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About ICOPEC
Perspective
The notion of “political economy” does not sound familiar nowadays. Dating back to earlier times, the term
was employed by the members of the classical school of economics like Smith and Ricardo, who were its first
exponents succeeded by Marx. Ever since the rise of the neo-classical school, the term “economics” has been
preferred. The term “political economy”, however, has a broader meaning encompassing economics, as well. As
if it is divorced from other social phenomena, in our age, the discipline of economics is defined as a technical
field of expertise characterized by a level of objectivity similar to that of natural sciences, due to the fact that
economic phenomena are measured in numbers and illustrated on graphs.
The deliberate employment of the term “political economy” in the title “International Conference on Political
Economy” implies the fact that economics is perceived as an integral part of social phenomena in this conference. Accordingly, even if economic institutions and relations form the foundations of society in the contemporary world, economic development is dependent on social power and dynamics, while economic policies, per
se, are shaped by not only technical processes but also diverse interests and choices. Within this context, politics
is involved in every encounter between different economic classes, social groups and genders being shaped by
the visions of a better life as the subject matter of philosophy, ethics and religion and at times it finds its best expression in art. Law, on the other hand, is the embodiment of all social relations which are, in essence, political.
Thus, this conference does not reduce society to market relations despite viewing economy in the heart of social
relations. It, above all, considers the society as a political entity. Indeed, everything constitutes the subject matter
of politics. The arguments in favour of purifying market relations of the influence of politics and the discourse
that they take place in their own right serve to disguise the conflicts of interest and power asymmetries inherent
therein. This conference regards man as a homo politicus, as Aristoteles put it, rather than a homo economicus.
The aim of this conference is to recount the age and the world that we live in not just by presenting an image but
through recognizing the potentials they offer. To this end, it evaluates the development of modern society from
a historical perspective, with specific emphasis on the long-term trends and dynamics, trying to distinguish the
permanent from the temporary. In this conference, the significance of subjective social / political struggles is
not underestimated. Such struggles are rather accounted for within the context of objective conditions for the
pursuit of happiness on the part of the masses can only be understood on the basis of an objective analysis of
conditions and trends. Ethically, the conference has an analytical rather than a descriptive approach, regarding
science as approaching existing phenomena critically and researching the alternatives to such phenomena.
Focusing on a specific topic every year, the conference also aims at continuity in terms of the topics elaborated
upon thereby providing a forum for the further discussion of the papers and presentations of the previous year’s
conference.
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A Brief History of the Conference
We started our series of conferences with the title “Adam Smith in Our Day”, intending to organize a conference
approaching Adam Smith, regarded as the founder of political economy, from the perspective of his works on
both political economy and theory of ethics as well as with reference to his prominence and significance in our
time. The papers presented in the conference expressed a leftist criticism of classical political economy due to
the influence of the emerging global economic crisis. Indeed, the same crisis determined the topic of the following two conferences: “(Economic) Crisis and Development” and “Labour Markets and Employment”. The
aim of the former was to analyze the global economic crisis not only through its financial dimension but also
from the perspective of all its economic and non-economic aspects with a historical approach on the basis of
changing economic policies; while the latter aimed to discuss the relationship between job markets and employment in general, as well as the surge in unemployment caused by the crisis, in particular, as they relate to
the changes in economic policies. In the last two conferences, the focus was on the specific characteristics of
globalization. Our fourth conference entitled “Flexibility” was organized with a view to analyzing flexibility, a
notion which constitutes one of the basic trends of globalization, within a broad context ranging from labour
relations to private life and personality traits. The papers presented in this particular conference made it clear
that the notion of “flexibility” was predominantly studied in the academia in terms of its negative consequences
in labour relations. Our fifth conference “The Reason of the Age” aimed to understand the mentality of the age,
directing criticism against the rightist mentality, which advocates a “market / business” approach not only in
the economic field but also in political and social fields.
This series of conferences, hosted by their chief organizer Kocaeli University, could certainly not come into existence without the continuous support of its partners. The first conference was organized in 2009 with the collaboration of Kocaeli University, Çanakkale Onsekiz Mart University and Silesian University (Czech Republic).
In the second conference, the organizers were joined by Westminister University (United Kingdom), which replaced Çanakkale Onsekiz Mart University. Westminister University acted as one of the chief organizers thereafter. IRES Piemonte Socio-Economic Research Institute of Piedmont (Italy), Technical University of Ostrava
(Czech Republic), University of Belgrade (Serbia), and the Pontifical Catholic University of Peru joined the
organization committee, in the third, fourth and fifth conferences, respectively. Among the constant supporters
of the conference, The Central Bank of the Republic of Turkey, TÜBİTAK and Kristal-İş should be mentioned.
The keynote speakers were Vivienne Brown and Tülin Öngen, Erinç Yeldan, Fuat Ercan, Ali Hakan Kara, Pierre
Dardot, Gilbert Archar and Cihan Ziya Tugal in the first, second, third, fourth, fifth and sixth conferences, respectively. Among the invited speakers were Hillel Ticktin, Richard Gunn, Micheal Perelman, Gerard Dumenil,
Jamie Gough, Güneri Akalın, E. Ahmet Tonak, Sungur Savran, Atilla Göktürk, Serpahim Seferiades,N. Emrah
Aydınonat, Dinç Alada, Yahya Sezai Tezel, Paul Zarembka, John Weeks, Berch Berberoğlu, Erinç Yeldan, Kemal Yıldırım, Dorothy Noyes, Sadi Uzunoğlu, İzzettin Önder, Alfredo Saad Filho, Turan Yay, Ahmet Haşim
Köse, Mehmet Türkay, Galip Yalman, Korkut Alp Ertürk, Ingo Schimidt, Uğur Selçuk Akalın, Mustafa Sönmez,
Levent Köker, Kerem Alkin, Mike O’Donnell ve Sohrab Behdad.
Information concerning the profiles of participants and listeners of the conferences is also pertinent in giving
an overview. In all the conferences, the rate of the foreign presenters was 16-38 %, while the rate of those participating as listeners from foreign countries was 11-32 %. As for the rate of those participating as listeners on the
basis of their genders, the percentage of female listeners was 25-42. The conferences have evolved into discussions in front of students rather than merely a platform for academicians and this has resulted in an increase in
the number of participants. It is our aim to further increase the number of presentations by foreign participants
together with the number of listeners and presenters participating in our conferences.
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ICOPEC’e Dair
Perspektif
Ekonomi politik kavramı bugünlerde kulaklara pek tanıdık gelmiyor. Kökeni daha eskiye giden kavramı Smith
ve Ricardo gibi klasik okul mensupları kullandılar, Marx da devraldı. Neo-klasik okulun ortaya çıkışından beri
artık iktisat kavramı tercih ediliyor. Oysa ekonomi politik kavramının iktisadı da içine alan daha geniş bir iması
vardı. Çağımızda iktisat disiplini, diğer toplumsal kertelerden bağımsızmışçasına, iktisadi olguların rakamlarla
ölçüldüğü, grafikler üzerinde gösterildiği, doğa bilimleri benzeri bir objektiflik iddiası taşıyan teknik bir uzmanlık alanı olarak tarif ediliyor.
Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı politik iktisat kavramı tercihi ile toplumu bir bütün olarak inceleme
nesnesi gördüğünü ima eder. Buna göre, modern zamanlarda iktisadi kurum ve ilişkiler toplumun temelinde
olsa da, iktisadi gelişim toplumsal güç ve dinamiklere bağlıdır, iktisat politikaları ise sadece teknik süreçlerin
değil aynı zamanda farklı çıkar ve tercihlerin konusudur. Bu anlamda siyaset, farklı ekonomik sınıflar, toplumsal
gruplar, cinsiyetler arasında her yerde belirir; felsefenin, ahlâkın, dinin konusunu oluşturan iyi yaşam tasavvurları arasında şekillenir, bazen sanatsal ifade biçimleri bulur. Hukuk da aslında siyasi olan bütün toplumsal
ilişkilerin bir özetini verir.
Dolayısıyla Konferans, ekonomiyi toplumsal ilişkilerin temelinde görmekle beraber, toplumu piyasa ilişkilerine
indirgemez. Toplumu her şeyden önce siyasal bir birliktelik olarak görür. O halde her şey siyasetin konusudur.
Siyasetten arındırma söylemleri kendiliğinden olduğu tahayyül edilmek istenen piyasa ilişkileri içerisindeki
çıkar farklılıklarını ve güç eşitsizliklerini gizlemeye hizmet eder. Konferans insanı iktisadi varlık olmaktan
önce, Aristoteles’in de vurguladığı üzere, siyasi varlık olarak görür.
Konferans yaşadığımız çağı ve dünyayı anlamak ister. Sadece fotoğrafını çekmek değil, içinde taşıdığı potansiyelleri de görmek ister. Bunun için modern toplumun gelişimine tarihsel bir perspektifle bakar; uzun dönemli
eğilimleri ve dinamikleri arar; kalıcı ve geçici olanı ayrıştırmaya çalışır. Öznel toplumsal/siyasal mücadelelerin
önemini küçümsemez, ancak onları da nesnel koşul ve olanaklar çerçevesinde açıklamaya çalışır. Geniş kesimlerin mutluluğunu nesnel koşul ve eğilimler üzerinde aramayı önerir.
Etik açıdan, Konferans betimlemeden çok analiz etmeyi, olana eleştirel yaklaşmayı ve olanın yanında olması
istenebilecek olası alternatifleri araştırmayı bilim yapmak olarak görür ve teşvik eder.
Konferans her yıl yeni bir tema belirlemesine karşın bir sorun geleneği de oluşturmak ister ve önceki tebliğ ve
tartışmaların devamını teşvik eder.

Tarihçe
Konferans serimize “Günümüzde Adam Smith” ile başladık. Politik iktisadın kurucusu kabul edilen Smith’i,
politik iktisat alanındaki eserini ahlak teorisi alanındaki eseriyle birlikte ve çağımız için anlam ve önemi ile birlikte düşünen bir konferans hedefledik. Konferansa gelen tebliğlerin bir kısmı yeni başlamış küresel ekonomik
krizin de etkisiyle klasik politik iktisadın soldan eleştirisini içeriyordu. Kriz, sonraki iki konferansın da konusunu belirledi: “Kriz ve Kalkınma”, krizi sadece finans boyutuyla değil, ekonomi ve ekonomi-dışı tüm yönleriyle
ve tarihsel bir yaklaşımla iktisat politikalarındaki değişime bağlı olarak ele almayı; “Emek Piyasaları ve İstihdam” ise genel olarak iş piyasaları ve istihdam arasındaki ilişkiyi ve özel olarak da krizin tüm dünyada aniden
yükselmesine sebep olduğu işsizliği ekonomi politikalarındaki değişikliğe bağlı olarak açıklamayı amaçladı.
Son iki konferansta ise küreselleşme döneminin temel özelliklerine bakma fırsatı bulduk. Dördüncü konferansımız “Esneklik”, küreselleşme döneminin temel eğilimlerinden birini, çalışma ilişkilerinden özel hayata ve
kişiliklere kadar her alanda görülen esnekliği ele almak istedi. Gelen tebliğler esnekliğin en çok çalışma ilişkilerinde yarattığı olumsuz sonuçları ile akademik araştırmanın gündeminde olduğunu gösterdi. Beşinci konferansımız “Çağın Aklı”, çağın zihniyet dünyasını anlamayı hedefledi ve sadece ekonomik alanda değil, siyasette ve
tüm toplumsal alanlarda piyasa/şirket mantığıyla düşünmeyi öneren yeni-sağ akla eleştirel biçimde odaklandı.
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A QUESTION FROM A REGIONAL DEVELOPMENT PERSPECTIVE: ARE SYRIAN REFUGEES
STILL OUR “GUESTS” OR ARE THEY STAYING?
Cihan KIZIL

A QUESTION FROM A REGIONAL DEVELOPMENT PERSPECTIVE: ARE
SYRIAN REFUGEES STILL OUR “GUESTS” OR ARE THEY STAYING?
Cihan KIZIL1

This study aims to find clues to the behaviour of Syrian refugees in Turkey drawing on
regional data. The correlation analyses reveal the existence of a strong relation between
refugees' preference for self-settlement and the socio-economic development levels of the
regions where those refugees are found. Since relatively more developed regions attract more
refugees, this can be interpreted as refugees choosing regions because they offer job
opportunities. The study comes to the conclusion that Syrian refugees registered in Turkey
realise that they are staying. The latest regulation granting Syrians the right to work
demonstrates that the Turkish government also admits this fact.

Keywords: Syrian refugees, migration, Turkish policy, correlation analysis
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1. Introduction
The Syrian Crisis, which began with anti-government demonstrations in 2011, has turned into
an unceasing war. It has created an ever-deepening humanitarian crisis, with millions of
people forced to take refuge in neighbouring countries. According to the report from the
Syrian Center for Policy Research, the casualty toll has risen to over 470000 deaths in 2015,
almost twice the 250000 stated by the United Nations in its press release SC/12008 dated 17
August 2015 (SCPR, 2016: 17; UN, 2015: 1). This terrifying war in Syria has placed an
enormous strain upon its immediate neighbour, Turkey. Turkey has declared a temporary
protection regime for Syrian asylum-seekers, and set up 26 camps, where 267000 people are
currently staying. As a result of refugee influxes, Turkey’s official Syrian refugee population
has reached approximately 2.75 million in April 2016, making the country the largest host of
Syrian refugees worldwide. Turkey is already struggling to cope with the large number of
Syrian refugees, but this number may rise further following the EU-Turkey agreement dated
18 March 2016 to stop Syrian refugees crossing into Europe. The country hasn’t only been
obliged to accommodate Syrian refugees, but also to manage the massive economic, social,
demographic and security challenges which worsen with each passing day.
The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, also known as the 1951 Geneva
Convention, provides protection and assistance for all asylum-seekers, and Turkey is one of
the original signatories of the Convention and its 1967 Additional Protocol. However, Turkey
signed both of these within a geographical limitation, excluding all non-Europeans. This
distinguishes the country from most of the other signatory parties (Suter, 2013: 13). Although
the 1951 Geneva Convention imposes no legal obligation, Turkey followed an open-door
policy, and granted “temporary protection status” to Syrians registered in the country, with the
decision of the Ministry of Interior Affairs in October 2011. Under the temporary protection
regime, protection and aid are provided to Syrians, guaranteeing their residence, ensuring that
they will not be returned to danger, and meeting their emergency needs. In addition, those
living in camps are provided with education, water, food, shelter, and health services. The
majority of those living outside the camps are only provided with free healthcare and
medication if they are registered (Orhan and Şenyücel Gündoğar, 2015: 12-13).
Turkish reception policies at the outset were predicated on the assumption that the conflict in
Syria would come to a swift conclusion, allowing the temporary “guests” (a word coined by
Turkish authorities to avoid using the term “refugee”) to return home. However, as conditions
continue to deteriorate in Syria with the conflict entering its sixth year, it has become clear
that a major shift in policy is needed (İçduygu, 2015: 1). As an important step, the Turkish
government started to issue work permits for people under temporary protection, without
granting them refugee status. Nor is Turkey’s changing attitude towards the crisis is not
limited to the status of Syrian people in Turkey. The change can be observed in terms of its
humanitarian effort as well. At first, Turkish authorities did not request any international
assistance for its humanitarian aid to Syrian refugees, in order to show that the Turkish
government could deal with this matter economically on its own. However, as its economic
burden has become considerably higher than expected, Turkey has started to ask for financial
support, especially from the EU.
Turkey’s policy shift is important because it demonstrates the severity of the situation. The
Turkish government realises that the conflict in Syria will not end any time soon and the
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Syrian refugee crisis is a case requiring immediate action. If Turkey backs down from proving
itself, how severe is this situation? Are Syrians really planning to stay? This paper attempts to
respond to this question drawing on regional data.
2. Data and Correlation Analysis
The movement patterns of Syrian refugees can be summarized in two stages: rapid and
massive movement toward the nearest neighbour as a result of an initial shock, and then
selective search for a new, permanent home as the wait gets longer (Tumen, 2016: 456). This
search can be for another country, or for a more developed region in the country where the
refugees first arrived. According to the TOBB2 company establishment and liquidation
statistics, 4729 companies with foreign partners were established in 2015, and 1599 of these
companies had Syrian partners (TOBB, 2016a: 1). In the first quarter of 2016, 1369
companies with foreign partners were established and 589 of these companies had Syrian
partners (TOBB, 2016b: 1). These statistics clearly show that many Syrians already built a
new life in Turkey by starting their own businesses.
Turkey has 26 NUTS3 level-2 regions; however, only regional data belonging to 20 level-2
regions will be used in this study. Table 1 shows the 26 NUTS level-2 regions of Turkey, and
the ones disregarded in the study are bolded. There are two main reasons to take these regions
out of the analysis. As mentioned above, Syrian refugees living near the border mostly came
to Turkey as a result of initial shocks. Likewise, temporary movements of the Syrian
population between Turkey and Syria are observed, especially when terrorist groups advance
into northern Syria. Another reason to take these regions out of the analysis is due to the
refugee camp locations. All refugee camps in Turkey are located in these 6 regions and this
situation gives biased results if you do not consider it. Kızıl (2016) performs a Spearman’s
rank correlation test at the provincial level, and the results indicate a poor relation between
regional development and the location choice of Syrians. However, the relation becomes
strong when provinces with refugee camps and their immediate neighbours are disregarded.
In this study, we draw on migration statistics provided by the Ministry of Interior Directorate
General of Migration Management. Additionally, the numbers of people employed in the
regions are taken from the Turkish Statistical Institute, and regional development scores are
taken from Kızıl (2015). These scores were calculated by using 19 socio-economic criteria
and principal component analysis.
As of December 2015, the total Syrian population under temporary protection was 2503549,
and this number reached 2749862 in only four months. As seen in Table 2, the total in 20
regions increased from 749307 to 888713 in the same period of time. Table 2 also shows the
numbers of Syrians under temporary protection by regions, and estimated year-end numbers
based on increase rates. If the trends continue, it is seen that the ranks of some regions will
change because some regions attract more Syrians than others. For instance, TR52 will jump
two places from 5th to 3rd position. When we consider this and the results of Kızıl (2015),
striking parallels emerge, since the same region shows the biggest jump in the regional

2

The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey

3

“Nomenclature of Territorial Units for Statistics” or “Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques” in
French
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development rankings between the years 2001 and 2014. Other regions which may rise in the
rankings are as follows: TR61 (from 10th to 9th), TR83 (from 14th to13th), TR90 (from 16th to
15th) and TR82 (from 18th to 17th). As also seen in Table 3, there are sharp rises in refugee
numbers. In the first four months of 2016, more than 10000 Syrians were registered in each of
the TR10, TR41, TR52 and TR72 regions. As a percentage change, TR61 shows the sharpest
increase, of 67.03%; TR52 takes second place with a 46.18% rise. TR42 shows another
spectacular increase, of 41.88%, even though its ranking stays same in Table 2.
Table 1 : NUTS level-2 regions and provinces they cover
REGION CODE

PROVINCES

TR10

İstanbul

TR21

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

TR22

Balıkesir, Çanakkale

TR31

İzmir

TR32

Aydın, Denizli, Muğla

TR33

Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak

TR41

Bursa, Eskişehir, Bilecik

TR42

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

TR51

Ankara

TR52

Konya, Karaman

TR61

Antalya, Isparta, Burdur

TR62

Adana, Mersin

TR63

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

TR71

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir

TR72

Kayseri, Sivas, Yozgat

TR81

Zonguldak, Karabük, Bartın

TR82

Kastamonu, Çankırı, Sinop

TR83

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

TR90

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane

TRA1

Erzurum, Erzincan, Bayburt

TRA2

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

TRB1

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

TRB2

Van, Muş, Bitlis, Hakkâri

TRC1

Gaziantep, Adıyaman, Kilis

TRC2

Şanlıurfa, Diyarbakır

TRC3

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt

Employment capacity data and socio-economic development scores of the 20 regions can be
seen in Table 3. Employment capacity numbers refer to the total number of people employed
in the given region in 2015. As previously mentioned, socio-economic development scores are
taken from Kızıl (2015). Due to the lack of 2015 data, these scores relate to the year 2014. To
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measure regional development levels,4 Kızıl (2015) uses 19 criteria, excluding migration and
economic capacity data. As seen in Table 3, the employment capacity of Istanbul (TR10),
having the highest Syrian population, takes first place. TR51, TR31, TR41, and TR42
respectively follow. Similarly, TR10 is the most developed region regarding regional
development scores. TR51, TR41, TR31 and TR52 respectively follow. Even though
economic capacity and regional development levels are related, the rankings differ slightly
from each other.
Table 2 : Registered Syrian population in the regions and the year-end estimation
Region
Code
TR10
TR41
TR52
TR31
TR51
TR72
TR42
TR32
TR61
TR21
TR33
TR71
TR83
TR22
TR90
TRB2
TR82
TRA2
TRA1
TR81

Syrian Population
2016
2015 Dec
2016 Dec*
April
349.934
83.097
47.568
81.643
50.101
42.261
23.040
18.173
8.465
12.722
8.386
7.387
3.958
4.381
2.157
3.349
706
1.016
516
447

393.135
99.456
69.534
91.346
59.759
54.145
32.689
20.935
14.143
13.862
10.147
9.304
5.314
5.015
2.982
3.761
893
1.090
629
574

479.537
132.174
113.466
110.752
79.075
77.913
51.987
26.459
25.499
16.142
13.669
13.138
8.026
6.283
4.632
4.585
1.267
1.238
855
828

2015 Dec
1
2
5
3
4
6
7
8
10
9
11
12
14
13
16
15
18
17
19
20

Rank
2016
April

2016
Dec*

1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
15
18
17
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Total
749.307
888.713
1.167.525
*Estimated numbers based on increase rates

In order to assess the relationship of refugees' preference for self-settlement with economic
capacity and the regional development level, Pearson’s r and Spearman’s rank correlation
analyses have been performed. The results of Pearson’s correlation tests are summarized in
Table 4, and Spearman’s rank correlation coefficients, also known as Spearman’s rho, can be
seen in Table 5. In all cases, coefficients are positive, and this means that there are direct
correlations between variables.
The interpretation of both Pearson’s and Spearman’s correlation values is similar; a value
closer to 1.00 implies a stronger relationship. To describe the strength of the correlation, the
following guide can be used:
4 A detailed

explanation of how these scores calculated takes place in Kizil (2015).
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• 0.00 to .019 - very weak
• 0.20 to 0.39 - weak
• 0.40 to 0.59 - moderate
• 0.60 to 0.79 - strong
• 0.80 to 1.00 - very strong
Table 3 : Trend of population change, employment capacity, and development level
Region
Code

2015 Dec

2016
April

Difference
(Apr-Dec)

Difference
(%)

Employment
Cap. (1000)

Development
Scores

TR10
TR41
TR52
TR31
TR51
TR72
TR42
TR32
TR61
TR21
TR33
TR71
TR83
TR22
TR90
TRB2
TR82
TRA2
TRA1
TR81

349934
83097
47568
81643
50101
42261
23040
18173
8465
12722
8386
7387
3958
4381
2157
3349
706
1016
516
447

393135
99456
69534
91346
59759
54145
32689
20935
14143
13862
10147
9304
5314
5015
2982
3761
893
1090
629
574

43201
16359
21966
9703
9658
11884
9649
2762
5678
1140
1761
1917
1356
634
825
412
187
74
113
127

12.35
19.69
46.18
11.88
19.28
28.12
41.88
15.20
67.08
8.96
21.00
25.95
34.26
14.47
38.25
12.30
26.49
7.28
21.90
28.41

5259
1335
785
1452
1813
748
1288
1098
1078
669
1129
494
929
581
944
557
265
374
341
359

699.95
533.02
446.04
491.00
539.53
355.15
430.60
338.11
353.48
344.62
313.43
232.52
237.52
281.69
240.81
74.78
208.56
87.59
189.09
268.61

Table 4 and Table 5 together reveal the close relation between variables. As seen in Table 4,
2015 Syrian refugee and employment capacity numbers are highly correlated. This situation
stays similar when we perform the analysis using April 2016 and estimated December 2016
Syrian population numbers. A very strong relation is observed in all three cases, and
surprisingly, all of the numbers (0.955, 0.952 and 0.943) are very close to the perfect
correlation of 1.00. Spearman’s rho values (0.835, 0.835 and 0.827) in Table 5 also support
the existence of the close relation between employment capacity and Syrian population in
regions.
Pearson’s r values for the correlations between development scores of regions and Syrian
populations in the respective regions (0.751, 0.766 and 0.784) indicate a strong relation.
However, in this case, Spearman’s rank correlation might be more accurate than Pearson’s r
correlation, since the development rankings of the regions may make more sense to the
individuals concerned. Exact development levels may be unknown to many, but people can
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compare two provinces and decide if one is more developed than the other. In addition,
regional development scores relate to the year 2014, as mentioned above. Even though
development scores significantly change in one to two years, it is unlikely to create a major
shift in rankings. Pearson’s r values already indicate that development levels and the Syrian
population are highly correlated; however, Spearman’s rho values (0.911, 0.904 and 0.914)
show the existence of a stronger relation.
Table 4 : Pearson’s r correlation coefficients
2015 Dec

2016
April

2016 Dec

Employment Capacity
0.955**
0.952**
0.943**
Development Score
0.751**
0.766**
0.784**
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Table 5 : Spearman’s rank correlation coefficients
2015 Dec

2016
April

2016 Dec

Employment Capacity
0.835**
0.835**
0.827**
Development Score
0.911**
0.904**
0.914**
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Another point to note is that the correlation of employment capacity and Syrian population
becomes slightly weaker while the other correlation becomes slightly stronger in a year. It
seems that access to higher quality services (such as education and health) becomes more
important day by day.
3. Conclusion
Most of the Syrian population in Turkey still lives in provinces close to the Syrian border.
However, they move to other regions for livelihood purposes once they lose their hope of
returning home. The results of the study speak for themselves. It appears safe to draw the
conclusion that Syrians realise they need a job here to survive because they will stay long
term in Turkey. According to the results, Syrians do not scatter across Turkey randomly. Quite
the contrary, they carefully consider employment capacity and the development level of the
regions to which they decide to relocate.
As the days pass, more Syrians move to relatively developed regions and this situation has the
potential to create new challenges for Turkey. “The visit” has ended, and now Syrians demand
new social services for their long term needs and economic opportunities to continue their
lives under humane conditions. Moreover, the Turkish government’s challenge is not strictly
limited to accommodating Syrians. For example, as some Turkish people see Syrians as a
threat to their job security or to the job market within Turkey in general, tension between
Turks and Syrians may continue to grow in the coming days.
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Abstract
This study provides evidence on the role of geography, integration and institutions in accounting for income
levels around the world and adopts recently developed dataset (DHL Global Connectedness Index) as a
proxy for integration. Using cross section data, we estimate the perspective impact of geography, integration
and institutions on income. Two Stages Least Squares (TSLS) estimates indicate the importance of
integration, rather than institutions, in explaining income differences. More specifically, when integration
variable is added, geography and institutions appear in wrong sign or do not have additional power in
explaining income.
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1. Introduction
According to the World Bank, Burundi, the poorest economy, has a per capita GDP of $152, compared
Luxembourg’s $82960 in 20143 . Such vast difference in income among countries brings these questions to
mind: Why do some countries have much more income than others? What leads to these differences among
countries? Formerly, such vast differences are attributed to the aggregate production function centering on
physical and human capital and endogenous growth (Solow, 1956; Swan 1956; Mankiw et. al., 1992).
However, aggregated production function is just the first step in understanding this phenomenon since this
approach fails to answer the questions such as: Why do some countries succeed in investing more than others
in physical or human capital? Why are some countries much more productive than others? Why do some
societies manage to innovate more rapidly than others? In order to answer these questions, latterly, literature
related to this subject puts forward three deep determinants of income differences: geography, integration
and institutions.
While geography emphasizes climate, endowment of natural resources, disease burden, transport costs and
mobility of factors of production4 , integration underlines technology transfer, increasing scale economies and
the competitive influence of interaction with foreign firms in markets at home and abroad5 . Ultimately,
institutions focus on role of property rights and rule of law6 (Rodrik et. al., 2002: 1).
This classification, (i) geography, (ii) integration, (iii) institutions shows the deep determinants of income
differences. As pointed by Engerman (2003), these three deep determinants can provide an adequate
accounting of long run economic growth. In this study, we review the knowledge of the deep determinants
of income differences and try to answer the questions such as: Which one of determinants is more dominant?
Or are they equally important? How much of the differences in income can be explained by deep
determinants?
It is important to note that the questions are simple and these questions presumably have been asked many
times by researchers previously. At this point, empirical methodology and proxies for each of these deep
determinants takes crucial role. This is mainly because of serious measurement and endogeneity problems,
reverse causality, omitted variables bias. In this paper we have investigated this issue using new and updated
data set and making a special effort to analyze this relationship.
The importance of our current research is primarily two-fold. Differing from the previous empirical studies
on similar topic7, we adopt a new and updated dataset to estimate the relationship. The new and updated
dataset are DHL Global Connectedness Index as a proxy for integration and Settler Mortality compiled by
Subramanian (2007). It is important to note that DHL Global Connectedness Index does not only measure
economic aspects of integration such as international trade, but more importantly social aspects of integration
such as international student mobility, telephone calls, and migrants. When viewed from this perspective, this
data set is better than the other data sets –trade openness, price data, and average import tariff on

3

These figures are expressed in constant 2005 US Dollar. The source is the World Development Indicators of World
Bank.
4 Some

of the studies analyzing effect of geography on income are: Machiavelli (1531), Montesquieu (1748), Marshall,
(1980), Myrdal (1968), Kamarck (1976), Engerman and Sokoloff (1997), Sachs (2000), Masters and Wiebe (2000),
Acemoglu, Johnson and Robinson (2000), Masters and McMillan (2001), Masters and Sachs (2001), Jordan, Rappaport
and Sachs (2003) (Spolaore and Wacziarg, 2013; Mc Arthur and Sachs, 2001).
5

Studies by Dollar (1992), Sachs and Warner (1995) and Edwards (1998) are among the more notable works in this
approach. In addition to this, some of the studies related to this subject are Frankel and Romer (1999), Lee (1993),
Harrison (1996) and Wacziarg (1998) (Rodriguez and Rodrik, 2001).
6

This view is associated with Douglas North (1990), Hall and Jones (1999) and Acemoglu, Johnson and Robinson
(2001).
7

Rodrik (2002) analyzes same topic.
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manufacturing, collected trade taxes ratio- used in empirical studies previously and sheds light on how
integration may have important role in shaping income.
Layout of this paper is as follows: the theoretical framework which provides potential channels for
geography, integration and institutions is explained in Section 2. Section 3 summarizes the most cited
empirical studies –methodology, data, measures, time and countries- associated with this subject. Model and
data used in empirical analysis are introduced in Section 4. Section 5 presents methodology and findings.
The paper ends up with concluding remarks and policy implications.
2. Theoretical Framework
The effects of geography on income are multifaceted. Health, population growth, food productivity,
resources of endowment and mobility of factors of production which are all characteristics of geography play
crucial role in affecting long run economic growth. Geography may have a direct effect on income through
its effect on agricultural productivity and morbidity. It can also have an indirect effect through distance from
market (Rodrik et. al., 2002: 1; Bloch and Tang, 2004: 248). Acemoglu (2003) explains this phenomenon
with an example. When we locate the poorest places in the world where per capita income less than onetwenty those in the United States, it can be clearly seen that almost all of them are close to the equator and
hot regions that experience periodic torrential rains and where topical diseases are widespread. As another
example, take the 150 countries with populations under 1 million in 1995, which account for 99% of the
world’s population. 44 of the 150 countries, or 29%, have intensive malaria. 35 of these 44 countries are in
Africa. The average purchasing-power parity GDP per capita in 1995 for the malarial countries was $1526,
compared with an average income of $8268 in the countries without severe malaria (Gallup and Sachs, 2001:
85).
Another deep determinant of income is integration. Many researchers believe that participation in the
international economy was the primary source of growth and they suggest that countries embracing the
globalization and openness to the international exchange of goods and services as well as ideas and
technologies obtain significant growth rates. The remarkable record of high and sustained economic growth
of 23 East Asia countries from 1965 to 1990 can be attributed to openness to trade (Page, 1994: 219;
Andersen and Babula, 2008: 2).
Institutions, inarguably, are also a deep determinant of income. North and Thomas (1970) and North (1990),
one of the significant supporters of this view, defines institutions as the rules of the game in a society, or
more formally, humanly devised constraints that shape human interaction. Institutions affect the performance
of the economy by their effect on the costs of exchange and production. Together with the technology
employed, they determine the transaction and transformation costs that make up total cost. Transaction costs
are far higher and economic activities are restricted to interpersonal exchange when property rights or the
rule of law are not reliable in a society and institutions are poorly defined (Aron, 2000: 104; Davis, 2009:
11).
Before we discuss empirical results, it will be useful to look at simple correlations between income and each
of deep determinants. Figure 1 presents these scatter plots.
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Figure 1: Simple Correlations between Income and Its Determinants8
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All the plots show a striking and unmistakable positive link between income and each of deep determinants.
Hence, it can be concluded that geography, integration and institutions have potential to explain income
differences in countries. This positive relationship is confirmed by the simple Ordinary Least Squares (OLS)
regression and reported in Table 3.

8

(a), (b) and (c) correspond to the sample of 51 countries. We conduct all the empirical analysis for these countries.
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3. Literature Overview
Since the focus of this study is on the each of determinants –geography, integration and institutions- and
income relation, we herewith will summarize results of the most cited empirical studies in this regard.
Empirical study of Gallup et. al. (1998) estimate a model of average annual growth during 1965-1990
conditional on per capita income levels in 1965 and test whether growth is affected by the initial income
level as well as by geographical variables holding constant the initial income and other policy and
institutional variables. They find that location and climate have large effects on income levels. Gallup and
Sachs (2001) suggest that reductions in malaria over the 1965-1990 period, in addition to malaria levels in
1965, are associated with much higher economic growth. This corresponds to a 0.3% rise in annual economic
growth for a 10% reduction in the malaria index. These studies mainly use distance to major markets,
hydrocarbons per capita, tropical land area, falciparum malaria index, the share of a country’s population in
temperature zones and measure of malaria ecology as a proxy for geography.
The paper by Dollar (1992) finds that trade liberalization, devaluation of the real exchange rate and
maintenance of stable real exchange rate could improve growth performance in many poor countries. In this
study, the price data – high and low price levels imply strong and modest protection, respectively- and real
exchange rate distortion and variability measure outward orientation of countries. It is clearly seen that this
outward orientation is highly correlated with per capita GDP growth in large sample of 95 developing
countries. For the period 1976-1985, the most open quartile of countries had a per capita growth rate of
2.9%; the next quartile 0.9%; the third quartile -0.2%; and the most closed quartile -1.3%. Sachs and Warner
(1995) shows that there is a strong association between openness and growth during 1970-1989, both within
the group of developing and developed countries. Within the group of developing countries, the open
economies grew at 4.49% per year, and the closed economies grew at 0.69% per year. Within the group of
developed economies, the open economies grew at 2.29% per year, and the closed economies grew at 0.74%
per year. Edwards (1998) suggests with tremendous consistency that there is a significantly positive
relationship between openness and productivity growth. It is important to note that this relationship is found
for 8 different measures of openness and under alternative estimation techniques –weighted least squares and
instrumental weighted least squares- for 93 countries. These studies use trade openness, outward orientation
index, Leamer’s openness index, price data, average import tariff on manufacturing, index of distortions in
international trade, the ratio of collected trade taxes, index of import distortions as a proxy for integration.
There are also flood of empirical studies analyzing relationship between institutions and economic growth.
Hall and Jones (1999) combine two indexes –index of government anti-diversion policies and openness to
international trade- for 127 countries to form social infrastructure. They find that country’s long run
economic performance is determined primarily by the institutions and government policies and differences in
social infrastructure across countries cause large differences in capital accumulation, educational attainment,
productivity and income. Acemoglu and Johnson (2003) evaluate the importance of property rights
institutions –protect citizens against expropriation by the government and powerful elites- and contracting
institutions – enable private contracts between citizens. They suggests robust evidence that property rights
institutions have a major influence on long-run economic growth, investment and financial development
while contracting institutions have more limited effects on growth, investment and the total amount of credit
in the economy. There are many reasonable measures of institutions, such as mortality rates of colonial
settlers, economic freedom index, farrell-type efficiency measures, wright ratings of economic freedom,
political instability, international country risk guide expropriation risk and rule of law and repudiation of
contracts by government.
Besides that, McArthur and Sachs (2001) shows that both institutions and geography such as malaria
incidence or life expectancy at birth are strongly linked to gross national product per capita. They finds that
while one standard deviation increase in institutions is linked to a roughly 80-90% higher in GNP per capita,
indicating crucial role of institutions, one standard deviation increase in geographically-based variable is
linked to roughly 50% decrease in GNP per capita. Sachs (2003) uses two stage least squares to estimate the
log income in 1995 as a function of institutional quality and malaria risk and provides evidence that malaria
transmission directly impacts the level of per capita income after controlling for institutional quality. Rodrik
et. al. (2002) estimate the respective contributions of institutions, geography and integration in determining
income level around the world and the empirical results indicate that the quality of institutions trumps
everything else.

