebep olup olmadığını araştırmaktır. Bu doğrultuda “Ar-Ge 

harcamaları yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerinde etkin midir?’’ çalışmanın sorusunu 

oluşturmaktadır. Çalışmanın temel motivasyonu ise OECD ülkelerinde ileri teknolojili ürün 

ihracatını etkileyen faktörleri tespit etmektir. Bu motivasyon doğrultusunda çalışmanın 

modeline ekonomik büyüme ve GSYİH içinde doğrudan yabancı yatırım girişi değişkenleri 

toplam ihracat içinde yüksek teknolojili ürün ihracatının payına olan etkisini incelemek üzere 

eklenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde Ar-Ge harcamaları, ekonomik büyüme ve 

doğrudan yabancı yatırım girişi ile yüksek teknolojili ürün ihracatı arasındaki ilişkiyi 

sorgulayan ampirik literatür özetlenmiştir. Sonraki bölümlerde araştırmanın veri seti, yöntemi, 

ekonometrik uygulamaları ve çalışmanın başlıca bulgularına yer verilerek elde edilen sonuçlar 

özetlenmiş ve bir takım öneriler ortaya konarak çalışma tamamlanmıştır.  

 

2. LİTERATÜR 

Braunerhjelm ve Thulin (2006) 1981-1999 döneminde 19 OECD ülkesi için Ar-Ge 

harcamaları ve yüksek teknolojili ürün ihracatı arasındaki ilişkiyi panel veri yöntemiyle ele 

almıştır. Araştırma sonuçları Ar-Ge harcamalarında meydana gelen %1’lik bir artışın, yüksek 

teknolojili ürün ihracatında %3’lük bir artışa sebep olduğunu göstermiştir.  
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Singh (2006) 11 Doğu ve Güney Asya ülkesini gelişmiş 15 ülke ile karşılaştırarak yaptığı 

çalışmasında 1977-2000 yılları arası Doğu ve Güney Asya ülkelerinin Ar-Ge harcamalarının 

arttığını, YTÜİ’nin ise Ar-Ge artış hızından daha hızlı arttığını belirtmiştir. 

Özer ve Çiftçi (2009) 1993–2005 dönemi içerisinde 19 OECD ülkesi için Ar-Ge harcamaları 

ile yüksek teknoloji ihracatı, genel ihracat ve bilgi-iletişim teknolojileri ihracatı arasındaki 

ilişkiyi panel veri yöntemi ile ele almıştır. Sonuçlara göre, Ar-Ge ile genel ihracat arasında 

pozitif ve yüksek oranlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. 

Göçer (2013) 1996-2012 dönem verileri ile 11 Asya ülkesinde Ar-Ge harcamalarının yüksek 

teknolojili ürün ihracatı, ekonomik büyüme, bilgi iletişim teknolojileri ihracatı ve toplam 

ihracat üzerindeki etkileri ile yüksek teknolojili ürün ihracatının dış ticaret dengesine etkisini 

panel veri analizi yöntemi ile araştırmıştır. Buna göre, Ar-Ge harcamalarında meydana gelen 

%1’lik bir artışın yüksek teknolojili ürün ihracatını %6,5, bilgi-iletişim teknolojileri ihracatını 

%0,6 ve ekonomik büyümeyi %0,43 oranında arttırdığı bilgisine ulaşılmıştır. 

Kılıç vd. (2014) 1996-2011 dönemi için G8 ülkelerinde Ar-Ge harcamaları ile yüksek 

teknoloji ürün ihracatı arasındaki ilişkiyi panel veri analizi ile incelemişlerdir. Elde edilen 

sonuçlara göre, reel efektif döviz kuru ve Ar-Ge harcamalarının, yüksek teknolojili ürün 

ihracatı üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca yüksek teknolojili ürün 

ihracatı ve Ar-Ge harcamaları ile reel efektif döviz kuru ve Ar-Ge harcamaları arasında çift 

yönlü nedensellik söz konusuyken, yüksek teknolojili ürün ihracatından reel efektif döviz 

kuruna doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu bilgisine varılmıştır. 

Sandu ve Ciocanel (2014) 2006-2010 dönemi verileri ile AB ülkeleri için Ar-Ge harcamaları 

ve yeniliğin yüksek teknoloji ihracatı üzerindeki etkisini panel veri analizi ile araştırmıştır. 

Ulaşılan sonuçlara göre, yüksek teknoloji ihracatı ve Ar-Ge harcamaları arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Şahbaz vd. (2014) 1996-2011 yıllarını kapsayan veriler yardımıyla Türkiye ve 17 AB ülkesi 

için ileri teknoloji mal ihracatı ile Ar-Ge harcamaları arasındaki ilişkiyi panel eş bütünleşme 

ve panel nedensellik analizleri ile incelemişlerdir. Analiz sonuçları, Ar-Ge harcamaları ile 

ileri teknoloji mal ihracatının karşılıklı olarak birbirlerini arttırdığını ortaya koymuştur. 

Çetin (2016) 1996-2013 döneminde 7 yeni sanayileşen ülke (Malezya, Çin, Güney Afrika, 

Tayland, Meksika, Brezilya ve Türkiye) için Ar-Ge harcamaları ve yüksek teknoloji ürün 

ihracatı arasındaki ilişkiyi panel veri analizi yöntemlerinden Granger nedensellik, sabit ve 

rassal etkiler tahmin metotlarını uygulayarak incelemiştir. Granger nedensellik testinden elde 

edilen sonuçlara göre, Ar-Ge harcamaları yüksek teknoloji ürün ihracatına sebep olurken, 

rassal etkiler tahmin sonuçları da Ar-Ge harcamalarının yüksek teknoloji ürün ihracatı 

üzerinde pozitif ve anlamlı etkisinin olduğunu göstermiştir. 

Kızılkaya vd. (2016) 2001-2011 dönemi içerisinde BRICT ülkeleri için Ar-Ge harcamaları, 

patent başvuruları, açıklık ve yüksek teknoloji ürün ihracatı arasındaki ilişkiyi panel FMOLS 

ve panel DOLS yöntemleri ile araştırmışlardır. Elde edilen bulgulara göre, uzun dönemde Ar-
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Ge harcamaları ve dışa açıklığın yüksek teknoloji ihracatını pozitif yönde etkilediği fakat 

patent başvuru katsayısının anlamsız çıktığı tespit edilmiştir. 

Özkan ve Yılmaz (2017) 1996-2015 döneminde Avrupa Birliğine üye 12 ülke ve Türkiye için 

Ar-Ge harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatı ve gayri safi yurtiçi hâsılaya olan 

etkilerini panel veri analizi yöntemiyle ele almıştır. Araştırma sonucunda Ar-Ge 

harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatını ve gayri safi yurtiçi hâsılayı pozitif olarak 

etkilediği tespit edilmiştir.  

Oğuz (2018) 1996-2016 dönemi verilerini ele alarak 31 OECD ülkesi için Ar-Ge 

harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatına etkisini panel veri yöntemi ile incelemiştir. 

Araştırma bulguları OECD ülkeleri için Ar-Ge harcamaları ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 

arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin mevcut olduğunu ortaya koymuştur. 

Özçelik vd. (2018) 1996-2014 dönem verileri ile seçili 10 OECD ülkesi için Ar-Ge 

harcamaları ile yüksek teknoloji ihracatı arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmışlardır. 

Araştırma sonucunda Ar-Ge harcamaları ile yüksek teknoloji ihracatı arasında eş bütünleşme 

ve çift yönlü bir nedensellik ilişkisine rastlanmıştır.  

Araştırmada kontrol değişkeni olarak modele eklenen ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı 

yatırım girişi değişkenlerinin yüksek teknolojili ürün ihracatı ile ilişkisini inceleyen 

çalışmalara aşağıda yer verilmiştir. 

Singh (2006) 11 Doğu ve Güney Asya ülkesini gelişmiş 15 ülke ile karşılaştırarak yaptığı 

çalışmasında YTÜİ’deki artışın ve sanayideki büyümenin temel sebebinin doğrudan yabancı 

sermaye girişi olduğunu tespit etmiştir. Bunun yanında serbest piyasa ekonomisine geçişin ve 

devletin rolündeki azalmanın da Doğu Asya ülkelerinin teknoloji ihracında etkisi olduğunu 

belirtmiştir.   

Falk (2009) 1980-2004 dönemi verileri ile 22 OECD ülkesi için yüksek teknoloji ihracatı 

payının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini GMM panel tahmincisi yöntemiyle 

araştırmıştır. Araştırma sonucu Ar-Ge yoğunluğu ve yüksek teknoloji ihracatı payının 

ekonomik büyümeyi olumlu olarak etkilediğini ortaya koymuştur. 

Jarreau ve Poncet (2012) 1997-2009 döneminde Çin’in 30 bölgesi için YTÜİ’nin toplam 

içindeki payı ile ölçülen ihracat gelişmişliğinin ekonomik performans üzerindeki etkilerini 

panel veri yöntemiyle araştırmış ve yüksek teknolojiyi içeren daha sofistike malların 

üretiminde uzmanlaşmış bölgelerde büyümenin daha hızlı olduğunu tespit etmişlerdir.  

Kılavuz ve Topçu (2012) 1998-2006 dönemi için 22 ülkenin ekonomik büyüme ile yüksek ve 

düşük teknolojili ürün ihracatı arasındaki ilişkisini panel veri analizi yöntemiyle araştırmıştır. 