-39-

WHICH RULES? GEOGRAPHY INTEGRATION OR INSTITUTIONS: THE CAUSES OF RISING INCOME DIFFERENCES
Sedat Alataş, İsmet Göçer

4. The Model Specification Data and Methodology
In testing the relationship between income and each of deep determinants in 51 countries9 , this paper
estimates the following equation10
where and imply measures for income per capita, institutions, integration and geography, respectively and
is error term in country. Four types of income per capita data are used in estimations: Expenditure-side real
GDP per capita at chained PPPs (in mil. 2005 US $) (EGDP), output-side real GDP per capita at chained
PPPs (in mil. 2005 US $) (OGDP), GDP per capita (constant 2005 US $) (CONGDP) and GDP per capita
PPP (constant 2011 international $) (PPPGDP). These variables are our measure of economic performance
and compiled from Penn World Table 8.1 and World Bank Development Indicators online database. All
variables are converted to average score over the period 2005-2011. The other variables are as follows
•

Economic Freedom Index (INS) The Heritage Foundation measures economic freedom based on
10 quantitative and qualitative factors, grouped into for broad categories or pillars of economic
freedom: (i) rule of law (property rights, freedom from corruption); (ii) limited government (fiscal
freedom, government spending); (iii) regulatory efficiency (business freedom, labor freedom,
monetary freedom); and (iv) open markets (trade freedom, investment freedom, financial freedom).
Each of the ten economic freedoms within these categories is graded on a scale of 0 to 100. A
country’s overall score is derived by averaging these ten economic freedoms, with equal weight
being given to each.

•

DHL Global Connected Index (INT) This index refers to the depth and breadth of a country’s
integration with the rest of the world, as manifested by its participation in international flows of
product and services, capital, information and people. Global connected index identifies four specific
categories of flows. The 12 components selected across the four pillars are as follows: (i) trade
(merchandise trade, services trade); (ii) capital (FDI stocks, FDI flows, Portfolio Equity Stocks,
Portfolio Equity Flows); (iii) information (international internet bandwith, telephone call minutes,
trade in printed publications); (iv) people (migrants, tourists, international students).Depth and
breadth are both scored on a scale from 0 to 50, so that when they are added together, overall global
connected index is measured on a scale from 0 to 100. It is important to note that this data set does
not only measure economic aspects of integration such as international trade, but more importantly
social aspects of integration such as international student mobility, telephone calls, and migrants.
When viewed from this perspective, this data set is better than the other data sets –trade openness,
price data, and average import tariff on manufacturing, collected trade taxes ratio- used in empirical
studies previously.

•

Distance from Equator (GEO) Our measure of geography is a country’s distance from the equator
of capital city (measured in degrees)

As briefly mentioned above, in this kind of empirical study, empirical methodology and proxies for each of
these deep determinants take crucial role. This is mainly because of serious measurement and endogeneity
problems, reverse causality, omitted variables bias.
To put it more explicitly, countries’ geographic characteristics, distance from the equator or land mass
located in the tropics, may not be affected by their income or by government policies. Geography is
exogenous. On the other hand, institutions and integration can be shaped by each other, geography and
income level. This is probably due to the fact that they are both endogenous variables11 . This two sides
strong positive relations between income-institutions and income-integration create several problems in
estimating the effect of institutions and integration on income while using OLS regressions. In each of these

9 The

countries are listed in Appendix 1.

10 As

mentioned previously, same model was employed by Rodrik et. al. (2002) p. 6.

11

For further details see Rodrik et. al. (2002) p. 3-24, Coviello, (2003), 4.
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cases, OLS estimates are not consistent, therefore not useful to make inference on the estimated parameters
(Coviello, 2003: 4-5).
A general adopted solution to the problem of endogenous regressors is to estimate equation (1) by two-stage
least squares (TSLS). This paper uses OLS and TSLS estimators simultaneously and compares the results.
In this study, both integration and institutions are instrumented. We use two instruments. Settler mortality
and constructed trade share are used as an instrumental variables for institutions and integration, respectively.
•

Settler mortality12 Subramanian (2007) has compiled a new data set, partly from British life
insurance industry and partly from a French treatise on endemic diseases worldwide, in order test
AJR’ s theory. Using new data, he created three data sets on relative mortality. In this study we
employ second data set called the best estimate of settler mortality. In order to minimize the
distortional effects of countries with high mortality rates and possible outliers, the log of settler
mortality is used in this study.

•

Constructed trade share (TRADE) Frankel and Romer (1999) construct the instrument for
integration. To estimate a geographic component of countries’ overall trade, they firstly estimate a
bilateral trade equation and then aggregate the fitted values of the equation13 . In order to minimize
the distortional effects of countries with high mortality rates and possible outliers, the log of settler
mortality is used in this study.

The instrumentation of institutions by settler mortality and integration by constructed trade share in the first
stage is modelled in the following way
The measures are restricted by data availability. All series are in their natural logs. In Table 1, the mean, the
minimum, the maximum, standard deviation of series and the period and the number of observations are
presented as fundamental descriptive statistics. In addition to this, pairwise correlation is presented in Table
2.

12

Firstly, mortality rates of colonial settlers as an instrument for institutions is used by Acemoglu, Johnson and
Robinson (AJR, 2001). They argued that settler mortality had an important effect on type of institutions. Where the
colonizers encountered relatively few health hazards to European settlement, they erected solid institutions that
protected property rights and established the rule of law. Hence, AJR claimed that European settler mortality was viable
instrument for institutions.
13

In contrast to conventional gravity equations for bilateral trade, their trade equation includes only geographic
characteristics: countries’ sizes, their distance from one another, whether they share a border and whether they are
landlocked.

-41-

WHICH RULES? GEOGRAPHY INTEGRATION OR INSTITUTIONS: THE CAUSES OF RISING INCOME DIFFERENCES
Sedat Alataş, İsmet Göçer

Table 1: Descriptive Statistics of Key Variables

Variables

Mean

Median

Maximum

Minimum

Standard
Deviation

EGDP

8.699

8.798

10.948

6.483

1.175

OGDP

8.667

8.803

10.772

5.566

1.210

CONGDP

8.028

8.181

10.702

5.327

1.447

PPPGDP

9.000

9.121

11.119

6.680

1.124

INS

4.116

4.066

4.495

3.747

0.163

INT

3.583

3.656

4.415

2.197

0.441

GEO

2.325

2.596

3.812

-2.040

1.319

SETTLER

4.328

4.125

5.778

2.681

0.891

TRADE

2.678

2.716

4.586

0.940

0.808

Table 2: Pairwise Correlation

EGD
P

OGD
P

CON
GDP

PPP
GDP

INS

INT

GEO

SETT

TRA

EGDP

1

-

-

-

-

-

-

-

-

OGDP

0.983

1

-

-

-

-

-

-

-

CONGDP

0.961

0.912

1

-

-

-

-

-

-

PPPGDP

0.965

0.917

0.973

1

-

-

-

-

-

INS

0.701

0.640

0.741

0.684

1

-

-

-

-

INT

0.722

0.716

0.648

0.709

0.522

1

-

-

-

GEO

0.200

0.188

0.258

0.221

0.278

0.229

1

-

-

SETT

-0.482 -0.442 -0.501

-0.505

-0.392

-0.479

-0.412

1

-

TRA

0.019 -0.002

0.009

0.073

0.064

-0.197

0.084

1

0.041

5. Results
Table 3 and 4 present OLS and TSLS estimation results for 51 countries using four types of income per
capita data. More specifically, Panel A, B, C and D of Table 3 and 4 illustrates the OLS and TSLS estimates
of three coefficient. The estimation is done for four types of income per capita data: (i) expenditure-side real
GDP per capita at chained PPPs (Panel A) (EGDP); (ii) output-side real GDP per capita at chained PPPs
(Panel B) (OGDP); (iii) GDP per capita (Panel C) (CONGDP) and (iv) GDP per capita PPP (Panel D)
(PPPGDP). While columns 1, 2 and 3 show sole impact of each determinants on income per capita, columns
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4, 5 and 6 present the impact of geography-integration, geography-institutions and integration-institutions on
income per capita. Column 7 represents total effect of each determinants on income per capita.
4, 5 and 6 present the impact of geography-integration, geography-institutions and integration-institutions on
income per capita. Column 7 represents total effect of each determinants on income per capita.
Table 3: OLS Estimation
Table 3: OLS Estimation

Dependent Variable EGDP (Panel A)
(1)
Constant
Constant
GEO
GEO

Dependent(3)
Variable EGDP
(2)
(4) (Panel A)
(5)

(1)
8.636***
(0.000)
8.636***

(2)
2.206**
(0.024)
2.206**

(3)
-11.45***
(0.000)
-11.45***

(4)
2.225**
(0.023)
2.225**

(0.000)
0.197
(0.113)
0.197

(0.024)

(0.000)

(0.023)
0.051
(0.568)
0.051

(0.113)

1.897***
(0.000)
1.897***

INT
INT

POP

Constant
Constant
GEO
GEO

(0.083)
8.596***
(0.000)
8.596***
(0.000)
0.190
(0.390)
0.190
(0.390)

INT
INT

Constant
Constant
GEO
GEO
INT
INT
INS
INS

(0.867)

1.327***
(0.000)
1.327***

(0.797)
1.333***
(0.000)
1.333***

4.886***
(0.000)
4.886***

(0.000)
3.002***
(0.000)
3.002***

(0.000)
3.044***
(0.000)
3.044***

-0.120*
(0.058)
-0.120*

(0.000)
-0.047
(0482)
-0.047

-0.124*
(0.053)
-0.124*

(0.000)
-0.049
(0.476)
-0.049

(0.000)
-0.069
(0.215)
-0.069

(0.000)
-0.066
(0.241)
-0.066

(0.058)
(0.053)(Panel(0.476)
Dependent(0482)
Variable OGDP
B)

(0.215)

(0.241)

Dependent
Variable OGDP
B)
1.992*
-10.30***
2.007* (Panel
-10.12***
-6.749**
(0.050)
(0.005)
(0.050)
(0.007)
(0.025)
1.992*
-10.30***
2.007*
-10.12***
-6.749**
(0.050)
(0.005)
(0.050)
(0.007)
(0.025)
0.040
0.020
(0.668)
0.040
(0.668)
1.912***

1.940***
(0.000)
1.940***

(0.000)
1.912***
(0.000)

(0.849)
0.020
(0.849)

-6.900**
(0.027)
-6.900**
(0.027)
-0.019
(0.823)
-0.019

1.463***
(0.000)
1.463***

(0.823)
1.469***
(0.000)
1.469***

4.583***
(0.000)
4.583***

(0.000)
2.512***
(0.002)
2.512***

(0.000)
2.553***
(0.003)
2.553***

(0.000)

4.635***
(0.000)
4.635***

-0.147
(0.116)
-0.147

-0.110*
(0.095)
-0.110*

(0.000)
-0.044
(0.559)
-0.044

(0.000)
-0.046
(0.547)
-0.046

(0.002)
-0.067
(0.276)
-0.067

(0.003)
-0.065
(0.302)
-0.065

(0.116)

(0.095)
(0.091) (Panel
(0.547)
Dependent (0.559)
Variable CONGDP
C)

(0.276)

(0.302)

INS
POP

(0.568)
1.861***
(0.000)
1.861***
(0.000)

INS
POP

(5)
(6)
(7)
-11.32***
-8.239***
-8.394***
(0.001)
(0.003)
(0.003)
-11.32***
-8.239***
-8.394***
(0.001)
(0.003)
(0.003)
0.016
-0.020
(0.867)
(0.797)
0.016
-0.020

4.927***
(0.000)
4.927***

INS
-0.157*
(0.083)
-0.157*

(7)

(0.000)

INS
POP

(6)

7.910***
(0.000)
7.910***
(0.000)
0.313**
(0.036)
0.313**
(0.036)

-0.113*
(0.091)
-0.113*

Dependent
Variable CONGDP
C)
1.056
-17.76***
1.114 (Panel
-17.04***
-14.80*** -14.40***
(0.406)
(0.000)
(0.377)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
1.056
-17.76***
1.114
-17.04***
-14.80***
-14.40***
(0.406)
(0.000)
(0.377)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
0.157
0.086
0.053
(0.183)
(0.440)
(0.593)
0.157
0.086
0.053
2.083***
(0.000)
2.083***
(0.000)

6.325***
(0.000)
6.325***
(0.000)

(0.183)
1.972***
(0.000)
1.972***

(0.440)

1.217***
(0.000)
1.217***

(0.593)
1.201***
(0.000)
1.201***

(0.000)

6.107***
(0.000)
6.107***

(0.000)
4.558***
(0.000)
4.558***

(0.000)
4.448***
(0.000)
4.448***

(0.000)

(0.000)

(0.000)
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POP

-0.241**
(0.026)

-0.195**
(0.022)

-0.097
(0.216)

-0.206**
(0.015)

-0.107
(0.181)

-0.116*
(0.098)

-0.122*
(0.089)

-6.895**
(0.011)

-6.867**
(0.015)

Dependent Variable PPPGDP (Panel D)
Constant

8.876***
(0.000)

GEO

0.206*
(0.084)

2.874***
(0.003)

1.783***
(0.000)

INT

2.899***
(0.003)

-9.612***
(0.004)

0.069
(0.430)

0.038
(0.691)

1.734***
(0.000)
4.621***
(0.000)

INS
POP

-9.929***
(0.002)

-0.140
(0.105)

-0.104*
(0.093)

-0.036
(0.584)

-0.109*
(0.081)

0.003
(0.963)
1.250***
(0.000)

1.249***
(0.000)

4.525***
(0.000)

2.807***
(0.000)

2.800***
(0.000)

-0.040
(0.549)

-0.056
(0.310)

-0.056
(0.318)

(6)

(7)

Note: ***, ** and * stand for significance at 1, 5 and 10% levels, respectively.
Table 4: TSLS Estimation

Dependent Variable EGDP (Panel A)
(1)
GEO

(2)

(3)

3.740***
(0.000)
2.427***
(0.000)

INT

(4)

(5)

0.167
(0.705)

0.847**
(0.033)

2.318***
(0.000)
2.115***
(0.000)

INS

1.634***
(0.000)

0.161
(0.672)
2.702***
(0.001)

2.239*
(0.099)

-0.239
(0.733)

0.071
(0.942)

Dependent Variable OGDP (Panel B)
GEO

3.727***
(0.000)

0.259
(0.584)
2.418***
(0.000)

INT

2.250***
(0.000)
2.107***
(0.000)

INS

0.786**
(0.046)

1.661***
(0.000)

0.229
(0.557)
2.474***
(0.002)

1.817
(0.188)

-0.048
(0.943)

0.393
(0.700)

Dependent Variable CONGDP (Panel C)
GEO
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2.240***
(0.000)

INT

2.230***
(0.000)
1.952***
(0.000)

INS

1.282***
(0.000)

3.818***
(0.003)

3.523*
(0.095)

-1.373
(0.211)

-1.175
(0.449)

Dependent Variable PPPGDP (Panel D)
GEO
INT
INS

3.870***
(0.000)

0.220
(0.626)
2.511***
(0.000)

0.841**
(0.028)

2.368***
(0.000)
2.188***
(0.000)

1.711***
(0.000)

0.201
(0.589)
2.666***
(0.001)

2.091
(0.113)

0.134
(0.846)

0.252
(0.795)

Note: ***, ** and * stand for significance at 1, 5 and 10% levels, respectively.
It is clearly seen that positive relationship between income and its possible determinants which also
presented in Figure 1 is confirmed by the simple OLS regression of Eq. (1) reported in Panel A, B, C and D
of Table 3. The signs of geography, integration and institutions are, as expected, positive and statistically
significant or close to being so. It means that countries with stronger institutions, more open economies and
more distant from the equator are likely to have higher levels of income. In addition to this, columns (4) - (7)
of all panels in Table 3, as found by Rodrik et. al. (2002) previously, confirm the importance of institutions in
explaining the cross country variation in income. As emphasized by Rodrik et. al. (2002), institutions trump
geography and integration and once institutional variable is added, geography and integration do not have
any additional power in explaining income and in some cases geography has the wrong sign.
As pointed previous section, two side strong positive relations between income-institutions and incomeintegration create several problems in estimating the effect of institutions and integration on income by using
OLS regressions. In each of these cases, OLS estimates are not consistent, therefore not useful to make
inference on the estimated parameters. Hence, we now focus on the results of TSLS estimates.
It is also obviously seen that positive relationship between income and geography, integration, institutions is
confirmed by the simple TSLS regression of Eq. (1) reported in Panel A, B, C and D of Table 4. The signs of
geography, integration and institutions are, as expected, positive in almost all cases. On the other hand, in
contrast to OLS estimates, TSLS estimates show the importance of integration, rather than institutions, in
explaining income differences. More specifically, as shown in columns (4) – (7) of Panel A and C14, when
integration variable is added, geography and institutions appear in wrong sign or do not have additional
power in explaining income. This is exactly what we want to show. Such distinctive empirical result brings
this question to mind: What leads to such distinctive empirical result?
In this study, differing from the previous empirical studies on similar topic, we adopt a new dataset (DHL
Global Connectedness Index) to estimate the relationship between integration and income. We suggest that
this new dataset is better than the other data sets –trade openness, price data, and average import tariff on
manufacturing, collected trade taxes ratio- used in empirical studies previously. This is because, this dataset
does not only measure economic aspects of integration such as international trade, but more importantly
social aspects of integration such as international student mobility, telephone calls and migrants. Hence, we
can conclude that the main reason for such empirical results is new data set used in our paper.

14

Integration variables of Panel B and D statistically significant only at the 18% and 11% significance level.
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6. Concluding Remarks
Economists have long debated that how much of the vast differences in income levels around the world can
be attributed to geography, integration or institutions. However, there is no broad consensus about this basic
question. In this study, we empirically examine the perspective impact of geography, integration and
institutions on income over the period 2005-2011 based on the average cross section data. Methodologically,
we utilize two estimation techniques: Ordinary Least Squares (OLS) and Two Stages Least Squares (TSLS).
Firstly, we estimate the relationship by using OLS. Our empirical results based on OLS estimate indicate that
there is positive relationship between income and its possible determinants. The signs of geography,
integration and institutions are, as expected, positive and statistically significant. It means that countries with
stronger institutions, more open economies and more distant from the equator are likely to have higher levels
of income. Moreover, the empirical results confirm the importance of institutions in explaining the cross
country variation in income and are in agreement with the findings of Rodrik et. al. (2002).
However, OLS estimates are not consistent, therefore not useful to make inference on the estimated
parameters due to two side strong positive relations between income-institutions and income-integration.
Hence, we, secondly, estimate the relationship by using TSLS. It is also obviously seen that positive
relationship between income and geography, integration, institutions is confirmed by TSLS. The signs of
geography, integration and institutions are, as expected, positive in almost all cases. On the other hand, in
contrast to OLS estimates, TSLS estimates show the importance of integration, rather than institutions, in
explaining income differences. More specifically, when integration variable is added, geography and
institutions appear in wrong sign or do not have additional power in explaining income. If we pay close
attention, the findings are not consistent with the findings of Rodrik et. al. (2002). Thus, we suggest that new
dataset (DHL Global Connectedness Index) as a proxy for integration leads to such a distinctive empirical
result. This is because, this new dataset does not only measure economic aspects of integration such as
international trade, but more importantly social aspects of integration such as international student mobility,
telephone calls and migrants.
Moreover, the robustness of our empirical results are confirmed by different dependent variables reported in
Panel A, B, C and D of Table 3 and 4. Several issues for further studies emerge from this study. This
relationship (by using DHL Global Connectedness Index) can be examined for countries classified in various
ways; by income, population or membership of organizations. These studies will be able to verify the
robustness of our results.
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Appendix
Appendix 1 Country List

Australia

Colombia

Honduras

Niger

Suriname

Bahamas

Congo D. R

Hong Kong

Nigeria

Tri. Tobago

Bangladesh

Costa Rica

India

Pakistan

Tunisia

Barbados

Dominican R.

Indonesia

Panama

Uganda

Bolivia

Ecuador

Jamaica

Paraguay

Uruguay

Brazil

El Salvador

Malaysia

Peru

USA

Burkina Faso

Ethiopia

Malta

Rwanda

Venezuela

Cameroon

Gabon

Mauritius

Senegal

Canada

Gambia

Mexico

Singapore

Central Africa

Ghana

Morocco

South Africa

Chile

Guatemala

New Zealand

Sri Lanka
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Abstract: Does financial development moderate the negative impact of uncertainty shocks on real economic
activity? To answer this question empirically, impact of macro level uncertainty as measured by stock market
volatility on real GDP growth is compared for countries with different financial development levels. To
address potential endogeneity concerns, the estimation is made using Two Stage Least Squares technique
where disaster shocks are used as instruments for stock market volatility. The estimation results based on a
quarterly panel data set of 54 countries between 1971 and 2009 are consistent with the conjecture that
uncertainty shocks hurt countries with developed financial markets less.
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UNCERTAINTY SHOCKS, FINANCIAL DEVELOPMENT AND REAL ECONOMIC ACTIVITY
Seçil Yıldırım-Karaman

I. Introduction
This paper investigates whether financial development moderates the negative impact of uncertainty shocks
on real economic activity. To test this conjecture, I compare the impact of macro level uncertainty as
measured by stock market volatility on real GDP growth for countries with different financial development
levels. Because, there may be a bidirectional relationship between stock market volatility and real GDP
growth, the analysis is made using Instrumental Variables (IV) method to identify the causal effect of
volatility on real GDP. More specifically, to address potential endogeneity concerns, the estimation is made
using Two Stage Least Squares (2SLS) technique where plausibly exogenous natural disaster, political and
terrorist attack shocks are used as instruments for stock market volatility. The estimation results are
consistent with the conjecture that uncertainty shocks hurt countries with developed financial markets less.
This study is at the intersection of the literatures on the impacts of financial development and uncertainty
shocks on growth. Consequently, Below, I briefly discuss these two literatures and highlight the theoretical
arguments as to why financial development might alter the impact of uncertainty on output.
Both the theoretical and empirical literatures suggest that financial development facilitates economic growth.
Levine (2005) identifies the basic functions of financial system as producing information for capital
allocation, monitoring investment projects, diversifying risk, pooling savings and easing the exchange of
goods and services. Accordingly, Greenwood and Smith (1997), Acemoglu et al. (2006) theoretically show
that higher financial development level facilitates economic growth by providing liquidity, allocating capital
to highest return projects and stimulating specialization and adoption of new technologies. On the emprical
front, recent papers such as Levine (2005) and Demirguc-Kunt and Levine (2008) use financial depth as a
measure of financial development and show that financial development has a causal impact on economic
growth.
There is also a sizable literature on the impact of uncertainty shocks on economic growth. Below, I discuss
three of the channels discussed in this literature. Financial development matters for these channels in various
ways. First, Basu and Bundick (2012) and Fernandez-Villaverde et al. (2011) show that uncertainty shocks
depress aggregate demand because agents take precautions against higher uncertainty of their future income.
Second, Gilchrist et al. (2014), Christiano et al. (2013), and Arellano et al. (2010) show that higher
uncertainty increases default risk of the firms which increases the credit spreads and their cost of borrowing.
Third, Bloom et al. (2012) suggests that uncertainty shocks distort resource reallocation among more and
less productive firms however optimal consumption smoothing of the agents through intertemporal
reallocation of resources causes a milder recovery from the depression. In well functioning financial systems
credit constraints and transaction costs are lower, the liquidity problems are less severe and obtaining
information about the possible investment projects is less costly. Hence, if the financial system works
properly, some of the precautionary savings are replaced by credit, firms have less liquidity problems,
borrowing is less costly, resources are allocated more efficiently and there are less frictions against
consumption smoothing. Consequently, I conjecture that a more developed financial system decreases the
negative impact of uncertainty shocks on real output.
There are only a few studies which investigate whether financial development moderates the impact of
uncertainty. For example, Lensink(2001), Aghion et al. (2005) and Aghion et al. (2009) find that as financial
development increases negative impact of uncertainty decreases. However, there are two main issues with
these studies. First, they do not address the potential endogeneity of uncertanity. Second, as a measure of
financial development they only use size of private credit to GDP ratio. The contributions of this study are to
employ a clear identification strategy first developed by Baker and Bloom (2013) to address potential
endogeneity concerns and to use a comprehensive set of proxies of financial development.
The results of the empirical analysis provides strong support for the conjectured mitigating impact of
financial development on the negative impact of uncertainty shocks. Using a quarterly panel data set for the
period between 1971 and 2009 for 54 countries, the regression results find positive and significant
coefficients for the interaction between uncertainty and six different proxies of financial development. More
specifically, the regression results show that a greater financial depth, access and stability all decrease the
negative impact of uncertainty on real economic activity. The finding is robust when various country
characteristics, including population, real GDP, per capita real GDP, country and year fixed effects are
included in the regressions as control variables.
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The rest of this paper proceeds as follows. Section 2 presents the empirical model and describes the data.
Section 3 summarizes the findings and the last section concludes.
2. Empirical Analysis
2.1 Model
The interaction between financial development and uncertainty shocks is investigated using Two Stage Least
Squares (2SLS) estimation with country and year fixed effects.
The estimated equation is:
Δyi,t =α1Ri,t-1 + α2Voli,t-1 + γjFindevi,j,t-1 + βj(Voli,t-1. Findevi,j,t-1) + δmXi,m,t-1 + ɸm(Voli,t-1. Xi,m,t-1) +
ρj(Ri,t-1. Findevi,j,t-1) + µi + νt + εi,t

(1)

Δyi,t, the dependent variable, is the quarter on quarter growth rate of real GDP.
Ri,t-1 and Voli,t-1 respectively represent stock market return and stock market volatility for country i lagged
one period. These two variables are respectively used as proxies for the first and second moments of business
conditions.
Findevi,j,t-1 represents the financial development proxy j for country i in period t-1. In different specifications,
the estimation uses six different measures of financial development including measures of its depth, access,
and stability, as will be discussed below.
Voli,t-1. Findevi,j,t-1, the interaction of the lagged volatility of the stock market and the proxy for financial
development, is the main variable of interest. The main conjecture that this study investigates is that this
interaction term has a positive and significant coefficient, i.e. financial development curbs the negative
impact of uncertainty on real growth rates.
Xi,m,t-1 and Voli,t-1. Xi,m,t-1 are respectively the control variable m for country i lagged one period and its
interaction with the lagged stock market volatility. In different specifications, population, total and per capita
real GDP are included as controls.
All specifications include country and quarter fixed effects, µi + νt. These fixed effects respectively control
for the impact of time invariant country specific variables and period specific common shocks to all
countries.
The main concern in the estimation is endogeneity. This concern is particularly valid for stock market return
and volatility variables, the proxies for the first and second moment of business conditions. In particular,
because these variables are forward-looking variables, they might be affected by expected future drops in
output.
To address the endogeneity problem for these variables, following Baker and Bloom (2013), the model is
estimated using Two Stage Least Squares method, instrumenting stock market return and volatility by
exogenous natural disaster, terrorist attack, political coup and revolution shocks. Bloom and Baker's
identifying assumption is that some of these exogenous shocks primarily have level and others have
primarily volatility effects. For example, a natural disaster is likely to cause material destruction and hence is
likely to create a level effect. On the other hand, a terrorist attack has limited material damage but is likely to
generate volatility.
By the same reasoning, the interaction of financial development with stock market volatility, the main
variable of interest, is instrumented by the interaction of financial development with the same set of natural
disaster, terrorist attack and political shocks. Likewise, any other control variable interacted with stock
market volatility or return is instrumented by its interaction with these instruments.
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2.2 Data
The data set includes variables for 54 countries between the years 1971-2009 at quarterly frequency. The
years after 2009 are excluded because of inconsistencies in the quality of data. Table 1 presents the summary
statistics for the variables employed in the econometric analysis.
The data for real GDP growth, stock market volatility, stock market return, and the instruments used for
stock market volatility and return are based on Baker and Bloom (2013) who in turn rely on Global Financial
Database and IMF Statistics Division.
The financial development variables are based on Cihak et al. (2013). The authors provide proxies for
different dimensions of financial development. In this study I use six different measures of financial
development. Private credit by deposit money banks to GDP ratio (fidp) and deposit money banks' assets to
GDP ratio (fida) measure the depth of financial institutions. Outstanding domestic private debt securities to
GDP ratio (fmds) and sum of outstanding domestic private debt securities and stock market capitalization to
GDP ratio (fmdsc) are used as the two proxies for financial market depth. The ratio of market capitalization
excluding top ten companies to total market capitalization is included as a proxy for financial market access.
The last financial development variable included in the analysis is the negative of the ratio of bank
nonperforming loans to gross loans (fisn), a proxy for financial instability.
As for control variables, population and real GDP are based on Penn World Tables. Real GDP is expenditure
based at chained PPPs and in million 2005$. Real GDP per capita is the ratio of real GDP to population.
3. Results
Table 2 reports the baseline IV estimation results. In all specifications, stock market volatility and return are
included as explanatory variables. In each of the six columns, a different proxy for financial development is
used. Each development proxy enters the estimation by itself and as interacted with stock market volatility.
The coefficient of interest is the coefficient of the interaction term between financial development proxy and
stock market volatility. If financial development mitigates the negative impact of uncertainty shocks as
conjectured, the estimated coefficient should be positive and significant.
The financial development proxies employed in the first and second columns measure depth of financial
institutions (fidp and fida), third and fourth columns measure the depth of financial markets (fmdsc and
fmds), fifth column measures access to financial markets (fmac) and the last column measures the stability of
financial institutions (fisn). Note that due to data availability issues for the financial development indicators,
the number of observations in each specification is different, with most comprehensive data for the first two
specifications.
Across the six specifications, the empirical findings are consistent. In particular, the coefficient for the
interaction between financial development and volatility is positive and significant at 10% for specifications
1 and 5, 5% for specifications 2 and 4, 1% for specification 3 and 0.1% for specification 6.
Note also that for the first five specifications the coefficient for the stock market volatility variable is
negative and significant. This finding implies that had the financial development proxy been equal to zero,
the impact of uncertainty shock on output would have been negative and equal to this estimated
coefficient. The positive interaction term between stock market volatility and financial development, on the
other hand, implies that as financial development proxy increases, the estimated negative impact of volatility
on output declines.
The result for specification six, because of the nature of the proxy, should be interpreted differently, but
essentially points to the same underlying finding. Fisn variable is created by multiplying the ratio of bank
non-performing loans to gross loans with negative 1. Hence, the estimated coefficient for stock market
volatility, which is not significantly different from zero, implies that when banks have no nonperforming
loans and financial system is stable, uncertainty shocks do not have a significant impact on output. The
positive coefficient of the interaction term between fisn and volatility implies that as the ratio of
nonperforming loans increases, and fisn becomes more negative, the impact of uncertainty shocks on output
becomes more adverse.
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In all six specifications stock market volatility, stock market return and the interaction of volatility and
financial development are instrumented by the natural disaster, terrorist and political shock variables and
their interactions with financial development. Sargan overidentification test is not rejected in any of the
specifications which implies that the disaster shocks do not have a direct effect on the dependent variable. Fstatistic for the joint significance of the instruments is higher than 10 for each instrumented variable except
for the interaction of the proxies for depth of financial institutions with volatility in specifications 1 and 2.
For these two interactions, the regressions are reestimated using Limited Information Maximum Likelihood
(LIML) estimator. Findings are consistent with the 2SLS estimation results.
3.1 Robustness
For robustness check, the six specifications in Table 2 are reestimated by including additional control
variables and their interactions with stock market volatility. The concern is that these control variables might
also be moderating the impact of uncertainty shocks on output and if they are also correlated by financial
development their omission might bias the estimation results. To address the endogeneity concern, these
control variables enter the regression in lagged form, and their interactions with stock market volatility are
instrumented with their interactions with natural disaster, terrorist and political shocks. Because each
additional control variable leads to a proliferation of the endogenous variables and instruments, I include
them in the regression one by one.
Tables 3, 4, 5 report the estimation results after respectively controlling for population, real GDP, and real
GDP per capita and the interaction of each with stock market volatility. The first two controls account for the
possibility that the impact of uncertainty shocks might vary with the size of the country and economy, and
the third, with the development level. The baseline findings remain robust with these additional controls. In
all specifications, the estimated coefficient for the interaction of volatility and financial development is
positive and significant at 10% or higher significance levels.
Finally, in Table 6, I also control for the interaction between financial development proxies with stock market
return to account for the possibility that the impact of level shocks might vary with financial development. In
the estimated results, the interaction between financial development and volatility remains positive and
significant, whereas the interaction between return and financial development is insignificant.
4. Conclusion
The current study has provided strong evidence that financial development reduces the negative impact of
macroeconomic uncertainty on output. This result contributes to the literature by identifying an indirect
impact of financial development on real economic activity through making the growth performance more
robust against exogenous uncertainty shocks. Consequently, it has immediate policy implications and
provides further motivation for government policies aimed at encouraging financial development.
A future direction for research is delineating the mechanisms through which financial development mitigates
adverse effects of uncertainty. Theoretical literature highlights three different mechanisms to argue for this
mitigating impact. In the empirical analysis, I do not distinguish between them and test them together. Yet,
each impact works through slightly different channels. Hence, an important extension of the current work
would be to identify the aspects of financial development that matter more for the transmission of
uncertainty and relate it to the alternative transmission mechanisms identified in the literature.
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Table 1: Summary Statistics for Variables
Variable

Obs.

Mean

Std Dev.

Min.