Elde edilen sonuçlar yatırım artışları ve yüksek teknolojili ürün ihracatının, ekonomik 

büyümeyi olumlu bir şekilde etkilediğini göstermiştir. 

Gökmen ve Turen (2013) 1995-2010 dönemi verilerini kullanarak 15 Avrupa ülkesi için 

doğrudan yabancı yatırımın, ekonomik özgürlüklerin ve beşeri sermayenin yüksek teknoloji 
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ürün ihracatı üzerindeki etkisini panel veri yöntemiyle araştırmıştır. Araştırma sonucunda 

doğrudan yabancı yatırımın, ekonomik özgürlüklerin ve beşeri sermayenin yüksek teknoloji 

ürün ihracatı üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu bilgisine varılmıştır. 

Topallı (2015) 1989-2013 dönemi verileri ile Türkiye, Brezilya, Güney Kore, Tayland, 

Singapur ve Hindistan için yüksek teknoloji ihracatı, doğrudan yabancı yatırımlar ve 

ekonomik büyüme ilişkisini nedensellik testi ile analiz etmiştir. Sonuçlara göre, ekonomik 

büyümeden doğrudan yabancı yatırımlara ve yüksek teknoloji ihracatına doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Kızılkaya vd. (2017) 2000-2012 döneminde gelişmekte olan 12 ülke için dışa açıklığın ve 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yüksek teknolojili ürün ihracatına olan etkisini panel 

veri yöntemiyle araştırmışlardır. Ulaşılan sonuçlar, dışa açıklığın ve doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarının yüksek teknolojili ürün ihracatını olumlu yönde etkilediğini 

göstermiştir. 

Usman (2017) 1995-2014 dönemi verileri için Pakistan’da yüksek teknoloji ihracatının 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemiştir.  Buna göre, yüksek teknoloji ihracatının 

ekonomik büyüme üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisinin olduğu bilgisine varılmıştır.  

Yıldız (2017) 2005-2014 dönem verileri ile BRICS ülkeleri ve Türkiye için yüksek teknoloji 

ihracatının ekonomik büyümeye olan etkilerini panel veri yöntemi ile analiz etmiştir. 

Sonuçlara göre, Türkiye ve BRICS ülkelerinde yüksek teknoloji ihracatındaki artışların 

ekonomik büyümeye yönelik arttırıcı etkisinin olduğu belirlenmiştir. 

Literatürde genel olarak YTÜİ ile Ar-Ge, ekonomik büyüme, yenilik ve doğrudan yabancı 

yatırım değişkenleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Araştırmanın modeline geçmeden önce 

konuyla çeşitli ampirik çalışmalarda üzerinde araştırma yapılan ülkeler ve kullanılan 

değişkenler, yöntemler ve bulgular Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Tablo 2. Ar-Ge Harcamaları, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme ile 

Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı İlişkisini İnceleyen Çalışmalar 

Yazarlar Ülke Dönem Değişkenler Yöntem Sonuç 

Braunerhjelm 

ve  

Thulin 

(2006) 

19 OECD 

Ülkesi 
1981 -1999 

Ar-Ge Harcamaları, 

Yüksek Teknolojili 

Ürün İhracatı 

Panel Veri 

Analizi 

Ar-Ge harcamalarında oluşan %1’lik bir 

artış, yüksek teknolojili ürün ihracatını 

%3 oranında arttırmakta 

Özer ve Çiftçi 

(2009) 

19 OECD 

Ülkesi 
1993 –2005 

Ar-Ge Harcamaları, 

Yüksek Teknoloji 

İhracatı, Genel İhracat, 

Bilgi-İletişim 

Teknolojileri İhracatı 

Panel Veri 

Analizi 

Ar-Ge harcamaları ile genel ihracat 

arasında pozitif ve yüksek oranlı ilişki  

Göçer (2013) 
11 Asya 

Ülkesi 
1996 -2012 

Ar-Ge Harcamaları, 

Yüksek Teknolojili 

Ürün İhracatı, 

Panel Veri 

Analizi 

Ar-Ge harcamalarında oluşan %1’lik bir 

artış yüksek teknolojili ürün ihracatını 

%6,5, bilgi-iletişim teknolojileri 
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Ekonomik Büyüme, 

Bilgi İletişim 

Teknolojileri İhracatı 

ve Toplam İhracat 

ihracatını %0,6 ve ekonomik büyümeyi 

%0,43 oranında arttırmakta 

Kılıç vd. (2014) G8 Ülkesi 1996 -2011 

Ar-Ge Harcamaları, 

Yüksek Teknoloji 

Ürün İhracatı 

Panel Veri 

Analizi 

Ar-Ge harcamaları yüksek teknolojili 

ürün ihracatını pozitif yönde etkilemekte 

 

Sandu ve 

Ciocanel (2014) 

AB 

Ülkeleri 
2006 -2010 

Ar-Ge Harcamaları, 

İnovasyon, Yüksek 

Teknoloji İhracatı 

Panel Veri 

Analizi 

Yüksek teknoloji ihracatı – Ar-Ge 

harcamaları pozitif ve anlamlı 

Şahbaz vd. 

(2014) 

Türkiye ve 

17 AB 

Ülkesi 

1996 -2011 

İleri Teknoloji Mal 

İhracatı, Ar-Ge 

Harcamaları 

Panel 

Eşbütünleşme 

ve Panel 

Nedensellik 

Ar-Ge harcamaları ↔ İleri Teknoloji Mal 

İhracatı 

Çetin (2016) 

7 Yeni 

Sanayileşen 

Ülke 

1996 -2013 

Ar-Ge Harcamaları, 

Yüksek Teknoloji 

Ürün İhracatı 

Granger 

Nedensellik, 

Sabit ve 

Rassal Etkiler 

Ar-Ge harcamaları → Yüksek Teknoloji 

Ürün İhracatı 

Ar-Ge harcamaları yüksek teknoloji ürün 

ihracatını pozitif ve anlamlı etkilemekte 

 

Kızılkaya vd. 

(2016) 

 

BRICT 

Ülkeleri 

 

2001 -2011 

Ar-Ge Harcamaları, 

Patent Başvuruları, 

Açıklık, Yüksek 

Teknoloji Ürün 

İhracatı 

 

Panel 

FMOLS ve 

Panel DOLS 

 

Ar-Ge harcamaları ile dışa açıklık yüksek 

teknoloji ihracatını pozitif yönde 

etkilemekte fakat patent başvuru 

katsayısını anlamsız etkilemekte 

Özkan ve 

Yılmaz (2017) 

Türkiye ve 

AB Üyesi 

12 Ülke 

1996 -2015 

Ar-Ge Harcamaları, 

Yüksek Teknolojili 

Ürün İhracatı, GSYİH 

Panel Veri 

Analizi 

Ar-Ge harcamaları yüksek teknolojili 

ürün ihracatını ve gayri safi yurtiçi 

hasılayı pozitif yönde etkilemekte 

Oğuz (2018) 
31 OECD 

Ülkesi 
1996 -2016 

Ar-Ge Harcamaları, 

Yüksek Teknolojili 

Ürün İhracatı 

Panel Veri 

Analizi 

Ar-Ge harcamaları – yüksek teknolojili 

ürün ihracatı pozitif ve anlamlı 

Özçelik vd. 

(2018) 

10 OECD 

Ülkesi 
1996 -2014 

Ar-Ge Harcamaları, 

Yüksek Teknoloji 

İhracatı 

Panel Veri 

Analizi 

Ar-Ge harcamaları ↔Yüksek Teknoloji 

İhracatı 

Falk (2009) 
22 OECD 

Ülkesi 
1980 -2004 

Yüksek Teknolojili 

Ürün İhracatı, 

Ekonomik Büyüme 

GMM Panel 

Tahminci 

Yüksek teknolojili ürün ihracatı 

ekonomik büyümeyi olumlu yönde 

etkilemekte 

Kılavuz ve 

Topçu (2012) 
22 Ülke 1998 -2006 

Ekonomi Büyüme, 

Yüksek ve Düşük 

Teknolojili Ürün 

İhracatı 

Panel Veri 

Analizi 

Yüksek teknolojili ürün ihracatı 

ekonomik büyümeyi olumlu yönde 

etkilemekte 

Gökmen ve 

Turen (2013) 

15 Avrupa 

Ülkesi 
1995 -2010 

Doğrudan Yabancı 

Yatırım, Ekonomik 

Özgürlük, Beşeri 

Sermaye, Yüksek 

Teknoloji Ürün 

İhracatı 

Panel Veri 

Analizi 

Doğrudan yabancı yatırım, ekonomik 

özgürlük ve beşeri sermaye yüksek 

teknoloji ürün ihracatını olumlu yönde 

etkilemekte 
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Topallı (2015) 

Türkiye, 

Brezilya, 

Güney 

Kore, 

Tayland, 

Singapur, 

Hindistan 

1989 -2013 

Yüksek Teknoloji 

İhracatı, Doğrudan 

Yabancı Yatırımlar, 

Ekonomik Büyüme 

Nedensellik 

Analizi 

Ekonomik büyüme → Doğrudan yabancı 

yatırımlara 

Ekonomik büyüme → Yüksek teknoloji 

ihracatı 

Kızılkaya vd. 