Max

Real GDP Growth

5359

0.877

1.689

-22.280

12.837

Stock Market Return

5359

0.011

0.150

-0.789

0.924

Stock Market Volatility (in logs)

5359

-4.531

0.550

-6.212

-2.041

Natural Disaster Shocks

5359

0.030

0.099

0.000

1.620

Political Coup Shocks

5359

0.002

0.044

0.000

1.449

Revolution Shocks

5359

0.000

0.010

0.000

0.370

Terroris Attack Shocks

5359

0.006

0.090

0.000

2.590

Private Credit to GDP (fidp)

4776

63.458

42.393

4.580

237.58

Deposit Money Banks' Assets to GDP (fidd)

4776

76.436

46.431

9.050

248.08

Outstanding Domestic Private Debt Securities to
GDP (fmds)

2687

28.152

28.023

0.010

184.84

Outstanding Domestic Private Debt Securities Plus
Stock Market Capitalization to GDP (fmdsc)

2662

93.157

64.658

5.140

315.16

Market capitalization excluding top 10 companies to
total market capitalization (fmac)

1571

46.994

17.374

2.790

85.68

Bank nonperforming loans to gross loans (fisn)

2247

-6.776

7.589

-48.600

-0.100

Population (in millions)

5359

65.317

141.511

0.367

1156.90

Real GDP (in trillions)

5203

0.858

1.670

0.010

13.00

Real GDP per Capita (in millions)

5203

0.023

0.069

0.000

0.964
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Table 2: Baseline IV Estimation Results
Real GDP Growth

Stock Market Vola;lity

Sock Market Return

Vola;lity*ﬁdp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-5.366***

-4.968***

-7.176***

-3.626**

-25.293*

0.10

(-3.21)

(-3.24)

(-2.83)

(-1.98)

(-1.89)

(0.11)

16.770****

14.188***

3.36

3.09

-2.84

1.59

(3.30)

(3.11)

(0.73)

(0.55)

(-0.27)

(0.35)

0.090*
(1.91)

ﬁdp

0.401**
(1.97)

Vola;lity*ﬁdd

0.063**
(2.24)

ﬁdd

0.284**
(2.31)

Vola;lity*fmdsc

0.051***
(2.73)

fmdsc

0.235***
(2.82)

Vola;lity*fmds

0.109**
(2.18)

fmds

0.475**
(2.15)

Vola;lity*fmac

0.435*
(1.71)

fmac

1.870*
(1.71)

Vola;lity*ﬁsn

0.135****
(4.15)

ﬁsn

0.580****
(4.49)

Country Fixed Eﬀects

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Year Fixed Eﬀects

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Observa;ons

4776

4776

2662

2662

1571

2247

t-value in paranthesis
Levels of sta;s;cal signiﬁcance:* 0.1 ** 0.05 *** 0.01 **** 0.001
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Table 3: IV Estimation Results Controlling for Population and Interaction of Population with Volatility
Table 3: IV Estimation Results Controlling for Population
Interaction of Population with Volatility
Real and
GDP Growth
Stock Market Vola;lity
Stock Market Vola;lity
Sock Market Return
Sock Market Return
Vola;lity*Popula;on
Vola;lity*Popula;on
Popula;on
Popula;on
Vola;lity*ﬁdp
Vola;lity*ﬁdp
ﬁdp
ﬁdp
Vola;lity*ﬁdd

(1)

(2)

(3)

Real GDP(4)Growth

(5)

(6)

-4.746***
(1)

-4.185****
(2)

-7.483**
(3)

-3.479*
(4)

-22.807*
(5)

0.21
(6)

(-3.25)
-4.746***

(-3.65)
-4.185****

(-2.23)
-7.483**

(-1.73)
-3.479*

(-1.95)
-22.807*

(0.25)
0.21

15.582****
(-3.25)

12.292****
(-3.65)

3.98
(-2.23)

3.44
(-1.73)

-2.62
(-1.95)

1.54
(0.25)

(3.76)
15.582****

(3.68)
12.292****

(0.87)
3.98

(0.62)
3.44

(-0.29)
-2.62

(0.34)
1.54

-0.002
(3.76)

-0.002
(3.68)

0.002
(0.87)

0.001
(0.62)

-0.006
(-0.29)

0.000
(0.34)

(-0.82)
-0.002

(-0.82)
-0.002

(0.47)
0.002

(0.22)
0.001

(-0.85)
-0.006

(-0.03)
0.000

-0.003
(-0.82)

-0.003
(-0.82)

-0.006
(0.47)

0.001
(0.22)

-0.037
(-0.85)

0.004
(-0.03)

(-0.39)
-0.003

(-0.38)
-0.003

(-0.45)
-0.006

(0.06)
0.001

(-1.17)
-0.037

(0.68)
0.004

0.084*
(-0.39)

(-0.38)

(-0.45)

(0.06)

(-1.17)

(0.68)

(1.88)
0.084*
0.376*
(1.88)
(1.94)
0.376*
(1.94)

0.060**
(2.25)
0.060**

Vola;lity*ﬁdd
ﬁdd

0.266**
(2.25)
(2.32)
0.266**

ﬁdd
Vola;lity*fmdsc

(2.32)

0.046**
(2.30)
0.046**

Vola;lity*fmdsc
fmdsc

0.213**
(2.30)
(2.38)
0.213**

fmdsc
Vola;lity*fmds

(2.38)

0.082*
(1.85)
0.082*

Vola;lity*fmds
fmds

0.358*
(1.85)
(1.81)
0.358*

fmds
Vola;lity*fmac

(1.81)

0.400*
(1.89)
0.400*

Vola;lity*fmac
fmac

1.728*
(1.89)
(1.89)
1.728*

fmac
Vola;lity*ﬁsn

(1.89)

0.133****
(3.76)
0.133****

Vola;lity*ﬁsn
ﬁsn

0.572****
(3.76)
(4.07)
0.572****

ﬁsn
Country Fixed Eﬀects

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
(4.07)

Year
FixedFixed
Eﬀects
Country
Eﬀects

Yes
Yes

Yes
Yes

Yes
Yes

Yes
Yes

Yes
Yes

Yes
Yes

Observa;ons
Year Fixed Eﬀects

4776
Yes

4776
Yes

2662
Yes

2662
Yes

1571
Yes

2247
Yes

t-value in paranthesis, Levels of sta;s;cal signiﬁcance:* 0.1 ** 0.05 *** 0.01 **** 0.001

Observa;ons

4776

4776

2662

2662

1571

2247

t-value in paranthesis, Levels of sta;s;cal signiﬁcance:* 0.1 ** 0.05 *** 0.01 **** 0.001

-57-

UNCERTAINTY SHOCKS, FINANCIAL DEVELOPMENT AND REAL ECONOMIC ACTIVITY
Seçil Yıldırım-Karaman

Table 4: IV Estimation Results Controlling for Real GDP and Interaction of Real GDP with Volatility
Real GDP Growth

Stock Market Vola;lity

Sock Market Return

Vola;lity*Real GDP

Real GDP

Vola;lity*ﬁdp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-3.086****

-3.349****

-5.293***

-2.002*

-18.753**

0.32

(-4.43)

(-4.00)

(-3.08)

(-1.70)

(-2.48)

(0.37)

8.919****

9.040****

4.05

5.029*

1.97

4.616**

(4.94)

(5.28)

(1.51)

(1.69)

(0.51)

(2.40)

0.098

0.074

-0.560

-0.691

-0.706

0.254

(0.58)

(0.37)

(-0.88)

(-1.04)

(-1.37)

(1.17)

0.267

0.158

-2.243

-2.547

-3.567

1.061

(0.33)

(0.16)

(-0.93)

(-1.03)

(-1.57)

(1.22)

0.040*
(1.86)

ﬁdp

0.176*
(1.91)

Vola;lity*ﬁdd

0.035**
(2.03)

ﬁdd

0.156**
(2.07)

Vola;lity*fmdsc

0.057***
(2.61)

fmdsc

0.255***
(2.64)

Vola;lity*fmds

0.123**
(2.10)

fmds

0.533**
(2.08)

Vola;lity*fmac

0.373**
(2.49)

fmac

1.610**
(2.51)

Vola;lity*ﬁsn

0.127****
(5.67)

ﬁsn

0.545****
(6.56)

Country Fixed Eﬀects

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Year Fixed Eﬀects

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Observa;ons

4776

4776

2662

2662

1571

2247

t-value in paranthesis, Levels of sta;s;cal signiﬁcance:* 0.1 ** 0.05 *** 0.01 **** 0.001
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Table 5: IV Estimation Results Controlling for Real GDP per Capita and Interaction of Real GDP per
Capita with Volatility
Real GDP Growth

Stock Market Vola;lity

Sock Market Return

Vola;lity*Real GDP pc

Real GDP pc

Vola;lity*ﬁdp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-4.348****

-4.289****

-6.666***

-3.583**

-23.220*

0.42

(-3.75)

(-3.68)

(-2.81)

(-2.13)

(-1.83)

(0.49)

13.234****

11.656****

3.06

2.88

-0.42

1.26

(3.37)

(3.48)

(0.69)

(0.56)

(-0.05)

(0.27)

7.677*

6.809*

-3.918

3.967

-4.935

-3.165

(1.77)

(1.91)

(-1.12)

(1.02)

(-0.34)

(-1.05)

8.698

10.281

-5.746

17.064*

-22.537

-4.160

(1.05)

(1.40)

(-0.77)

(1.92)

(-0.69)

(-0.55)

0.071**
(2.01)

ﬁdp

0.317**
(2.06)

Vola;lity*ﬁdd

0.055**
(2.41)

ﬁdd

0.245**
(2.47)

Vola;lity*fmdsc

0.048***
(2.72)

fmdsc

0.219***
(2.82)

Vola;lity*fmds

0.103**
(2.31)

fmds

0.450**
(2.27)

Vola;lity*fmac

0.417*
(1.67)

fmac

1.793*
(1.67)

Vola;lity*ﬁsn

0.141****
(3.89)

ﬁsn

0.603****
(4.17)

Country Fixed Eﬀects

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Year Fixed Eﬀects

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Observa;ons

4776

4776

2662

2662

1571

2247

t-value in paranthesis, Levels of sta;s;cal signiﬁcance:* 0.1 ** 0.05 *** 0.01 **** 0.001
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Table 6: IV Estimation Results Controlling for the Interaction of Stock Market Return with Financial
Development
Real GDP Growth

Stock Market Vola;lity

Sock Market Return

Vola;lity*ﬁdp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-5.422***

-4.974*

(7,13)

-3.614*

-32.159**

0,31

(-2.89)

(-1.81)

(-1.64)

(-1.65)

(-2.33)

(0,19)

17.881*

14,24

3,51

3,14

-28,86

2,19

(1,83)

(0,90)

(0,30)

(0,39)

(-1.00)

(0,24)

0.087**
(2,53)

Return*ﬁdp

-0,03
(-0.15)

ﬁdp

0.386***
(2,61)

Vola;lity*ﬁdd

0.063*
(1,76)

Return*ﬁdd

-0,001
(-0.00)

ﬁdd

0.284*
(1,87)

Vola;lity*fmdsc

0,05
(1,59)

Return*fmdsc

-0,001
(-0.02)

fmdsc

0,23
(1,62)

Vola;lity*fmds

0.108*
(1,79)

Return*fmds

-0,003
(-0.01)

fmds

0.472*
(1,77)

Vola;lity*fmac

0.614**
(2,51)

Return*fmac

0,61
(0,90)

fmac

2.653**
(2,54)

Vola;lity*ﬁsn
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(2,37)
Return*ﬁsn

0,02
(0,10)

ﬁsn

0.606**
(2,49)

Country Fixed Eﬀects

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Year Fixed Eﬀects

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Observa;ons

4776

4776

2662

2662

1571

2247

t-value in paranthesis, Levels of sta;s;cal signiﬁcance:* 0.1 ** 0.05 *** 0.01 **** 0.001
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EĞİTİM VE EKONOMİK KALKINMA: TÜRKİYE’NİN PİSA SKORLARI ÇERÇEVESİNDE BİR
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Özet
2.Dünya Savaşı sonrasında dünyanın önemli ekonomilerinde ortaya çıkan tablo beşeri sermaye ile
ulusal kalkınma konularında önemli bir öğreti sağlar. Savaşta büyük hasar görmüş olan Almanya ve Japonya
sahip oldukları bilgi ve beceri düzeyi yüksek beşeri sermaye unsuruyla kısa sürede büyük bir ekonomik refah
düzeyine kavuşmuşlardır. Buna karşın savaş sonrasında kurulan Dünya Bankası vb. destekli proje kredilerini
de kullanan kimi gelişmekte olan ülkeler ise hala kalkınma çabası içindedirler. Bu iki durum arasındaki farkı
açıklayıcı en güçlü faktör beşeri sermaye yani eğitimli insan unsurudur. Ulusların gelişmişlik düzeyi ve
potansiyellerinin göstergeleri olarak gerek İnsani Gelişmişlik İndeksi gerek PISA skorlarının Türkiye
açısından umut verici olmaması, ekonomik ve toplumsal kalkınma amacıyla beşeri sermaye konusuna
birincil derecede önem vermemiz gerekliliğini ortaya koymaktadır. Küreselleşmeyle birlikte uluslararası
rekabet, teknoloji ve know-how konularında yoğunlaşmaktadır. Üretimin uluslararası yayılımına koşut olarak
ülkeler de teknoloji düzeylerine göre sanal küresel federal sistemde yer almaktadır. Ülkenin böyle bir
sistemde yeri, hem siyasi açıdan göreli bağımsızlığını hem de yaratılan katma değerden alacağı payı
belirlemektedir. Bu bağlamda PISA vb. uluslararası test göstergeleri doğrultusunda eğitim hizmetinin
niteliğinin geliştirilmesi ve kalkınmayı sağlayacak eğitim planlamasının yapılması ekonomik ve toplumsal
kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır.

1 Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF Maliye Bölümü, Gsm: 0 532 7019198, e-mail:auckac@adu.edu.tr
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EDUCATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT: A STUDY ON PISA SCORES IN TURKEY
Abstract
The general picture of the capitalist World after the Second World War manifests the importance of
high qualified human capital formation for economic development. Countries like Germany and Japan which
had been demolished during the Second World War have been able to make tremendous effort since then in
the may of restructuring and growth by means of their high–quality human capital. As opposed to them many
developing countries are still lacking in their efforts although valuable project-based credits have been
provided to them by the World Bank in the meantime. It seems that the only explanatory difference between
the two cases is the high qualified human capital. That both human development indicators and PISA degrees
are discouraging elements for Turkey make it inevitable that the creation of qualified human capital should
be given outmost importance to foster development efforts. During globalization both technology and knowhow gain primary interest in classifying countries according to their respective places in the newly shaping
hyppthetical world federation depending on their level of technology and their share in the world income.
Thus, it appears that high-qualified education and high PISA scores are the most important elements which
highest degree of attention should be given to in aiming progress in development efforts in Turkey.
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Giriş
Beşeri sermaye oluşturmak amacıyla eğitimin rolüne dikkat çekilen analizler de, fiziksel sermaye
yatırımları gibi eğitim de getiri sağlayan bir yatırım olarak değerlendirilmektedir. Özellikle ülkelerin
mukayeseli büyüme oranları dikkate alınarak yapılan analizlerde eğitim, büyümenin bir motoru olarak
vurgulanmaktadır. İçsel büyüme modeli çerçevesinde değerlendirildiğinde, eğitim hizmetinin sonucunda
ortaya çıkan gelişmelerin pozitif bir dışsallık oluşturması nedeniyle eğitim hizmeti ihmal edilemez kamusal
hizmet olarak dikkate alınmaktadır (Gradstein & Justmnen & Meier, 2005:3).
Eğitim hizmetinin, girdisi ve çıktısıyla sosyo-ekonomik alanda değişikliklere yol açan önemli bir
değişim aracı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla toplumsal yaşamın bütün alanları olabildiğince ekonomi
mantığına uygun olarak tasarlanmalıdır. Ayrıca ekonomik işleyişe uygun olarak, rasyonel kararlar almak
yönünde ortamların oluşturulması amacıyla işgücünün ve ekonomik ve siyasal kararlar verme pozisyonunda
olanların gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarında eğitim önemli bir rol oynamaktadır. Bu açıdan eğitim
dışsallık yaratan beşeri sermaye oluşturma aracıdır. Özellikle eğitimle kalkınmayı amaçlayan ülkelerde
eğitim-ekonomi uyumunun sağlanması açısından standart uluslararası testlerde başarısız olarak görülen
okullar piyasa rekabetine ve merkezi yaptırımlara açık tutularak geliştirilmeleri amaçlanır (Apple,
2007:13-14). Gelişmiş ülkelerin en önemli avantajları özellikle ekonomik ilerlemelere kolaylıkla uyum
sağlayabilecek bilgi ve beceri düzeyi yüksek beşeri sermayeye sahip olmalarıdır. Beşeri sermayenin
temelinde ise bir kez üretildikten sonra kullanılırken ek bir maliyet gerektirmeyen bilgi yer almaktadır. Bilgi
dışındaki diğer üretim faktörlerinin üretimi arttırmak için kullanılması ek maliyetleri gerektirir. Bu nedenle
bilginin kullanıldıkça artan özelliği, bilginin ve dolayısıyla eğitimin ekonomik kalkınmada oldukça önemli
bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitime önem veren toplumlar küresel işbölümünde daha yüksek
katma değer yaratan alanlarda faaliyet gösterirken, az gelişmiş ülkeler katma değeri düşük alanlarda faaliyet
göstermek zorunda kalmaktadırlar (Erdoğdu, 2002: 64-65).
Bu açıklamalar bağlamında eğitim alanında yapılan çalışmalarda özellikle iki nokta önem
taşımaktadır. Bunlardan ilki her kademedeki eğitimde okullaşma süresi olarak belirtilen eğitimin kantitatif
yönü, diğeri ise bu çalışmanın da konusunu oluşturan, PISA testi gibi uluslararası ölçekte alınan skorlardır.
Bu da eğitimin eğitimin nitelik yönünü ortaya koymaktadır. Kavramsal olarak eğitimin niteliği öğrencilerin
ve mezunların performansıyla yansıtılmaktadır. Örneğin eğitim süresi boyunca okuldan elde edilen ilave
değerler emek piyasasındaki performansla ölçülebilir. Örneğin, daha yüksek gelir ve daha kolay istihdam
olanakları gibi (Lee & Barro, 1997:1)
Eğitimin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde özellikle beşeri sermayenin
ölçülme yöntemi önem taşımaktadır. Büyüme oranı beşeri sermaye stokunun araştırma ve geliştirme yoluyla
sağladığı fikir ve buluşlarla gerçekleşmektedir. Başka bir deyişle oluşturulan çerçeve, daha yüksek beşeri
sermaye stokuna sahip olan bir ülkenin sadece daha yüksek çıktı düzeyine değil, aynı zamanda daha yüksek
büyüme oranına da sahip olduğunu göstermektedir (Hanushek & Kimko, 2000:1184). Görülüyor ki,
ekonomik kalkınma açısından çeşitli kademelerdeki okullaşma oranları, okulların uluslararası ölçekte başarı
oranlarının ölçülmesi, öğrenci başına yapılan harcamalar, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve bütün
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bunların finansmanını sağlayacak olan ülkenin milli geliri ve bu milli gelirden eğitime tahsis edilen pay
önem taşımaktadır.
Ekonomik kalkınma ve/veya büyüme oranlarındaki uluslararası farklılıkların analizinde beşeri
sermayenin temel bileşeni olarak eğitimin niteliğini ölçmede önemli bir gösterge olan matematik, fen
bilimleri, okuma vb. alanlarda uygulanan Pisa gibi uluslararası ölçüm yöntemleri önem taşımaktadır.
Dolayısıyla eğitimle elde edilen yüksek beceri düzeyi, büyüme oranlarının nedeni olarak açıklanabilir.
Özellikle eğitimin niteliğinin artmasında önemli bir gösterge olan öğretmen-öğrenci oranıyla (öğretmen
başına düşen öğrenci sayısının artması durumunda) ekonomik büyüme arasında negatif bir ilişki söz
konusudur. Uluslararası testlerde elde edilen akademik başarılarda öğrencilerin performansı eğitimdeki
nitelik durumunu göstermede önem kazanır. Böylece nitelik ölçümleri aynı zamanda bazı ülkelerin neden
ekonomik kalkınmada öncü olduklarını da açıklamaktadır. Daha hızlı gelişme ya da büyüme ulusların
okullardaki yatırım olanaklarının artışına yol açtıkça büyümede elde edilen başarılar da daha yüksek
olmaktadır. Japonya ve Kore bu duruma güzel örnekler olarak gösterilebilir (Hanushek & Kimko, 2000 :
1184-1185).
1.Eğitim-Ekonomik Kalkınma İlişkisi
Beşeri sermayenin oluşumuna katkıda bulunan yatırımların ekonomik büyümeye etki yaptığı
düşüncesi Adam Smith’e ve diğer klasik iktisatçılara kadar uzanmaktadır.1960’larda Schultz ve Denison
eğitimin emek gücünün verimliliğini arttırarak milli gelirin büyümesine doğrudan katkıda bulunduğunu
belirtmiştir. Bu önemli bulguların sonrasında eğitimdeki yatırımların ekonomik katkısına dikkat çeken
çalışmaların sayısında artışlar olmuştur (Psacharopoulos & Woodhall, 1985: 15)
Ekonomik büyüme ve eğitim ilişkisini ortaya koyan en kapsamlı çalışmalar 1980’lerin ortalarından
itibaren başlamıştır. Özellikle Romer ve Lucas içsel büyüme modeline ilişkin yapmış oldukları çalışmalarla
bu alana önemli katkıda bulunmuşlardır. Zamanla beşeri sermaye göstergeleri, verimlilik ve ülkelerin
GSYIH rakamları önemli kalkınma unsurları olarak değerlendirilmeye başlamıştır. Günümüzde modern
ekonomilerde beşeri sermaye ekonomik büyümenin en önemli anahtarı olarak değerlendirilmektedir. Eğitim,
emeğin verimliliğini yükselten önemli bir unsur olup, bireye sağladığı fayda yanında oluşturduğu dışsallık
nedeniyle toplumsal ve ekonomik faydalar da oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ciddi anlamda beşeri
sermaye birikiminin oluşumuna katkıda bulunurlarsa ancak bu sayede gelişmiş ülkelerin seviyelerine
ulaşmaları kolaylaşır (Mekdad & Dahmani & Louaj, 2014:60).
Yeni ampirik çalışmalar gelişmekte olan ekonomilerin gelişmiş ekonomilere beşeri sermaye
birikimine yapmış oldukları yatırımlarla yakınlaşabileceğini belirtmektedir. Özellikle okulların niteliğinin
geliştirilmesi; eğitime daha fazla kaynak tahsis edilmesini ve sonuçta devlet politikalarında yapılacak
düzenleme ve iyileştirmelerle beşeri sermaye birikimine pozitif etki oluşturmasını gündeme getirmektedir
(Barro, t.y: 2).
İçsel büyüme modelinin temel özelliği teknolojik gelişme olarak ifade edilebilir. Bu modelde bir
ülkede ya da sektörde gerçekleştirilen daha ileri bir teknoloji, daha iyi ürünler ve üretim metotlarının
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gelişmesine ve dolayısıyla ek ilerlemenin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Teknolojik gelişme ülkelerin
eğitime, araştırma ve geliştirmeye ne kadar kaynak tahsis ettikleriyle yakından ilişkilidir. Günümüzde yeni
içsel büyüme modelleri fiziksel ve beşeri sermaye birikiminde görülen azalan getirilere rağmen uzun
dönemde gelişmiş ülkelerin büyümeye neden devam edebildiğinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır.
Genişletilen neoklasik çerçeve de Güney Kore’nin neden son 30 yılda ABD’den ya da Zaire’den çok daha
hızlı büyüdüğünün anlaşılmasında ciddi bir araç olmaktadır. Böylece yeni ve eski teoriler birbirleriyle
rekabet etmekten çok birbirlerini tamamlamaktadır (Barro, t.y:1- 2).
Gelişmiş ülkelerde beşeri sermayenin oluşumunda nüfusun eğitim düzeyinin yüksek olması önem
taşımaktadır. Ancak bu durum gelişmekte olan ekonomiler açısından şu şekilde farklılık yaratmaktadır:
Gelişmekte olan ülkeler de ekonomik gelişmede ortaya çıkan açık kapatılmaksızın ve daha etkin eğitim
programları oluşturulmaksızın eğitime katılımın artması durumunda dahi öğrencilerden istenilen sonucun
ortaya çıkmadığı görülmektedir. Çoğu araştırmacıların ortaya koyduğu gibi, okullaşma süresi her yerde
benzer bilişsel düzeyi üretememektedir. Eğitsel nitelik, ekonomik büyüme ve bireylerin gelirleri üzerinde
güçlü bir nedensel etki oluşturmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde okulların temel yapısı aynı
kalırken, okullara daha fazla kaynak tahsisi genel bir başarıyı ortaya koyamamaktadır. Gelişmekte olan
ülkelerde eğitime katılım hakkında geniş bilgiler mevcutken, eğitimin niteliği hakkında bilgiler yeterli
değildir. Bu alandaki yetersiz verilere rağmen nitelik üzerindeki değerlendirmelerde öne çıkan yaklaşıma
göre öğretmen niteliğinin geliştirilmesi, öğrencilerin elde edecekleri bilişsel kapasite üzerinde pozitif bir
durum yaratacaktır (Hanushek & WöBmann, 2007a: 1-2)
Eğitim bir ekonomide emeğin verimliliğini arttırarak beşeri sermaye birikimine katkıda bulunmakta,
büyümeyi teşvik eden yeni teknolojilerin gelişimine yol açmakta ve aynı zamanda bu yeni teknolojik
gelişimin yayılmasına da neden olmaktadır. Eğitimin bu anlamda gelişmekte olan ülkelerde de sonuç
yaratabilmesi için eğitimdeki nitelik vurgusuna dikkat çekilmektedir. Başka bir deyişle sadece okullaşma
süresiyle eğitim ve ekonomik kalkınma ilişkisi etkili bir sonuç ortaya koyamamaktadır. Örneğin, az gelişmiş
bir ekonomide yer alan ortalama bir öğrenciyle Finlandiya ya da Kore’deki ortalama bir öğrencinin benzer
bilgileri elde edebildiğini söylemek güçtür. Ülkeler arasında eğitimde nitelik durumunun ortaya koyulması
amacıyla PISA gibi uluslararası ölçme yöntemleri uygulanmaktadır (Hanushek & WöBmann, 2007a: 5)
GSYIH ve eğitim düzeyi yüksek olan ülkeler daha yüksek sermaye stokuna sahiptir. Neoklasik
iktisat yaklaşımında eğitimin kademesi yükseldikçe bireylerin ekstra eğitimden elde edecekleri getirilerin,
ilave maliyelerle dengeye geldiği noktada eğitimlerini tamamlamaları beklenir. Bu varsayım eğitimin
marjinal getirisinin, bireyler tarafından tanımlanan marjinal faydasına eşit olduğu noktada, ilave her yıl
alınan eğitimin ortalama getirisini dikkate almaktadır. Eğitimin azalan marjinal getirisinin, ilave bir yıl alınan
eğitimin faydasının sağlayacağı artıştan daha yüksek olması beklenir (Stevens & Weale, 2003:6). Eğitimin
sosyal getirisi, eğitimin kademesi ve ülkelerin gelir düzeyiyle ilişkili olarak ortaya çıkar. Psacharopoulos
tarafından yapılan bir çalışmada, genel olarak eğitimin sosyal getiri oranı yüksek eğitime doğru gidildikçe
azalmaktadır. Düşük gelir bandında yer alan bir ülkede de ilköğretim ve ortaöğretimin sosyal getirisi görece
diğer gelir bandında yer alan ülkeler de olduğu gibi yükseköğretime göre daha yüksektir
(Psacharopoulos’dan aktaran Stevens & Weale, 2003:6). Bu açıklamalar yükseköğretime sınırlama
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getirilmelidir demek olmayıp, eğitimde planlamanın yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Yükseköğretim bir ülkenin daha üst seviyelerdeki bilişsel kapasitesinin inşasıdır. Önemli olan nokta
Japonya’nın eğitim planlamasında yaptığı gibi Türkiye’de de 20 yıl sonrasının ihtiyaç duyulan alanlarına
ilişkin eğitim planlamasının ciddi olarak ele alınması gereklidir. Eğer ülke olarak 20 yıl sonrasında örneğin
100 birim veteriner ya da iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarına ihtiyaç varsa ve ancak ülke olarak
1000 birim ya da daha fazlasını yetiştiriyorsak 900 birimlik kaynak israf ediliyor demektir. Dolayısıyla
devletin sadece eğitimi değil, aynı zamanda eğitim sonrasını da planlaması ülke gerçeklerine daha uygun
kalkınma modellerinin oluşturulabilmesi açısından önem taşımaktadır.
Eğitimin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi dikkate alındığında eğitim hizmetine devlet tarafından
kaynak aktarımının gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Devlet çeşitli düzeylerde eğitim hizmetinin
sağlanmasında ve finansmanında önemli bir etkiye sahiptir. Bu alanlarda oluşturulan kamu politikaları da bir
ülkenin beşeri sermaye birikiminin oluşmasında

önemli bir role sahiptir. Özellikle okullaşma süresi,

eğitimin niteliği vb. faktörler bakımından önem taşımaktadır. Çoğu araştırmacılar ekonomik kalkınmanın
gerçekleşmesinde eğitim hizmetinin niteliğinin geliştirilmesinin, eğitimin niceliksel yönünden daha önemli
olduğunu vurgulamaktadırlar (Barro, ty:19-23). Bu nedenle ele alınan bu çalışmada ortaya çıkan eğitim
hizmetinin niteliği PISA gibi uluslararası testlerde elde edilen sonuçlarla değerlendirilmektedir.
Neoliberal ekonominin temelinde ekonomik rasyonalite yer almaktadır. Bu düşünceyle
temellendirilen eğitim hizmeti öğrencileri birer beşeri sermaye olarak görmektedir. Küresel rekabet
ortamında üretimin bir faktörü olarak öğrenciler verimli ve etkin bir rekabet için gerekli becerilerle
donatılmak zorundadır. Ekonomik kalkınmada hem neden hem sonuç olan eğitim hizmeti gerçek yaratıcı ya
da yıkıcı güç olarak tarih boyunca bir mücadele sahnesine neden olmuştur. Bu yönüyle de eğitim hem
belirleyici hem de belirlenendir (Apple, 2004:97-98). Beşeri sermaye oluşturmak amacıyla ortaya çıkan
değerlendirmeler aynı zamanda nasıl bir eğitim hizmeti sorusunu da gündeme taşımaktadır
Eğitim hizmetleri beşeri sermaye oluşturarak, emeğin hem çalışma alanını çeşitlendirir hem de
çalışma alanındaki verimliliğini yükseltir. Niteliği yükseltilmiş emek farklı üretim tekniklerinin
uygulanmasına yatkın olabileceği gibi, yeni tekniklerin geliştirilmesinde de kendisi öncü olabilir. Gerek yeni
tekniklerin geliştirilmesi gerek çalışma yaşamında verimliliğin yükseltilmesi ulusal gelirin fiili büyüme
kapasitesinin yükselmesine neden olur. Eğitilmiş beşeri sermaye, uzun yıllarda oluşturduğu etki ile ulusal
gelirin potansiyel büyüme oranını da yükseltir. Çünkü eğitim yolu ile emeğin nitelik ve kapasitesinde
oluşturulacak her bir derece ulusal gelir üzerinde sabit sermaye yatırımının etkisine analojik bir etki
oluşturur. Eğitim alanına yapılan yatırımların ulusal gelire yansıması, eğitim alanı ve yapılan yatırımın süresi
ile farklı olarak ortaya çıkar. Şöyle ki, teknoloji kullanımına açık alanlara yapılan eğitim yatırımının ulusal
geliri yükseltme hızı emek-yoğun üretim alanlarına yapılan eğitime göre çok daha yüksek olur. Bunun
nedeni, teknik araç ve makine kullanımının emeğin nitelik değişimi ve kalite yüksekliğinde yol açtığı etkinin
çok daha çabuk üretime yansıtılıyor olmasıdır. Diğer yandan eğitime yapılan yatırımların sürelerinin de milli
gelire yansıması önemlidir. Fakat bu yansımada oransal olarak farklılıklar vardır. Eğitime yapılan yatırımın
süresi ile sonucun milli geliri olumlu etkilemesi arasında doğrusal bir ilişki vardır. Örneğin, eğitime 10 yıllık
yatırım ile 20 yıllık yatırımın etkisi, ikincisinde daha yüksektir (Hanushek & WöBmann, 2007b: 43-46).
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2.Mukayeseli PISA Değerlendirmesi
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olan PISA (The Programme for International Student
Assessment), uluslararası boyutta matematik, fen bilimleri ve okuma konularında her üç yılda bir 15 yaş
grubundaki öğrencilerin başarısını test etmek amacıyla uygulanmaktadır. PISA skorları, ekonomik
kalkınmada önemli bir unsur haline gelen küreselleşme akımının hız kazanması ve bilgi toplumunun
oluşmasıyla birlikte ülkelere özellikle de eğitim politikalarını bu gerçek doğrultusunda biçimlendirmeleri
konusunda güçlü bir veri sağlamaktadır (Bloem, 2013 :4)
1990’ların ortasından itibaren sanayileşmiş ülkeler diğer ülkelere göre kendi eğitim sistemlerinin
performansını arttırmaya nisbi olarak önem vermişlerdir. Eğitsel performans üzerine odaklanma, özellikle
ulusların sosyal ve ekonomik kalkınmalarında giderek artan şekilde önemli olan nüfusun bilgi ve beceri
düzeyindeki artışla birlikte bilgi toplumunun oluşması ve emek piyasasının uluslararasılaşması bağlamında
dikkat çekmektedir (Bloem, 2013:7)
Ülkelerin eğitim sistemlerinin verimliliği karşılaştırıldığında milli gelirin önemli olduğu göz önünde
bulundurulur. Zira, GSYIH eğitime tahsis edilecek kaynakların bir göstergesi niteliğindedir. Daha düşük
milli gelire sahip olan ülkelerin eğitime tahsis edecekleri kaynaklar sınırlıyken, görece daha yüksek gelire
sahip olan ülkelerin de daha fazla kaynak ayırması olası olmaktadır. Önemli olan bir diğer nokta da sosyoekonomik kalkınmada GSYIH artışının sadece mevcut finansal kaynaklarla ilgili olmayıp, aynı zamanda
beşeri ve teknik kaynakların artışıyla da ilgili olmasıdır. Şöyle ki benzer ekonomik refaha sahip olan
ülkelerin farklı eğitsel sonuçlar ortaya koyabilmesi büyüme rakamları ne olursa olsun eğitime ne kadar
kaynak ayırdıklarıyla ölçülebilir. Beşeri sermaye kapasitesinin inşası sosyo-ekonomik kalkınmada önem
taşımaktadır (Bloem, 2013:16). Bu açıklamalar Tablo 1 yardımıyla da desteklenebilmektedir. Dolayısıyla
ekonomik kalkınmayı sadece milli gelir rakamlarının büyüklüğü ile açıklamak kolaylığına gidilmemesi
önem taşımaktadır. Aynı zamanda insani kalkınma indeksinde yer alan ve beşeri sermaye kapasitesinin
inşasında önemli olan, milli gelirden eğitime ayrılan pay, kişi başına düşen eğitim harcaması, okullaşma
oranı, öğretmen-öğrenci oranı, demokrasi vb. unsurlar da dikkat çekmektedir. Özellikle bu unsurlar bilgi
toplumunun inşasında da temel oluşturmaktadır. Bir ülkenin eğitimle ne kadar ilgili olduğu o ülkenin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyiyle yakından ilgilidir.
Küreselleşme akımının hız kazanmasıyla birlikte ülkelerin uluslararası düzeyde hangi konumda
bulunduklarını belirleyebilmeleri yönünde eğitim göstergeleri önem taşıdığı ve Türkiye de bu amacı
benimsediği için, 2003 yılından beri PISA değerlendirmelerine katılmaktadır (OECD, About PISA,
www.oecd.org/pisa/aboutpisa/, Erişim Tarihi:30.03.2016)
Tablo 2’de yer alan ülkeler (Türkiye dışında) PISA skorları en yüksek olan ülkeler grubunda yer
alırken, aynı zamanda ekonomik kalkınmalarını eğitimle yani yüksek beşeri sermaye stokuyla
gerçekleştirebilmiş ülkelerdir. Ortaya çıkan PISA skorları bağlamında mukayeseli olarak eğitime ve öğrenci
başına yapılan devlet harcamaları, öğretmen maaşları, öğretmen/öğrenci oranı, sınıf başına düşen öğrenci
sayısı vb. belirteçler Türkiye’nin eğitimde hangi konumda bulunduğuna ilişkin durumu ortaya koymaktadır.
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Tablo 2’nin de yansıttığı gibi Türkiye PISA skorları bağlamında OECD ortalamasının oldukça altında yer
almaktadır. Kore ve Finlandiya ise OECD ülkeleri içinde en yüksek orana sahip ülkeler olup OECD
sıralaması içinde 2. ve 3. sıralarda yer almaktadırlar (OECD, 2010:7). Kore ve Finlandiya’nın bu yüksek
skorlarının sebepleri şu şekilde analiz edilebilir: Tablo 3’de görüldüğü gibi, öğrenci başına yapılan
harcamalar bakımından Finlandiya 2010 yılı rakamları açısından değerlendirildiğinde bu alana Almanya ve
Japonya’dan daha yüksek miktarlarda pay ayırmaktadır. Tablo 4’te yer alan bu ülkeler bakımından öğretmen
maaşlarının yüksekliği ve Tablo 6’da yer alan öğretmen/öğrenci oranının düşük olması da bu ülkeler
bakımından eğitim hizmetinin gelişmişlik düzeyine ilişkin bilgiler vermektedir. Dolayısıyla sadece milli gelir
artışının aynı derecede eğitsel niteliği de geliştirdiği ifade edilemez. Burada önemli olan nokta milli gelirden
eğitimin niteliğinin gelişmesi yönünde öğretmen maaşlarına ne kadar pay ayrıldığı, öğrenci başına yapılan
harcamalar ve Tablo 5’de gösterildiği gibi genel olarak eğitim harcamalarına hem konsolide bütçeden hem
de GSYIH’dan ne kadar pay ayrıldığı gibi konular dikkat çekmektedir.
Çalışmada ele alınan ülkelerden Japonya ve Almanya şu bakımdan dikkat çekici bir örnek
oluşturmaktadır. Şöyle ki İkinci Dünya Savaşı’nda ağır yenilgilere uğramış olan Japonya ve Almanya, savaş
sonrasında ekonomik kalkınmada önemli gelişmeler göstermiştir. Bunun nedeni olarak sahip olunan bilgi
birikim düzeyi gösterilmektedir. Japonya doğal kaynaklar bakımından bir zenginliğe sahip değildir. Ancak bu
ülkeler savaşta verilen kayıplarla azalan ama asla yok olmayan çok önemli bir sermaye olan bilgi ve beceri
düzeyi yüksek beşeri sermaye gücünü sahiptirler. Bugün bu ülkeler dünya ekonomisinin en büyük güçleri
arasındadır. Bu gelişmişliği ise sahip oldukları beşeri sermayenin kalitesi ve sosyal sermayeyle
gerçekleştirdikleri ortak kabul edilen bir gerçektir (Erdoğdu, 2002:65).