(2017) 

Gelişmekte 

Olan 12 

Ülke 

2000 -2012 

Dışa Açıklık, 

Doğrudan Yabancı 

Sermaye Yatırımları, 

Yüksek Teknolojili 

Ürün İhracatı 

Panel Veri 

Analizi 

Dışa açıklık ve doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları yüksek teknolojili 

ürün ihracatını olumlu yönde etkilemekte 

Usman (2017) Pakistan 1995 -2014 
İleri teknoloji İhracatı, 

Ekonomik Büyüme 
OLS Analizi 

İleri teknoloji ihracatı ekonomik 

büyümeyi olumlu ve anlamlı etkilemekte 

Yıldız (2017) 

Türkiye ve 

BRICS 

Ülkeleri 

2005 -2014 
İleri teknoloji İhracatı, 

Ekonomik Büyüme 

Panel Veri 

Analizi 

Yüksek teknoloji ihracatının ekonomik 

büyümeyi arttırıcı etkisi vardır 

Kaynak: Tablo tarafımızca oluşturulmuştur. 

3. EKONOMETRİK UYGULAMA  

3.1. Araştırmanın Veri Seti ve Modeli 

Örneklem olarak 1991-2016 dönemi yıllık verileri kapsayan 15 OECD ülkesine ait ikincil 

verilerden oluşan panel veri seti kullanılmıştır. Çalışmada yer alan OECD ülkeleri Tablo 3’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 3. Çalışmada Kullanılan 15 OECD Ülkesi 

Almanya ABD Avusturya Birleşik Krallık 

Finlandiya Fransa Güney Kore Hollanda 

İrlanda İspanya İtalya Japonya 

Kanada Portekiz Türkiye  

Analizde yer alan değişkenler ve değişkenlere ait açıklamalar Tablo 4’te belirtilmiştir. 

Tablo 4. Çalışmanın Veri Seti ve Kaynakları 

Değişkenler Değişken Kodu Kaynak 

Bağımlı Değişken Toplam İhracat İçinde Yüksek 

Teknolojili Ürün İhracatının Payı 

TE Dünya Bankası 

Bağımsız Değişken GSYİH içinde Ar-Ge 

Harcamalarının Payı 

RD OECD Veri Tabanı 

Kontrol Değişkenler Ekonomik Büyüme GR Dünya Bankası 
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GSYİH içinde Doğrudan Yabancı 

Yatırım Girişinin Payı 

FDI Dünya Bankası 

Veri seti oluşturulurken toplam ihracat içinde yüksek teknolojili ürün ihracatının payı, GSYİH 

içinde Ar-Ge harcamalarının payı, ekonomik büyüme ve GSYİH içinde doğrudan yabancı 

yatırım girişinin payı olmak üzere tüm değişkenlerin yüzdelik değerleri ele alınmıştır. Veri 

setinde her bir ülkeye ait 26 yıl üzerinden 4 ayrı veri olmak üzere toplam 1559 veri 

bulunmaktadır. 

Çalışmada kullanılan doğrusal regresyon modeli aşağıda yer almaktadır; 

𝑇𝐸𝑖𝑡 = 𝑎𝑖𝑡 + 𝛽1  𝐺𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                                     (1) 

        i=1,…,15 ve t=1991,…,2016 

3.2. Araştırmanın Yöntemi  

Ekonometrik analizlerde veri türü zaman serisi verisi, yatay kesit veri ve panel veri olmak 

üzere üçe ayrılmaktadır. Değişken değerlerinin yıl, mevsim, ay ve gün gibi zaman birimlerine 

göre değişimlerinin yer aldığı verilere zaman serisi, belli bir zaman noktasında farklı 

birimlerden toplanan verilere yatay kesit veri ve belirli bir dönemde yatay kesit gözlemlerin 

bir araya getirilmesiyle oluşan veri türüne de panel veri denmektedir (Tatoğlu, 2017: 1). Ülke, 

firma, hane halkı gibi ekonomik birimlerden oluşan yatay kesit gözlemlerin belirli bir zaman 

boyutunda bir arada olması panel veri olarak yorumlanabilmektedir (Baltagi, 2005: 11). 

Çalışmada diğer yöntemlere göre daha fazla avantaja sahip olan panel veri analizi yöntemi 

seçilmiştir.  

Yatay kesit ve zaman serisinin birlikte kullanıldığı panel veri analizinin diğer analiz 

yöntemlerine göre kullanımı gittikçe yaygınlaşmakta ve çeşitli avantajları bulunmaktadır. Bu 

avantajlar maddeler halinde sıralanmıştır (Baltagi, 2005: 4-7):  

✓ Panel veri setlerinde yer alan kesit (birey, firma, devlet, ülke vb.) birimler heterojenlik 

bilgisi içermekte ve panel veri bireysel heterojenliği kontrol etmeyi sağlamaktadır. 

 ✓ Panel veri, kesit veri ve zaman serisini bir arada vermesi nedeniyle daha bilgilendirici 

durumdadır.  

✓ Panel verinin daha fazla gözlem sayısı içermesi serbestlik derecelerinin yüksek 

olmasını ve çoklu bağıntı sorununun az olmasını sağlar.  

✓ Panel veriler yalnızca kesit verisinde veya yalnızca zaman serisinde gözlenemeyen 

etkileri daha iyi belirleyebilir.  

✓ Panel veri daha karmaşık davranışsal yapıya sahip modeller oluşturmaya ve onları test 

etmeye olanak tanır.  
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✓ Panel veri birimler arası ve zamana bağlı olarak her birimde meydana gelen 

farklılıkları inceleme imkânı sağlar. 

3.3. Bulgular 

3.3.1. Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Matrisi 

Çalışmada kullanılan yüksek teknolojili ürün ihracatı, Ar-Ge harcamaları, ekonomik büyüme 

ve doğrudan yabancı yatırım girişi değişkenlerine ait tanımlayıcı istatistikler ve değişkenler 

arasındaki korelasyon matrisi Tablo 5’te gösterilmiştir.  

Tablo 5. Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Matrisi 

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 

DEĞİŞKEN ORTALAMA STD. SAP. MİN MAX 

TE 17.68728 10.19927 1.000000 47.84000 

RD 1.902931 0.838535 0.263000 4.277460 

GR 2.376121 3.120333 -8.269037 25.55700 

FDI 4.051113 8.603510 -7.663361 87.44259 

KORELASYON 

DEĞİŞKEN TE RD GR FDI 

TE 1.0000    

RD 0.4092 1.0000   

GR 0.2399 -0.1452 1.0000  

FDI 0.2113 -0.1074 0.2447 1.0000 

Tabloda görüldüğü üzere, değişkenlerin aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve 

maksimum değerleri özet bilgi olarak yer almaktadır. Açıklayıcı değişkenler incelendiğinde 

en düşük standart sapmanın Ar-Ge harcamalarında, en yüksek standart sapmanın yüksek 

teknolojili ürün ihracatında olduğu görülmektedir. Çalışmada bağımlı değişken olarak yer 

alan toplam ihracat içinde yüksek teknolojili ürün ihracatının payı değişkeninin değeri 

1.000000 ve 47.84000 arasında değişmektedir. 

Korelasyon matrisi seçili OECD ülkelerinde yüksek teknolojili ürün ihracatı değişkeni ile Ar-

Ge harcamaları, ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırım girişi değişkenleri arasında 

pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ar-Ge harcamaları 0.4092 ilişki değeriyle yüksek 

teknolojili ürün ihracatı performansı üzerinde %40’lık bir belirleyici güce sahiptir. Ekonomik 

büyümenin yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerinde %23’lük bir belirleme gücü 
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bulunmaktadır. Doğrudan yabancı yatırım girişinin ise yüksek teknolojili ürün ihracatı 

üzerinde %21’lik bir belirleme gücü bulunmaktadır.  

3.3.2. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi 

Bu kısımda seçili OECD ülkeleri için 1991-2016 dönemi arasında panel veri yöntemi 

kullanılarak gerçekleştirilen çoklu doğrusal regresyon analiz sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

DOĞRUSAL REGRESYON 

DEĞİŞKEN (1) 

TE 

(2) 

TE 

(3) 

TE 

(4) 

TE 

Ar-Ge 

Harcamaları 

(RD) 

4.978 

(0.000) *** 

5.695 

(0.000) *** 

3.509 

(0.000) *** 

3.509 

(0.043) * 

Ekonomik 

Büyüme (GR) 

-- 0.848 

(0.000) *** 

0.235 

(0.007) ** 

0.235 

(0.259) 

Doğrudan 

Yabancı Yatırım 

(FDI) 

-- 0.235 

(0.000) *** 

-0.0775 

(0.009) ** 

-0.0775 

(0.418) 

Sabit Katsayı 

(a) 

8.215 

(0.000) *** 

3.884 

(0.001) ** 

5.950 

 (0.002) ** 

5.950 

(0.113) 

Gözlem Sayısı             389                                389                              389                             389  

 

𝑹𝟐                                 0.167                             0.296                           0.893                          0.893 

 

Hausman                                                                                               12.01*** 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Tablo incelendiğinde, birinci model kontrol değişkenlerinin olmadığı, ikinci model kontrol 

değişkenlerinin de bulunduğu sonucu göstermektedir. Üçüncü modelde Sabit Etkiler Modeli 

ile Rassal Etkiler Modeli arasında seçim yapabilmek amacıyla Hausmann testi uygulanmıştır. 

Panel veri analizi için gerekli olan Hausman testi sonucunun anlamlılık düzeyinin 0.05’den 

küçük çıkmasından dolayı Sabit Etkiler Modeli tercih edilmiştir. Dördüncü modelde sabit etki 

dâhil edilerek farklı varyans sorunu giderilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.  