Her 10000 nüfus için

Şekil 1: Seçili Ülkelerde İlkokula kayıt oranı

%
Kaynak: Stevens, P.& and Weale, M.,( 2003). “ Education and Economic Growth”, National Institute of
Economic and Social Research, p.3, London.
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kümülatif olarak oluşur ve önceden belirlenen girdiler öğrencilerin şimdiki başarı düzeyini belirler. Ayrıca
eğitime ilişkin sonuçlar ortaya koyan politik esaslı girdiler de, eğitimin niteliği üzerinde etkilidir (Hanushek,
1995:228)
Elde edilen bu sonuçlar bağlamında Türkiye ve diğer gelişmekte olan ekonomilerin kalkınabilmeleri
için eğitsel reformları gerçekleştirmeleri kaçınılmaz olmaktadır. Reformlara öncelikle okulların reformize
edilmesiyle başlanması öğrenci performanslarındaki artışı gözlemlemek bakımından önem taşımaktadır. Eğer
reformlar başarılı olursa onların ekonomiye etkisi ilk olarak emek gücünün küçük bir kısmını oluşturan yeni
mezunlarda ortaya çıkmaz. Bunların sosyo-ekonomik etkisi daha sonraki dönemlerde katlanarak ortaya
çıkmaktadır (Hanushek & WöBmann, 2007a: 11).
Daha da önemlisi eğitimde kurumlaşma kültürünün gelişmesi daha ileri bir toplum seviyesine
ulaşmanın olmazsa olmaz koşuludur. “Bu savaşımda düşüncenin en etkili silahı, kurumlaşmış, başka deyişle
ilerleyişinin her aşamasında geçmişin tüm deneyimlerini değerlendiren ve aydınlanma hedefine bu
değerlendirmenin basamaklarından çıkarak ulaşacak örgütlü bir eğitim sistemidir” (Cemal, A., Cumhuriyet
Gazetesi, 30.05.2016)
Örgütlü eğitim sistemi ise, Japon eğitim modelinde olduğu gibi, “aynı zamanda uygulanacağı
toplumun, başta tarihsel gelişim ve koşulları olmak üzere, tüm yapısal özelliklerini göz önünde
bulunduran gerçekçi bir eğitim sistemi anlamına gelir” (Cemal, A., a.g.e.).
Yapılan değerlendirmeler ışığında bir eğitim teorisinin tasarladığı şey, eğitimle kalkınmaya
amaçlayan ülke için bir idealdir. Eğer bu ideal hemen gerçekleştirilemese de önemli olan nokta bu idealin
gerçekleşmesinin önündeki engellere ilişkin farkındalığın var olmasıdır. Eğitim ancak uzun yıllar
uygulanacak pratikle kusursuz hale getirilebilecek bir sanattır. Dolayısıyla eğitimin yavaş adımlarla
ilerleyebileceği bilinen bir gerçektir. Her bir nesil, bir önceki neslin bilgisiyle donanmış olarak ve buna kendi
çağının gerekliliklerini de katarak eğitime tedrici olarak daha fazla yaklaşabilir ve böylece insani ve
toplumsal gelişmeyi daha ileriye taşıyabilir. Eğitimin mekanizması bir bilimsel yaklaşıma
dönüştürülmedikçe bir nesil bir başka neslin inşa ettiğini yerle bir edebilecektir (Kant, 2007: 32-37).

Sonuç
Eğitim, ekonomik kalkınmanın en önemli girdisi olarak kabul edilmektedir. Türkiye’nin eğitimde
aldığı mesafeyi değerlendirmek için, geçmişten günümüze eğitimle kalkınmış olan ülkelerle karşılaştırarak
ele almanın daha belirgin sonuçlar ortaya koyduğu görülmektedir. Bu çalışmanın da konusunu oluşturan
PISA skorları bakımından Türkiye, elde ettiği neticelerle, eğitimle kalkınmış olan Almanya, Finlandiya,
Japonya ve Kore’nin gerisinde kalmaktadır. Türkiye bakımından alınan neticeler OECD ortalamasının da
altındadır. Bu sonuçların irdelenmesi bakımından elde edilen bulgular şu şekilde ortaya konabilir: Japonya
eğitimde modernleşme hamlesini 1868 Meiji Restorasyonu’yla başlatmıştır. Türkiye ise modernleşme
hamlesine 100 yıllık bir gecikmeyle 1920’lerde başlamıştır. Ancak günümüz Türkiye’sinin eğitim
rakamlarının umut verici olduğu söylenemez. Ekonomik kalkınmayı sadece milli gelir rakamlarının
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büyüklüğü ile açıklamak çoğunlukla gerçekçi bir yaklaşımı yansıtmayabilir. Aynı zamanda bu rakamların
insani kalkınma unsurlarıyla da desteklenmesi önemlidir. Japonya, Kore ve Finlandiya doğal kaynaklar
bakımından oldukça yetersiz ülkeler grubunu oluşturmaktadır. Ancak bu ülkeler sahip oldukları insan
gücünün bilişsel kapasitesini inşa ederek önemli ve nitelikli bir beşeri sermaye stoku oluşturabilmişlerdir.
Ele alınan bu çalışmada, özellikle eğitimde nitelik vurgusuna önem verilmiştir. Bu konuda önemli
gösterge olan öğretmen maaşları, öğretmen/öğrenci oranları ve özellikle öğretmenlerin niteliği vb. açılardan
ele alınan ülkeler bakımından Türkiye önemli bir gelişme gösterememiştir. İktisat alanındaki çoğu
araştırmacılar ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesinde eğitim hizmetinin niteliğinin geliştirilmesinin,
eğitimin kantitatif yönünden daha da önemli olduğunu belirtmişlerdir.
OECD raporlarında da yansıtıldığı gibi ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirebilmek için
Finlandiya, Japonya ve Kore’de öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarına bakılmaksızın bu ülkelerin eğitim
sistemleri tüm öğrencilere yüksek nitelikli eğitim sağlamak üzere planlanmıştır. Fakat bu ülkeler dışında
Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerin çoğunda sosyo- ekonomik anlamda dezavantajlı öğrencilerin
nitelikli öğretmenlere ulaşmaları mümkün değildir. Türkiye’de öğretmen sayısında sorun olmamakla beraber
nitelikli öğretmen sayısında sıkıntı yaşanmaktadır. Bu gerçekliklerin yansıttığı sonuç, devlet tarafından
sunulacak olan nitelikli eğitim hizmetinin geliştirilmesi ve bütün öğrencileri kapsaması gerekliliğidir. Bu
durum devletin etkenlik ilkesi yaklaşımıyla açıklanabilir.
Dolayısıyla, neoliberal ekonomilerin hâkim olduğu “Çok katmanlı bir toplumda parçalanmış karar
verme süreçleri herkese eşit fırsat sağlıyor gibi görünebilir, fakat karar verme sorumluluğunu kamudan özel
alana kaydırmak, gerçekte eğitimin kalitesini herkes için yükseltmeye yönelik kolektif eylem fırsatını
azaltabilir” (Whitty’den aktaran Apple, 2004:103). Bu durum eğitimin geçerli kılınmasının hedeflendiği bir
toplumda fırsat eşitliği sağlamak yerine sosyo-ekonomik eşitsizliğin yeniden üretilmesi anlamına
gelmektedir (Whitty’den aktaran Apple, 2004:103).
Son olarak önemli noktalardan bir tanesi de kurumsallaşmış eğitim sisteminin oluşturulması, ileri bir
toplum seviyesine ulaşmada vazgeçilmezdir.
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Tablo 1: Seçili Ülkelerde Yıllık GSYIH Büyüme Oranları

2000

2001

2005

2008

2010

2011

2012

Almanya

3.0

1.7

0.7

1.1

4.1

3.7

0.4

Finlandiya

5.6

2.6

2.8

0.7

3.0

2.6

-1.4

İngiltere

3.8

2.8

3.0

-0.5

1.5

2.0

1.2

Japonya

2.3

0.4

1.3

-1.0

4.7

-0.5

1.8

Kore

8.8

4.5

3.9

2.8

6.5

3.7

2.3

Türkiye

6.8

-5.7

8.4

0.7

9.2

8.8

2.1

Kaynak: The World Bank, World Development Indicators, Çevrimiçi:databank.worldbank.org
Erişim Tarihi:25.04.2016

Tablo 2: Seçili Ülkelerde PISA skorları

2006

2009

2012

504
495
516

513
497
520

514
508
524

Okuma
Fen Bilimleri

548
547
563

541
536
554

519
524
545

Japonya

Matematik
Okuma
Fen Bilimleri

523
498
531

529
520
539

536
538
547

Kore

Matematik
Okuma
Fen Bilimleri

548
556
522

546
539
538

554
536
538

Türkiye

Matematik
Okuma
Fen Bilimleri

424
447
423

446
464
454

448
476
463

499
470
499

496
493
501

494
496
501

Almanya

Matematik
Okuma
Fen Bilimleri

Finlandiya Matematik

OECD
Matematik
Ortalaması

Okuma
Fen Bilimleri

Kaynak: The World Bank, Education Statistical, Çevirimiçi: databank.worldbank.org
Erişim Tarihi:29.04.2016
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Tablo 3: Seçili Ülkelerde Lise Düzeyine İlişkin Harcama Verileri
Toplam Devlet Harcamalarının %’si Olarak GSYIH’nın %’si Olarak Lise
Lise Düzeyinde Yapılan Harcamalar.
Düzeyinde Her öğrenciye Yapılan
Devlet Harcamaları
2010
2012
2013 2010
2012
2013
Almanya

2.0

2.0

-

23.9

23.2

-

Finlandiya

3.0

-

-

34.9

-

-

Japonya

1.6

1.8

1.8

24.4

25.8

25.7

Kore

-

4.4

-

-

-

23.4

Türkiye

-

-

-

-

-

-

Kaynak: The World Bank, Education Statistical, Çevirimiçi: databank.worldbank.org
Erişim Tarihi:29.04.2016

Tablo 4: Kamu Kurumlarında Seçili Ülkelerde Öğretmen Maaşları
İlköğretimde Öğretmenlerin Yıllık Maaş
Miktarı($)

Lise Düzeyinde Öğretmenlerin Yıllık
Maaş Miktarı($)

2010

2012

2010

2012

2013

Almanya

61,209

66,396

67,413

76,432

82,910

84,648

Finlandiya

39,702

41,811

42,082

45,377

48,744

49, 060

Japonya

56,543

59,643

60,877

58,074

61,273

62,541

Kore

74,148

79,630

82,001 74,042

79,525

81,896

Türkiye

26,586

28,818

29,341 27,236

29,773

30,312

2013

Kaynak: The World Bank, Education Statistical, Çevirimiçi: databank.worldbank.org
Erişim Tarihi:29.04.2016
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Tablo 1: Seçili Ülkelerde Yıllık GSYIH Büyüme Oranları
Tablo 5: Seçili Ülkelerde Eğitime İlişkin Harcamalar

2000

2001

2005

2008

2010

GSYIH’nın % olarak Eğitime Yapılan Hrcm.

Almanya

3.0

2010

Finlandiya

1.7

5.6

2.6

0.7

2012

1.1

2.8

0.7

3.0

-0.5

Almanya

4.9

3.8

2.8

Finlandiya
Japonya

6.5
2.3

0.4

7.2
1.3

-1.0

Kore
Japonya

8.8
3.8

4.5

3.9
3.8

Türkiye

6.8

-5.7

8.4

İngiltere

4.9

4.1

2013
-

3.0

2011

2012

Toplam Devlet Harcamaları İçinde
3.7 Yapılan
0.4 Hrcm.(%)
Eğitime
2010
2012
2013

2.6

-1.4

10.4

2.0

1.2

11.2

-

- 4.7

12.0
-0.5

1.8 12.8

-

2.8

3.86.5

3.7
9.5

2.3 9.5

0.7

9.2

8.8

1.5

2.1

Kore
4.6
Kaynak: The World Bank, World Development Indicators, Çevrimiçi:databank.worldbank.org
Türkiye*
3.8
Erişim
Tarihi:25.04.2016

4.0

4.1

14.1

15.7

Kaynak: The World Bank, Education Statistical, Çevirimiçi: databank.worldbank.org
Tablo 2: Seçili Ülkelerde PISA skorları
Erişim Tarihi:29.04.2016
*T.C.Maliye Bakanlığı, Bütçe Gerekçesi, Çevirimiçi:http://www.maliye.gov.tr,

2006

2009

2012

Okuma
Fen Bilimleri

504
495
516

513
497
520

514
508
524

Okuma
2010Bilimleri
Fen

547
2012
563

536
2013
554

519
524
545

12.7

523
498
9.3531

529
520
9.7
539

12.6

536
538
547

Matematik
11.9
Okuma
Fen Bilimleri

548
11.7
556
522

546
539
538

554
536
538

Matematik
Okuma
17.6
Fen Bilimleri

424
447
17.9
423

446
464
20.1
454

448
476
463

Erişim
Tarihi:28.04.2016
Almanya
Matematik

Tablo 6: Seçili Ülkelerde Lise Düzeyinde Öğretmen/Öğrenci Oranı
Finlandiya Matematik
548
541

Almanya
Japonya

12.9

Matematik
Okuma
Finlandiya Fen
9.9 Bilimleri
Kore
Japonya
Kore
Türkiye
Türkiye

17.6

-

15.9

OECD
Matematik
496
494
Kaynak:
The World
Bank, Education499
Statistical, Çevirimiçi:
databank.worldbank.org
Ortalaması
Okuma
470
493
496
Erişim Tarihi:29.04.2016

Fen Bilimleri

499

501

501

Kaynak: The World Bank, Education Statistical, Çevirimiçi: databank.worldbank.org
Erişim Tarihi:29.04.2016
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Senem Oğuz1

Özet
Bu çalışma işgücü istatistiklerindeki nüfus sınıflandırmasını Marx’ın nispi artı nüfus yaklaşımıyla yeniden
ele almaktadır. İstatistiklerde bir kişinin istihdamda, işsiz ya da işgücünün dışında sayıldığı mevcut yaklaşım
yerine işgücü piyasasının kapitalist üretim biçiminin şekillendirdiği nüfus kategorileri üzerinden
tanımlanmasına odaklanılmaktadır. Buna göre nüfus; üretim/geçim araçlarına sahip olanlar, aktif işgücü
ordusu ve yedek işgücü ordusunu oluşturan nispi artı nüfus şeklinde üç temel kategoriye ayrılmaktadır. Nispi
artı nüfus ise, akıcı, durgun, saklı ve yoksul nüfus kategorilerinden oluşmaktadır. ILO’nun işgücü yaklaşımı
üzerinden tanımladığı kavramlar baz alınarak bu kategorilere hangilerinin karşılık geleceği incelenmekte ve
sonunda istatistiklerdeki işgücü yaklaşımı kullanılarak farklı bir sınıflandırmaya ulaşılmaktadır.

Extended Summary
Labour statistics are substantial data sources that inform of macroeconomic stance of a country, which are
used as an indicator for economic development and welfare. These statistics represent not only
(un)employment rates but also mode of social classification that depends on interpretation of social
organization and mainstream theoretical approach, in this sense. Current mode of social classification in
labour statistics that adopted by almost every country in the world are presented through a common labour
force approach and presented by statistics that government institutions have produced.
Mainstream economics approach on functioning of labour market presupposes that capitalist mode of
production is sole and global and in this regard, has an analysis that is unrelated to and detached from
historical context. Construction of society in labour statistics is parallel to the economic comprehension
regarding the tendency to ignore social relations peculiar to capitalist mode of production.
Contrary to this, relative surplus population that Marx defines as a law of population peculiar to capitalist
mode of production, explains the functioning of labour market by referring to capital accumulation
conditions. The notion of relative surplus population makes employment and unemployment dependent
variables on capital accumulation, which is subject to production of surplus value and profit. It demolishes
the impression that equal and classless individuals make “free” choices in the labour market. Instead, relative
surplus population means that capitalist mode of production makes employment inevitable for people and,
unemployment for itself. It expresses that capitalist accumulation constantly produces a surplus labourer
population with regard to the average needs of the self-expansion of capital.
This study reconsiders the conceptualization of labour statistics by referring to Marx's conceptualization of
relative surplus population and it is aimed to redefine the main approach of statistics. Accordingly, in this
study, different forms of relative surplus population, i.e., floating, stagnant, latent, pauper, are described and,
population is reclassified over Marxian theoretical approach. First, today’s classification of population in
labour statistics is presented. The basic concepts and definitions laid down in these statistics are described
and especially unemployment approach is presented in a historical framework. Then, relative surplus
population and industrial reserve army concepts are discussed. Consequently, a different classification is
introduced. Population is classified by three main categories, i.e., owners of means of production/
subsistence, active army of labour and relative surplus population, which involves reserve army of labour.
1 Başkent Üniversitesi, İktisat Bölümü, senemoguz27@gmail.com, (0555)3238857
Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü, Eskişehir Yolu 20. km İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, B405 06810 Bağlıca/ANKARA
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Correspondence between the current concepts and relative surplus population categories is argued. Concepts
of labour statistics, e.g., subcategories of employed, unemployed, out of the labour force, marginally
attached, etc., are placed in these categories based on ILO’s labour force approach.
In this manner, it is thought that one may reach a different social classification by using labour statistics with
a different realm of abstraction and may contribute to overcoming of the theoretical restriction. Furthermore,
this classification provides a better understanding of relative surplus population and it can be used to
evaluate the reserve army of labour in the future studies.
Giriş
İşgücü istatistikleri günümüzde işgücü piyasasına ait verileri neredeyse tüm dünyada benimsenen ortak bir
kavramsal çerçeve içerisinde sunmaktadır. Belirli kavramlar üzerinden temsil edilen işgücü piyasası
kategorileri, devletlerin resmî kurumları tarafından yapılan istatistikler aracılığıyla ölçülmektedir. Bu
istatistikler sadece istihdam veya işsizlik oranlarını değil, aynı zamanda toplum ve nüfusun bu tanım ve
yaklaşıma bağlı sınıflandırılma biçimini de yansıtmaktadır.
İşgücü istatistiklerinde benimsenen yaklaşım, çalışma çağındaki nüfusu istihdamda, işsiz ve işgücünün
dışında olmak üzere üç temel kategoriyle değerlendirmektedir. Bu kategoriler uluslararası standart kıstaslara
göre belirlenmekte ve işgücü piyasası kavramları bu standartlara göre ölçülmektedir. İstatistiksel ölçüm;
işgücünün etkin kullanımı, iş arayanların iş bulma kapasitesi ve çalışma istekliliğine odaklanan işgücü
yaklaşımı üzerinden yapılmakta ve bu yaklaşımda işgücü piyasası üretim biçimine özgü tarihsel koşullardan
bağımsız ele alınmaktadır.
Bunun aksine, Marx'ın nispi artı nüfus yaklaşımında işgücü piyasası, tarihsel olarak üretim ve geçim
araçlarına erişimi zorla engellenen insanların çalışma zorunluluğuna ve bu şekilde metalaşan emek gücü
sonucunda ortaya çıktığı gerçeğine dayanmaktadır. Dolayısıyla işgücü piyasasının işleyişini ve buradaki
kategorilerin tanımını sermaye birikimi koşullarına dayandırarak yapmaktadır. Buna göre işgücü piyasası,
istatistiksel ve ana akım kuramsal yaklaşımda olduğu gibi, işverenler ve üretim araçları sahipleriyle işçileri
eşit bir mübadele alanında kabul eden istihdam kategorisinden ve iş arayıp bulamayanların oluşturduğu
işsizler kategorisinden oluşmamaktadır. Nispi artı nüfus, sermayenin kendisini genişletmesi için gerekli
olana nispeten artı olan nüfus anlamına gelmektedir. Bu yaklaşıma göre nüfus ve işgücü piyasası kapitalist
üretim biçiminin oluşturduğu koşullarda sınıflı bir toplumun oluşturduğu kategorilerle tanımlanmalıdır.
Nüfusun işgücü istatistiklerinde ve nispi artı nüfus yaklaşımında sınıflandırılması iki farklı soyutlama
düzeyinde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma Marx'ın soyutlama düzeyinden yola çıkarak istatistiklerdeki
işgücü yaklaşımının nüfusu sınıflandırma biçimini değiştirmektedir. Çalışmanın nihai amacı, aynı kavramsal
araçlarla farklı bir soyutlama düzeyinde alternatif bir sınıflandırma sunmaktır. Bu doğrultuda modern işgücü
istatistiklerinde kullanılan kategorilerin nispi artı nüfusun akıcı, saklı, durgun ve yoksul kategorilerinden
hangisine karşılık geleceği araştırılmaktadır. Mevcut yaklaşımı başka bir soyutlama düzeyinde ele almanın
bazı kısıtlamalar getirdiği şüphesizdir. Burada mevcut veriler üzerinden farklı bir yaklaşımla toplumsal
sınıflandırmanın boyutu değiştirilmekte, nispi artı nüfus ve yedek işgücü ordusu bu kısıtlamayla
belirlenmektedir. Ancak bu çalışma, nispi artı nüfus ve yedek işgücü ordusunun değerlendirilmesinde
kısıtların kaldırılabileceği sonraki çalışmalara temel oluşturmakta ve bu kavramların gözlemlenebilir
verilerle sunulmasına, bu anlamda somutlaştırılmasına katkıda bulunmaktadır.
İlk bölümde modern işgücü istatistiklerinin nüfusu sınıflandırma biçimi ve kavramların tanımları ele
alınmaktadır. İstatistikler için uluslararası standartlarla belirlenen işgücü kavramları, kapitalist üretim
biçiminin karmaşıklaştırdığı işgücü durumlarıyla tartışmalı bir hale gelmiş ve bununla birlikte nispi artı
nüfus kategorilerini oluşturmak için kullanılabilecek oldukça detaylı ve çeşitli veri setleri ortaya çıkmıştır.
Temel olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün oluşturduğu standartlar ele alınmaktadır. İkinci
bölümde istatistiklerin gelişimi işsizlik yaklaşımının tarihsel olarak nasıl değiştiği üzerinden
incelenmektedir. Bu bölümde çeşitli ülkelerin istatistik kurumları ve Uluslararası Çalışma İstatistikçileri
Konferanslarının (ICLS) kararlarından, bunun yanında, çeşitli ülkeler için yapılan akademik çalışmalardan
yararlanılmaktadır. Genel yaklaşıma örnek teşkil etmesi ve bu yaklaşımda belirleyici olması bakımından
nüfus sayımlarında anket yöntemini kullanan ABD istatistiklerine daha fazla yer verilmektedir. Üçüncü
bölümde Marx'ın sermaye birikimi dinamikleriyle açıkladığı ve kapitalizme özgü nüfus yasası olarak
tanımladığı nispi artı nüfus ve yedek işgücü ordusu yaklaşımı ele alınmakta, sermaye birikimi ve işgücü
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piyasası arasındaki ilişki açıklanmakta ve nispi artı nüfusun aldığı farklı biçimler tanımlanmaktadır. Son
bölümde nüfus, nispi artı nüfus yaklaşımına göre sınıflandırılmakta, üretim/geçim araçları sahipleri, aktif
işgücü ordusu ve nispi artı nüfus şeklinde üç kategoriye ayrılmakta ve hangi kategorilere hangi işgücü
durumlarının karşılık geleceği tartışılmaktadır.

1. Modern İşgücü İstatistiklerinde Nüfusun Sınıflandırılma Biçimi
İşçi sayısı ve işçilerin uğraşları gibi işgücü piyasasına ait bilgilerin toplanması, ücretli emeğin ortaya
çıkmasıyla birlikte ilgi gösterilen bir alan olmuştur. Ancak işgücü istatistiklerinin günümüzdeki halini alması
uzun yıllar ve değişimler gerektirmiştir.
Kapitalist üretim biçiminin tarihsel gelişimiyle birlikte işgücü piyasasının işleyişinin kuramsallaştırılması ve
bu kuramsal çerçevede tanımlanan kavramların ölçümü de değişmektedir. Özellikle işsizliğin hem toplumsal
hem siyasi bir sorun olarak gelişmesi, kuramsal ve istatistiksel gelişmelerin de tartışmalı olmasına neden
olmaktadır. Bu tartışmayı izlemek, aynı zamanda işgücü piyasasının zaman içerisinde nasıl ele alındığını,
buradaki işleyişin nasıl tanımlandığını ve toplum ve nüfusun belirli bir kuramsal çerçevede nasıl
sınıflandırıldığını anlamaya olanak tanımaktadır.
İşgücü istatistikleri nüfusu belirli tanımlamalar çerçevesinde kategorilere ayırarak işgücü piyasasına ait
veriler sunmaktadır. Günümüzde ILO tarafından standartlaştırılmış tanımlar neredeyse tüm dünyada temel
olarak alınmakta ve istatistikler, işgücü piyasasına ait temel göstergeler2 çerçevesinde bu tanımlamaya bağlı
olarak oluşturulmaktadır.
Mevcut istatistiklerde benimsenen yaklaşımın nüfusu sınıflandırma biçimi işgücüne dâhil olup olmama
üzerinden yapılmakta ve bu sebeple "işgücü çerçevesi yaklaşımı" olarak anılmaktadır. Buradaki ilk
sınıﬂandırma nüfusun iktisaden aktif olarak tanımlanan kısmı üzerinden yapılmaktadır. İktisaden aktif nüfus
belirli bir referans dönemi boyunca Birleşmiş Milletler Milli Gelir, Muhasebe ve Denge Sistemleri'nde
tanımlanmış iktisadi mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan işgücü arzını besleyen kadın ve erkekler3
olarak tanımlanmaktadır (ILO, 1990: 11). Aktif nüfus belirlenen minimum yaşın (genellikle 14, 15)
üzerindeki nüfusu kapsamakta, bu anlamda çalışma çağındaki nüfus olarak da adlandırılmaktadır. Bir sonraki
sınıﬂandırma, aktif nüfusun cari faaliyetine göre yapılmakta ve “cari aktif nüfus”, diğer adıyla işgücü
belirlenmektedir4 .
İşgücü, istihdamda olanlarla işsizleri kapsamakta; bunların dışında kalan nüfus ise işgücüne dâhil olmayanlar
şeklinde sınıflandırılmaktadır. İstihdam edilenler, ücretli istihdam edilenlerle kendi hesabına çalışanlardan
oluşmaktadır. Ücretli istihdam, ücret ya da maaş karşılığı bir işte çalışan insanları ve işle resmi bir bağlantısı
İşgücüne katılma oranı, istihdam oranı, işteki durumu (ücretli-maaşlı, işveren, kendi hesabına çalışan, ücretsiz aile
işçisi ve son ikisinin oranını gösteren kırılgan istihdam), sektöre göre istihdam, mesleğe göre istihdam, yarı zamanlı
işçiler, çalışma süresi, kayıt dışı istihdam, işsizlik, genç işsizliği, uzun dönemli işsizlik, zamana bağlı eksik istihdam,
işgücüne dâhil olmayanlar, eğitim durumu, ücret ve işgücü maliyeti, işgücü verimliliği, yoksulluk-gelir dağılımı ve
çalışan yoksullar. Ayrıntılar için bkz. “Guide to Understanding the KILM (İşgücü piyasasının temel göstergelerini
anlama rehberi)”;
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_422091.pdf
2

Burada önemli bir tartışma konusu iktisadi faaliyetin nasıl tanımlandığıdır. İktisadi mal ve hizmet üretimi çoğunlukla
piyasaya dönük faaliyetlerden oluşmakta, buna kısmi olarak kişisel tüketime yönelik birincil mal üretimi ve işlemesi de
dâhil edilmektedir, Ancak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı olarak kadınların ev içi üretimi ve eve ait faaliyetler
iktisadi faaliyet olarak tanımlanmamakta ve işgücü anketlerinde bu sebeple kadınların işgücüne katkıları göz ardı
edilmektedir. Bu konuya görünmeyen emek kavramsallaştırmasıyla kadın çalışmaları ve feminist iktisat alanında
oldukça geniş yer verilmektedir.
3

4

ILO, istatistiklerde genellikle kullanılan bu ölçüt dışında aktif nüfusun bir ölçütü olarak “genellikle aktif nüfus”
kavramını da önermektedir. Genellikle aktif nüfus da cari aktif gibi istihdamda/işsiz/işgücünün dışında şeklinde aynı üç
kategoriye göre sınıflandırılmaktadır fakat kişilerin istihdamda, işsiz ya da aktif olup olmadığını belirlerken (öncelik
prensibi yerine) bir yıl gibi uzun bir referans döneminde bu kategorilerde geçirilen sürenin uzunluğu baz alınmaktadır.
Ayrıntıları için bkz. ILO (1990: 47-67).
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olduğu halde geçici olarak iş başında bulunmayanları kapsamaktadır. Kendi hesabına çalışanlar, kâr ya da
aile kazancı karşılığı çalışanlar (ücretsiz aile işçileri) ile kendi işyerine sahip olan ancak geçici olarak işte
bulunmayanlardan oluşmaktadır. İşsiz tanımı ise, referans döneminde işi olmama, iş başı yapmaya hazır
olma ve iş arama kıstaslarına dayandırılarak yapılmakta, işsiz kategorisi için bu üç kıstasın da sağlanması
gerekmektedir (ILO, 1990: 36).
Nüfusun bu kategoriler altında sınıflandırılması için işgücü çerçevesinde uygulanan kuralların üç temel
özelliği bulunmaktadır: referans dönemi, faaliyet prensibi ve öncelik kuralları. Bu özelliklere göre, referans
dönemi zamanın belirli bir anında işgücü arzını yansıtacak ölçüde kısa olmalı (bir hafta gibi), bu kısa
referans döneminde kişilerin temel faaliyetleri (çalışma, iş arama, aktif olmama) belirlenmeli ve bu temel
faaliyete göre kişilerin sadece bir kategoriye dâhil olmasını garanti edecek şekilde öncelik prensibi5
uygulanmalıdır (ILO, 1990: 36).
İşgücü çerçevesi davranışçı bir yaklaşıma dayanmakta ve nüfusu kişilerin cari faaliyetlerine göre
sınıflandırmaktadır (Hauser, 1949, s. 340). Bu yaklaşım doğrultusunda referans haftasında belirli bir
faaliyette bulunanlar (çalışmak ve çalışmıyorsa da iş aramak gibi) işgücüne dâhil edilmekte, bu faaliyetlerde
bulunmayanlar ise işgücünün dışında kabul edilmektedir.
Bu sınıflandırmada oldukça tartışılan “iş arama faaliyeti”, işgücünün bir parçası olan işsizler ile işgücüne
dâhil olmayanları ayırmakta yetersiz ve kısıtlayıcı olduğu için, bu kıstasın 1982 yılında belirli koşullar
altında esnekleştirilebileceğine karar verilmiştir. Büyük ölçüde az gelişmiş ülkelerin işgücü piyasaları
dikkate alınarak oluşturulan bu revizyona göre, geleneksel iş arama yöntemlerinin geçerli olmadığı, işgücü
piyasasının büyük ölçüde örgütlenmemiş olduğu, işgücü fazlasının massedilmesinin yetersiz olduğu ve
işgücünün büyük ölçüde kendi hesabına çalışanlardan oluştuğu durumlarda işsiz kategorisi için iş arama
kıstası göz ardı edilebilmektedir (ILO, 1990: 105).
Bu şekilde her ülke kendi işgücü piyasası özelliklerine göre standart işsizlik tanımını genişletebilecektir.
Fakat ILO’ya göre bu esneklik işsizlik kategorisi için iş arama kıstasının tamamen ortadan kaldırılması
şeklinde değil, kısmi olarak yapılmalıdır. Buna göre iş arama kıstası sadece belirli sebeplerle iş aramayan ve
çalışmaya hazır olanlar için esnetilmeli ve standart tanımlar/ölçümler yanında alt kategori şeklinde
sunulmalıdır. Bu alt kategori esnekleştirme şartlarının sağlandığı durumlarda işsiz kategorisine, şartlar
sağlanmıyorsa da işgücüne dâhil olmayanlar kategorisine eklenmelidir. Bu anlamda alternatif tanım ve
ölçümler, karışıklık yaratmaması amacıyla uluslararası standartlara ek ve tamamlayıcı olarak yer almalıdır
(ILO, 1990: 106; Hussmanns, 2007: 16). Bunun sonucunda, iş aramayıp çalışmaya uygun/hazır olanlar, iş
aramama sebeplerine göre işgücü istatistiklerinde yer almaya başlamış ve standart istihdamda/işsiz
tanımlarına uymayan bazı durumlar için işgücüne "marjinal olarak bağlı" olanlar şeklinde ayrı bir kategori
tanımlanmıştır. Standart sınıflandırmada bir kişi istihdamda veya işsiz değilse iktisaden aktif olmayan nüfusa
dâhil edilmekte, başka bir deyişle işgücünün dışında sayılmaktadır. Genel olarak standart tanımlardan bir
tanesi genişletildiğinde kişi iktisaden aktif olarak sayılabiliyorsa bu kişinin “işgücünün kıyısında” veya
“işgücüne ek” olması anlamında işgücüne marjinal olarak bağlı olduğu kabul edilmektedir (ILO, 1990: 109).
İşgücüne marjinal bağlı olanlar, iş bulma ümidi olmama6 , ev işleriyle meşgul olma, ailevi sebepler,
mevsimlik çalışma, öğrencilik, emeklilik, hastalık gibi sebeplerle iş aramayanları fakat işbaşı yapmaya hazır
olanları kapsamaktadır. Benzer şekilde iş arayan fakat referans haftasında iş başı yapamayacak olanlar da bu
kategoriye eklenebilmektedir (ILO, 1990: 109, 113). Standart tanımlara göre işgücünün dışında kabul edilen
bu nüfus, işgücü piyasasına girme olasılığı açısından değerlendirildiğinde; çalışmak isteyenler, iş
aramasından ve işe başlamaya (şimdilik) uygun olmamasından bağımsız olarak, “potansiyel işgücü” şeklinde
tanımlanmaktadır (ILO, 2013: 63).
Günümüz istatistiklerinde benimsenen sınıflandırma biçiminin bir başka özelliği işgücünün kullanımına
odaklanmasıdır. İstatistikler iktisaden aktif nüfusu, işsizliği ve istihdamı ölçerken aynı zamanda mevcut
insan gücü ve emeğinin ne ölçüde (etkin) kullanıldığını ölçmektedir (Hussmanns, 2007: 1). Bu bakımdan
istatistiklerde işgücünün eksik kullanımı konusu ön plana çıkmaktadır. İşgücü çerçevesi yaklaşımında işsizlik

5

Buna göre üç kategorinin öncelik sıralaması, istihdamda – işsiz – işgücüne dâhil olmayan şeklinde yapılmalıdır.