Model analizi sonucuna göre 𝑅2 değerinin 0.893 olması açıklayıcı değişkenlerin bağımlı 

değişkende meydana gelen değişimin %89’unu açıkladığını göstermektedir. Katsayılar 
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değerlendirildiğinde modele sabit etki eklenmesine rağmen çok fazla değişmenin olmadığı 

görülmektedir. Analiz bulguları Ar-Ge harcamalarında meydana gelen %1’lik bir artışın 

yüksek teknolojili ürün ihracatını %3,50 arttırdığını göstermektedir. Ar-Ge harcamalarındaki 

bu artışın seçili OECD ülkelerindeki yüksek teknolojili ürün ihracatının değerini arttıracağı 

anlamına geldiğini analiz bulguları belirtmektedir. Analiz sonucunda Ar-Ge harcamalarının 

yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olmasından dolayı 

kurulan hipotez çerçevesinde H1 hipotezi kabul edilmektedir.  

 Ayrıca kontrol değişkeni olan ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırım girişi 

değişkenleri istatistikî olarak anlamsız bulunmuştur. Bu sebeple seçili OECD ülkelerinin 

ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırım girişi yüksek teknolojili ürün ihracatını 

etkilemeyen değişkenlerdir.  

Çalışmada kullanılan ülkelere ait Ar-Ge harcamaları ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 

ilişkisinin gösterimi Şekil 1’de yer aldığı gibidir. 

 

Şekil 1. Seçili OECD Ülkelerinin Ar-Ge Harcamaları ile Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı İlişkisi 

Analiz kapsamındaki ülkeler incelendiğinde genel olarak, Ar-Ge harcamaları ve yüksek 

teknolojili ürün ihracatı ilişkisinin ortalama olarak pozitif olduğu gözlemlenmektedir. Şekil 1, 

İrlanda ve Portekiz’de aynı seviyedeki Ar-Ge harcamaları İrlanda’nın yüksek teknolojili ürün 

ihracatını arttırdığı, Portekiz’in ise yüksek teknolojili ürün ihracatının daha düşük seviyede 

olduğunu göstermektedir. Güney Kore ve Finlandiya arasında da benzer bir ilişki söz 

konusudur. Ülkelerin birbirleri arasındaki karşılaştırmada ortalama etkiden ayrıştıran sebepler 

arasında ekonomik büyüklük, coğrafya ve krizler gibi faktörlerin etkili olduğu söylenebilir.  

3.3.3. Bireysel Etki Regresyon Analizi 

Bu başlık altında seçili OECD ülkelerinin yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerindeki bireysel 

etkileri Tablo 7’de bireysel etki regresyon analiz sonuçları şeklinde verilmiştir. 
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Tablo 7. Ülkelerin Bireysel Etki Regresyon Analizi Sonuçları 

BİREYSEL ETKİ REGRESYON SONUÇLARI 

Ülke RD GR FDI Sabit Katsayı 

(a) 

𝐑𝟐 Gözlem 

Sayısı 

Almanya 1.660 

(0.149) 

-.116 

(0.425) 

.391 

(0.003)** 

10.909 

(0.001)** 

0.39 26 

ABD -49.235 

(0.000)*** 

-1.163 

(0.105) 

2.369 

(0.065) 

154.635 

(0.000)*** 

0.67 26 

Avusturya 2.815 

(0.003)** 

.209 

(0.510) 

-.013 

(0.846) 

5.773 

(0.015)* 

0.34 26 

Birleşik 

Krallık 

-1.131 

(0.916) 

1.128 

(0.039)* 

.225 

(0.455) 

23.972 

(0.208) 

0.24 26 

Finlandiya 2.391 

(0.263) 

.866 

(0.025)* 

.376 

(0.313) 

6.148 

(0.333) 

0.40 26 

Fransa .565 

(0.955) 

.026 

(0.956) 

 

-.395 

(0.656) 

21.469 

(0.360) 

0.02 26 

Güney Kore .961 

(0.176) 

 

.142 

(0.400) 

6.588 

(0.000)*** 

18.418 

(0.000)*** 

0.67 26 

Hollanda -16.582 

(0.114) 

1.249 

(0.026)* 

-.037 

(0.471) 

53.281 

(0.009)** 

0.27 26 

İrlanda -11.123 

(0.000)*** 

-.009 

(0.974) 

-2.101 

(0.516) 

56.085 

(0.000)*** 

0.61 26 

İspanya -2.226 

(0.215) 

-.107 

(0.467) 

.167 

(0.210) 

18.100 

(0.000)*** 

0.11 26 

İtalya -.292 

(0.847) 

.094 

(0.682) 

.176 

(0.429) 

5.041 

(0.005)** 

0.03 26 
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* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Tablo 7 incelendiğinde, Ar-Ge harcamaları, ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırım 

girişi değişkenlerinin yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerinde ülkelerin bir kısmının anlamlı 

sonuç verdiği görülmektedir. Tablo 7’ye göre her üç değişkenin de anlamlı çıktığı tek ülke 

Kanada’dır. Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları değişkeninin katsayısının anlamlı ve negatif 

çıkması Türkiye’de Ar-Ge harcamaları arttıkça orta ve düşük teknolojili ürün ihracatının 

payının arttığı, yüksek teknolojili ürün ihracatının payının ise azaldığı şeklinde 

yorumlanabilir. Her ülkenin kendine has karakteristik özelliklere sahip olması nedeniyle 

ülkelerin yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerindeki etkisi birbirinden farklı sonuçlar 

vermektedir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küreselleşen dünyada ülkelerin yüksek katma değerli ürünler üretmesinin ve ürettiği yüksek 

teknolojili ürünleri ihraç etmesinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Teknolojide yaşanan yeni 

gelişmeler ve gelişen yeni üretim tekniklerinin kullanılması sayesinde üretim miktarında artış 

yaşanmakta ve bu artış sonucu ülkenin refah seviyesinde olumlu bir etki görülmektedir. Bu 

sebeple ekonomik büyümelerini arttırmak isteyen ülkelerin yüksek teknolojili ürün 

üretkenliğini arttırması bu ülkelerin amaçları arasında yer almaktadır.  

Bu çalışmada, 1991-2016 dönemi yıllık verileriyle 15 OECD ülkesi için GSYİH içinde Ar-Ge 

harcamalarının payının toplam ihracat içinde yüksek teknolojili ürün ihracatının payı 

üzerindeki etkisi panel veri yöntemiyle incelenmiştir. Bu çalışma için Sabit Etkiler Modeli ile 

Rassal Etkiler Modeli arasında seçim yapabilmek amacıyla Hausman testi uygulanmış ve 

Sabit Etkiler Modelinin veri seti için uygun olduğu belirlenmiştir. Kullanılan modele yüksek 

teknolojili ürün ihracatıyla ilgisi olduğu düşünülen ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı 

yatırım girişi kontrol değişkenleri olarak eklenmiştir.  

Çalışma sonucu Ar-Ge harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatını pozitif yönlü ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediğini ortaya koymaktadır. Fakat kontrol değişkeni 

olarak modele eklenen ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırım girişi istatistikî olarak 

Japonya .497 

(0.598) 

-.058 

(0.144) 

-.145 

(0.530) 

2.173 

(0.000)*** 

0.10 26 

Kanada -22.503 

(0.003)** 

.877 

(0.005)** 

-.344 

(0.001)** 

63.277 

(0.000)*** 

0.71 26 

Portekiz -3.173 

(0.000)*** 

-.103 

(0.127) 

.040 

(0.668) 

10.529 

(0.000)*** 

0.52 26 

Türkiye -3.306 

(0.023)* 

.049 

(0.599) 

-.103 

(0.572) 

11.605 

(0.000)*** 

0.33 26 
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anlamsız bulunmuştur. Bu sebeple seçili OECD ülkelerinde ekonomik büyüme ve doğrudan 

yabancı yatırım girişi yüksek teknolojili ürün ihracatını etkilemeyen değişkenlerdir. Tezde 

gerçekleştirilen ekonometrik testler sonucunda, Ar-Ge harcamalarında meydana gelen %1’lik 

bir artışın yüksek teknolojili ürün ihracatında %3,50 artış meydana getirdiği tespit edilmiştir. 

Ulaşılan ekonometrik sonuçlara göre, Ar-Ge harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatı 

üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olmasından dolayı kurulan hipotez çerçevesinde 

H1 hipotezi kabul edilmiştir. Ülkelerin bireysel etki sonuçlarına göre ise Ar-Ge harcamaları, 

ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırım girişi değişkenlerinin yüksek teknolojili ürün 

ihracatı üzerinde ülkeler bazında bir kısmının anlamlı sonuç verdiği tespit edilmiştir. Modelin 

𝑅2 değerinin 0.893 olması açıklayıcı değişkenlerin bağımlı değişkende meydana gelen 

değişimin %89’unu açıkladığını göstermektedir.  

Çalışma kapsamında seçili OECD ülkelerinde Ar-Ge harcamalarının yüksek teknolojili ürün 

ihracatı üzerindeki etkileri araştırılarak literatüre katkı yapılmaya çalışılmıştır. Çalışma içinde 

daha önce değinilen çalışmaların sonuçlarına benzer olarak ulaşılan Ar-Ge harcamalarının 

yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerinde pozitif etkisinin olduğu bulgusu şaşırtıcı bir durum 

değildir. Ancak çalışmada literatürden farklı olarak ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı 

yatırım girişinin yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı 

sonucuna yönelik olarak Falk (2009), Kılavuz ve Topçu (2012), Gökmen ve Turen (2013), 

Topallı (2015), Kızılkaya vd. (2017), Usman (2017) ve Yıldız (2017)’nin çalışmaları ile 

örtüşmemektedir. Uluslararası rekabette bir güce sahip olmak isteyen ülkelerin toplam ihracat 

içinde yüksek teknolojili ürün ihracatının payının arttırmaları ve teknolojiyi verimli 

kullanmaları gerekmektedir. Ülkeler üzerinde yüksek teknolojili ürün ihracatının 

arttırılmasına yönelik özellikle inovasyon, teknoloji ve Ar-Ge harcamalarına gereken değerin 

verilmesinde teşvik edici politikalar uygulanması önemlidir. 

Yüksek teknolojili ürün ihracatının belirleyicilerinin analiz edildiği bu çalışmanın sınırlılığı, 

ileride gerçekleştirilecek çalışmalar için motivasyon oluşturacaktır. Çalışma kapsamındaki 

kısıt, modelde yer alan değişkenlere ait bütün OECD ülkelerinin verilerine ulaşılamaması 

sebebiyle çalışma verilerine ulaşılabilen 15 OECD ülkesi ile sınırlı tutulmuştur. Bu çalışma 

literatürden farklı olarak seçili OECD ülkeleri için yüksek teknolojili ürün ihracatının 

belirleyicilerine yönelik Ar-Ge harcamaları, ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırım 

girişi dikkate alınarak incelenmiştir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda farklı zaman 

aralıkları ve farklı değişkenler kullanılarak yüksek teknolojili ürün ihracatının 

belirleyicilerinin tespiti amacıyla farklı model sınaması gerçekleştirilebilir. 
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ÖZET 

Küreselleşen dünyada bilginin hızla yayılması ve üretim süreci verimliliğinin beşeri sermaye 

miktarına giderek daha fazla bağımlı hâle gelmesi neticesinde, ülkelerin nitelikli işgücüne 

olan ihtiyaçlarının arttığı görülmektedir. Ekonomilerin sahip oldukları emeğin, mevcut 

yeteneklerini ve bilgilerini arttırarak daha kalifiye duruma gelmesi ise, ülkelerin uyguladığı 

yükseköğretim politikaları ile doğrudan ilişki içerisindedir. Ayrıca, ekonomik birimlerin sahip 

olduğu beşeri sermaye birikiminin artması ülkelerin kalkınma düzeyleri üzerinde olumlu 

etkiler yaratarak hem toplumsal refahın hem de sosyo-ekonomik gelişme düzeyinin daha ileri 

safhalara taşınmasını sağlamaktadır. Bu durum ise, ülkeler arasındaki rekabetin eğitim 

üzerinde yoğunlaşmasına ve yükseköğretim kurumlarının kalitesini arttırmaya yönelik 

eğilimlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumları 

bireylerin sahip oldukları nitelikleri arttırmayı hedeflerken aynı zamanda toplumun 

ihtiyaçlarına yönelik bir takım gelişmelerin ortaya çıkmasında da önemli rol oynamaktadır. 

Dolayısıyla, yeni bilgi ve teknoloji üretimini destekleyerek, bireylerin beşeri sermaye birikimi 

üzerinde pozitif etki yaratan yükseköğretim kurumlarının kim tarafından ve ne şekilde finanse 

edileceği soruları daha fazla merak uyandırır hâle gelmiştir.  

Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından değerlendirildiğinde, hedeflenen büyüme 

seviyesine ulaşılabilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi ve beşeri sermaye 

birikiminin istenilen düzeye getirilebilmesi için yükseköğretim kurumlarının finansmanında 

etkinliğin ve devamlılığın sağlanması gerektiği görülmektedir. Bilginin üretilmesi ve 

aktarılması noktasında büyük önem taşıyan yükseköğretim kurumlarının hem bireysel hem de 

toplumsal faydanın ortaya çıkmasında önemli etkiye sahip olduğu genel olarak kabul gören 

bir gerçektir. Dolayısıyla, yükseköğretim hizmetinin finansmanında izlenecek yöntemlerin, 

ülkelerin içinde bulunduğu şartlar gözetilerek belirlenmesi oldukça büyük önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda, söz konusu çalışma, yükseköğretim hizmetinin finansman kaynaklarını 

inceleyerek, OECD ülkelerine ait verilerden hareketle, kama sektörünün söz konu alandaki 

etkinliğini gözlemlemeyi ve politika önerilerinde bulunmayı amaçlamaktadır.  
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Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Kamu Finansmanı, Finansman Yöntemleri, OECD 

ABSTRACT 

As a result of fast spread of information in a global world and the increasing dependence of 

the production process efficiency to human capital, it is observed that the demand of countries 

for qualified manpower is increasing. The fact that the labor under the economies have 

become more qualified by improving their current skills and knowledges is directly related to 

the countries higher education policies in effect. Also, is it is known that the increase in the 

human capital resource of economic units has positive effects on the development levels of 

countries and also enables to bring social welfare and social-economic status to better levels. 

This situation causes an education-focused competition between countries and to the 

occurrence of tending to increase the quality of higher education institutions. As it is known, 

while higher education institutions aim to increase the qualifications of individuals, they also 

play an important role in the emergence of some developments towards the needs of the 

society. Therefore, the questions of how higher education institutions which support new 

information and technology production and have positive impact on human capital are 

financed, by whom.  

Especially when assessing developing countries, it is seen that efficiency and sustainability 

has to be ensured in the financing of higher education institutions to bring their human capital 

accrual to the desired level. It is a generally accepted fact that higher education institutions, 

which have a great importance in the production and transfer of information, have an 

important effect on the emergence of both individual and social benefits. Therefore, it is very 

important to determine the methods to be followed in financing higher education service by 

considering the conditions in the countries. In this context, this study aims to provide policy 

suggestions for developing economies such as Turkey by reviewing the differences between 

financing methods of higher education institutions in OECD countries.  

Keywords: Higher Education, Public Financing, Financing Methods, OECD 

1. GİRİŞ 

Bilindiği üzere, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedeflerinin sağlanması hem gelişmiş 

hem de gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemlidir. Söz konusu hedeflerin 

gerçekleştirilebilmesi ise beşeri sermaye birikiminin sağlanması ile mümkün olmaktadır. 

Eğitim politikalarının doğru bir biçimde belirlenmesinin ve özellikle yükseköğretimi 

geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunulmasının ise beşeri sermaye birikimine katkı 

sağladığı genel itibariyle kabul edilmektedir.  Ayrıca, eğitim seviyesi artan bireylerin yaşam 

şartlarının iyileştirdiği, bu durumun ise toplumun geneli için fayda sağladığı 

gözlemlenmektedir. Dolayısıyla, bireylerin yükseköğretime yönelik taleplerinin artmasıyla 

birlikte, ülkelerin eğitim politikalarında ve yükseköğretimin finansmanı gibi unsurlarda 

değişikliğe gittikleri görülmektedir.  
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Küreselleşme hareketlerinin hızlanması ile birlikte bilgi, daha kolay ulaşılabilir hâle gelmiş ve 

ülkeler eğitim sistemlerinin kalitesini arttırmayı amaçlamışlardır. Bu duruma bağlı olarak, 

ülkeler arasındaki rekabet eğitim alanında da ortaya çıkmaya başlamış ve yükseköğretim 

kurumlarının sahip oldukları nitelikler daha önemli hâle gelmiştir. Dolayısıyla, yükseköğretim 

kurumlarının finansman ihtiyacı eskiye nazaran artmış ve yeni finansman yöntemlerine 

ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.  

Birçok ülkede yükseköğretimin finansmanı ağırlıklı olarak kamu tarafından sağlanmaktadır. 

Ancak son dönem gelişmeleri ile birlikte farklı finansman yöntemlerinin de devreye girdiği 

görülmektedir. Çalışmanın temel amacı, tüm bu unsurlardan hareketle, OECD ülkeleri 

bağlamında yükseköğretimin finansmanında meydana gelen dönüşümü incelemektir. Bu 

doğrultuda öncelikle yükseköğretim hizmetinin kapsamı ele alınacak ve ortaya çıkardığı fayda 

ve maliyetlere kısaca değinilecektir. Sonrasında, tarihsel süreç içerisinde yer alan farklı devlet 

anlayışlarının yükseköğretimin finansmanına yönelik düşünceleri incelenecek ve 

yükseköğretimin finansman yöntemleri üzerinde durulacaktır. Son olarak ise, 

yükseköğretimin finansmanına yönelik olarak elde edilen verilerden hareketle, OECD 

ülkelerine yönelik değerlendirilmeler yapılarak, politika önerilerinde bulunulacak ve çalışma 

sonlandırılacaktır.   

2. YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETİNİN TANIMI VE KAPSAMI 

Yükseköğretim hizmeti ile ilgili unsurların daha net bir biçimde anlaşılabilmesi için öncelikli 

olarak eğitim kavramının tanımlanması fayda sağlayacaktır. Uluslararası Standart Eğitim 

Sınıflandırması (ISCED/International Standard Classification of Education)’na göre eğitim, 

öğrenme amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak tasarlanmış, sürekli iletişim sürecini ifade 

etmektedir. Görüldüğü üzere, eğitim hizmetinin temelinde, iki veya daha fazla kişi arasındaki 

bilgi alışverişi ile bu aktarımın devamlılığını sağlayacak bir planlama süreci yatmaktadır.  

(OECD Report, 2004, s. 29). Hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler bağlamında 

değerlendirildiğinde, eğitim hizmetinin sahip olduğu niteliğin, ülkelerin beşeri sermaye 

birikimlerini etkilediği, söz konusu etkinin ise sürdürülebilir kalkınma ve büyüme 

hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadığı görülmektedir (Türkmen, 2009, s. 2). 