6

Uzun süre iş aradığı halde bulamayan veya kendi vasıflarına/yaşına uygun bir iş bulamayacağını düşünen “cesareti
kırılmış” işçiler, iş bulma ümidi olmayanlar şeklinde sınıflandırılmaktadır (ILO, 1990, s. 107).
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ölçümünün, aslında toplam iş açığını ölçtüğü kabul edilmekte ve buna tamamlayıcı olarak istihdam edilen
nüfusun üretken kapasitesinin eksik kullanımını yansıtan eksik istihdam kavramı önerilmektedir. 1998
yılında yapılan on altıncı ICLS, eksik istihdam kavramını uluslararası standart olarak iki biçimde ifade
etmektedir: zamana bağlı eksik istihdam ve yetersiz istihdam. Zamana bağlı eksik istihdam, referans
haftasında istihdamda olan, esas işinde belirli bir saatten daha az süre çalışan (yarı zamanlı vb.), daha fazla
süreli çalışmaya istekli ve uygun olduğunu belirten kişileri kapsamaktadır. Yetersiz istihdam ise, istihdamda
olan kişinin esenliğiyle ilgili çeşitli sebeplerle (işin vasıflarına uygun olmaması, düşük ücret, uzun saatler,
güvencesizlik, vb.) mevcut işini değiştirmek isteyen, iş arayan ve işe başlamaya hazır olan kişileri
kapsamaktadır (ILO, 1998).
2013 yılında yapılan on dokuzuncu ICLS’te “işgücünün eksik kullanımı”; işsizlik, zamana bağlı eksik
istihdam ve potansiyel işgücünün (marjinal bağlılar) toplamı şeklinde ifade edilmektedir (ILO, 2013: 61).
Bu bilgiler ışığında temeli 1980’lerde atılan işgücü çerçevesi yaklaşımının günümüzdeki nüfusu
sınıflandırma biçimi ve kategorileri genel olarak Şekil 1’de özetlenmektedir.
Şekil 1. İşgücü Çerçevesi Yaklaşımının Nüfusu Sınıflandırma Biçimi
Çalışma Çağında (Aktif)
Olmayan Nüfus

Nüfus

Çalışma Çağındaki/Aktif Nüfus

İşgücü

İstihdam Edilen

- Ücretli İstihdam
- Kendi Hesabına
Çalışan (işveren,

Eksik İstihdam

İşgücüne Dâhil Olmayan

İşsiz

İşgücüne Marjinal Bağlı Olan*

İşi olmayan, iş
arayan, işe
başlamaya
hazır olan

- Çeşitli sebeplerle iş aramayıp işe
başlamaya hazır olan:
iş bulma ümidi olmayan,
mevsimlik çalışan, ev işleriyle
meşgul, öğrenci, emekli, hasta vb.
- İş arayıp işe başlamaya hazır

“İşgücünün Eksik Kullanımı”

* Marjinal bağlı kategorisinin sınıflandırmada nerede yer alması gerektiği, genişletilmiş/esnekleştirilmiş
işsizlik tanımının yapılıp yapılmadığına göre değişmektedir. Eğer istatistiklerde işsizliğin genişletilmiş,
alternatif tanımları yer alıyorsa bu grup genişletilmiş işsiz kategorisine eklenmekte, fakat işgücü
istatistiklerinde sadece standart tanımlamalar yer alıyorsa, marjinal bağlılar işgücüne dahil olmayanlar
kategorisine eklenmektedir (ILO, 1990: 108). Bu sebeple bu kategori işsiz ve işgücüne dâhil olmayan
kategorileri arasında kesikli çizgi ile belirtilmiştir.
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Kapitalist üretim biçiminin gelişimiyle birlikte ortaya çıkan yeni ve esnek istihdam biçimleri zorunlu olarak
işgücü istatistiklerinin daha derinlemesine, kapsayıcı ve bu açıdan daha karmaşık ve esnek olmasını
gerektirmiştir. İşgücü istatistiklerinin dünya çapında standart olarak değişiminin neoliberal politikaların
uygulanmaya başladığı 1980’lere denk gelmesi bu bakımdan anlamlı görünmektedir. Özellikle kısmi
zamanlı, geçici, mevsimlik, düzensiz ve güvencesiz istihdam biçimleri, işsiz ve istihdam kavramlarını
heterojenleştirmiştir (Özkaplan, 1999: 74). Dolayısıyla işsizliğin biçimi ve algısı değiştikçe istatistiklerin
işgücü ve işsizlik tanımları da esnekleşmektedir. Bu tarihten geriye, istatistiklerin yeni oluşturulmaya
başlandığı döneme bakıldığında kapitalist üretim biçiminin nasıl geliştiği daha açık görülebilmektedir.
Özellikle işsizlik yaklaşımının değişimini izlemek hem tarihsel hem kuramsal açıdan oldukça açıklayıcı
olmaktadır.

2. İşsizlik Yaklaşımının Tarihsel ve Kuramsal Değişimi
Modern işgücü istatistiklerinde işi olmayan, iş arayan ve işe başlamaya hazır olanları tanımlayan işsizlik
kelimesinin gündelik dilde (İngilizce ve Almanca’da) yaygın olarak kullanılmaya başlaması dahi 1890’lı
yıllara denk gelmektedir. Bu tarihten önce, serbest veya boşta olan anlamındaki kelimeler dışında işsizlikle
ilgili olarak, istihdam isteği veya gönülsüz başıboşluk gibi söylemler kullanılmaktadır (Garraty, 1986:4).
Bu söylemlere paralel olarak işgücü piyasasının incelenmesinde de işsizliğin bu tarihlerde henüz öne çıkan
bir konu olmadığı görülmektedir. İşgücü piyasasına dair ülke çapındaki ilk istatistikler, 1800’lerde sadece
çalışan nüfusu belirlemeye yönelik yapılmıştır ve günümüzdeki yaklaşım ve tanımlara ulaşılması, ücretli
emeğin tarihine kıyasla yakın bir zamana, 1930’lardan sonraya denk gelmektedir.
Bu tarihe kadar işgücü piyasası ilk olarak nüfus sayımlarından ve bazı ülkelerde sendika veya iş kurumlarına
yapılan kayıtlardan belirlenmeye çalışılmıştır. Ülkelerin ölçüm yöntemleri birbirinden farklılaşsa da işsizliğe
ve işgücü piyasasına genel yaklaşımın aynı olduğu ve tarihsel olarak aynı şekilde geliştiği görülmektedir. Bu
sebeple işsizlik istatistiklerinin tarihsel gelişimi, hem genel yaklaşıma örnek teşkil etmesi, hem de genel
yaklaşımda belirleyici olması bakımından nüfus sayımlarında anket yöntemini kullanan ABD istatistikleri
üzerinden izlenebilmektedir.
ABD’de çalışan nüfusu ölçmeye yönelik ilk girişim 1820’de yapılan nüfus sayımında tarım, ticaret ve üretim
alanlarında çalışanların (köleler dâhil) sayılmasıyla gerçekleştirilmiştir. On yılda bir yapılan nüfus
sayımlarında 1870’e gelindiğinde, saptama yöntemindeki toplumsal sınıﬂandırma biçimi, kazanç getiren bir
işte (gainful occupation) çalışıp çalışmama üzerine kurulmuştur. Buna göre “genellikle” ücret veya ticari
kazanç elde ettiği bir işte çalışan ya da pazarlanabilir malların üretimine katkıda bulunanlar, kazanç elde
eden işçiler olmaktadır. Nüfusu kazanç elde eden işçiler ve bunun dışındakiler olarak iki büyük kategoriye
ayıran ve daha sonra “kazanç getiren iş yaklaşımı” olarak adlandırılan bu ölçüm biçimi, modern işsizlik
istatistiklerindeki işgücü çerçevesi yaklaşımının benimsenmesine kadar çoğu ülkede aynı şekilde devam
etmiştir (Hauser, 1949: 339-340).
İşsizlik ilk defa 1880 sayımında on yaşından büyük olup kazanç getiren bir işle iştigal edenlere anket yılı
içerisinde kaç hafta işsiz oldukları sorusu yöneltilerek saptanmaya çalışılmıştır. İşsizlik soruları bu yöntemde
sadece kazanç elde eden işçilere sorulmakta ve dolayısıyla birçok insan anket dışında bırakılmaktadır. 1910
yılında bu sorular sektör ve sınıf (ücretli işçi veya kendi hesabına çalışan) bilgisini içerecek şekilde
genişletilmiş ve anketlere kişilerin istihdam durumunun (işçi/işsiz) ne olduğu sorusu eklenmiştir. 1920
yılında iktisadi durgunluk ve ekonominin kötüye gitmesi sebebiyle, “ironik bir şekilde” sayımlarda işsizlik
sorularına yer verilmemiş, daha ayrıntılı ve kapsamlı ölçümler için işgücü piyasası istatistiklerinin
geliştirilmesi kararlanmıştır (Card, 2011: 552-553).
1929 Büyük Bunalımı sonrasındaki kitlesel işsizlik, hem kamuoyunun hem de devletlerin ilgisinin işsizliğe
yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu tarihten sonra işgücü istatistiklerinde yapılan değişiklikler,
günümüzdeki istatistiklerin ve işsizlik yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Bu değişimle birlikte işsizlik
kategorisi, insanların “çalışmaya uygunluğu”nu ve “istekliliğini” esas almaya başlamıştır.
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1930 yılında yapılan işsizlik anketlerinde de ilk olarak önceden sorulan sektör, sınıf ve istihdam durumu
sorularına yer verilmiştir. Önceki anketlere ek olarak bu sayımda ilk defa, anket gününden önceki gün
istihdamda olmayanlara çalışmaya uygun olup olmadıkları, iş arayıp aramadıkları, ne kadar süredir işsiz
oldukları ve işsizliğin nedenleri gibi sorular getirilmiştir. Bu sorulara verilen yanıtlara göre işsizlik tanımı iki
kategoriye ayrılmıştır. Buna göre işsiz olup çalışmaya uygun olan ve iş arayanlar “A Sınıfı” olarak
işaretlenmiş, işten çıkarılan ve henüz iş aramayanlar ise “B Sınıfı” olarak işaretlenmiştir (Card, 2011: 553).
Revize edilen anketlerle birlikte iki kategoriye ayrılan işsizlik tanımı, 1937 yılına gelindiğinde iyice
sınırlandırılmış ve B Sınıfı işsizlik kategorisi ortadan kaldırılmıştır. Bunun yerine eksik istihdam araştırması
yapılmış ve yarı zamanlı çalışıp daha fazla çalışmak isteyenler eksik istihdam edilenler şeklinde
değerlendirilmiştir. Bu sayımda anket haftasında çalışmayanlara çalışmak isteyip istemedikleri, eğer
çalışmak istiyorlarsa çalışmaya uygun olup olmadıkları ve aktif olarak iş arayıp aramadıkları sorulmuştur.
Artık yeni yaklaşıma göre sadece bu son iki soruya “evet” cevabı verenler işsiz olarak sayılmaya başlamıştır.
Her ne kadar 1939 yılında iş aramama nedeni sorulmaya başlanmış ve hasta olanlar ile uygun iş olmadığını
düşünenler (günümüzdeki iş bulma ümidi olmayan işçiler) de işsiz sayılmışsa da, 1945 yılında tekrar revize
edilen anketler iş aramama nedenini sormayı bırakmış ve iş bulma ümidi olmayanlar, işsizlik tanımından ve
sayımlarından dışlanmıştır. Bu tarihlerde aynı zamanda eksik istihdam araştırması da terk edilmiş, işsizlik
istatistikleri giderek iş arama kıstasına yoğunlaşmaya başlamıştır (Card, 2011: 554-555).
Bu gelişmelere paralel olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün yürüttüğü Uluslararası Çalışma
İstatistikçileri Konferanslarının (ICLS) raporlarında da benzer dönüşümler izlenebilmektedir. 1925 yılında
düzenlenen ikinci ICLS’de işsizliğin tanımı, kazanç getirici faaliyet yaklaşımına uygun şekilde çalışma
esasına dayanarak yapılmakta, işsiz sayılmanın gerekli ve yeterli koşulunun hastalık veya zorunlu sebepler
dışında “en az bir gün işte bulunmama” olduğu belirtilmektedir (ILO, 1925: 72). 1947 yılında yapılan altıncı
konferansın raporunda ise işsiz kelimesinin yanında “işi olmayan ve iş arayan” ibaresi yer almaktadır (ILO,
1948: 54).
ABD ve ILO raporlarında olduğu gibi diğer ülkelerde de işsizliğin saptanmasında aynı yaklaşımların
benimsendiği görülmektedir7. İşsizlik istatistikleri genel olarak 1800’lerin ikinci yarısından İkinci Dünya
Savaşı’na kadar büyük ölçüde ücretli çalışmaya dayanan kazanç getiren iş yaklaşımına göre tutulmuş, savaş
sonrası dönemde ise belirgin bir değişimle iş arama esasına dayanır hale gelmiştir.
Bu değişimin bir göstergesi de, 1940’lı yılların öncesinde isteğe bağlı işsizlik sigortası başvurularının, bu
tarihlerden sonra zorunlu hale getirilmesidir. Bu zorunluluk, işsizlik ödeneği alabilmek için iş ve işçi bulma
kurumlarına kayıt yaptırmayı içermekte ve aynı zamanda işsizliği çalışma istekliliği ve iş arama koşuluyla
değerlendiren yaklaşımla uyum içinde görünmektedir. Bu durum, İngiltere gibi işsizliği anketler yerine
büyük ölçüde kayıtlar üzerinden ölçen ülkelerde iyice belirginleşmektedir. İngiltere örneğinde 1920-1930
yıllarındaki aylık işsizlik ölçümlerinde kullanılan işsizlik ödeneklerini almak için "gerçek anlamda iş arıyor
olmak" koşulu getirilmiştir. 1948 yılında ise resmi kurumlara işsiz olarak kayıt yaptıranların sayımı, işsizlik
ödeneği alıp almadığına bakılmaksızın iş arayan, çalışmaya yeterli ve uygun olanları kapsamaya başlamıştır
(Denman ve McDonald, 1996: 8).
Bu şekilde modern işsizlik istatistiklerinde kabul edilen, bir kişinin ya istihdam edildiği, ya iş aradığı ya da
işgücünün dışında olduğu işgücü çerçevesi yaklaşımının temeli atılmıştır. Yıllar içinde istatistiklerden
izlenebilecek işsizlik tanımlarının değişimi ABD örneklenerek genel bir şekilde aşağıdaki tabloda
özetlenmektedir.

7

Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç üzerine ayrıntılı işsizlik istatistikleri için

bkz. Galenson ve Zellner, 1957: 439-584.
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Tablo 1: İstatistiklerdeki İşsizlik Tanımının Tarihsel Değişimi

Kazanç Getiren
İş Yaklaşımı

İşgücü Çerçevesi Yaklaşımı

1880 - 1920

1920-1930

Kazanç elde
eden işçi olup
i ş b a ş ı n d a
olmayan

İşi olmayıp
çalışmaya
uygun olan ve iş
arayan (ABD: A
Sınıfı)
İşten çıkarılmış
olup henüz iş
a r a m a y a n
(ABD: B Sınıfı)

1930 - 1940
İşi olmayan,
Çalışmak isteyen,
Çalışmaya uygun
olan,
İş arayan

1940 - 1945

1945 -2015

İşi olmayan ve
İş arayan

İşi olmayan,
Çalışmaya
(ABD:
İ ş uygun/hazır
aramama sebebi olan,
h a s t a l ı k v e y a İş arayan
uygun
iş
olmadığını
düşünmek olan)

İstatistiklerdeki bu değişim günümüzde de devam eden pek çok tartışmaya konu olmuştur. İşsizlik
istatistiklerinin kuramsal bir işsizlik tanımı üzerine inşa edilmek yerine, işsizliği daha çok kavramsal bir
yaklaşım olarak ele aldığı düşünülmektedir. Bu durum özellikle net bir işsizlik tanımını ortaya koyamayan
iktisadi kuramın yetersizliğine bağlanmaktadır. İktisatçıların genellikle işsizliğin kaynağı ve açıklanması
üzerine teorik modellemelere odaklandığı, işsizliğin tanımlanması ve ölçülmesi sorununu büyük ölçüde
istatistikçilere ve bürokratlara bıraktığı (Card, 2011: 556) düşünülmektedir. İşsizliğin ölçümü, görevleri
politika yapıcılara öneri getirmek olan insanlar tarafından yapıldığı için de, iş arama gibi kuramsal temeli
olmayan kriterler üzerinden değerlendirildiği ve ölçümün asıl kaygısının analitik veya kuramsal olmaktan
çok işlevsellik, objektiﬂik ve ölçülebilirlikle ilgili olduğu (Long, 1942: 28-29; Bancroft, 1957: 63-65)
düşünülmektedir.
Bu eleştirilere karşılık olarak istatistiksel gözlemin zaten işlevsellik, objektiﬂik ve ölçülebilirlik gibi
özelliklere sahip olmasının beklenmesi gerektiği, bu sebeple asıl önemli olanın kuramsal bir tanımlamadan
ziyade bu tanımlamanın yerine geçebilecek akla yatkın ve kapsayıcı bir yaklaşımın olduğu da (Webb, 1939;
Hauser, 1949) düşünülmektedir. Bu düşünce doğrultusunda işgücü çerçevesi yaklaşımının üstünlüğü, tam da
iş arama faaliyeti gibi objektif, ölçülebilir ve işlevsel bir kıstasa sahip olması üzerinden savunulmaktadır.
İstatistiğin basit bir gözlemin ötesinde belirli bir düşünce sistemini ve kuramsal bir temeli de taşıması
gerektiği düşünüldüğünde, işsizlik istatistiklerinin kuramsal bağlarının çok da zayıf olmadığı söylenebilir.
Klasik ekonomi politiğin işsizlik anlayışı ücret farklılığına dayalı düzensiz istihdam üzerinden
açıklanmaktadır. Adam Smith’le (1776) başlayan bu düzensiz istihdam anlayışında işçiler daha yüksek
ücretli işleri ararken geçici bir işsizliğe neden olmakta, bunun dışında serbest işgücü piyasasında tam
istihdam sağlanmaktadır. Malthus (1798) ise işsizliği geçim kaynaklarından daha fazla artan nüfus sonucu
ortaya çıkan doğal bir seçilim yasası olarak açıklamaktadır. Malthus'un artı nüfus teorisine dayalı işsizlik
tanımlaması, piyasa işleyişinin ve hareketlerinin bir sonucu olarak düşünülen işsizliği, doğanın kanunu
olarak sunmaktadır. Bu düşüncenin hemen kabul görmesinin sebebi ise, üst sınıﬂara yoksullukla mücadele ve
toplumsal ilerleme konusundaki sorumluluklarından kurtulma olanağı sağlamasıdır (Mills, 1917: 15).
Neoklasik iktisat kuramı da tam istihdam varsayımını devam ettiren ve işsizliği bireysel tercihlere (boş
zaman ve ücret) indirgeyen bir çerçeve sunmuştur. Dolayısıyla kitlesel işsizliğin göz ardı edilemediği
1930’lara kadar kazanç getiren iş yaklaşımında çalışmaya istekliliğin veya iş arama kıstasının getirilmemesi,
işsizliğin gönüllü olduğu düşüncesiyle uyumlu görünmektedir. Çünkü zaten çalışmaya istekli ve uygun
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olanların kazanç elde eden işçi oldukları ve her isteyenin çalıştığı varsayılmaktadır. İş başında olmayanların
araştırılması
ise iktisadın
etkin
kullanımını
esas alançalıştığı
yaklaşımıyla
açıklanabilir.
olanların kazanç
elde eden
işçikaynak
oldukları
ve her isteyenin
varsayılmaktadır.
İş başında olmayanların

araştırılması
ise iktisadın
etkin
kaynak
kullanımını
esas alanveyaklaşımıyla
Büyük
Bunalım
sonrasında
kitlesel
işsizliği
müdahalesiz
denetimsiz açıklanabilir.
kapitalizme bağlayan Keynesyen
kabulKeynesyen
etmesiyle
yaklaşım,
tam
istihdam
varsayımını
ortadan
kaldırmasa
da,
gönülsüz
işsizliğin
var olduğunu
Büyük Bunalım sonrasında kitlesel işsizliği müdahalesiz ve denetimsiz kapitalizme
bağlayan
yeni
bir
yaklaşım
getirmiştir
(Shaikh,
1999).
Buna
göre
uygun
devlet
müdahalesiyle
tam
istihdama
bir
etmesiyle
yaklaşım, tam istihdam varsayımını ortadan kaldırmasa da, gönülsüz işsizliğin var olduğunu kabul yakın
ekonomiye
ulaşılabileceği
yaklaşımı
gelişmiştir.
Gönülsüz
işsizliği
azaltmaya
yönelik
sosyal
refah
devleti
yeni bir yaklaşım getirmiştir (Shaikh, 1999). Buna göre uygun devlet müdahalesiyle tam istihdama yakın bir
politikaları,
arttırıcı
ve sosyalgelişmiştir.
güvenliği genişletici
müdahaleleri
kapsamaktadır.
Bununrefah
sonucunda
ekonomiye istihdamı
ulaşılabileceği
yaklaşımı
Gönülsüz işsizliği
azaltmaya
yönelik sosyal
devleti
insanlara
işsizlik
yardımı
yapmaya
yönelen
kamu
politikalarının
bu
yardım
programını
sadece
iş
arayan ve
politikaları, istihdamı arttırıcı ve sosyal güvenliği genişletici müdahaleleri kapsamaktadır. Bunun sonucunda
kitlesel
çalışmaya
hazır olanlarla
anlamlı görünmektedir
(Bancroft,
1957: 63).
İşsizliğin
insanlara işsizlik
yardımıkısıtlaması
yapmaya yönelen
kamu politikalarının
bu yardım
programını
sadece
iş boyutlara
arayan ve
ulaşması,
işsizlikle
ilgili
devlet
politikalarının
insanlara
kişisel
çabalarına
(iş
aramak)
karşılık
verilen
çalışmaya hazır olanlarla kısıtlaması anlamlı görünmektedir (Bancroft, 1957: 63). İşsizliğin kitlesel boyutlara
ödeneklerle
sınırlandırılmasında
olmuştur. İngiltere’de
bu, işsizlik
ödeneğinin
sadece karşılık
aktif olarak
iş
ulaşması, işsizlikle
ilgili devletetkili
politikalarının
insanlara kişisel
çabalarına
(iş aramak)
verilen
arayanlara
verilmeye
başlamasından
da
görülebilmektedir.
ödeneklerle sınırlandırılmasında etkili olmuştur. İngiltere’de bu, işsizlik ödeneğinin sadece aktif olarak iş
arayanlara
verilmeyekuramsal
başlamasından
da görülebilmektedir.
İşsizlik
istatistikleri;
bağlarının
zayıf olması, işgücü piyasasının ve işsizliğin "gerçek durumunu"
yansıtmaması,
yeterli
ve
doğru
bir
kapsayıcılığa
olmaması
ve siyasi manipülasyonlara
açık olması
gibi
İşsizlik istatistikleri; kuramsal bağlarının zayıf sahip
olması,
işgücü piyasasının
ve işsizliğin "gerçek
durumunu"
pek
çok
konu
üzerinden
eleştirilmektedir.
Bu
eleştiriler
sadece
doğru
bilgiye
ulaşma
isteğiyle
değil,
işsizliğin
yansıtmaması, yeterli ve doğru bir kapsayıcılığa sahip olmaması ve siyasi manipülasyonlara açık olması gibi
yoksullukla,
yaşameleştirilmektedir.
koşullarıyla ve hatta
hayatta sadece
kalmayla
ilgili
bir sorun
olmasıyla
bu işsizliğin
sorunun
pek çok konukötü
üzerinden
Bu eleştiriler
doğru
bilgiye
ulaşma
isteğiyle ve
değil,
çözümü
için daha
çaba
gösterilmesivegerektiği
düşüncesiyle
de ilgilidir.
yoksullukla,
kötüfazla
yaşam
koşullarıyla
hatta hayatta
kalmayla
ilgili bir sorun olmasıyla ve bu sorunun
çözümüsermaye
için dahabirikimine
fazla çabadayanan
gösterilmesi
gerektiği
düşüncesiyle
de ilgilidir.
Ancak,
bir üretim
biçiminin
kuramsal
kurgusu da, istatistiksel verisi de bunu
konusu
devam
ki, işsizlik
sorunu
kuramsal
bağlamda
ele alınırken
temel tartışma
Ancak,ettirmeye
sermaye yöneliktir.
birikimine Öyle
dayanan
bir üretim
biçiminin
kuramsal
kurgusu
da, istatistiksel
verisi de
bunu
enﬂasyon,
aşırı
arz
ve
aşırı
üretim
olmakta,
bu
sebeple
insanların
işlerinden
veya
işgücü
piyasasından
devam ettirmeye yöneliktir. Öyle ki, işsizlik sorunu kuramsal bağlamda ele alınırken temel tartışma konusu
atılması
sorunu
esas
ilgilenilen
kâr oranlarının
inme ve
ekonominin
olasılığı
enﬂasyon,
aşırıyerine
arz ve
aşırı
üretim sorun
olmakta,
bu sebeple sıfıra
insanların
işlerinden
veyakötüye
işgücügitme
piyasasından
olmaktadır
(Mills,
1917:
13).
Bu
doğrultuda
istatistiklerin
de
bu
"aşırı"
arzın
ne
kadarının
işgücüne
dahil
atılması sorunu yerine esas ilgilenilen sorun kâr oranlarının sıfıra inme ve ekonominin kötüye gitme olasılığı
olduğunu
veya
“kaynakların”
kadar
etkin kullanıldığını
araştırması
anlamlı
görünmektedir.
olmaktadır
(Mills,
1917: 13).neBu
doğrultuda
istatistiklerin
de bu "aşırı"
arzın
ne kadarının işgücüne dahil

olduğunu
“kaynakların”
neinsanların
kadar etkin
kullanıldığını
görünmektedir.
Bu
sebepleveya
işsizlik
istatistikleri,
iktisadi
refahınınaraştırması
bir ölçüsüanlamlı
veya iktisadi
sıkıntının bir göstergesi
olarak
değil,işsizlik
işgücü
piyasasının
iş arayan
insanlara
performansının
göstergesi
olarak
Bu sebeple
istatistikleri,
insanların
iktisadi
refahınınişbirsağlama
ölçüsü veya
iktisadi sıkıntının
bir göstergesi
algılanmalıdır
(Cain,
1978:
2).
İşsizlik
istatistikleri
gerçekten
de
yoksullukla,
geçim
sıkıntısıyla
veya
kötü
olarak değil, işgücü piyasasının iş arayan insanlara iş sağlama performansının göstergesi olarak
yaşam
koşullarıyla
ilgili
değildir.
Bunu,
ABD
işsizlik
istatistiklerinden
sorumlu
olan
devlet
görevlileri
algılanmalıdır (Cain, 1978: 2). İşsizlik istatistikleri gerçekten de yoksullukla, geçim sıkıntısıyla veya dahi
kötü
defalarca
kendileri açıklamak
zorunda
kalmıştır.
Örneğin,
ABD Bütçe İdaresi'nden
Raymond
Bowman 1961
yaşam koşullarıyla
ilgili değildir.
Bunu,
ABD işsizlik
istatistiklerinden
sorumlu olan
devlet görevlileri
dahi
yılında
İktisadi
İstatistikler
Kongresi'nde
şöyle demiştir:
defalarca
kendileri
açıklamak
zorunda kalmıştır.
Örneğin, ABD Bütçe İdaresi'nden Raymond Bowman 1961
yılında"Biz,
İktisadi
İstatistikler
Kongresi'nde
şöyle demiştir:
yoksulluğu
ölçmüyoruz,
istihdama
uygunluğu ve istihdam edilmemeyi ölçüyoruz... Bu
istatistiklerle
bunuölçmüyoruz,
[yoksulluğu]istihdama
ölçmediğimizi
ve ve
ölçmememiz
gerektiğini ölçüyoruz...
diretmek için
"Biz, yoksulluğu
uygunluğu
istihdam edilmemeyi
Bu
elimden
gelen
her
şeyi
yaptım"
(Aktaran
Cain,
1978:
17).
istatistiklerle bunu [yoksulluğu] ölçmediğimizi ve ölçmememiz gerektiğini diretmek için

elimden
gelengeçim
her şeyi
yaptım"
Cain,
1978: 17).ilgili olması, üretim araçlarına sahip olmayan
İşsizliğin
yoksulluk,
sıkıntısı
ve (Aktaran
kötü yaşam
koşullarıyla
insanların
üretim araçları
sahipleri
çalışmak
zorunda
olduğuilgili
kapitalist
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ihtiyaç duymadığı takdirde, kendi zorunlu emeğini harcayamaz, hayati ihtiyaç maddelerini
üretemez. Böyle olunca, onları mübadele yoluyla da elde edemez... İşçi olarak yaşamını,
ancak emek kapasitesini, sermayenin emek fonu olarak ayrılan kısmıyla mübadele ettiği
takdirde sürdürebilir... Dolayısıyla işçi özünde muhtaç biridir. Bundan da öte, sermayeye
dayalı üretimin koşulu durmaksızın daha fazla artık emek üretmesi olduğuna göre, giderek
daha fazla zorunlu emek serbest kalacaktır. Muhtaçlık şansı böylece daha da
artacaktır” (Marx, 2014: 513).
Dolayısıyla istatistiklerdeki işsizlik yaklaşımının eleştirisine, kuramsal yaklaşım ve ona kaynaklık eden
toplumsal ve tarihsel üretim ilişkilerinin eleştirisi de dahil edilmek durumundadır. İşsizlik, kapitalist üretim
biçimine özgü somut koşulların istatistiklerde gösterilmesine izin verilen çok küçük bir bölümüdür ve nispi
artı nüfus ve yedek işgücü ordusu bunu göstermesi açısından önem kazanmaktadır.
3. Nispi Artı Nüfus ve Yedek İşgücü Ordusu
Nispi artı nüfus ve yedek işgücü ordusu Engels ve Marx tarafından kapitalist birikimi açıklarken pek çok kez
ve farklı biçimlerde kullanılmışsa da, bu kavramlar daha detaylı olarak ve kuramsal bir çerçeve içerisinde
Kapital’in birinci cildinde ele alınmıştır.
Nispi artı nüfus kapitalist üretim biçimine özgü bir nüfus yasasını ifade etmektedir. Marx bu yasayı
“kapitalist birikimin genel yasası” bölümünde sermaye birikiminin işçi sınıfı üzerindeki etkisi olarak ele
almış ve bunu, birikim sürecinde sermayenin bileşiminin8 emek kitlesinin aleyhine olacak şekilde
değişeceğini göstererek açıklamıştır. Buna göre nispi artı nüfus kapitalist birikim sürecinde sermayenin
kendisini genişletmesi için gerekli olandan çok daha fazla bir emekçi nüfusu kendisiyle birlikte durmadan
üretmesi anlamına gelmektedir (Marx, 1997: 601).
Marx öncelikle işgücü piyasasının özel tarihsel koşulların gelişimiyle oluşan özgül bir üretim biçimine,
kapitalist üretim biçimine ait olduğunu ortaya koymaktadır. Emek gücünün metalaşmasıyla ücretli emek
sisteminin ve işgücü piyasasının ortaya çıkışı, toplumun büyük bir kesiminin üretim araçlarından ayrıldığı,
geçim araçlarından yoksun bırakıldığı uzun, çatışmalı ve kanlı bir tarihsel sürecin sonucunda gerçekleşmiştir
(Marx, 1997: 678-680). Bu şekilde ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli ürünleri kendisi üretemeyen, bu
ürünlere erişmek için çalışma kapasitesini üretim araçları sahiplerine satması gereken büyük bir insan kitlesi
yaratılmıştır. Ancak çalışma kapasitesinin üretim aracı sahipleri tarafından satın alınmasının sebebi,
kendisinin veya bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak değil, artı değer elde etmektir. Dolayısıyla emek gücü
metasının ve ücretli emeğin ortaya çıkışı, üretim araçlarının da sermayeye dönüşmesi süreciyle
gerçekleşmiştir. Bu üretim biçiminin tarihteki diğer örneklerden ayrıldığı en önemli özelliği, üretimin
ihtiyaçlar için değil, artı değer (kâr) için yapılmasıdır. Dolayısıyla modern işgücü piyasasının kuramsal ve
istatistiksel varsayımının aksine, bu piyasanın varlığı istekliliğe değil, tarihsel, toplumsal ve iktisadi bir
zorunluluğa dayanmaktadır.
Kapitalist birikimin bu özelliği, aynı zamanda, teknik ilerlemeyi ve üretkenliği olabildiğince arttırma
eğilimini sağlamaktadır. Daha fazla artı değere ve kâra el koyma dürtüsü, sermayenin bileşenleri açısından
birikimin tarafsız (nötr) bir şekilde ilerlemeyip emek tasarruf eden araçları geliştirmesini sağlamaktadır
(Mandel, 2008: 80). Bu şekilde üretim sürecine giren değişen ve değişmeyen sermaye, birikim ilerledikçe
artmakla beraber, değişmeyen sermaye, değişen sermayeye göre daha fazla artmakta, daha fazla üretim aracı
giderek daha az emekle birleşmektedir.

8 Burada ayrıntılarına girilmemekle birlikte Marx, özellikle kâr oranlarının düşme eğilimi yasasını açıklarken kullanacağı önemli kavramları bu
bölümde tanıtmıştır. Bu doğrultuda sermayenin değer ve büyüklük olarak iki bileşeninden bahsetmiştir. Değer bileşimi, üretim araçlarının değerini
yansıtan değişmeyen sermaye ile emek gücünün değerini (ücret) yansıtan değişen sermayenin oranıyla belirlenmektedir. İkinci bileşim ise üretim
sürecinde sermayenin bölündüğü üretim araçları kitlesi ile bu kitleyi harekete geçiren emek kitlesi arasındaki ilişkiyle belirlenen teknik bileşimdir.
Marx, teknik bileşim tarafından belirlenen ve teknik bileşimdeki değişimleri yansıtan değer bileşimine, bu ilişkiyi vurgulamak için “sermayenin
organik bileşimi” demektedir (1997: 584).
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Üretim sürecinde her sermaye sahibi, belirli bir oranda üretim aracı ve emek gücü satın alırken, bunu
işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak veya istihdam sağlamak üzere değil, sermayesini çoğaltmak üzere
yapmaktadır. Sermayenin çoğalması, karşılığı ödenmemiş (Marx, 1997: 215-16) belli miktarda emek zamanı
içeren metaların satışıyla elde edilen artı değerle sağlanmakta ve dolayısıyla birikimin temelinde karşılığı
ödenmemiş bu artı emeğin ürettiği artı değerin çoğaltılması yatmaktadır. Elde edilen artı değerin bir kısmı,
yeniden başlangıç sermayesinin değişmeyen ve değişen kısmına eklenerek toplam sermayeyi büyütmekte,
birikim ilerledikçe hem üretim araçlarına hem de emek gücüne ayrılan sermaye eskisine göre artmaktadır. Bu
durumda sermaye birikiminin ilk etkisi daha fazla emek gücüne ihtiyaç duyulması, yani emek gücü talebinin
artması olmaktadır. Bunun sonucunda istihdamda ve ücretlerde bir artış gerçekleşebilmekte, ancak bu artış,
karşılığı ödenmemiş emek zamanın azalması anlamına geldiği için, birikimin devam etmesini tehdit edecek
bir seviyeyle her zaman sınırlı olmaktadır (Marx, 1997: 590).
Sermaye birikiminin bir diğer etkisi, kendisini hâlihazırda bu sınırlamanın dışına çıkaracak güçleri, emeğin
üretken güçlerini geliştirmesi olmaktadır. Toplam sermayenin büyümesi, emek kitlesiyle birleşen üretim
araçlarını arttırırken, aynı zamanda emeğin üretkenliğinin artmasını da sağlamaktadır. Her tekil sermayeyi
karşılığı ödenmiş gerekli emek zamanı olabildiğince azaltmaya ve artı emek zamanı olabildiğince uzatmaya
yönelten daha fazla artı değer ve kâr elde etme isteği bir yandan emek üretkenliğindeki artışın sonucunda
mümkün olurken, diğer yandan üretkenlik artışının koşulunu oluşturmaktadır. Toplam sermayenin
büyümesiyle artan üretim araçları emeğin üretkenliğini arttırırken aynı zamanda her sermaye sahibinin
uyumlu bir şekilde, karşılığı ödenmiş gerekli emek zamanı olabildiğince azaltmaya ve artı emek zamanı
olabildiğince uzatmaya yöneltmektedir ve bu da ancak emek üretkenliğinde bir artışla mümkün
olabilmektedir9. Emeğin üretkenliği, ister iş bölümüyle ister makine kullanımıyla artsın, belirli bir sürede
aynı emeğin daha fazla üretmesi anlamına geldiğinden, bu artış her zaman daha fazla hammadde ve ara mal
gibi yardımcı öğelerin üretim sürecine girmesiyle sağlanmaktadır. Dolayısıyla üretkenliğin artışı, aynı emek
kitlesiyle giderek daha fazla üretim aracının birleşmesi anlamına gelmektedir. Bu şekilde başlangıç
sermayesine eklenen artı değerin üretim araçlarına ayrılan kısmı görece artmakta, birikim ilerledikçe
sermayenin bileşimi sabit kalmayarak, emek kitlesinin aleyhine olacak şekilde değişmektedir (Marx, 1997:
593-594). Marx, değişen ve değişmeyen sermaye arasındaki ilişki bakımından sermaye birikiminin hızına
göre bir yandan artan emek gücü talebi sonucunda ücretlerin artabileceğini, daha fazla emeği kendine
çekebileceğini, öte yandan birikimin devamı için bu artışı sınırlandırma ve emeği kendinden uzaklaştırma
eğiliminde olduğunu anlatmaktadır.
“Emeğe olan talep, sermayenin bütünü ile değil, ancak değişen kısmının miktarıyla
belirlendiğine göre, bu talep, daha önce varsayıldığı gibi toplam sermayedeki artış ile orantılı
olarak artacağına, gittikçe küçülen şekilde düşer. Emeğe olan talep, toplam sermayenin
büyüklüğü nispetinde ve büyüklüğün artması ölçüsünde artan bir hızla düşer. Toplam
sermayenin büyümesi ile birlikte değişen kısmı, yani onunla birleşen emek de büyür, ama bu her
zaman küçülen bir oranda olur.” (Marx, 1997: 600).
Bu eğilim, bireysel sermayeler arasındaki rekabet sonucunda bir zorunluluk hâlini almaktadır. Rekabetin en
belirgin biçimi meta ﬁyatlarının düşürülmesi üzerinden yürütülmekte ve bu da büyük ölçüde emeğin
üretkenliğine bağlı olmaktadır. Üretkenliğin artması, kapitalist birikim sürecinde sermayenin örgütlenme
biçiminin değişimiyle giderek genişleyen üretim ölçeği sonucunda gerçekleşmektedir. Sermayenin
yoğunlaşma ve merkezileşme şeklinde yeniden örgütlenmesi, üretim ölçeğinin ve yöntemlerinin üretkenliği
arttırıcı şekilde değişmesini sağlamaktadır. Birikim arttıkça büyüyen bireysel sermayeler bölünme ve başka
alanlara girme yoluyla yeni sermayeler ortaya çıkararak sermayenin yoğunlaşması biçiminde üretimin
ölçeğini büyütmektedir. Bununla birlikte ortaya çıkan farklı büyüklüklerdeki sermayelerin rekabet halinde
Marx, karşılığı ödenmiş emek zamanda bir azalma/üretkenlikte bir artış olmadan, iş gününü uzatarak (veya mola
sürelerini kısaltarak) doğrudan artı emek zamanın arttırılmasıyla elde edilen artı değeri mutlak artı değer olarak
tanımlamaktadır. Bununla birlikte işgününün fiziksel ve yasal sınırlamaları da aşılarak, iş günü sabit kalsa dahi artı
değerin arttırılması gerekli emek zamanın kısaltılmasıyla dolaylı olarak sağlanmaktadır. Bu şekilde iş gününün işçiye ve
kapitaliste ait olan kısımlarındaki değişim sonucunda elde edilen artı değeri de nispi artı değer olarak tanımlamaktadır
(1997: 306). Daha fazla artı değer üretimi, mutlak ve göreli artı değerin bir bileşimi olarak karşımıza çıkmaktadır ve
bunun için üretim biçiminin değiştirilmesi, üretkenliğin artması kaçınılmaz olmaktadır (1997: 485-486; 1973: 333-34).
9
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olması sonucunda, pek çok küçük sermaye birleşme veya devralma yoluyla büyüyerek sermayenin
merkezileşmesi biçiminde üretim ölçeğini daha da fazla genişletmektedir. Bu şekilde birikimdeki ilerleme,
yoğunlaşmayla bireysel sermayeleri arttırırken merkezileşme için elverişli bir ortamı da yaratmakta, başta
bölünen sermayeler sonra büyük bir kitle halinde tek elde toplanmaktadır. Güçlü bir kitle halini alan sermaye
bu sayede bireysel sermayelerin yapamayacağı büyük yatırımları tek seferde yaparak üretkenliği arttırıcı
teknik değişim için gerekli değişmeyen sermaye artışını sağlayabilmektedir. Sonuçta, daha az emek gücüyle
daha fazla hammadde ve makinenin harekete geçirilmesi sağlanmakta, birikim ilerledikçe bir yandan yeni
yatırımlar için giderek daha az emeğe ihtiyaç duyulurken, diğer yandan eski yatırım alanlarında da üretkenlik
artışı sonucu istihdam edilen emek miktarında azaltmalara gidilmektedir (Marx, 1997: 596-599).
Sermaye birikimi bir yandan işgücü talebini arttırırken öte yandan üretim koşullarının gereksiz hale getirdiği
ölçüde serbest bıraktığı işçilerle işgücü arzını arttırmaktadır (Marx, 1997: 610). Bunu da, çalışan ve
çalışmaya zorunlu olan nüfusu sürekli arttıran ve bu nüfusun bir kısmını sermaye birikimi için sürekli
fazlalık haline getiren biçimde yapmaktadır (Marx, 1973: 324). Dolayısıyla nispi artı nüfus, Malthus'un
nüfus teorisinin aksine işsizliği, kaynaklardan daha hızlı artan nüfusun doğal bir sonucu olarak değil,
sermayenin kendisini genişletmesi için gerekli olan nüfustan daha fazlası olarak açıklamaktadır (Marx, 1997:
601).
Bu nüfus sermaye birikiminin sonucu olduğu gibi, onun varlık ve devamlılık koşulunu da oluşturmaktadır.
Kapitalist birikim, hızına göre yeni istihdam olanakları yaratmakla birlikte istihdamın tehdit edici bir
seviyeye ulaşmaması için gerekli olanakları da yaratmaktadır: büyük bir işsizler ve “yarı işsizler” ordusu,
başka bir ifadeyle yedek işgücü ordusu. Yedek işgücü ordusu nispi artı nüfusla aynı anlama gelmemekle
birlikte bu nüfusun büyük bir parçasını oluşturmaktadır. Yedek işgücü ordusu, hangi işgücü durumunda
olduğu fark etmeksizin sermaye birikimi koşullarına göre bir sömürü tabanı hale gelebilecek, bunu genel
işgücü talebinde ve dolayısıyla ücretlerde (zararlı) bir artış yaratmadan gerçekleştirebilecek ve bu anlamda
hem aktif orduyu hem de nispi artı nüfusun çeşitli kategorilerini baskı altında tutabilecek bir nüfusu
kapsamaktadır. Bu “fazla” nüfus da sermaye birikimi koşullarına göre oluşan yeni yatırım alanlarına gereken
emek gücü için hazır bir depo görevini görmekte ve bu sayede ücretleri arttırmadan ihtiyacı olan istihdam
artışını sağlayabilmektedir (Marx, 1997: 603).
Marx, nispi artı nüfusun dört biçimini, akıcı, saklı ve durgun ve bunların "en dipteki tortusu" olarak sefalet
alanındaki yoksul artı nüfus olarak belirtir (Marx, 1997: 610-613). Akıcı kategorisi makineleşmeyle, değişen
yatırım alanlarıyla ve sermayenin değerlenme koşullarına göre işlerinden çıkarılıp ihtiyaç halinde
(çoğunlukla daha kötü şartlarla) işe alınanları kapsar. Bu kategori günümüzde teknolojik ve yapısal işsizlik
şeklinde tanımlanan işsizlik türleri olarak kabul edilebilir.
Saklı kategorisi, sermaye birikimine dâhil olmayan alanların (özellikle tarım gibi) kapitalistleşmesi veya
tarım alanlarının tasﬁyesiyle burada tarımla geçinen nüfusun topraktan kopup proleterleşmesi sürecini
yansıtmaktadır. Tarımsal üretimin kapitalistleşmesiyle tarım emekçilerine duyulan talebin azalması ve
tarımsal alanların tasﬁyesi sonucunda tarım dışı sektöre yönelmek durumunda olan ve işgücü piyasasına
dâhil olmak için hazırda (düşük ücret, kötü çalışma koşullarına razı olabilecek) bekleyen bir nüfus ortaya
çıkmaktadır.
Nispi artı nüfusun bir başka kategorisi olan durgun artı nüfus, oldukça düzensiz ve kötü şartlar altında çalışan
nüfusu kapsamakta ve aktif işgücü içerisinde yer almaktadır. Ancak durgun artı nüfus, çalışma süresinin
olabildiğince uzun, ücretlerin olabildiğince düşük olmasıyla kapitalist sömürünün geniş tabanı haline
gelmekte ve sermayeye her an "bitip tükenmez bir emek gücü deposu sağlamaktadır". Durgun artı nüfus,
saklı artı nüfusun aktif işgücüne çekilme kanallarının gelişmesi gibi, sermaye birikimi sürecine göre
çökmekte olan alanlardan gelen “fazlalık halindeki” nüfusla bağlantılıdır ve kötü çalışma koşullarına razı
olma durumunda olan, işçi sınıfının ortalama yaşam koşullarının altında yaşayan emekçileri kapsamaktadır.
Son olarak yoksul artı nüfus; serseriler, suçlular, seks işçileri gibi "tehlikeli" sınıﬂar dışında, çalışabilecek
durumda olan yoksulları; yetim, öksüz, yoksul çocukları, ayrıca yaşlılar, morali bozulmuş olanlar, iş bölümü
nedeniyle uyum yeteneğinden yoksun kalmış çaresizler, zavallılar, iş kazası geçirip sakat kalanları
kapsamaktadır. Marx (1997: 613) yoksul artı nüfusu, aktif işgücü ordusunun hastanesi ve yedek işgücü
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ordusunun safrası olarak belirtmektedir. Yoksul artı nüfus, çalışabilecek durumda olmayanları da
kapsamakta, bu anlamda kapitalizmin sadece işgücüne yedek oluşturacak bir nüfusu değil, işgücü piyasasına
giremeyecek, çalışamayacak ve geçimini emek gücünü satarak sağlayamayacak bir nüfusu da yarattığını
açıklamaktadır10 .
Nispi artı nüfusun farklı biçimleri arasında sermaye birikimi koşullarına göre sürekli bir ilişki ve hareketlilik
bulunmaktadır. Özellikle akıcı nüfusta yer alıp eski işlerine dönemeyenler ve saklı kategorisindekiler, durgun
nüfusu besleme eğilimindedir ve birikimin hızlanıp genişlemesiyle birlikte bu durgun nüfusun büyüyeceği
beklenmektedir (Marx, 1997: 612). Bu doğrultuda nispi artı nüfus kategorileri ve aralarındaki ilişki aşağıdaki
şekildeki gibi gösterilebilir.
Şekil 2. Nispi Artı Nüfus Kategorileri ve Aralarındaki İlişki

Aktif İşgücü Ordusu
(düzenli, güvenceli; ortalama
ve üstündeki ücretli istihdam)
Akıcı Artı Nüfus

Saklı Artı Nüfus
(sermaye
birikimine, kapitalist
üretime dahil
olmayan alanlardaki
nüfus )

Durgun Artı Nüfus

(teknolojik ve
yapısal işsizler )

(düzensiz, güvencesiz;
ortalamanın altındaki ücretli

Yoksul Artı Nüfus
Kaynak: Duggan, Reserve Army of Labor and Migration, 2013, (Düzenlenmiştir).
4.Nüfusun Yeniden Sınıﬂandırılması
Nispi artı nüfus ve bu nüfusun oluşturduğu yedek işgücü ordusu, sermayenin ihtiyaçlarına ve birikim
koşullarına göre işgücü piyasasına çekilen, işgücü piyasasının dışına itilen ve gerektiğinde tekrar çekilen bir
nüfusun toplamını temsil etmektedir. Buna göre hâlihazırda işi olanlar aktif işgücü ordusunu oluşturmakta,
nispi artı nüfus ise sermaye birikiminin yarattığı koşullarda yedek bir işgücü ordusu sağlayan büyük bir
nüfusa karşılık gelmektedir.
Aktif işgücü ordusu ile yedek işgücü ordusu arasındaki hareketlilik sebebiyle günümüzde işgücü ve nüfus
anketlerinde yer alan kategorilerin hangi nispi artı nüfus biçimine dâhil olduğunu söylemek kesin ve
değişmez olmamakla birlikte genel çerçeveler çizerek mümkün olmaktadır. Öncelikle nüfusun kapitalist
üretim biçimi altında sınıflandırılması üretim ve geçim araçlarına sahip olanlarla olmayanlar şeklinde iki
büyük kategoriye ayrılmasını gerektirmektedir. Elbette üretim ve mülkiyet ilişkilerine dayalı olarak bu iki
Günümüzde aşırı, sağlıksız ve güvensiz çalıştırma gibi nispi artı nüfusun sömürülmesinde en son aşama olarak iş
kazalarından iş cinayetlerine varan süreci anlamak açısından da oldukça önemlidir.
10
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olması sonucunda, pek çok küçük sermaye birleşme veya devralma yoluyla büyüyerek sermayenin
merkezileşmesi
biçiminde
daha daancak
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genişletmektedir.
şekilde
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ilerleme,
sınıfın
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alan araüretim
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artı nüfus veBu
yedek
işgücü
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yoğunlaşmayla
bireysel
sermayeleri
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için
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bir
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sermayeler
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büyük
bir
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halinde
tek
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toplanmaktadır.
Güçlü
bir
kitle
halini
alan
sermaye
çıkmaktadır. Bu sebeple burada işgücü piyasası incelenirken bu iki sınıf ayrımı temel alınmakta, ara sınıflar
bu sayede
bireysel
sermayelerin
yapamayacağı
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seferde yaparak üretkenliği arttırıcı
geçim
araçlarına
doğrudan
erişimden
yoksun olmabüyük
koşuluyatırımları
üzerinden ele
teknik değişim için gerekli değişmeyen sermaye artışını sağlayabilmektedir. Sonuçta, daha az emek gücüyle
Bu
konuda,
özellikle, kendi
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çalışanlargeçirilmesi
tartışmalı bir
konu olmaktadır.
ve geçim
araçlarına
daha
fazla hammadde
ve makinenin
sağlanmakta,
birikimÜretim
ilerledikçe
bir yandan
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için “yarı-proletarya” burada nispi artı nüfus değerlendirmesinin dışında tutulmaktadır.
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11 .
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ve
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vs.
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Bu
aynı
zamanda
işgücü
anketlerinde
tespit
olabildiğince uzun, ücretlerin olabildiğince düşük olmasıyla kapitalist sömürünün geniş tabanı haline
edilen ikinci veya ek iş arayan nüfusu da yansıtmaktadır. Bunun dışında, sürekli veya geçici bir işte
gelmekte ve sermayeye her an "bitip tükenmez bir emek gücü deposu sağlamaktadır". Durgun artı nüfus,
çalışmasa bile bir saat olsa da gelir elde etmek için çalışmış olan genellikle ücretsiz aile işçisi kategorisinde
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edilebilir. Esnek, düzensiz, düşük gelirli ve genellikle güvencesiz çalışan ücretsiz işçilerinin bu sebeple
durgun artı nüfus kategorisinde yer alması gerektiği savunulabilir.
Son olarak yoksul artı nüfus; serseriler, suçlular, seks işçileri gibi "tehlikeli" sınıﬂar dışında, çalışabilecek
durumda olan yoksulları; yetim, öksüz, yoksul çocukları, ayrıca yaşlılar, morali bozulmuş olanlar, iş bölümü
11
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iş kazası
geçirip modern
sakat toplumda
kalanları
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352) bununla ilgili
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“Bu nispi artı
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(1997:
613) bunlar
yoksuldüzensiz
artı nüfusu,
aktif
işgücüyarı
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işgücü
işsizlik
dâhil çeşitliMarx
biçimlere
bürünür;
istihdam
edilenler;
zamanlı istihdam
edilenler;
ev kadınları
olarak "kadın işleri" için bir yedek oluşturan kadınlar kitlesi; hem tarımsal hem de sınaî nitelikli göçmen işgücü
orduları; olağanüstü yüksek işsizlik oranlarına sahip siyah nüfus ve yabancı işgücü yedekleri gibi biçimlerdir.”
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Aktif işgücü ve durgun artı nüfus arasındaki ayrım, özellikle günümüzde giderek bulanıklaşan kapitalist
emek sürecinin aydınlatılması için önem arz etmektedir. Çeşitli istihdam biçimlerinin geliştiği, esnek,
güvensiz, güvencesiz, geçici istihdam biçimlerinin istihdamı arttırma politikaları olarak sunulduğu, ücretli
emeğin özel istihdam bürolarında “kiralık işçi” haline geldiği bir sürecin, işverenlerin de dahil edildiği bir
kategori olarak “istihdam” diye tanımlanması oldukça yanlış bir genelleme ve soyutlamanın bir sonucudur.
Durgun artı nüfus bu sebeple kapitalist üretim ilişkilerini ve emek sürecini yansıtan, aynı zamanda işçi
sınıfının içindeki parçalanmaya işaret eden bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir diğer kategori olan akıcı artı nüfusa işten çıkarılanlar ve genel olarak işsiz kategorisindekiler eklenebilir.
Aktif işgücünün dışına atılan, geri dönmeyi veya işe başlamayı bekleyenler akıcı artı nüfusa dâhil edilebilir.
İnşaat ve tarım işçileri gibi mevsimlik işçiler, istatistiklerde sezon dışında başka bir iş arayışı içindelerse işsiz
olarak sayılmakta, aksi takdirde işgücüne dahil olmayanlar kategorisinde yer almaktadır. Genellikle tarımsal
üretimin kapitalistleşmesi ve tarımsal alanların tasfiyesiyle geçimlerini mevsimlik çalışmayla sağlayan
mevsimlik işçilerin bu sebeple saklı artı nüfusa karşılık geldiği söylenebilir. Benzer şekilde işgücüne
marjinal bağlılar arasında yer alan ev kadınlarının da saklı kategorisine dahil olduğu savunulabilir. Buna
göre, saklı kategorisinin tanımına uygun olarak, önceden kapitalist üretim biçimine dâhil olmayan bir
alandakiler, piyasanın ihtiyaçları ve zorlaması doğrultusunda ücretli emek olarak kapitalist üretime dahil
olmaktadır. Gelişen ev teknolojileri sonucunda ev kadınları sermaye için daha kolay “kullanılabilir” hale
gelmekte (Power, 1983) ve genellikle piyasanın ihtiyaçlarına uygun olarak yeni gelişen ve yatırım yapılan
sektörlerde istihdam edilmektedir (Simeral, 1978). Bu istihdam biçimi tıpkı kadının ev içi emeğinin iktisadi
bir faaliyet olarak sayılmaması gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucunu daha oluşturmaktadır.
Kadınların güvencesiz, yarı zamanlı ve düşük ücretli işlerde çalıştırılması, çocuk/yaşlı/hasta bakımı ve ev
işlerinin “kadının işi” olduğu gibi cinsiyetçi yaklaşımlarla meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Özelikle
günümüzde bakım emeğinin de metalaşmasıyla kadınlara hem evde hem işte aynı sorumluluklar yüklenirken
sermayeye daha ucuz emek, daha esnek sömürü ve yeni yatırım alanları yaratılmaktadır12 .
Yine, marjinal bağlılar arasında veya işgücünün dışında kabul edilen iş bulma ümidi olmayanların, Marx’ın
“morali bozulmuş olanlar, iş bölümü nedeniyle uyum yeteneğinden yoksun kalmış çaresizler” şeklinde
bahsettiği yoksul nispi artı nüfus tanımına uyduğu söylenebilir. Benzer şekilde işgücüne dâhil edilmeyenler
arasında çalışamaz halde olanların, hasta, engelli ve yaşlıların da bu kategoriye girdiği görülebilir.
Bu doğrultuda mevcut işgücü kategorilerini kullanarak nüfusun nispi artı nüfus yaklaşımıyla
sınıflandırılması aşağıdaki şekilde (Şekil 3) sunulabilir.

Değerlendirme ve Tartışma
Buraya kadar tartışılan kategoriler nispi artı nüfus veya yedek işgücü ordusunun tamamına karşılık
gelmemekte ve daha önce söz edildiği gibi çalışmanın böyle bir iddiası da bulunmamaktadır. Modern işgücü
istatistiklerinde benimsenen farklı bir yaklaşım ve soyutlama düzeyi, farklı bir sınıflandırmanın ortaya
çıkmasına neden olduğu gibi, nispi artı nüfusun tüm bileşenlerini yansıtacak kavram ve kategorileri de
içermemektedir. Örneğin çocuk işçiler, cezaevlerindeki tutsak işçiler13 , yurtlardaki öğrenciler, göçmen işçiler
gibi nispi artı nüfus ve yedek işgücü ordusunun parçasını oluşturabilecek büyük bir kitle, tek başına işgücü
istatistiklerinden gözlenememektedir. İşgücü istatistikleri genellikle on beş yaşın üzerindeki kurumsal
olmayan nüfusu kapsadığı için bu bilgilere başka kaynaklardan ulaşmak gerekmektedir.
Başka bir tartışma konusunu da Marx’ın tanımladığı şekliyle “tehlikeli sınıflar” oluşturmaktadır. Bu konu,
lümpen proletarya olarak da tanımlanabilen, genellikle sermaye birikiminin varlık koşulu olmaktan çıkmış,
işgücünün ve toplumun dışına atılmış ve geçim araçlarına kendi yöntemleriyle (çoğunlukla yasal olmayan,
kayıt dışı veya ahlaksız kabul edilen biçimlerde) ulaşan insanlar üzerinedir. Dilenciler, çöp toplayıcılar, seks
işçileri, hırsızlar, çeteler gibi sayılabilecek; “kötü”, yasa dışı veya zor durumlarda olsa da, geçimlerini işgücü
12
13

Ayrıntılı bir çalışma için bkz. Acar-Savran (2009: 15-91).
Basu (2012), ABD için yedek işgücü ordusunu incelediği çalışmasında cezaevlerindeki tutsakları da modeline

eklemiştir. Bu konuda, yedek işgücü veya nispi artı nüfusun incelendiği diğer çalışmalar için Foster vd. (2011),
Magdoff, F. ve Magdoff, H. (2004)’e bakılabilir.
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piyasası dışında sağlayabilen insanların, Marx’ın tanımıyla nispi artı nüfusun dışında olduğu söylenebilir.
Ancak bu insanların işgücü piyasası dışında olmalarının da yine kapitalist üretimin gelişimiyle zorunlu bir
hal aldığı da düşünülebilir. Bu tartışma konusu, işgücü istatistikleri üzerinden konuyu ele alan bu çalışmanın
sınırlarını aştığı için ele alınmasa da, oldukça önemli ve ufuk açıcı bir tartışmadır.

Şekil 3. Nüfusun İşgücü Kategorileri Kullanılarak Nispi Artı Nüfus Yaklaşımıyla Yeniden
Sınıﬂandırılması

Nüfus

Sermaye (Üretim
Aracı) Sahipleri

-Kendi hesabına
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Aktif İşgücü

Nispi Artı

Ordusu

Nüfus

-İstihdamdaki
ücretliler

-Eksik ve yetersiz istihdamdakiler,
işgücüne marjinal bağlı olanlar,

Saklı Artı
Nüfus

Durgun Artı
Nüfus

Akıcı Artı
Nüfus

Yoksul Artı
Nüfus

-Mevsimlik
işçiler, ev
kadınları

-Eksik ve
yetersiz
istihdamdakiler,
ek işlerde
çalışanlar

-İşsizler, işten
çıkarılanlar

-İş bulma ümidi
olmayanlar,
çalışamayacak
durumda olanlar,
malul, engelli,
yaşlı ve hastalar
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Özet
Bu çalışmada, sosyal refah harcamaları ile fert yoksulluk oranları arasında nasıl bir ilişki
olduğu araştırılmaktadır. Çalışmanın bağımlı değişkeni için fert yoksulluk oranı, bağımsız
değişkenleri için ise, sosyal refah harcamaları olarak ifade edilen eğitim, sağlık ve sosyal
güvenlik harcamaları dikkate alınmıştır. Fert yoksulluk oranının kişi başı günlük 4.3 ve 2.15
doların altında olmasına göre iki farklı düzeyde değerlendirilmiştir. Çalışmada bu değişkenler
arasındaki ilişki çoklu regresyon analizi kullanılarak araştırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda
eğitim harcamalarının diğer harcama türlerine göre göreli olarak fert yoksulluk oranlarının
azaltılmasında daha fazla etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonuçları dikkate
alınarak devletin alması gereken pozisyonlar üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Eğitim harcaması, sağlık harcaması, sosyal güvenlik harcaması, sosyal
refah harcaması, fert yoksulluk oranı.
THE IMPACT OF SOCIAL WELFARE EXPENDITURES ON PERSON POVERTY RATES
IN TURKEY

Summary
This study aims to examine the relationship between social welfare expenditures and person
poverty rates. The person poverty rate for the dependent variable and education, health and
social security expenditures expressed as social welfare expenditures for independent
variables are taken into account in the study. The person poverty rate was evaluated at two
different levels according to daily rate per person 4.3 and below 2.15 dollars. The relationship
between these variables in the study were examined by using multiple regression analysis. As
a result of the analysis, it was found that education expenditures are more effective on the
reduction of person poverty rates when compared to other types of expenditures. Considering
results of the analysis, the positions of the government required to be taken have been
evaluated.
Key words: Education expenditures, health expenditures, social security expenditures, social
welfare expenditures, person poverty rates.
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1. GİRİŞ
Kapitalizmin küreselleşme sürecinde yoksulluk, sadece gelişmekte olan ülkelerin değil,
gelişmiş ülkelerin de üzerinde durduğu, ekonomik, politik ve sosyolojik birçok sonuçları olan
önemli bir sorundur. Bu sorunu gidermek için ulus devletler, konuyu çok boyutlu bir şekilde
ele alıp çeşitli sosyo ekonomik politikalar planlamaktadır. Yoksulluk sorunsalının çözümünde
sosyal refah harcamalarının önemli bir yeri olmakla birlikte, elbette başka sosyal, ekonomik
ve çevresel politikaların da etkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda yoksulluğa maruz kalmış
bireylerin kişisel özellikleri, bireylerin içinde bulundukları hane halkının sübjektif özellikleri,
toplumsal ve çevre ile ilgili özellikler ile bölgesel özellikler gibi birçok etkenin bu durumun
sebebi olması mümkündür. Ancak burada devlete önemli bir görev düşmekte ve söz konusu
etkenlere yönelik kapsayıcı siyasal kurumları eliyle daha adil ve etkili politikalar belirlemek
durumundadır.
İşte bu noktada refah devletini benimseyen çoğu sosyal bilimciler, politika belirleyiciler ve
vatandaşlar, sosyal refah harcama politikalarının yoksulluk oranını azaltmaya yardımcı
olduğuna inanmaktadırlar. Ancak sayıları giderek artan bazı eleştirmenler, aslında bu tür
politikaların yoksulluğu azaltmak için başarısız olduğunu, çünkü bu politikaların yoksulluk
tuzağı oluşturabileceğini ve ekonominin zayıflamasına sebep olacağını iddia etmektedirler.
Bu çalışma, söz konusu bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve sosyal refah harcamaları ile
yoksulluk arasındaki negatif yönlü bir ilişkinin varlığını ortaya koymayı amaç edinmektedir.
Bu kapsamda çalışmada, sosyal refah harcamaları ve fert yoksulluk oranı arasındaki ilişkiyi
test etmek için bağımlı değişken olarak fert yoksulluk oranı, bağımsız değişken için ise,
sosyal refah harcamaları olarak eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik harcamaları dikkate
alınmıştır. Fert yoksulluk oranı kişi başı günlük 4.3 ve 2.15 doların altında olmasına göre iki
farklı düzeyde değerlendirilmiştir. Çalışmada bu değişkenler arasındaki ilişki, Türkiye’de
2002-2014 yılları arasında gerçekleşen veriler kullanılarak çoklu regresyon analizi ile
araştırılmıştır.
2. KAMU SOSYAL REFAH HARCAMALARI VE YOKSULLUK
Kamu sosyal refah harcamaları olarak eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine yönelik
yapılan harcamalar, yoksulluğu önlemede önemli bir araç olarak görülmektedir. Kamu sosyal
refah harcamalarının, ülkedeki ekonomik büyümenin de ötesinde kalkınma hızının artmasına
katkı sağlayan bir sosyal refah devleti unsuru olarak görülmektedir.
Briggs’e göre, refah devleti, üç alanda faal durumdadır: Birincisi, bireylere ve ailelere,
minimum bir düzeyde gelir garantisi sağlamak; ikincisi, kişilerin bireysel ve ailevi krizlere
yol açabilecek belirli sosyal risklerin (hastalık, yaşlılık, işsizlik vb.) üstesinden gelmelerinde
onlara yardımcı olmak; üçüncüsü ise, sosyal refah hizmetleri aracılığıyla, toplumsal ya da
sınıfsal hiçbir ayırım yapmaksızın tüm vatandaşların en iyi yaşam standartlarına sahip
olmalarını üstlenmektir (Briggs, 1961: 225). Bu kapsamda devletin sosyal politikalara ağırlık
vermesindeki temel amaç, yüksek düzeyde gerçekleşen emek-sermaye çatışmasının
azaltılması olduğu söylenebilir (Koray, 2005: 24). Emek-sermaye çatışması da yoksulluğun
gerçekleşmesine sebep olan önemli bir etkendir.
Devletin refah devleti olma özelliğine uygun bir şekilde sosyal refah politikaları ile gelir
adaletsizliğini ve yoksulluğu önleyici tedbirler almaya çalışmalıdır. Bu tedbirlerden
başlıcaları eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine yönelik yapılan yatırımlar ve bu
hizmetlerin toplumda dengeli bir şekilde dağılmasını sağlayacak politikaların
gerçekleştirilmesi olarak görülebilir.
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Bunlardan eğitime baktığımızda, eğitim sadece eğitilenlere daha yüksek gelir sağlamakla
kalmaz, teknolojik gelişmeyi ve refah düzeyini de hızlandırır; keşifler, patentler ve lisanslar
artar, daha kaliteli yaşam şartları oluşur. Eğitimin verilmesi sadece piyasaya bırakılınca,
okuma çağında olup da ailesinin geliri olmayanlar eğitilme fırsatına kavuşamazlar. Oysa bilgi
ve hünerler ne kadar geniş tabandan seçilmiş yetenekli öğrencilere verilirse, daha ileri eğitim
düzeylerine aday olacak öğrencilerin ortalama yeteneği o kadar yüksek olur ve ileri
aşamalardaki eğitimin de kalite ve verimi artar. İyi eğitilmiş birey kendi yeteneklerinin
farkında olur ve böylece Maslow’un ihtiyaçlar dizisinde belirtilen kendini gerçekleştirme
ihtiyacını elde etme fırsatı bulur. Ülkedeki tüm toplum bireylerine bu bakış açsıyla
yaklaşıldığında yoksulluğun şiddetti hafifletilmiş olur. Bir toplum eğitime harcadığı
kaynaklardan en yüksek verimi almak için, yetenekleri ve öğrenme azimleri en yüksek olan
gençleri bulmalı, onlara ekonominin ihtiyaç gösterdiği uzmanlıkları eğitimle kazandırmalıdır
(Bulutoğlu, 2008: 253-255). Bu sayede gelir seviyesi düşük olan kesime de nitelikli eğitim
hizmetlerinin sunulması yoksulluk sorunsalına önemli katkılar sağlayabilir.
Sağlık hizmetlerinin sunumu ise, mevcut yaşam kalitesini arttırarak sağlık ile ilgili
problemlerden arınmış, bedeni ve ruhi yönden huzur içerisinde hayatını sürdüren bireylerin
oluşturduğu sosyal bir çevrenin kurulabilmesini hedeflemektedir. Sağlık hizmetleri, koruyucu
sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri ve rehabilitasyon hizmetleri olmak üzere
sınıflandırılabilir. Bu hizmetlerle toplumdaki hastalık görülme oranının azaltılması
amaçlandığından, tüm toplum üyeleri bundan, birbirine rakip olmayarak eşit ölçüde faydalanır
(Akdur, 2006: 17-18). Bu kapsamda sağlık harcamaları, toplumun tamamının sağlık hakkını
etkilemekte olup, sağlık sektörünün kapasitesini ve sağlık politikalarını şekillendiren önemli
bir kaynaktır. Toplumda sağlık koşullarının iyileştirilmesi, sadece insan mutluluğunu ve
çalışanların verimini artırmamakta, uzun dönemde yoksulluğun da temelini oluşturmaktadır.
İnsan sağlığı ile ilgili gelişmeler, dışsal etkileriyle insan yaşamının kalitesine katkı sağlamakta
ve insanı odak noktasına alan insani kalkınmanın da önemli bir belirleyicisi durumundadır.
Tüm bunlara karşılık son yıllarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan çalışmalarda
katastrofik sağlık harcaması olarak ifade edilen sağlık harcamasının yoksullaştırıcı etkisinin
olduğu ifade edilmektedir (Xu vd., 2005). Katastrofik sağlık harcaması sosyal güvenlik
kurumunun destekleri dışında bireylerin cepten yapılan sağlık harcamalarının hanehalkı geliri
ya da harcamasının belirli bir miktarını aşması durumunda ortaya çıkmaktadır (TÜİK, 2015).
Diğer taraftan sosyal güvenlik de yoksulluğun önemli belirleyicilerinden biri olarak
görülmektedir. Sosyal güvenlik, bireyin anne karnında oluşumundan itibaren başlayan ve
ölümünden sonra da belli bir süre devam eden süreçte, bireyin asgari hayat kalitesinde
yaşamını sürdürebilmesini sağlamak üzere geliştirilmiş, modern refah programı olarak
nitelenebilir. Sosyal güvenlik kapsamında prim ya da vergiler ile finanse edilen ve çalışma
yaşamında ortaya çıkan pek çok riskleri sosyal sigorta anlayışı ile sigortalarken, sosyal
yardımlar ve sosyal hizmetler kapsamında prim ya da vergi ödenmeksizin toplumun bir üyesi
olunmasından dolayı insanların bazı temel hak ve hizmetlerden yararlanmaları sağlanmaktadır
(Gümüş, 2010: 5). Bunların arasında en önemli politikanın yoksullukla mücadele politikaları
olup, çeşitli sosyal güvenlik harcamaları ile refah devletleri, yoksulluk ve gelir eşitsizliğine
yönelik dengeleyici politikalar yürütmektedir.
3. FERT YOKSULLUK ORANI VE TÜRKİYE
Literatür incelendiğinde üzerinde görüş birliğine varılmış bir yoksulluk tanımının olduğu
söylenemez. Bunun nedenleri yoksulluğun çok boyutlu olması, yoksullara bakış açısının ve
ülkelerin yaklaşımlarının farklı olmasıdır. Yoksulluk kavramı genel olarak yeterli kaynak ve
gelirden yoksun olmak olarak ifade edilebilir. Nitekim Türkiye’de yoksulluk olgusunu bir çok
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çalışmaları olan Şenses’e (2009) göre yoksulluğun daha kolay sayısallaştırabildikleri için en
yaygın kullanılan yoksulluk ölçütlerin nominal gelir ve tüketim harcamalarının olduğunu
ifade etmektedir. Bu yaklaşıma göre, hayatta kalabilmek için gerekli en düşük maliyetli gıda
harcamalarının parasal değerini ifade eden yoksulluk çizgisinin altında kalanlar yoksul olarak
tanımlanmaktadır (Şenses, 2009: 62). Literatürde bu kavram daha geniş bir perspektifte ele
alınmakta olup, insan yaşantısının onurlu bir biçimde sürdürülebilmesi için gerekli olan gıda,
su, giyecek, barınacak ev, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve güvenlik gibi temel insani
ihtiyaçlardan mahrum olmak, sosyal politik ve psikoloji alanlarda yetkinsiz olmak biçiminde
ifade edilmektedir (Oktik, 2008: 25). Bazı yazarlar yoksulluğu ekonomik, sosoyal, bireysel ve
çevre gibi bir çok farklı boyutu içine alarak tanımlamaktadır (Aktan ve Vural, 2012: 41). Bu
durum Şekil 1’de daha açık bir şekilde görülebilmektedir.
Şekil 1: Yoksulluk tanımının farklı boyutları
izolâsyon (eğitimden
mahrumiyet,
ayrımcılık sosyal
dışlanma vb.
açılardan)
maddi mahrumiyet
(yoksunluk)

gelir dağılımı
(yeterli gelirin
olmaması)

fiziki zafiyet (açlık,
hastalık ve yetersiz
beslenme anlamında)

güçsüzlük (her an
yoksulluk riskine
maruz kalabilme
durumu anlamında)

Yoksulluk

katılımın yetersiz
olması

zamanın yetersiz
olması
çevre kirliliği ile
çevrenin bozulması

Kaynak: Akatan ve Vural (2012) çalışmasındaki yoksulluk tanımından hareketle yazarlar tarafından
oluşturulmuştur.