Dolayısıyla, belirli bir büyüme oranını hedefleyen ve/veya kalkınma düzeylerini arttırmak 

isteyen ülkelerin, eğitim hizmetlerini geliştirmeye yönelik yatırımlarını arttırmaları 

gerekmektedir.  

Brubacher (1970) çalışmasında, yükseköğretim kavramına yer vererek, söz konusu olgunun 

üniversite eğitimini ifade ettiğini ileri sürmektedir. Buna göre, üniversite eğitimine ait iki 

temel teori bulunmaktadır. İlk teoriye göre üniversiteler, kendi iç dinamiğine sahip,  toplumun 

sorunlarına uzak ve izole bir yapıya sahiptirler. İkinci teoride ise üniversitelerin, çözüm 

odaklı, toplumsal olayları içselleştiren ve dış dünyayı ilgilendiren sorunlara karşı duyarsız 

kalmayan özellikte olduğu savunulmaktadır. Söz konusu teoride, üniversitelerin sorunlar 

karşısında izlediği aktif politikaların, toplumsal maliyetleri en aza indirdiği ve pozitif 

dışsallıkların meydana gelmesinde olumlu etki yarattığı ifade edilmektedir. Ayrıca 
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Brubacher’e göre, tarihsel süreç içerisinde, söz konusu iki farklı teori birbirini besleyerek 

ilerlemiştir (Brubacher, 1970, ss. 99-102). 

Yükseköğretim hizmeti ile ilgili bir diğer önemli unsur ise, kavramın taşıdığı özellikler ile 

ilgilidir. Yükseköğretim hizmetinin niteliğinde meydana gelen olumlu değişimler, toplumun 

tümünü pozitif olarak etkilemekte ve sosyal faydanın artmasına neden olmaktadır. Ayrıca 

eğitimli bireylerin, sahip oldukları gelir düzeylerini arttırarak daha iyi yaşam koşullarına sahip 

olması, bireysel faydanın yükselmesinde etkili olacaktır              (Guillemette, 2006, s. 6). 

Dolayısıyla, yükseköğretim hizmetinin hem kamusal hem de kişisel mal özellikleri taşıyan 

karma bir mal olduğu düşünülmektedir (Barr, 1993, s. 718). 

 

3. YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETİNİN FAYDA VE MALİYETİ 

Yükseköğretim hizmetinden faydalanan bireyler, kişisel gelişimleri üzerinde pozitif etki 

yaratmanın yanı sıra ülkelerinin beşeri sermaye birikiminin yükselmesine de katkı 

sağlamaktadırlar. Ancak bilindiği üzere, söz konusu hizmetin hem bireylere hem de ülkelere 

yüklediği çeşitli maliyetler bulunmaktadır. Dolayısıyla eğitim politikaları belirlenirken, 

yükseköğretim hizmetine yönelik fayda-maliyet analizinin doğru bir biçimde yapılması önem 

taşımaktadır. Tablo 1’de yükseköğretim hizmetinin fayda ve maliyetleri kısaca özetlenmiştir.  

Tablo 1. Yükseköğretim Hizmetinin Fayda ve Maliyeti 

Kaynak : H. Vossensteyn (2009),Challenges in Student Financing: State Financial Support to 

Students – A Worldwide Perspective. 

Genel itibariyle değerlendirildiğinde, yükseköğretim hizmetinden sağlanan faydaların hem 

toplum hem de birey açısından ortaya çıkan maliyetlere göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

  

Parasal Yararlar 

 

Parasal Olmayan Yararlar 

 

 

Maliyetler 

 

 

 

Toplumsal 

 

İşgücünde Daha Fazla 

Esneklik, Yüksek Vergi 

Hâsılatı, Hükümete 

Daha Az Bağımlılık, 

Daha Fazla Tüketim, 

Yüksek Ulusal 

Verimlilik 

Sosyal Hareketlilikte Artış, 

Sosyal Uyum, Kişisel 

Haklara Saygı, Yeni 

Teknolojilere Çabuk uyum, 

Kültürel Mirasın Takdiri, 

Siyasal ve Sosyal Katılımda 

Artış, Yardımlaşmaya 

Açıklık, Suç İşleme 

Eğiliminde Düşüş 

 

Öğrenci Desteğinin 

Maliyetleri, Genç 

Nüfusun İş hayatına 

Daha Geç Katılması, 

Açılan Programların 

İşletme Maliyetleri 

 

Kişisel 

 

Yüksek Gelir, Yüksek 

Tasarruf, Yüksek 

Tüketim, Mesleki ve 

Kişisel Hareketlilik, 

Yüksek Verimlilik 

Gelişmiş Harcama Kararları, 

Yüksek Yaşam Kalitesi, 

Daha İyi Sağlık ve Yaşam 

Beklentileri, Kültürel 

Faaliyetlerden Daha Fazla 

Faydalanma, Eğitimin 

Yüksekliği, Daha Fazla İş 

Tatmini, 

 

 

Harçlar, Öğrenim 

Harcamaları 

163



Belirli bir eğitim seviyesinin üzerinde olan birey sayısının fazla olduğu toplumlarda suç 

işleme eğiliminin azaldığı, gelir seviyesinin arttığı, yaşam kalitesinin yükseldiği ve istihdam 

alanlarının arttığı gözlemlenmektedir (Poterba, 1994, s. 5).  

 

4. YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETİNİN FİNANSMANI 

Tarihsel süreç içerisinde, yükseköğretimin finansmanına yönelik farklı görüşlerin mevcut 

olduğu ve finansman yöntemlerinin ülkelerin içinde bulundukları koşullar ile taşıdıkları 

özelliklere göre değişiklik gösterdiği görülmektedir. İlgili bölümde, kavrama ait farklı 

görüşlerin ve finansman yöntemlerinin neler olduğuna kısaca yer verilecektir.  

4.1. YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 

Yükseköğretim hizmeti ve finansmanı ile ilgili olarak ileriye sürülen düşüncelerin devlet 

anlayışı çerçevesinde yorumlandığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle söz konusu kavram 

ile ilgili fikirler, sosyal, sosyalist, liberal ve neoliberal devlet anlayışı çerçevesinde 

incelenecektir.  

- Sosyal Devlet Anlayışı Bağlamında Yükseköğretimin Finansmanı: Sanayi Devrimi ile 

birlikte temel hak ve özgürlüklerde meydana gelen ilerlemeler, bireylerin sosyal ve ekonomik 

alanlardaki haklarının da gelişmesine zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla, ortaya çıkan değişimle 

birlikte, sosyal devlet özelliğini ön plana çıkarmak isteyen yönetimler, eğitim de dâhil olmak 

üzere birçok alanda müdahaleler yapmışlardır (Tural, 2002, ss. 208-210). Sosyal devlet 

anlayışı içerisinde, eğitim vb. gibi temel hakların sağlanmasında devletin üstlenmesi gereken 

sorumluluklar mevcuttur. Bu bağlamda, yeterli sayıda eğitim kurumunun kurulması, nitelikli 

öğretim elemanlarının yetiştirilmesi ve söz konusu kurumların denetimlerinin sağlanması, 

eğitim hakkının devlete yüklediği en temel görevler olarak sıralanabilmektedir (Bulut, 2009, 

s. 196). Sosyal devlet anlayışında, eğitim-öğretim faaliyeti hiçbir şarta bakılmaksızın tüm 

bireylerin sosyal hakkı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, zorunlu eğitim hizmeti toplumun 

tüm kesimlerini kapsayacak şekilde düzenlenmektedir. Ancak, devletin düzenlemeleri 

eğitimin farklı aşamaları için değişiklik göstermektedir. Buna göre, ilk ve ortaöğretimin 

topluma sağladığı faydanın ve ortaya çıkardığı pozitif dışsallığın daha yüksek olduğu kabul 

etmekte, yükseköğretimin ise başta eğitimi alan kişiler olmak üzere toplumun yalnızca belirli 

kesimlerine fayda sağladığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, sosyal devlet anlayışında, ilk ve 

orta öğretim kamusal mal, yükseköğretim yarı kamusal mal olarak kabul edilmektedir. Bu 

nedenle sosyal devlet anlayışı içerisinde, eğitim hizmetinin finansmanı ile ilgili uygun 

modelin, devlet ile kişilerin bir arada olduğu, karma finansman modeli olduğu kabul 

edilmektedir (Tural, 2002, ss. 213-217).   

- Sosyalist Devlet Anlayışı Bağlamında Yükseköğretimin Finansmanı: Sosyalist devlet 

anlayışında öncelikle, merkezi otorite tarafından, ekonominin ihtiyaçları belirlenmekte 

(işgücü ihtiyacı vb. gibi), sonrasında ise bu ihtiyaca uygun eğitim politikası saptanarak, eğitim 

süreleri, öğrenci/öğretmen/okul sayıları ve okullara giriş şartları gibi unsurlar 
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planlanmaktadır. Sosyalist sistem içerisinde verilen eğitim hizmeti, bireyler arasında gelir 

farklılaşmasına yol açmayacak şekilde düzenlenmektedir. Ancak, yükseköğretim mezunu 

bireylerin, daha iyi çalışma koşularına sahip olarak yaşam kalitelerini arttırma şansı 

yakaladığı görülmektedir (Kantorova, 2006, ss. 238-241). Sosyalist devlet anlayışında 

eğitimin temel amacı, devletin ihtiyaçlarına uygun vasıflı bireyi yetiştirmektir. Sistem 

içerisinde, emekte ortaya çıkan artık değer bütçeye aktarılmakta böylelikle eğitim, sağlık, 

adalet vb. gibi hizmetlerin finansmanı sağlanmaktadır. Böylelikle devlet, eğitimin finansmanı 

için, sistem içerisinde meydana gelen artık düzeyine göre kaynak ayırmaktadır (Tural, 2002, 

s. 197). 