Yoksulluğa sosyolojik bir bakış açısıyla yaklaşan Adam Smith (2002), yoksul olmamayı,
“utanç duymadan toplum içine çıkma imkânı” olarak tanımlamaktadır. Nobel ödüllü iktisatçı
Amartya Sen (1999) ise, gelir düzeyine göre yapılan yoksulluk tanımlarına katılmayarak
yoksulluğu “yapabilirlik” kavramı çerçevesinde incelemiştir. Ona göre “yapabilirlikten”
yoksun olanlar yoksul kişilerdir.
TÜİK’in 2002 yılından bu yana her yıl düzenli olarak dünya bankası tarafından satın alma
gücü paritesine göre belirlenen ve uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan 1$, 2.15 $ ve 4.3 $
olarak tanımlanan yoksulluk sınırları ile harcamaları bu sınırların altında kalan yoksul nüfus
oranları hesaplanmakta ve yoksulların temel özelliklerine (cinsiyet, eğitim durumu, çalışma
durumu vb.) ilişkin bilgiler verilmektedir. Ayrıca Türkiye’de 1$ yoksulluk sınırının altından
kalan birey kalmadığından TÜİK, 2006 yılından bu yana 1$ yoksulluk sınırı

-100-

STATE, ECONOMIC POLICY, TAXATION AND DEVELOPMENT
ICOPEC 2016, JUNE 28-30, 2016, İSTANBUL

hesaplamamaktadır. Bu kapsamda Türkiye’deki fert yoksulluk oranlarının gelişim şeklini
2002-2014 dönemi için Şekil 2’deki gibi göstermek mümkündür.
Şekil 2: Türkiye’de Fert Yoksulluk Oranları (kişi başı günlük 4.3 $'ın ve 2.15 $'ın altına göre)
35
30
25
20
15
10
5
0

FYO_1

FYO_2

Kaynak: TÜİK veri tabanından alınan veriler kullanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Şekil 2’ye bakıldığında 2002’den itibaren fert yoksulluk oranları hem 4.3 ve hem de 2.15
doların altında olmasına göre gerçekleşen durumun her yıl azalma trendinde olduğu
görülmektedir. Bu kapsamda 2002’de nüfusun %30,3’ü FYO_1’e göre (kişi başı günlük 4.3
$'ın altına göre) yoksulluk sınırının altında iken 2014’te bu oran %1.62’ye düşmüştür.
FYO_2’ye göre (kişi başı günlük 2.15 $'ın altına göre) ise, 2002’de nüfusun %3,04’ü
yoksulluk sınırının altında iken 2014’te bu oran %0,03’e düşmüştür. Bu azalma terendi ilgili
dönemde gelir dağılımı ve kişi başına düşen gelirde meydana gelen olumlu gelişmelere
bağlanabilir. Zira TÜİK verilerini gelir eşitsizliğini gösteren gini katsayısının 2006 yılındaki
değeri 0.428 iken, 2013 yılındaki değeri 0.391 olarak bulunmuştur (TÜİK, 2016). Benzer bir
biçimde dolar cinsinde kişi başına düşen reel GDP değeri 2002 yılında 5942 dolar iken, 8864
dolara çıkmıştır (Worlbank, 2016).
OECD’nin 2011 yılında yayımladığı “Bölünmüş Durumdayız: Neden Eşitsizlik Artmaya
Devam ediyor?” (Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising?) başlıklı raporunda,
birçok gelişmiş OECD ülkesinde zengin ve yoksul arasındaki artan gelir açığının olduğuna
yönelik çeşitli bulgular ortaya koyulmuştur (OECD, 2011). Rapora göre zengin ve yoksullar
arasındaki eşitsizliğe yönelik olarak oluşturulmuş olan Gini katsayısına baktığımızda 1980’de
OECD ülke ortalaması 0,29 dan 2010’dan sonra 0,316 çıktığı ve %10 oranında bir artış
gösterdiği görülmektedir. OECD’nin gelişmiş ekonomilerde nüfusun en zengin %10
kesiminin geliri en yoksul %10 un gelirinin 9 katıdır. Kuzey Avrupa ülkelerinde zenginyoksul geliri arasındaki bu fark daha düşük iken; İtalya, Kore, Japonya ve İngiltere’de 10
katı; ABD, İsrail ve Türkiye’de ise 14 katına kadar çıkmaktadır. Meksika ve Şili’de 27 katı
gibi çok büyük bir oransal fark mevcuttur (OECD, 2011).
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4. LİTERATÜR ÇALIŞMASI
Sosyal refah harcamaları ve yoksulluk ilişkisini ölçmeye yönelik kullanılan bileşenler
vasıtasıyla literatürde yapılan birçok çalışmaya rastlamak mümkündür. Bu çalışmalarda
sosyal refah harcamalarının yoksulluğu azaltacağı yönünde negatif bir ilişki olduğunu ortaya
koyan çalışmalar olduğu gibi, sosyal refah harcamalarının yoksulluk tuzağına sebep olacağı
ve ekonomide olumsuz etkiler meydana getireceğini öne süren çalışmalara da rastlamak
mümkündür.
Bu kapsamda sosyal politikalardaki değişikliğin yoksulluğu azaltacağı yönündeki görüşlerden
Kenworthy (1999), seçilmiş 15 zengin sanayileşmiş ülkenin 1960-90 yılları arasındaki verileri
dikkate alarak yapmış olduğu çalışmasında, sosyal refah politikalarındaki değişikliklerin
mutlak yoksulluk oranını azaltacak güçlü etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
Behrendt (2000), sosyal güvenlik harcamaları ile yoksulluk arasındaki ilişkiyi araştırmış ve
yoksulluğun sosyal güvenlik harcamaları gibi refah harcamalarına bağımlı bir yapısı olduğunu
savunmuştur. Bu kapsamda asgari gelir planlarının sosyal güvenlik ağı içindeki sorunları
giderecek şekilde yapılması gerektiğinin kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etmiştir.
Caminada ve Goudswaard (2009), yoksullukla mücadele etmek için AB ülkelerinin refah
devleti politikalarını ve özellikle sosyal transferlerin etkinliğini analiz ederek araştırmıştır.
Sosyal transfer politikaları olarak vergi ve dolaysız transfer harcamaları dikkate alınmış ve
yoksulluk üzerinde 15 AB ülkesinde güçlü bir negatif ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
Yoksulluk üzerine birçok çalışmasıyla bilinen Forster ve D’Ercole (2005) tarafından yazılan
OECD raporunda, 27 OECD ülkesi için gelir dağılımı ve yoksulluk üzerine çalışmalar
yapmışlardır. Raporda bu ülkelerde 1980’lerden sonra gelir dağılımı eşitsizliğinin ve
yoksulluğun çoğunlukla arttığı (OECD ülkelerinin 2/3’ünde), gelir dağılımının
bozulmasındaki temel etkenin ücretlerin daha eşitsiz bir nitelik kazanması olduğu ifade
edilmiştir. Gelir dağılımı eşitsizliğinde birinci sırada Meksika, ikinci sırada ise Türkiye yer
alıyor. OECD içinde gelir dağılımı en az bozuk olan ülkelerin başında Danimarka ve İsveç
yer alıyor.
Doorslaer vd, (2006), düşük-orta gelirli 11 Asya ülkesi üzerinde sağlık harcamalarının
yoksulluk üzerine etkilerini incelemişlerdir. Bu çalışmada incelenen ülkelerin toplam
nüfusunun %2,7’sinin (yaklaşık 78 milyon kişi) cepten harcamalar nedeniyle uluslararası
yoksulluk sınırının (günlük kişi başına 1$) altına düştüğünü ortaya koymuştur. Dolayısıyla
sağlık harcamalarının devlet tarafından değil, hane halkı tarafından karşılandığında
yoksulluğu artıran bir etkisinin olduğu görülmektedir.
Sarısoy ve Selçuk (2010), yoksulluğu azaltmak için gerçekleştirilen kamu sosyal transfer
harcamalarının bazı kesimlerdeki yoksulluğu azaltma etkisi son derece yüksek olmasına
karşın, bazılarında bu başarı yakalanamadığını ortaya koymuştur. Yoksulluğun
azaltılmasındaki etkinin zayıf olduğu kesimler tarım sektörü ve kırsal kesimler olarak
belirlenmiştir. Bu kapsamda eğitim düzeyinin yükselmesinin yoksulluğu azaltıcı etki yaptığı
tespit edilmiştir. Çelikay ve Gümüş (2014), İstatistiki Bölge Birimleri (26 bölge) temel
alınarak derlenen 2004-2011 yıllarına ait sosyal harcama (eğitim, sosyal güvenlik ve sosyal
yardım harcamaları ) ve yoksulluk oranı verileri dikkate alınarak yaptıkları çalışmada, sosyal
harcamaların gayri safi katma değer içerisindeki payı arttıkça yoksulluk oranının azaldığı
sonucuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde Çalışkan (2007) ise, eğitim seviyesi ile yoksulluk
arasında güçlü bir negatif ilişkinin varlığını yapmış olduğu çalışma ile ortaya koymaktadır.
Yoksulluk üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağı yönündeki çalışmalara baktığımızda ise
Şeker (2008), TÜİK tarafından yapılan Hanehalkı Bütçe Anketlerini kullanarak, yoksul
kesimin özellikleri ve transferlerin yapısı, transferlerin yoksulluğu ne kadar değiştirdiği ve
etkinliğinin ne olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konuda ilginç tespitler yapan Şeker,
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Türkiye’de sosyal transfer harcamalarının miktarının artmasıyla birlikte, etkinlik oranlarının
düşük oluşu nedeniyle, transferlerin yoksulluk üzerindeki etkisi olabileceğinden daha düşük
kaldığını ortaya koymuştur. Bunun nedeninin, transferlerin, büyük çoğunlukla yoksul
olmayan kesim tarafından alınmasından kaynaklandığını, dolayısıyla sosyal transfer
harcamalarının etkinliğinin düşük olduğunu ileri sürmüştür. Benzer şekilde Kılıç ve
Çetinkaya (2012)’ya göre de, çok fazla sayıda ve karmaşık bir örgütlenmenin olduğu bir
sistem içinde sosyal yardımların etkin bir şekilde yoksulluğa etki etmeyeceğini
savunmaktadır.
Akçacı ve Kocağ (2012) Türkiye'de sosyal harcamalar ile yoksulluk seviyesi arasındaki
ilişkiyi 2001-2011 yılları kapsamında incelemiştir. Çalışmada kamu kesimi sosyal
harcamalarında yıllar itibariyle bir artış gözlenmekle birlikte, yoksullukla mücadele açısından
beklenen sonuçların elde edilemediğini ortaya koymuşlardır. Benzer bir şekilde Güneş (2012)
ise, göre sosyal harcamaların bir alt bileşeni niteliğindeki sosyal yardımların uzun vadede
yoksulluk problemine çözüm üretmekten yoksun bir özelliğe sahip olduğunu belirtmiştir.
5. METODOLOJİ
Bu kısımda çalışmada esas alınan model, kullanılan değişkenler ve bunların kaynakları
hakkında bilgi verilecektir.
Çalışmada bağımlı değişken olarak fert yoksulluk oranı, bağımsız değişkenler ise sosyal refah
harcamalarını temsil eden eğitim harcamasının GSYH içindeki oranı, sosyal güvenlik
harcamasının GSYH içindeki oranı ve sağlık harcamasının GSYH içindeki oranı olarak
belirlenmiştir. Bu değişilenler göz önünde bulundurularak çalışmanın modeli çoklu regresyon
formunda Denklem 1’de verilmiştir.
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑡𝑡

(1)

Çalışmada, Denklem 1 göz önüne alınarak bağımsız değişkenlerin Kişi başı günlük 4.3 $'ın
altına göre fert yoksulluk oranları (FYO_1 ) ve Kişi başı günlük 2.15 $'ın altına göre fert
yoksulluk oranları (FYO_2) üzerindeki etkisini tahmin etmek için iki model tahmin edilmiştir.
(1) nolu denklemdeki FYO fert yoksulluk oranını, EH eğitim harcamasının GSYH içindeki
oranını, SGH sosyal güvenlik harcamasının GSYH içindeki oranını SH sağlık harcamasının
GSYH içindeki oranını ve  t ise hata terimini temsil etmektedir. Bu açıklamaların ışığında,
çalışmada kullanılacak değişkenler, kaynakları ve tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de
verilmektedir.

-103-

TÜRKİYE’DE SOSYAL REFAH HARCAMALARININ FERT YOKSULLUK ORANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Halim Tatlı, Kenan Taşçı

Tablo 1. Değişkenler ve Tanımları

Değişken Tanımlama
FYO_1 Kişi başı günlük 4.3 $'ın altına göre
fert yoksulluk oranları
FYO_2 Kişi başı günlük 2.15 $'ın altına göre
fert yoksulluk oranları
EH
Türkiye’de Eğitim Harcamasının
GSYH’ya oranı
SGH
Türkiye’de Sosyal Güvenlik
Harcamasının GSYH’ya oranı
SH
Türkiye’de Sağlık Harcamasının
GSYH’ya oranı

FYO_1
FYO_2
EH
SGH
SH

Ortalama
10.50
0.96
1.12
10.17
2.63

St.sapma
9.56
1.07
0.21
1.20
0.31

Kaynak: E-wievs programı kullanılarak derlenmiştir.

Kaynak
Veriler TÜİK veri tabanından alınmıştır.
Veriler TÜİK veri tabanından alınmıştır.
TÜİK verileri ve Milli Eğitim Bakanlığı raporları
karşılaştırılarak hazırlanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu ve TÜİK veri tabanından
alınmıştır.
TÜİK verileri ve Sağlık Bakanlığı raporları
karşılaştırılarak hazırlanmıştır.
Medyan
6.83
0.47
1.08
9.80
2.54

Maksimum
3.30
3.04
1.53
11.71
3.19

Minimum
1.62
2.70
0.03
7.98
2.29

Tablo 1’de görüldüğü gibi, fert yoksulluk oranları (FYO) verileri TÜİK, sosyal güvenlik
harcamalarının (SGH) verileri Sosyal Güvenlik Kurumu, eğitim harcaması (EH) ve sağlık
harcamasının (SH) verileri TÜİK, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı verilerinden elde
edilmiştir. Çalışmada yıllık veriler kullanılmış olup, TÜİK veri tabanında çalışmanın bağımlı
değişkeni fert yoksulluk oranları (FYO) verileri Türkiye için 2002-2014 dönemiyle sınırlı
olduğundan, 2002-2014 dönemi çalışmamızın kapsamını oluşturmaktadır. TÜİK Fert
yoksulluk oranları satınalma gücü paritesi üzerinden TL karşılığı olarak ilgili yılın cari
değerlerini kullanılarak hesaplamaktadır. Buna göre eşdeğer fert başına günlük tüketim
harcaması, cari satınalma gücü paritesi cinsinden 2.15 $ ve 4.30 $’ın altında kalanlar yoksul
olarak belirlenmiştir.
6. AMPİRİK BULGULAR
Bu bölümde çalışmanın bağımlı ve bağımsız değişkenlerinin arasındaki ilişkiyi belirlemek
için çoklu regresyon yöntemi ile kurulan model tahmin sonuçlarına yer verilecektir. Bu
kapsamda FYO_1 ile EH, SGH ve SH arasındaki ilişkiyi belirlemek için Denklem 2’de ki
model edilmiş ve sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹_1𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑡𝑡

(2)

Tablo 2’deki çoklu regresyon tahmin sonuçları ele alındığında, EH ve SGH değişkenlerine ait
katsayılar iktisadi yönden beklenen işarete sahip olup, EH katsayılar istatistiki olarak % 1 ve
SGH % 5 önem düzeylerinde anlamlıdır. Başka bir ifadeyle, Türkiye’de 2002-2014
döneminde FYO_1’i EH ve SGH negatif yönde etkilediği ve bu etkilerin anlamlı olduğu
tespit edilmiştir. Söz konusu dönemde EH’de meydana gelen bir birimlik bir artış FYO_1’i
yaklaşık 11.15 birim azaltmaktadır. Benzer şekilde SGH’de meydana gelen bir birimlik bir
artış FYO_1’i yaklaşık 8.36 birim azaltmaktadır. Bu iki sonuç EH’nin SGH ile
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kıyaslandığında FYO_1 üzerinde daha etkili olduğunu göstermektedir. Çalışmanın diğer
bağımsız değişkeni olan SH ile FYO_1 arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Tablo 2. Kişi başı günlük 4.3 $'ın altına göre fert yoksulluk oranları ile sosyal refah
harcamaları arasındaki ilişkinin Çoklu Regresyon Tahmini (2002-2014)
Değişken

Bağımlı Değişken: FYO_1
𝐶𝐶
𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆
2

R =0.928
2

𝑅𝑅 =0.904

Katsayı

Standart
hata

T istatistiği

P değeri

85.99021
-11.14596
-8.364413
8.385108

7.357559
4.876742
2.464598
8.729454

11.68733
-2.285534
-3.393825
0.960554

0.0000
0.0481
0.0080
0.3619

F istatistiği=38.531
DW=1.715

2
𝜒𝜒𝐵𝐵𝐵𝐵
(1)

2
𝜒𝜒𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
(2)

2
𝜒𝜒𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊
(1)

2.775[0.249]
0.151[0.927]
10.926[0.281]

2
2
2
Not: 𝜒𝜒𝐵𝐵𝐵𝐵
, 𝜒𝜒𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
, 𝜒𝜒𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊
sırasıyla, Breusch-Godfrey ardışık bağımlılık, Jarque-Bera normallik ve White değişen
varyans sınaması için kullanılan testlerdir. Köşeli parantez içindeki değerler, tanısal testlere ait p-olasılık
değerlerini temsil etmektedir.

Tablo 2’deki çoklu regresyon modelinin tanısal test sonuçlarına bakıldığında; ardışık
bağımlılık, değişen varyans, ve normal dağılım testlerine ait p (olasılık) değerleri, bütün α
önem düzeylerinden (% 1, % 5 ve % 10) daha büyüktür. Dolayısıyla, kurulan çoklu regresyon
modeli için tanısal test problemlerinin söz konusu olmadığı söylenebilir.
Benzer bir biçimde FYO_2 ile EH, SGH ve SH arasındaki ilişkiyi belirlemek için Denklem
3’te ki model edilmiş ve sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹_2𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑡𝑡

(3)

Tablo 3’teki çoklu regresyon tahmin sonuçları ele alındığında, EH ve SGH değişkenlerine ait
katsayılar iktisadi yönden beklenen işarete sahip olup, EH ve SGH katsayılar istatistiki olarak
% 5 önem düzeylerinde anlamlıdır. Başka bir ifadeyle, Türkiye’de 2002-2014 döneminde
FYO_2’yi, EH ve SGH negatif yönde etkilediği ve bu etkilerin anlamlı olduğu tespit
edilmiştir. Söz konusu dönemde EH’de meydana gelen bir birimlik bir artış FYO_2’yi 1.65
birim azaltmaktadır. Benzer şekilde SGH’de meydana gelen bir birimlik bir artış FYO_2’yi
yaklaşık 0.75 birim azaltmaktadır. Bu iki sonuç EH’nin SGH ile kıyaslandığında FYO_2
üzerinde daha etkili olduğunu göstermektedir. Çalışmanın diğer bağımsız değişkeni olan SH
ile FYO_2 arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
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Tablo 3. Kişi başı günlük 2.15 $'ın altına göre fert yoksulluk oranları ile sosyal refah
harcamaları arasındaki ilişkinin Çoklu Regresyon Tahmini (2002-2014)
Değişken
Katsayı
Standart
T istatistiği
P değeri
hata
Bağımlı Değişken: FYO_2
𝐶𝐶
9.366072
0.918196
10.20051
0.0000
𝐸𝐸𝐸𝐸
-1.658165
0.608599
-2.724558
0.0234
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
-0.749879
0.307573
-2.438055
0.0375
𝑆𝑆𝑆𝑆
0.412229
1.089404
0.378399
0.7139
2

R =0.912
2

𝑅𝑅 =0.882

F istatistiği=30.923
DW=1.664

2
𝜒𝜒𝐵𝐵𝐵𝐵
(1)

2
𝜒𝜒𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
(2)

2
𝜒𝜒𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊
(1)

2.550[0.279]
0.168[0.919]

12.142[0.205]

2
2
2
Not: 𝜒𝜒𝐵𝐵𝐵𝐵
, 𝜒𝜒𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
, 𝜒𝜒𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊
sırasıyla, Breusch-Godfrey ardışık bağımlılık, Jarque-Bera normallik ve White değişen
varyans sınaması için kullanılan testlerdir. Köşeli parantez içindeki değerler, tanısal testlere ait p-olasılık
değerlerini temsil etmektedir.

Tablo 3’teki çoklu regresyon modelinin tanısal test sonuçlarına bakıldığında; ardışık
bağımlılık, değişen varyans, ve normal dağılım testlerine ait p (olasılık) değerleri, bütün α
önem düzeylerinden (% 1, % 5 ve % 10) daha büyüktür. Dolayısıyla, kurulan çoklu regresyon
modeli için tanısal test problemlerinin söz konusu olmadığı söylenebilir.
7. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, Türkiye’de 2002-2014 yılları arasında sosyal refah harcamaları ile fert
yoksulluk oranları arasındaki ilişki ve bu ilişkinin farklı boyutları çoklu regresyon modeliyle
analiz edilmiştir.
Fert yoksulluk oranının kişi başı günlük 4.3 $'ın altında olmasına göre yapılan analiz
sonuçlarına göre, EH ve SGH ile fert yoksulluk oranı arasında anlamlı ve negatif bir ilişki
olduğu, SH ile fert yoksulluk oranı arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Bu kapsamda EH’de meydana gelen bir birimlik bir artışın FYO_1’i yaklaşık
11.15 birim, SGH’nin ise yaklaşık 8.36 birim azalttığı görülmektedir.
Fert yoksulluk oranının kişi başı günlük 2.15 $'ın altında olmasına göre yapılan analiz
sonuçlarına baktığımızda da oransal olarak farklılıklar olsa da benzer sonuçların ortaya çıktığı
görülmektedir. Bu kapsamda EH’de meydana gelen bir birimlik bir artışın FYO_2’yi 1,65
birim, SGH’nin ise 0,75 azaltarak anlamlı ve negatif bir ilişki vardır. Burada da yine SH ile
FYO_2 arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
Bu kapsamda EH ve SGH harcamaları ile yoksulluk arasındaki ilişki, beklentiler
doğrultusunda anlamlı ve negatif olduğu ancak, SH ile yoksulluk arasındaki ilişkinin
beklentilere uygun olmayan şekilde anlamlı olmadığı sonucuna ulaşıldığı görülmektedir.
SH’nin anlamlı çıkmayan bu ilişkisinin nedeni olarak öncelikle seçilen değişkenlerin veri
aralığının kısa olması, 12 yıllık gibi kısa denilebilecek bir zaman dilimi içinde olması ve
yoksulluk sınırının altında olan kişilerin gerek gelir düzeylerinin düşük olmasından gerekse
sağlık duyarlılıklarının düşük olmasından sağlık hizmeti almaktan imtina edebildikleri
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söylenebilir. Ayrıca, sağlık harcamalarının oransal değeri dikkate alındığında yoksullara
ilişkin doğrudan bir harcama değil, tüm topluma yönelik yapılan sağlık harcamalarını
kapsamaktadır. Dolayısıyla yapılan sağlık harcamalarının ve politikalarının yoksulluğa ilişkin
doğrudan bir etki oluşturmadığı görülmektedir. Eğer sağlık harcamaları yoksulları doğrudan
etkileyecek şekilde etkin ve verimli sağlık politikalarıyla desteklenmiş olsaydı, sağlık
harcamalarının yoksulluk üzerinde daha etkili ve anlamlı sonuçlar verebileceği
düşünülmektedir. Sağlık hizmetlerinden faydalanamayan yoksul kişilerin sosyal güvenlik
hizmetleri ile destekli bir şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanması halinde yoksulluklarının
azalacağı analiz sonuçlarında ortaya çıkmıştır.
Yoksulluğun azaltılması için Devletin, genel olarak sosyal refah harcamalarını artırmaya
yönelik politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Analiz sonuçları dikkate alındığında eğitim
harcamalarının fert yoksulluk oranını sosyal güvenlik harcamalarına göre daha fazla etkin
olduğu, dolayısıyla eğitim harcama politikalarına birincil düzeyde daha fazla ağırlık verilmesi
gerektiği söylenebilir. Sosyal güvenlik harcamalarına ilişkin politikaların ise ikincil politikalar
olarak yoksullukla mücadele dikkate alınması gerekmektedir. Ancak burada özellikle
belirtmek gerekir ki devlet sosyal refah harcamalarını artırırken verimsiz ve kısa dönemli
harcamalar yerine yoksulluğa uzun vadede etki edebilecek verimli harcamalara yönelik
politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Bu anlamda devletin toplumda yoksulluğun
azaltılmasına ilişkin denkleştirici, telafi edici ve adil bir yaklaşımda bulunması gerekmektedir.
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Abstract
This paper studies descriptively the economic and political structure of Turkish State Theaters (TST) in the
context of cultural development. TST has been contributed to the cultural production. However, there is a
continuing debate over the public funding and employment structure of Turkish State Theaters among
politicians, popular press, and government officials. The governing right wing party of Turkey mentions
some inefficiency in the employment structure of TST to justify the privatization of TST, ignoring the
important role that they can play for cultural development. This paper discusses that funding not only state
theatres and but also private theatres by the government for cultural and economic development is very
important.
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1. Introduction
There is a continuing debate over the public funding of Turkish State Theaters among politicians, popular
press, and government officials. The topic, however, is not discussed in empirical details. Rationale for
public funding for performing arts is discussed first in Baumol and Bowen (1966). Recent studies also point
out the importance of the subject and attract the attentions of economists and politicians alike.
This paper describes the employment, performance and financing structure of State Theaters in Turkey and
compares them with some countries’ subsidized theaters. Subsidized and state theaters should not be mixed
with one another. In almost all developed nations, states subsidize theaters and there are proponents and
opponents of subsidies to theaters, (Collins and Hand, 1998; Forrest et al. 2000). However, there are State
Theaters in Turkey, which are directly owned and governed by the state; there is a direct organic link
between state and artists like directors or actors who are government employees.
This paper is investigating, along with the performance and financing system, the employment structure of
actors and directors at the State Theaters in Turkey. The State Theaters employ administrative and technical
personnel as well, like electricians, carpenters, administrative office employees, etc. Their employment
status is no different than any other employees working for any government institution. Therefore, it is not
so interesting to analyze working conditions of this type of personnel for the State Theaters. As for artists
like actors and directors, however, the situation is a lot different. Artists, since the beginning of State
Theaters and State Opera and Ballet, are attributed a lot of responsibility and duty in terms of establishing
Western culture and lifestyle especially in Ankara bureaucracy and elite first. In other words, State Theaters
have had other purposes, like some theaters in different countries, than just providing public with theatrical
services and advancing the theater as an art form. Therefore, artists claim that they are not regular and
typical government employees and should be treated differently and specially. For many years their claims
have been met and no government institution investigated and questioned their legitimacy socially,
economically, and culturally. They get paid regularly even though some of them, most times, take no part in
government production of plays and operas3 . Over the last decade, politicians from left or right, intellectuals
from different segments of society, and even the actors and directors themselves who are not working for the
State Theaters claimed that State Theaters don’t feel to answer anyone in terms of accountability and
responsibility to the public as to refer new concepts in public economics and administration. Even though
almost 97 % of the annual budget of State Theaters is funded by government, some in Turkey claim that
State Theaters feel that they have every right to use public resources, but don’t feel responsible and
accountable to the public4 . There has been a continuing debate and/or discussion among politicians,
bureaucrats, and popular press about corrupt structure of General Directorate of State Theaters. It has been
observed many times in the past that Culture Ministers accused the General Director to involve in corrupt
activities, like money laundering, giving some favors to some playwrights, directors, and actors. The General
Director of State Theaters, some bureaucratic circles and some of the popular press, in response, claim that
the Culture Minister wants to have a direct political control over State Theaters and wants to interfere
politically as to what plays should be on stage or whose plays should be on stage and wants to give his close
conservative associates a favor by establishing them in key positions in the State Theaters5. For an outsider,
all this seems strange since both the Culture Ministers and Directors of State Theaters are supposed to work
in harmony, but not in Turkey for some reasons for some time now. These show how hotly the subject has
been debated in the public sphere even though none of the discussants use any statistics to discuss the issue
systematically.
The paper is organized as follows. In the next section, the literature review is given. Section 3 gives the
structure of centrally administrated government labor market and the structure of Turkish State Theaters and
their terms of employment. Section 4 gives some descriptive statistics about performance, funding of State
Theaters, and artists working for State Theaters. Finally section 5 concludes the paper.

3 Daily newspaper Milliyet September 8 2005 addresses this issue
4 Daily newspaper Radikal September 11 2005 addresses this issue.
5 Almost all the popular newspapers in Turkey on the second week of September 2005 address this issue.
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2. Literature review
There is literature about the different models of public funding of the arts and cultural policy (Uldemolins
and Arostegui, 2013; Zimmer, and Toepler, 1996; Chartrand and McCaughey, 1989). These models
especially defines the different schemes of public funding for different art forms. In addition to these public
funding models, some scholars studied the main characteristics of work and employment of performing arts
like theater, opera, concerts and dance, (Benhamou, 2000; Caves, 2000; Haunschild, 2003 and 2004;
Faulkner and Anderson, 1987; Karhunen, 1996; Menger, 1999; Throsby, 2001). Most relevant papers to the
current paper are briefly reviewed below.
First two papers to review, Haunschild (2003) and Karhunen (1996), are about employment structure in the
performing arts, whereas other papers are about other characteristics of performing arts such as funding,
subsidies, and performances.
Haunschild (2003) analyses policies for managing human resources in a German non-profit repertory theater.
Referring Marsden’s theory of employment systems (1999), his article describes that the employment system
for German theater artists is marked by high labor mobility and contingent work arrangements, but is also
characterized by an ensemble structure providing (temporary) stability of the workforce. By studying how
employment relationships are managed in theaters and how the organizational level is linked to the field’s
labor market characteristics, Haunschild (2003) aims at contributing to the exploration of institutional
prerequisites and organizational consequences of contingent work arrangements. Eikhof and Haunschild
(2007) explains that German public theatres employ an ensemble of theatre actors; 25 to 40 in a medium- to
large-sized theatre. Ensemble actors' contracts, the collectively negotiated “Normalvertrag Buhne', run for
one year (seldom two or three) and are automatically prolonged for one year unless either the theatre
manager or the actor calls off prolongation. out of the estimated 9.000-10.000 professional actors in
Germany, only 2.345 held an ensemble contract in 2002/2003, Eikhof and Haunschild (2007).
Karhunen (1996) deals with the effects of formal training on artists’ employment situation in the 1990s. The
empirical data is based on a survey of theatre and dance artists which was done by the Arts Council of
Finland in co-operation with the Finnish Theatre Academy. The survey studied current employment status of
theatre artists as well as the effects of formal training on their employment, working conditions and salary.
The author claims that principally two questions arise in light of these survey findings: why is the occupation
of artist so tempting, and why do future artists want to have a formal training? Artists are considered to act
irrationally when choosing a career which is risky in the economic sense. However, the number of these risktakers is increasing. This fact is usually explained by two reasons. First, non-monetary benefits of the artists
(award, fame etc.) compensate for the low earnings. Second, artists overestimate their future income.
In terms of government subsidy or grant aids by central government and agencies, Evans (1999) states that
Performance Indicators (PIs) are imposed on grant-aided arts and cultural organizations in England. His
paper claims that economic and trend analysis shows that major companies have been successful in
increasing ticket prices and box office revenue, effectively exploiting audience willingness to pay ( consumer
surplus), but have not generally increased the audience or their output in terms of number of productions and
performances.
Peacock (2000) describes the method, amount and composition of public financing of the arts and heritage
services in England during the 1990s. His paper states that the presence of market failure has been widely
accepted by successive governments and their advisers, but attempts to remove it have encountered the
familiar problems of ensuring allocative and technical efficiency when production subsidies are the main
policy instrument. His paper claims that policy dilemmas are likely to arise in the performing arts, heritage
and broadcasting.
Henderson (2003) uses a model of government and the art that describes the evolution of government arts
policy in newly independent states and tests the model using the case of Singapore. He states that arts
acquire importance as a means of binding together a possibly disparate population and reinforcing a sense of
nationhood. In this sense, Turkish State Theaters as well had a mission to establish Western culture and
lifestyle in a period of forming a new nation state at the beginning of modern Republic of Turkey in the first
half of 20.century.
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3. Terms of Employment and Structure of Turkish State Theaters
Governmental theater production was parallel to the other activities of government in the beginning of the
modern republic. In the nineteen thirties, there was statism in the physical goods production: There was no
strong enough private capital accumulation for the production of goods and services. Therefore government
established many state owned enterprises (SOEs). With these SOEs and government banks, state dominated
the physical good and service production in the thirties, with centrally administrated labor market.
Government existence was not limited to only economic life. One would feel the weights of government in
every aspect of social, political, and cultural life as well. The analysis of this wide range of government
activities is outside the scope of this study.
At the beginning of the Modern Turkish Republic, the theatre was essentially the only effective non—literate
form of a mass communication vehicle in Turkey. The radio, which began transmission in 1927, used most of
its daily three-hour broadcasting time to air musical shows, taking no part in the massive re-education drive
of the new regime (Ari, 2004: 34).
The Turkish State Theatres (TST) was established in 1949. TST was one of the mission institutions in
Turkey along with Turkish State Opera and Ballet as mentioned in the introduction section. These
institutions’ main mission was to establish the Westernization policy for the bureaucracy first in Ankara.
These institutions were not under political and economic scrutiny until the governing religiously
conservative right wing party, AKP, took over the governing power in 2002. After AKP took over the
political power in Turkey, there have been strong controversies about current structure and employment
status of artist in TST. Artist who work for TST for a long time now resists the intendent policy changes,
which includes the closing down TST, that pronounced by the AKP.
State Theaters are organized on twenty-eight stages in twelve different cities (Adana, Ankara, Antalya,
Bursa, Diyarbakir, Erzurum, Istanbul, Izmir, Konya, Sivas, Trabzon, and Van). These cities vary widely in
terms of their cultural, demographic, regional, economic and social structure. The less developed cities of
Diyarbakir, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon, and Van are located in the least developed region of Turkey.
These six cities have less GDP per capita, smaller populations, lower education and social and economic
development indices than do the more developed cities. Theaters in these cities charge a lower price for both
single and discounted tickets.
Funding of TST comes from the central government, namely the Ministry of Culture and Tourism. Turkey, in
this respect, appears to resemble, for example France, whose national theatre, Comedia Francaise, is funded
to a great extent by the Ministry of Culture and Communication. However, even in France the national
theatre has other financial sources. Turkey is one of the few countries in Europe in which national
performing arts institutions are fully supported by the government. Finland and Estonia are two other
examples of this model which based its performing arts subsidies on full-time equivalent years, covering all
the costs, not just the salaries (Langerova and Seyben, 2013: 11).
Administrative powers of all state theaters are centralized in Ankara. This is where new artists and technical
staff are selected, the repertoire choice of every branch of state theaters is made, every branch’s budget is set,
the number of performances for a particular play is determined, etc. This centralization is commonly blamed
for low productivity by both the press and the artists themselves. General Director of TST was claimed to be
too strong to decide many aspects of governing a huge body of TST (Karsli, 2013). This much centralization
has been criticized (Karslı, 2013). The strong weight that the General Director had in the administrative and
artistic structure caused the TOTSİS (Union of Artists working for the State Theatres) strike in 1965 in the
TST to be ended in a change in the administrative position of artists. After the strike, all the actors were
claimed to be civil servant of Turkish Government and according to law of the day, only workers not civil
servant were allowed to set a strike. Therefore the strike was ended after making all the actors government
civil servants. Like any any other government civil servants, actors are given the lifetime jog security even if
the administration of TST was creating a structure in the TST some of the actors were getting paid regularly
without acting or working in any production of TST.
In addition to state theaters, many municipal theaters operate in small and medium size cities. These theaters
operate completely under the authority of the municipal governments. Istanbul also has City Theaters which
operate artistically under the municipal government but are funded by the Finance Department of Turkey.
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City Theaters in Istanbul represent an historic institution, having been established before the General
Directorate of State Theaters, in 1914, and are very active with more capacity in terms of both seats and
stages than the branch of State Theaters in Istanbul. Being run by the city government, City Theaters are
more subject to the political changes in Istanbul than are Istanbul branch of State Theaters in terms of the
repertoire and administrative staff.
State Theaters dominate the Turkish theater life since municipal theaters are just recently growing. In State
Theaters, if one artist, director or actor, is appointed for a city in Eastern Region, he/she is likely to use the
lobbying tool to get herself or himself either in Ankara or Istanbul to be in TV and film industry as well.
They are working for TV and film industries not illegally since current law allows them work for those
cultural industries as long as they are also taking a part in the governmental productions of plays as well.
This last part is challenged by many artists not working for the State Theaters. In several interviews with TV
producers and actors both in State Theaters and private theaters, it is observed to be a common act for an
actor in those Eastern Region cities to take official leaves several times over the course of the year to spend
time either in Istanbul or Ankara. Of course, for an actor to do this, he/she needs to be ‘close’ to the director
of that particular branch of State Theaters. This part is criticized by popular press indicating many actors and
directors officially government employees are not working as much for the government, but working for the
TV and film industries. This is also happening in Ankara and Istanbul as well. That is, actors in those cities
are not taking a part in State Theaters’ productions as much as possible, but working for the TV and film
industries. It has been observed, in the interviews, that an actor can claim that an assigned role is not really
for her/him or she/he does not like the role and can complain about the role in the administrative office and
can excuse himself or herself from that role and not to take any part in any production of State Theaters and
work for TV and film industry. The head artistic director stated, in one interview with him in August 2004,
that since they are dealing with human beings ‘it is not always easy to solve ego problems of artists every
time’. Since firing is so difficult for this type of artists, political authority is not able to end one’s
employment easily if there is a conflict between politicians and bureaucrats. All these issues confirm big
problems in State Theaters in Turkey. Actually, criticism is not centered on whether state should support
State Theaters financially or not, it is more about how state should support the State Theaters, especially
working terms and conditions of artists. Many people from different segments of society talk about
inefficiency of State Theaters in terms of employment structure. However, there is no enough research on the
topic. This paper is intended to also contribute to this area.
Municipal theaters are so easy to understand economically and administratively. These theaters are
established by local municipal authorities, and hiring and firing conditions are so easy. In this sense, these
theaters are providing the theater producers with a lot of flexibility in terms of artist labor market.
City theaters are the most difficult to understand in terms of government employment conditions. The
municipal authority can not fire the artist easily, he/she is protected by the Finance Department since he/she
gets paid by the Finance Department. So, the municipal authority gets stuck with the artists even if they
have disagreements over the many issues, not necessarily artistic every time.
Artistically, municipal
authority wants to have some effects on these theaters since they have obligations to constituency’s
preferences in terms of art and cultural policy. This dual structure of City Theaters has been creating some
problems between local authorities and artistic personnel or directors of City Theaters. For example, in both
Istanbul and Izmit, local elections changed the hand of municipal authority from one political party to
another. New mayors of both cities have announced their new understanding of cultural policy in the city
level and there was a big disagreement between municipal authorities and artistic personnel of city theaters.
In Izmit, for example, there was a big tension between the newly appointed artistic director and the old one
and some actors in the City Theaters of Izmit.
In this study, costs and benefits of working as artists like actors and directors for the State Theaters are
investigated even though City Theaters in Istanbul is similar to the Istanbul Branch of State Theaters. And
the same kinds of incentives also apply for City Theaters. Before comparing the Turkish terms of
employment in State Theaters with other countries like Germany and Finland, some information should be
given as to conditions of actors and directors in State Theaters.
In the entire history of State Theaters, no actor or director are fired, resignation or retirement is the only way
to get out of State Theaters. There is permanent employment in State Theaters even though they employ
some contingent artists for extras or small roles.
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There is a job entrance exam in the State Theaters from time to time, there is no play based auditioning in the
entire performing art industry in Turkey including movies and TV shows. This point is very important, in
fact this point is making working for State Theaters, City Theaters, and well known private theater
companies very important since these are forming the actor pool for TV and film industries in Ankara and
Istanbul. One sees no auditioning advertisements in the newspapers or anywhere in Turkey. Usually word of
mouth mechanism works in the film and TV industries. Even in private theaters audition mechanism does
not work. They have their friends or people they know before and a friend’s recommendations. And the
private theater owners are self employed and taking the lead role most of the time. Therefore, for many
actors and directors, TV or movie sets are the final goal and theaters either state or private are the actor pools
for TV or cinema. There is no well developed actors market since there is no auditioning mechanism intact
in Turkey. Therefore, there is always an incentive to work for State Theaters for young theater major
graduates. Almost all the new theater major graduates take the exam for being an artist in the State Theaters
even though exam’s legitimacy questioned several times before in the popular press because of corruption
introduced into art sector due to centralization of theater labor market in Turkey. Also, actors’ salaries (State
Theaters actors) without any ‘side payments’ were higher than teachers, judges, police officers, government
doctors, and any other civil servant in Turkey (Gürzap, 2012). At the beginning of the TST, the legal
employment status of artist were contract based workers (işçi). In the TOTSIS strike in 1965, however, the
General Directorate of TST changed the status of artists into civil servants (Memur). This operation in legal
status of artists was intended to curb the possible strikes in the future by the employees of the TST. The
results of this strike is discussed above.
Now the salaries are not as high, but the criticism is still valid that some artists are getting paid a year around
without taking any part in the productions of TST . However, the number of those type artists is getting
smaller because of public scrutiny about the TST. The following triangles describe the reasons or
backgrounds of today’s discussions about the TST.
Model of Understanding the Political Structure of Turkish State Theaters
Triangle 1
State and Politicians