- Liberal Devlet Anlayışı Bağlamında Yükseköğretimin Finansmanı: Liberal devlet 

anlayışıyla birlikte, önceleri eğitimin tek sağlayıcı konumunda olan devlet, bu görevinin yanı 

sıra denetleyici ve düzenleyici kurum rolünü de üstlenmiştir Liberal devlet anlayışında, 

tekelci olmayan ancak maddi olanakları sınırlı olan bireyleri ihmal etmeyen bir eğitim 

anlayışı olduğunu söylemek mümkündür. Liberalizme göre, eğitim hizmetinin temel amacı, 

gelecek nesilleri göz önünde bulundurarak, nitelikli işgücü ve yöneticileri yetiştirecek bir 

organizasyonun kurulmasının sağlanmasıdır (Gutek, 2006:198-199). Liberal anlayışa göre, 

zorunlu eğitim dışında kalan seviyelerde, ortaya çıkan fayda toplumdan çok bireyleri 

etkilemektedir. Dolayısıyla, eğitim seviyelerini yükseltmek isteyen bireylerin fayda-maliyet 

analizi yapmaları ve tercihlerini bu analizin sonucuna göre belirlemeleri gerekmektedir 

(Tural, 2002, s. 204). Liberalizmde, yükseköğretimin maliyetinin aileler tarafından 

karşılanabilmesi durumunda, devletin söz konusu yükten kaçınabileceği savunulmaktadır. 

Ancak, bireylerin maddi olanaklarının yetersizliği durumunda devletin düzenleyici rolü 

üstlenerek devreye girmesi söz konusu olabilecektir. Böylelikle, vergiler aracılığıyla elde 

edilen kaynakların daha yüksek fayda sağlayacak biçimde düzenlenebileceği ileri 

sürülmektedir (Friedman, 1988, ss. 145-146).  

- Neoliberal Devlet Anlayışı Bağlamında Yükseköğretimin Finansmanı: Neoliberal 

anlayışa göre, bireyler kendi fayda-maliyet analizlerini yapabilecek ve kararlarının 

sonuçlarına katlanabilecek durumdadırlar. Bu nedenle, eğitim hizmetinin ortaya çıkardığı tüm 

maliyetler bireyler tarafından karşılanmalıdır (Günlü, 2003, s. 4). Neoliberal sistem içerisinde, 

faydalandıkları hizmetlerin bedelini ödeyen bireylerin oluşturduğu bir piyasa modeli 

mevcuttur. Sistem içerisinde her üniversite özerk yapıdadır ve neoliberal anlayışa göre bu 

durum yükseköğretim kurumlarının daha etkin çalışmasını sağlamaktadır (Banya, 2005, ss. 

153-154). Neoliberal anlayış içerisinde eğitim hizmetinin finansmanında özel sektörün 

kamuya nazaran daha fazla rol üstlendiği görülmektedir. Bu durum, üniversite eğitimi alan 

bireylerin, öğrenci olmalarının yanı sıra, aynı zamanda, birer tüketici olarak da 

değerlendirilmelerine ve oluşturulan eğitim modelinin bu doğrultuda meydana gelmesine 

neden olmuştur (Hyslop & Sears, 2006, ss. 13-15). Ayrıca, neoliberal sistemin 

yükseköğretimin finansmanına yönelik olarak piyasa ekonomisi koşullarını benimsemesi, 

denetim ve değerlendirme mekanizmalarının da bu çerçevede oluşmasını beraberinde 

getirmiştir (Apple, 2007, s. 32). 
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4.2. YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 

Ülkelerin sahip oldukları özellikleri ve şartları göz önünde bulundurarak belirledikleri eğitim 

politikaları, yükseköğretime yönelik finansman yöntemlerinin değişiklik göstermesine neden 

olmaktadır. İlgili bölümde yükseköğretim hizmetinin, bütçe kaynakları, özel sektör desteği 

(üniversite-sanayi işbirliği) ve özel kaynaklar ile finansmanı ele alınacaktır.  

 - Yükseköğretimin Bütçe Kaynakları Aracılığıyla Finansmanı: Yükseköğretimin bütçe 

kaynakları ile finansmanı doğrudan harcamalar ve transfer harcamaları ile finansman olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır (Söyler, 2009, s. 12). Transfer harcamaları ile finansman yöntemi, 

yükseköğretim gören öğrenciler ile bu öğrencilerin ailelerine sağlanan desteklerden 

oluşmaktadır. Yükseköğretime tâbi olmuş bireylerin toplumsal anlamda ortaya çıkardığı 

pozitif dışsallıklar, hizmetin bütçe kaynaklarıyla finanse edilmesinin temel sebeplerinden biri 

olarak görülebilir. Özellikle beşeri sermaye birikiminde meydana gelen artış, suç 

oranlarındaki azalış ile kazanılan sosyal ve siyasal bilinç üniversite mezunu kişi sayısının 

artmasıyla birlikte ortaya çıkan olumlu unsurlar olarak sıralanabilir (Friedman, 1955, s. 9). 

- Yükseköğretimin Özel Sektör Desteği (Üniversite-Sanayi İşbirliği) İle Finansmanı: 

Zaman içerisinde, yükseköğretim kurumları eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, 

toplumun ihtiyaçları doğrultusunda siyasal, sosyal ve ekonomik problemlere de çözüm arayan 

kurumlar hâline gelmişlerdir. Özellikle gelişmiş ülkeler bağlamında ele alındığında, sanayi 

sektöründe meydana gelen gelişmeler ile birlikte yükseköğretim kurumlarının söz konusu 

alana yönelik faaliyetlerde bulunmaya başladığı görülmektedir (Ergen, 2006, s. 19). 

Yükseköğretim kurumlarına özel sektör tarafından verilen destekler, üniversitelerin etkin 

çalışmasına katkı sağlarken, üniversiteler ise sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik 

öneriler sunmaktadırlar. Dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının özel sektör tarafından 

finanse edilmesinin her iki tarafa da yarar sağladığının söylenmesi mümkündür (Söyler, 2009, 

s. 17). 

- Yükseköğretimin Özel Kaynaklar Aracılığıyla Finansmanı: Küreselleşme faaliyetlerinin 

hız kazandığı 1980’li yıllar itibariyle, eğitim sürecinin ve eğitim faaliyetinin finansman 

yöntemlerinin değişmeye başladığı görülmektedir. Ülkeler arasındaki rekabetin arttığı, 

bireylerin sahip olduğu bilgi birikimin önem kazandığı bu dönem, yükseköğretime olan talep 

artışını da beraberinde getirmiş, bu durum ise yükseköğretim kurumlarının yeni finansman 

kaynaklarına ihtiyaç duymasına neden olmuştur (YÖK, 2007, s. 14). Bu bağlamda 

incelendiğinde, ülkelerin yükseköğretim kurumlarının özel kaynaklar aracılığıyla 

finansmanında,  öğrenci kredileri (borçlanma), öğrenim bedeli ve bursla finansman 

yöntemlerine başvurduğu görülmektedir. 

 Öğrenci Kredileri (Borçlanma) Aracılığıyla Finansman: Borçlanma aracılığıyla 

finansman yönteminin temelinde, maddi imkânsızlıklar nedeniyle yükseköğretim hizmetinden 

faydalanmayan bireyler için alternatif bir yöntem oluşturma amacı yatmaktadır (Shen & 

Ziderman, 2009, s. 331). Yükseköğretim finansmanının sağlanması sırasında öğrenci kredileri 

kullanılarak, bireyin gelecekteki geliri ile cari dönemdeki öğretim masrafları yer 
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değiştirmektedir. Krediler aracılığıyla sağlanan finansman yöntemi ipotek tipi ve gelire bağlı 

krediler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İpotek tipi kredilerde, öğrenci belirli bir zaman 

dilimi içerisinde sabit taksitlerle kredi borcunun geri ödemektedir (Barr, 1993, s. 720). Gelire 

bağlı krediler de ise, öğrenci gelecekte elde edeceği gelirin belirli bir miktarı ile kredi 

ödemesini sağlamaktadır. Söz konusu yöntemin etkin işleyebilmesi, öğrencinin gelecekte 

belirli bir düzeyde gelir elde etmesine ve söz konusu ödemelerin bireyin tüketim seviyesinde 

herhangi bir dalgalanmaya yol açmamasına bağlıdır. Ayrıca bu yöntemde, bireyin geri ödeme 

yapabilmesi için belirli bir sürenin (gelir elde etme süreci) geçmesi gerekmektedir        ( 

Chapman, 2005, ss. 18-24).  

 Öğrenim Bedeli (Öğrenim Ücretleri) Aracılığıyla Finansman:Bu finansman 

yönteminde, öğrenim ücretleri (harçlar) aracılığıyla, yükseköğretim hizmetinin 

fiyatlandırıldığı görülmektedir. Yükseköğretim hizmetine olan talebin arz tarafından 

karşılanamadığı dönemlerde, harçlar aracılığıyla, talebin kapasiteye göre ayarlanması 

amaçlanmaktadır (Akalın, 1997, s. 61). Öğrenciler ve aileleri tarafından ödenen harçlar 

aracılığıyla, yükseköğretim hizmetinin maliyeti devlet ve kişiler arasında paylaşılmaktadır. 

Yükseköğretimin finansmanı açısından değerlendirildiğinde, harç ödemelerinin, finansman 

kaynakları arasında önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir (Özekicioğlu, 2013, ss. 34-

38). 

 Burs Aracılığıyla Finansman: Yükseköğretimin burs aracılığıyla finansmanı kamu ya 

da özel sektör kaynaklı olabilmektedir. Bu finansman yönteminde, genel itibariyle, bireyin 

ve/veya ailesinin gelir durumu ile öğrencinin başarı durumunun temel alındığı 

gözlemlenmektedir. Özel sektör tarafından sağlanan burslarda kurumlara sağlanan vergi 

avantajlarının teşvik edici unsurlardan biri olduğu söylenebilir. (Akça, 2012, ss. 100-101). 

Burslar aracılığıyla, eğitim hizmetine ulaşmada, bireyler arasındaki gelir farklılıklarının 

meydana getirebileceği olumsuz durumların önüne geçilmekte ve eğitimde fırsat eşitliğinin 

oluşmasına katkı sağlanmaktadır. 

 

5. YÜKSEKÖĞRETİM FİNANSMANINDA OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK 

GÖZLEMLER 

Türkiye’de dâhil olmak üzere birçok ülkede, yükseköğretim hizmetinin kamu tarafından 

finanse edildiği görülmektedir. Bu durum, özellikle büyüme ve kalkınma hedeflerini 

gerçekleştirmek amacıyla beşeri sermaye birikimini arttırmayı hedefleyen ülkeler açısından 

önem taşımakta ve avantaj olarak değerlendirilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler 

bağlamında değerlendirildiğinde, artan yükseköğretim talebinin karşılanması, eğitim 

hizmetine ulaşılması ve hem sosyal hem de ekonomik gelişmenin sağlanabilmesi açısından 

kamunun üstlendiği rol önem taşımaktadır. Yükseköğretim hizmetine verilen önemde 

meydana gelen artış belirli dönemlerde farklı unsurlara ayrılan kaynakların yer değiştirmesine 

neden olsa da, genel itibariyle sağlanan faydanın, ortaya çıkan maliyetlerin üzerinde oluşu söz 
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konusu kaynak sapmasının göz ardı edilmesini beraberinde getirmektedir (Kurt ve Gümüş, 

2015, s. 15). 

OECD (Organisation For Economic Co-Operation And Development) ülkelerinde kamu 

sektörünün yükseköğretimin finansmanına yönelik olarak ayırdığı pay incelendiğinde, 

özellikle 2000’li yıllar sonrasında belirli miktarda bir düşüşün meydana geldiği 

gözlemlenmektedir. Örneğin, Türkiye’de kamunun katkısının yükseköğretim harcamaları 

içerisindeki oranı 2011 yılında 80.76 iken 2014 yılında bu oranın 75.42’ye kadar gerilediği 

görülmüştür. Bu durum, yükseköğretimin finansmanında özel sektörün (sanayi/üniversite 

işbirliği) ya da özel kaynakların, kamunun sağladığı finansmanın yerini almaya başladığı 

yorumunu akla getirmektedir. Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (SBD) gibi 

ülkelerde ise yükseköğretimde kamu finansmanı genel itibariyle OECD ortalamasının altında 

kalmaktadır. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde yükseköğretim ağırlıklı olarak özel kaynaklar 

tarafından finanse edildiğinin söylenmesi mümkündür (OECD Education Glance Report, 

2018). 

Grafik 1 ve 2’de OECD ülkelerine ait yükseköğretimde kamu harcamalarının GSYH’ya 

(Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla) olan oranları görülmektedir. Ele alınan dönemde, kamu 

harcamalarının GSYH’ya olan oranının OECD ortalaması %1.5 seviyesindedir. Ancak 

Türkiye için bu oran %1.2 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu oranların ülkelerin gelişmişlik 

seviyelerine göre farklı biçimlerde değerlendirilmesi daha doğru sonuçlara ulaşılmasını 

sağlayacaktır. Gelişmiş ülkeler için ele alındığında, yükseköğretime GSYH içerisinden ayrılan 

payın çok yüksek düzeyde olmamasının ciddi olumsuz etkiler yaratmayacağı 

düşünülmektedir. Ancak gelişmekte olan ülkeler için ise bu durum, yükseköğretim hizmetine 

ulaşılabilirlik açısından problemler ortaya çıkabileceği ve beşeri sermaye birikiminin istenen 

seviyeye getirilmesi ile hedeflenen büyüme düzeyine ulaşılmasında gecikileceği şeklinde 

yorumlanabilmektedir.  

Grafik 1. Yükseköğretimde Kamu Harcamalarının GSYH İçindeki Payı ( 2016)* (%) 

 

 Kaynak: OECD Databese. https://data.oecd.org/eduresource/education-spending.htm 

 * İlgili değişkene ait veri seti, en son 2016 yılında güncellenmiştir.  
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Grafik 2. Yükseköğretimde Kamu Harcamalarının GSYH İçindeki Payı ( 2016) (%) 

 

 Kaynak: OECD Databese. https://data.oecd.org/eduresource/education-spending.htm 

Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin eğitim hizmetlerine yönelik olarak yaptıkları 

harcamaların daha doğru yorumlanabilmesi için yükseköğretim öncesi eğitim düzeyleri için 

GSYH’dan ayrılan payların incelenmesi fayda sağlayacaktır. Grafik 3 ve 4’de yükseköğretim 

öncesi eğitim düzeyleri için OECD ülkelerinin yapmış oldukları kamu harcamalarının GSYH 

düzeyine oranı ele alınmaktadır. Görüldüğü üzere, birçok ülkenin yükseköğretim öncesi 

eğitim seviyeleri için yaptığı kamu harcamalarının GSYH’ya oranı, OECD ortalamasının 

üzerindedir. Bu durum, ele alınan ülke grubu açısından yükseköğretim öncesini kapsayan 

dönemde kamu finansmanına ağırlık verildiğini gösterir niteliktedir. 

Grafik 3. Yükseköğretim Öncesi Eğitim Düzeylerinde Kamu Harcamalarının GSYH İçindeki 

Payı ( 2016) (%) 

 

 Kaynak: OECD Databese. https://data.oecd.org/eduresource/education-spending.htm 
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Grafik 4. Yükseköğretim Öncesi Eğitim Düzeylerinde Kamu Harcamalarının GSYH İçindeki 

Payı ( 2016) (%)  

 

 Kaynak: OECD Databese. https://data.oecd.org/eduresource/education-spending.htm 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Teknolojinin gelişmesi, sanayileşmenin artması ve küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, 

nitelikli emeğe sahip olan ülkelerin büyüme hedeflerine daha kolay ulaştıkları ve hem sosyal 

hem de ekonomik açıdan daha hızlı geliştikleri gözlemlenmektedir. Bu durum, gelişmekte 

olan ülkeler başta olmak üzere birçok ülkenin sahip oldukları beşeri sermaye birikimlerini 

arttırmaya yönelmelerine ve eğitim politikalarını da bu doğrultuda belirlemelerine neden 

olmuştur. Ayrıca, toplumun geneline nazaran eğitim seviyesi daha yüksek olan kişilerin 

yaşam kalitesi ve gelir düzeyi gibi unsurlar açısından daha iyi şartlarda olmaları, bireylerin 

yükseköğretime yönelmelerine yol açmaktadır. Söz konusu bu unsurlar nedeniyle, hem 

bireylerin hem de toplumun genelinin yükseköğretim hizmetine yönelik talebi artmaya 

başlamaktadır. Artan talebin karşılanabilmesi içinse yükseköğretimin finansmanına yönelik 

kaynakların çeşitlendirilmesinin ve var olan kaynakların daha etkin kullanılmasının gerektiği 

düşünülmektedir. 

OECD ülkelerine ait veriler incelendiğinde, birçok ülkenin yükseköğretim öncesi dönemi 

kapsayan eğitim seviyelerinde kamu harcamalarının GSYH’ya payının yüksek olduğu 

görülmektedir. Ancak, Türkiye’de dâhil olmak üzere, OECD ülkelerinin genelinde 

yükseköğretimin finansmanında kamu harcamalarının GSYH’ya olan oranının azaldığı 

gözlemlenmektedir. Bu durum, yükseköğretim finansmanında ağırlıklı olarak özel kaynaklara 

başvurulduğunu, üniversite öncesi eğitime yönelik olarak ise devlet desteğinin daha yüksek 

olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. Özellikle, Türkiye gibi genç nüfusa sahip olan 

ülkelerde, yükseköğretime yönelik ilginin her geçen gün artması, yeni finansman kaynağı 

arayışlarını hızlandırmaktadır. Bu bağlamda, gelire bağlı kredilendirme aracılığıyla 

sağlanacak finansmanın, sürecin daha etkin işlemesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Ancak, bu tür bir finansman yönteminin süreklilik kazanabilmesi için yükseköğretim mezunu 

bireylere yönelik istihdam alanlarının oluşturulmasının ve bireylerin kredi borçlarını 

ödeyebilecek düzeyde gelir elde etmelerinin gerektiği unutulmamalıdır.  
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Ayrıca, öğrencilere verilen burslar ile üniversitelere yapılacak olan bağışlarda meydana 

gelecek artışlar da eğitim sürecinin finansmanının kolaylaşmasını sağlayacak yöntemler 

arasında değerlendirilebilir.  
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