Audience $

Artists

Triangle 2
State and Artists

Audience
Politicians
`
In a simple model of understanding the structure of Turkish State Theaters, and subsidy structure of different
parts of the system, the triangles above, Akdede (2011) prefer to call them theater triangles, even though the
same analysis applies to State Opera and Ballet, are of great help. The theater triangles refer to different
types of relationships among the corners (audience, artists, state, and politicians) of the triangles. The
relationship between state and artists are more like principal-agent one, state the principal and actors or
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directors the agents of the state. In the early years of modern Republic of Turkey, when there was only oneparty politics and no democracy, politics was embedded in the state; politicians were from bureaucracy
(Keyder, 1987). Triangle 1 is capturing the structure of the state theaters for the early years of the Republic.
Audience was mostly civil servants and bureaucrats in Ankara since there were only Ankara stages of State
Theaters until 1957. Artists were also considered bureaucrats since they were (are) government employees,
and were considered to be high level civil servants of modern Republic of Turkey because they were the
only ones who were establishing the Western culture and lifestyle, which was the official ideology of the
modern republic, for Ankara elite and bureaucracy. The last corner of Triangle 1 is state and politicians. As
mentioned above, state was the provider of the modern theater activity, which was financed by the budget of
central government and politicians were from bureaucracy.
No one questioned the legitimacy of
employment type of artists and magnitude of government budgets allocated to State Theaters since there was
no political opposition. In short, every part of Triangle1 is actually pointing a singleton point in the middle
of the triangle, which is dominated by the state. Therefore, there was a harmony and synchronization among
artists, state, politicians, and bureaucrats. However, no one really asked what public was thinking about this
structure even though the taxes to finance the state theaters were coming from them. The whole structure
was imposed on from top down.
Triangle 2 is describing a structure that is a lot different then Triangle 1. As is clear, politicians and
bureaucrats are not necessarily the same in this second triangle which is also referring last two decades. In
the second triangle, the relationship between state and artist and politicians is not necessarily harmonized and
smoothly moving.
In the next section, some descriptive statistics about how many actors there are, how many of them took a
part in State Theater productions, the number of plays they are in, how many times they performed in a
given years, etc. is given.
4. Some Descriptive Statistics
In Table 1. - Table 3., there are some descriptive statistics about how many actors are employment officially
and permanently in three biggest cities in Turkey, how many of them are actively taking a part in plays for
the given season, how many of them played in one, two, and three different plays for a given season, how
many times they the plays are performed, etc.
Table 1. Descriptive Statistics for Ankara for the season 2002-2003

Ankara 2002-2003

One Play/ Two Plays / Three Plays/ Nact.
Year
Year
Year

Nperm.

Number of
plays /year

Number of artists

169

265

29

45

8

Mean Number of 54.98
performance of
actors on stage

82.06

104.00

Minimum number 3
of performance of
actors on stage

25

Maximum number 125
of performance of
actors on stage

165

222

Source: Akdede, 2011.
As observed in Table 1., permanently there are 265 actors in Ankara branch of State Theaters, Nperm., only
222 of them actively are taking parts in the plays, Nact. 169 actors acted only in one play and on average
those actors are on stage 55(54.98) times for a given season. They get their monthly salaries for a year or as
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long as they are employed in State Theaters, not performance or project base salary. There are totally 29
shows put on stage by the state theaters in this season in Ankara.
Table.2. Descriptive Statistics for Istanbul for the season 2002-2003

İstanbul 2002-2003 One Play/ Tw o P l a y s / Three Plays/ Nact.
Year
Year
Year

Nperm.

Number of
plays /year

Number of artists

179

22

102

37

2

Mean Number of 35.65
performance of
actors on stage

46.32

101.5

Minimum number 2
of performance of
actors on stage

10

Maximum number 72
of performance of
actors on stage

99

141

Source: Akdede, 2011
Table 2 shows the same type of statistics as Table1 for Istanbul. Istanbul has lower number of permanent
actors, 179, than that of Ankara. Only 141 is actively involved in plays produced by the Istanbul branch of
State Theaters. Of 141, 102 acted only in one play, and average number of performance for those actors is
35.65, which lower than that of Ankara.
Table 3. Descriptive Statistics for Izmir for the season 2002-2003

Izmir 2002-2003

One Play/year Two Plays/year Nact. Nperm.

Number of plays/
year

Number of artists

46

12

10

M e a n N u m b e r o f 64.39
performances of actors
on stage

96.30

Minimum number of 29
performances of actors
on stage

78

Maximum number of 86
performances of actors
on stage

104

56

65

Source: Akdede, 2011.
In Table 3, as is seen, 46 of 65 is acting only in one play in Izmir. Average number of performance for those
actors is 64.39, which is higher than those of both Ankara and Istanbul. Istanbul is the main market for film
and TV industries, whereas Ankara has state TV and dubbings for movies. Izmir does not have a movie
industry, neither big TV stations. The differences on averages of actors’ performances can be tested by a t
test.
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It seems to be that actors in Ankara and Istanbul have less incentive to be on stage in State Theaters’
productions since there is always more alternatives to get more money and fame such as TV or movies,
It seems to be that actors in Ankara and Istanbul have less incentive to be on stage in State Theaters’
which are considered to be main arguments of a typical artists’ utility function. By working for the State
productions since there is always more alternatives to get more money and fame such as TV or movies,
Theaters, a typical artist is reducing the risk to almost zero in terms of job security and high income. More
which are considered to be main arguments of a typical artists’ utility function. By working for the State
income is amenable when working for TV and movies at the same time.
Theaters, a typical artist is reducing the risk to almost zero in terms of job security and high income. More
income is amenable when working for TV and movies at the same time.
5. Discussion and Conclusion
5. Discussion and Conclusion
In this paper, the employment conditions of actors in State Theaters are investigated. It is observed that
working for the State Theaters bear more benefits than costs to actors. It is also observed that Turkey is so
In this paper, the employment conditions of actors in State Theaters are investigated. It is observed that
different than Germany and Finland in terms of employment conditions. Centralized State Theaters’
working for the State Theaters bear more benefits than costs to actors. It is also observed that Turkey is so
productivity analysis is called for. Contingent work might be the productivity differences of different State
different than Germany and Finland in terms of employment conditions. Centralized State Theaters’
Theaters and needs to be further researched. This paper studies descriptively the political economy of
productivity analysis is called for. Contingent work might be the productivity differences of different State
Turkish State Theatres. The main fight or discussion is centered on the TST seems to come from the political
Theaters and needs to be further researched. This paper studies descriptively the political economy of
polarization between the right wing conservative governing party and secularist nationalist left (ulsualcı in
Turkish State Theatres. The main fight or discussion is centered on the TST seems to come from the political
Turkish) of Turkish political life. TST had been governed by artists that were considered to be secularist
polarization between the right wing conservative governing party and secularist nationalist left (ulsualcı in
nationalist left so many years. General Directors of State Theatres and all regional Directors were appointed
Turkish) of Turkish political life. TST had been governed by artists that were considered to be secularist
among the actors working for the TST. No other artists like dramaturges or set designers were not appointed
nationalist left so many years. General Directors of State Theatres and all regional Directors were appointed
as a General Director and/or Regional Directors. These directors, according to governing religious
among the actors working for the TST. No other artists like dramaturges or set designers were not appointed
conservative party, were considered to be representatives of secularist nationalist left of Turkey.
The
as a General Director and/or Regional Directors. These directors, according to governing religious
inefficient structure of TST that has been built over the years were in a sense scapegoat for discussions about
conservative party, were considered to be representatives of secularist nationalist left of Turkey.
The
closing down the TST by the conservative right wing party. It is true that TST was producing so many
inefficient structure of TST that has been built over the years were in a sense scapegoat for discussions about
different inefficiencies discussed in the text. However, all these discussions about the TST seems to be not
closing down the TST by the conservative right wing party. It is true that TST was producing so many
about economic inefficiencies but about intellectual political fight between conservatives and secularists.
different inefficiencies discussed in the text. However, all these discussions about the TST seems to be not
about economic inefficiencies but about intellectual political fight between conservatives and secularists.
All the political liberal right wing parties that governed Turkey for a long time like Demirel’s AP and Çiller’s
DYP, did not see any problem with Westernization policy and did not interfere with the TST. Actually
All the political liberal right wing parties that governed Turkey for a long time like Demirel’s AP and Çiller’s
Demirel’s explanations about the TOTSIS strike was more common sense than all the parties involved in the
DYP, did not see any problem with Westernization policy and did not interfere with the TST. Actually
strike. However, new religious conservative party, secularist claims, has seen so many problems with some
Demirel’s explanations about the TOTSIS strike was more common sense than all the parties involved in the
art forms. Theatre is one of them. Therefore, public resources should not be funneled in to the art form that
strike. However, new religious conservative party, secularist claims, has seen so many problems with some
the constituency of conservative party would find a sin.
art forms. Theatre is one of them. Therefore, public resources should not be funneled in to the art form that
the constituency of conservative party would find a sin.
The possible policy recommendation of this paper is that government support for theater is necessary.
Without government support, performing art sector would survive, not only in Turkey, in many countries in
The possible policy recommendation of this paper is that government support for theater is necessary.
the world. However, how the state or government support theatre is an important point. One of the policy
Without government support, performing art sector would survive, not only in Turkey, in many countries in
recommendations is that decentralizing the State Theaters or giving some autonomy to municipal theater can
the world. However, how the state or government support theatre is an important point. One of the policy
produce more responsible and productive theaters in Turkey and political economy implication of
recommendations is that decentralizing the State Theaters or giving some autonomy to municipal theater can
decentralization is also called for as a fertile research area. Central Literature Committee ( Edebi Kurul) can
produce more responsible and productive theaters in Turkey and political economy implication of
be eliminated and regional theatres can decide their own repertory.
decentralization is also called for as a fertile research area. Central Literature Committee ( Edebi Kurul) can
be eliminated and regional theatres can decide their own repertory.
It should be seriously thought about actors’ and artists’ employment type. Life time job guaranty has not
produced efficient economic and artistic output in TST. Artists should not be civil servant (memur). This type
It should be seriously thought about actors’ and artists’ employment type. Life time job guaranty has not
of employment of artists is very controversial and creating so many conflicts among artists themselves
produced efficient economic and artistic output in TST. Artists should not be civil servant (memur). This type
of employment of artists is very controversial and creating so many conflicts among artists themselves
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ABSTRACT
This study examines the public and social expenditures in Turkey to identify the trend of future
expenditure pressures. The study evaluates the social expenditures in Turkey and European Union
countries during 2006-2014 periods. In this period, Turkey has adopted legislation Law No. 5018 and
began to implement the analytical budget classification.The evaluation of the social expenditures is the
basis of functional spending classifications of the analytical budget classification.These expenditures
in Turkey have benchmarked against the European Union countries focusing on expenditure
levels,composition and status in 2008 financial crisis and its aftermath.
Key Words:Public Expenditures, Social Expenditures, Turkey
1.

Introduction

One of the cornerstones of public finances is social expenditures. Social expenditures have
significant effects on social life and the society. Social expenditures and public expenditures are
generally used interchangeably in the literature. However, it is important to recognize that they are not
the same thing. First of all, not all public expenditures are social expenditures. Second, while public
expenditures are performed only by the public sector, social expenditures can also be performed by the
non-governmental organizations (NGO’s).
Erdoğdu (2013) has identified five basic criteria to distinguish social expenditures from other
public expenditures. They are: 1) Spillover level on the community; 2) Its impact on social justice and
social inclusion; 3) Its impact on the daily life and the quality of social life; 4) Its impact level and the
magnitude of the affected people; and 5) Its impact on social welfare and economic development.
The fiscal consolidation efforts after the global financial crisis have become a significant issue
of the public expenditure in EU countries.In this context, there are two purposes of this paper. The first
one is to provide an overall assessment of social expendituresin the European Union (EU) member
countries and Turkey. The second one isto highlight the impact of the global financial crisis on social
expenditures inthe EU countries and Turkey.
The rest of the paper is organized as follows: in the next section, the social expenditures are
defined and their structure and importance are identified. In the followingsection, the social
expenditures in Europe areevaluated. In the fourth section, the social expenditures in Turkey are
examined and compared with the EU countries. Final section provided the conclusions.
2.

Social Expenditures, Its Structure and Importance

The social policy is highly various across different countries, different programs and over time
and circumstance. At least, the social policy will need to be able to allow for such variety. This variety
does not mean that social policy is free of general impacts or factors that should be described. The
candidates for such determinants contain the role of globalization, neoliberalism and the response to
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the serious crisis. There is also the role played by ideational determinants such as the human rights,
fundamental needs, reducing poverty and so on (Fine, 2014: 1).
Government real expenditure which encloses some social expenditure has become more
importantover the past years. The low level of expenditureimplies that governments ensured just
minimum services beyond the administration of justice, defence and some expenditure for
infrastructure. Defence, public education and spending for infrastructure were most likely the other
main expenditure categories in the 19th century. Public expenditure programs after the Great
Depression, the extension of government services and war preparations in a number of EU countries
explained a large part of the expenditure growth.The increasing significance of transfers and subsidies
were the result of increasing government obligations and of citizens’ entitlements in the social field.To
figure out the expenditure dynamics of social expenditure, it should consider the subcategories and
underlying policy decisions that resulted in their fast enlargement (Tanzi & Schuknecht, 2000: 32).
Erdoğdu (2013) has identified five basic criteria to distinguish social expenditures from other
public expenditures. They are:
•

Spillover level on the community;

•

Its impact on social justice and social inclusion;

•

Its impact on the daily life and the quality of social life;

•

Its impact level and the magnitude of the affected people; and

•

Its impact on social welfare and economic development.

Government expenditures can be divided into various types. The classification of the
expenditure has separated the government activities as economic, functional and institutional. General
government expenditure by the function has allocated the expenditures on the basis of the activities
which are governments support. This classification system is known as Classification of Functional
Government Expenditures (COFGE) and the system used to make international comparisons. COFGE
expenditures have been divided into ten functions. These are general public services, defence, public
order and safety, economic affairs, environmental protection, housing and community amenities,
health, recreation, culture and religion, education and social protection.
General public services expenditures consist of the executive and legislative organs, financial
and fiscal affairs, external affairs, foreign economic aid, public debt transactions, between different
levels of government. Defence expenditures include the military and civil defence, foreign military
aid. Public order and safety expenditures cover the police and fire protection services, law courts,
prisons. Economic affairs expenditures comprise the commercial and labour affairs, agriculture,
forestry, fishing and hunting, fuel and energy, mining, manufacturing and construction, transport,
communication, other industries. Housing and community amenities expenditures include the housing
and community development, water supply, street lighting. Health expenditures consist of the medical
products, appliances and equipment, outpatient and hospital services. Recreation, culture and religion
expenditures are the recreational and sporting services, cultural, broadcasting and publishing services.
Education expenditures are the pre-primary and primary education, secondary education, postsecondary non-tertiary education, tertiary education, education not definable by level, subsidiary
services to education. Social protection expenditures consist of sickness and disability, old age,
survivors, family and children, unemployment, housing (Eurostat, 2011, p. 31).
According to Erdoğdu (2010), expenditures of defence, public order and safety and health
services are essential for people to maintain their life and live safely. Social protection expenditures
have a similar effect as it takes care of the individual from risks they may encounter. Furthermore,
these expenditures have a significant function of contributing to public peace by reducing the
inequality in income distribution. On the other hand, housing and community amenities expenditures
serve to provide accommodation requirements of especially low-income people in society. Also,
environment protection expenditures services have similar characteristics. Recreation, culture and
religion expenditures are services to individual and public morale. Except for the general public
services, defence, public order and safety, economic affairs expenditures; environmental protection,
housing and community amenities, health, recreation, culture and religion, education and social
protection expenditures are accepted as “social expenditure items” since the positive externality level
they represent to society is high.
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3.

Social Expenditures in European Union

After the 2008 global financial crisis, countercyclical fiscal policies and outlays to assistance
the financial sector resulted in deterioration in the public budget. Fiscal consolidation efforts have
reversed the trend in the EU countries. (IMF, 2014: 22). Fiscal consolidation efforts in Europe relied
heavily on expenditure measures. As expenditure reductions have been continued, spending pressures
are possible to rise. These pressures come from four basic sources. First, the expenditure consolidation
measures have been of low quality, these general tend to unwind. Second, if low spending leads to
social outcomes, society could demand more spending to reach more acceptable outcomes. Third,
some countries may experience long-run spending pressures related to population ageing because of
the demographics feature. Fourth, international experience proposes that the demand for public
services can increase with growing incomes. Furthermore, in the absence of public revenue rises, the
expenditure consolidation will be needed to medium-run fiscal aims of countries (Coady & Geng,
2015: 4).
In the process of the financial crisis, youth unemployment has soared towards 60 percent in
Greece and Spain. Across the European Union, similar sharp contrasts are to be found for wage levels,
with drops in real terms over the course of the crisis in Greece, Hungary, Lithuania and Romania and
moderate increases in Belgium, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Finland, France, Germany and
Sweden. The impact of the crisis is partly a consequence of the policies accepted in response to it.
There was some fiscal stimulus, especially in the United Kingdom, into quantitative facilitating
followed by deflationary measures from 2010. The response to the crisis over the past few years,
social policy can go in different aspects, not least in response to greater need and vulnerability as
opposed to the neoliberalism, just as the Keynesian post-war boom or welfarism. The welfare regime
is a comparative social policy (Fine, 2014: 17-20).
Giddens (2014) indicated that under the impact of the crisis, assistance for the European
Union has initiated to corrode. The long-term argument is the economic discipline and fiscal
mechanism that should have been there from the beginning because of the fear of further crisis. There
is critical attention about whether European state countries cherished social model can survive in a
period of serious economic austerity. The social model should be a comprehensive and effective
welfare system. In other words, the social model can be defined as a social investment state. The
welfare system which is relevant to economic productivity should survive as more of a social
investment state. The current the European Union social model is not completely social because it
depends on an economic prosperity.
Hallaert and Queyranne (2016) have claimed that the social expenditures have continued to
increase as a share of GDP in the post-crisis fiscal consolidation period. This fiscal
consolidationhasled to some problems;
•

high social expenditures that are not always well targeted on poverty reduction;

•

a wage bill that was driven by high public employment;

•

high spending by many layers of local government.

The total general government expenditure by function in EU 28 and EU19 countries the social
protection, health, and general public services expenditures have received the highest rate
respectively.The social protection expenditure was the most important function of government
expenditure in 2014. Health and general public services expenditures followed the social protection.
When the 2008 financial crisis occurred, the governments have increased up public social
expenditure in order to sustain growth and protect their communities from the adverse effects of the
financial shocks. In the first phase of the financial crisis, social protection expenditures have played a
strong role in the expansionary response. These expenditures have diminished negative effects of the
crisis on households. One of the key point from these initial crisis responses is that social protection
expenditures can function as an automatic stabilizer. If the government had not be increased social
protection expenditures, the effect of the crisis on unemployment, households’ disposable income and
poverty rates would have been much higher after the financial crisis (Ortiz, 2014: 1-2).
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According to Coady and Geng (2015), low total public expenditure leads to comparatively low
expenditure in most functional classification. Moreover, low social protection expenditures are mainly
driven by low pension expenditures. Low social protection expenditures are partly responsible for low
social outcomes which reflect income inequality and poverty.In most advanced economies in EU,
public education expenditure has increased through decreasing school-age populations. High
education expenditures are driven by both a high wage bill and high expenditure on goods and
services.
Vandierendonck (2014) asserted that more than half of the general government expenditure by
function was allocated to the social risks and health. These expenditures in the share of the GDP have
risen with the 2008 financial crisis. Other significant expenditure fields have been general public
services and education in the EU. A higher than average expenditure shares like education or health
have not meant that the probable for savings is proportionate. The ratio could state a government
national choice in order to get the better outcomes. Mandl et al., (2008), suggested that even if the
social expenditure items account for the low share of total expenditure, they have the important effect
on the performance of the economy. Enache (2012) declared that the government authorities have
generally used the social protection public expenditures in order to encourage the income
redistribution within the community.
As the health care demand increase, its potential benefits become higher. But, those benefits
cause a significant cost. Public expenditure on health has generally risen in most EU countries over
time. Its rate in total expenditure and total government outlays has increased over the last decades.
Aftermath of the 2008 financial crisis, this rise has slowed down. But, this trend is anticipated to be
temporary. The budgetary consolidation in the whole EU countries has made health expenditure an
important issue in the policy debate on how to provide the long-run sustainability of public finances
(EC, 2015: 113).
Afonso et al., (2006) suggested that the new EU member countries reported similar total
expenditure as the old EU members. Furthermore, these countries had much higher expenditure than
other EU countries. The Baltic countries comparatively low expenditure ratio was about one-quarter
less than the central European countries.
Table 1 and Table 2 show that the government social protection expenditures in the EU-28
were equivalent to 19.5% of GDP and 40.4% of total expenditures in 2014.The government social
protection expenditures in the EU-19 were equivalent to 20.4% of GDP and 41.2% of total
expenditures in 2014. The government health expenditures in the EU-28 were equivalent to 7.2 % of
GDP and 15.0% of total expenditures. The government health expenditures in the EU-19 were
equivalent to 7.3 % of GDP and 14.8% of total expenditures.The government general public services
expenditures in the EU-28 were equivalent to 6.7 % of GDP and 13.9% of total expenditures. The
government general public services expenditures in the EU-19 were equivalent to 7.0 % of GDP and
14.3% of total expenditures.
When it separately viewed to the European Union countries, general public services
expenditure wasrespectively the highest spent by Cyprus 18.8% of GDP; Hungary 10.2% of GDP;
Greece 9.9% of GDP. The general public services expenditure was respectively the least spent by
Estonia 4.0%of GDP; Lithuania 4.6 % of GDP; Luxemburg and Romania 4.7 % of GDP.The highest
level of the defence expenditure was fulfilled by Greece 2.7% of GDP; UK 2.2% of GDP; and Estonia
1.8% of GDP. The least level of the defence expenditure was fulfilled by Luxemburg 0.3% of GDP;
Ireland 0.4% of GDP; Austria and Hungary 0.6% of GDP.
The maximum level of the public order and safety expenditure was performed by Bulgaria
2.8% of GDP; Slovakia 2.3% of GDP; Poland and Portugal 2.2 % of GDP.The minimum level of the
public order and safety expenditure wasperformed by Denmark and Luxemburg 1.0% of GDP;
Austria, Finland, and Sweden 1.3% of GDP; Malta and Ireland 1.4% of GDP.The maximum level of
the economic affairs expenditure wasmade by Austria and Hungary 7.4% of GDP; Belgium 7.0% of
GDP; and Portugal 6.9% of GDP. The minimumlevel of the economic affairs expenditure wasmade by
Cyprus 2.8% of GDP; UK 3.0% of GDP; Lithuania and Ireland 3.2% of GDP.
The maximum level of the environmental protection expenditure was made by Greece and
Malta 1.6% of GDP; Netherlands 1.5% of GDP; and Hungary 1.2% of GDP. The minimum level of
the environmental protection expenditure was made by Cyprus, Finland, and Sweden 0.3% of GDP;
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Croatia 0.4% of GDP; Denmark, Austria and Portugal 0.5% of GDP.The maximum level of the
housing and community amenities expenditure was made by Cyprus 2.2% of GDP; Bulgaria1.6% of
GDP; and France 1.4% of GDP. The minimum level of the housing and community amenities
expenditure was made by Denmark and Greece 0.2% of GDP; Lithuania and Malta 0.3% of GDP;
Germany, Estonia, Austria, and Finland 0.4% of GDP.
The maximum level of the health expenditure was made by Denmark 8.7% of GDP; Finland
8.3% of GDP; and France 8.2% of GDP. The minimum level of the health expenditure was made by
Slovakia 1.9% of GDP; Cyprus 2.7% of GDP; Latvia 3.8% of GDP.The maximum level of the
recreation, culture and religion expenditure was made by Estonia and Hungary 2.0% of GDP;
Denmark 1.8% of GDP; Slovenia and Latvia 1.7% of GDP. The minimum level of the recreation,
culture and religion expenditure was made by Greece 0.6% of GDP; Italy and the UK 0.7% of GDP;
Germany and Ireland 0.8% of GDP.
The maximum level of the education expenditure was made by Denmark 7.2% of GDP;
Sweden 6.6% of GDP; and Finland 6.4% of GDP. The minimum level of the education expenditure
was made by Romania 3.0% of GDP; Slovakia, Spain, and Bulgaria 4.1% of GDP; Ireland 4.3% of
GDP.The maximum level of the social protection expenditure was made by Finland 25.4% of GDP;
France 24.8% of GDP; and Denmark 24.5% of GDP. The minimum level of the social protection
expenditure was made by Romania 11.4% of GDP; Latvia and Lithuania 11.5% of GDP; Estonia
11.8% of GDP.
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Table 1: Total General Government Expenditure by Function in EU Countries in the 2014 (% of GDP)
Country

Gene
ral
Publi
c
Servi
ces

Defen
ce

Public
Order
and
Safety

Economi
c Affairs

Environmenta
l Protection

Housing
and
Community
Amenities

Healt
h

Recreatio
n, Culture
and
Religion

Educatio
n

Social
Protection

Total

Belgium

8.4

0.9

1.9

7.0

0.9

0.4

8.1

1.3

6.3

19.9

55.1

Bulgaria

6.3

1.4

2.8

4.9

0.7

1.6

5.5

1.5

4.1

13.4

42.1

4.8

0.7

1.7

6.1

1.1

0.9

7.7

1.2

5.2

13.2

42.6

Denmark

7.2

1.2

1.0

3.6

0.5

0.2

8.7

1.8

7.2

24.5

56.0

Germany

6.3

1.0

1.6

3.3

0.6

0.4

7.2

0.8

4.3

18.8

44.3

Estonia

4.0

1.8

1.9

4.8

0.6

0.4

5.1

2.0

5.6

11.8

38.0

Ireland

6.1

0.4

1.4

3.2

0.6

0.7

7.6

0.8

4.3

13.2

38.3

Greece

9.9

2.7

2.1

3.7

1.6

0.2

4.7

0.6

4.4

20.1

49.9

Spain

6.9

0.9

2.0

4.4

0.8

0.5

6.1

1.2

4.1

17.6

44.5

France

6.7

1.7

1.6

5.1

1.0

1.4

8.2

1.5

5.5

24.8

57.5

Croatia

8.9

1.5

2.1

6.2

0.4

0.7

6.7

1.3

4.7

15.7

48.2

Italy

8.9

1.2

1.9

4.1

1.0

0.7

7.2

0.7

4.1

21.5

51.3

Cyprus

18.8

1.4

1.7

2.8

0.3

2.2

2.7

0.9

5.8

12.2

48.7

Latvia

4.9

0.9

2.0

4.9

0.7

1.1

3.8

1.7

5.9

11.5

37.3

Lithuania

4.6

1.1

1.7

3.2

0.6

0.3

5.5

0.9

5.4

11.5

34.8

Luxemburg

4.7

0.3

1.0

4.5

1.1

0.8

5.0

1.3

5.2

18.6

42.4

Hungary

10.2

0.6

1.9

7.4

1.2

0.9

5.0

2.0

5.2

15.6

49.9

Malta

7.1

0.8

1.4

5.4

1.6

0.3

6.0

1.1

5.8

13.7

43.2

Netherlands

5.2

1.1

1.9

4.2

1.5

0.5

8.1

1.5

5.4

16.9

46.2

Austria

6.9

0.6

1.3

7.4

0.5

0.4

7.9

0.9

5.0

21.7

52.7

Poland

5.0

1.5

2.2

4.6

0.9

0.7

4.6

1.2

5.3

16.1

42.1

Portugal

8.8

1.0

2.2

6.9

0.5

0.6

6.2

0.9

6.2

18.5

51.7

Romania

4.7

0.8

2.1

5.9

0.8

1.2

4.0

1.0

3.0

11.4

34.9

Slovenia

7.5

0.9

1.6

5.7

1.0

0.9

6.6

1.7

5.9

18.0

49.8

Slovakia

5.7

0.9

2.3

4.5

0.7

0.6

1.9

0.9

4.1

20.0

41.6

Finland

8.3

1.4

1.3

4.8

0.3

0.4

8.3

1.4

6.4

25.4

58.1

Sweden

7.8

1.3

1.3

4.3

0.3

0.8

7.0

1.1

6.6

21.3

51.8

United K.

5.4

2.2

2.0

3.0

0.8

0.6

7.6

0.7

5.2

16.5

43.9

EU 28

6.7

1.3

1.8

4.2

0.8

0.7

7.2

1.0

4.9

19.5

48.2

EU 19

7.0

1.2

1.7

4.4

0.8

0.7

7.3

1.1

4.8

20.4

49.4

Czech Rep.

Source:http://ec.europa.eu/eurostat/
Table 2: Total General Government Expenditure by Function in EU Countries in the 2014 (% of Total
Expenditure)
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Country

Genera
l Public
Service
s

Defenc
e

Public
Order
and
Safety

Economic
Affairs

Environmental
Protection

Housing and
Community
Amenities

Healt
h

Recreation,
Culture and
Religion

Educatio
n

Social
Protection

Belgium

15.2

1.6

3.4

12.8

1.7

0.7

14.7

2.3

11.4

36.2

Bulgaria

14.9

3.3

6.5

11.7

1.6

3.9

13.0

3.5

9.7

31.9

Czech Rep.

11.3

1.7

4.0

14.4

2.5

2.1

18.0

2.8

12.2

31.1

Denmark

12.9

2.1

1.8

6.5

0.8

0.4

15.6

3.2

12.8

43.8

Germany

14.3

2.3

3.5

7.5

1.3

0.9

16.3

1.8

9.7

42.4

Estonia

10.5

4.7

5.1

12.6

1.6

1.2

13.5

5.2

14.7

31.0

Ireland

15.9

0.9

3.7

8.4

1.5

1.9

19.9

2.0

11.1

34.6

Greece

19.8

5.4

4.3

7.4

3.1

0.4

9.3

1.2

8.8

40.2

Spain

15.5

1.9

4.5

9.9

1.9

1.1

13.7

2.6

9.1

39.6

France

11.6

3.0

2.8

8.8

1.7

2.5

14.3

2.5

9.6

43.1

Croatia

18.5

3.0

4.3

12.8

0.9

1.5

13.9

2.8

9.8

32.5

Italy

17.4

2.4

3.7

8.1

1.9

1.3

14.0

1.4

7.9

41.8

Cyprus

38.5

3.0

3.6

5.7

0.5

4.6

5.5

1.8

11.8

25.0

Latvia

13.2

2.4

5.4

13.1

1.8

3.0

10.2

4.5

15.8

30.7

Lithuania

13.3

3.0

4.8

9.3

1.6

1.0

15.9

2.6

15.5

33.0

Luxemburg

11.0

0.7

2.4

10.5

2.6

1.8

11.9

3.0

12.2

43.9

Hungary

20.4

1.2

3.9

14.8

2.4

1.8

10.0

4.0

10.3

31.2

Malta

16.4

1.8

3.2

12.5

3.7

0.8

13.9

2.5

13.5

31.8

Netherlands

11.3

2.4

4.1

9.1

3.2

1.0

17.4

3.2

11.7

36.5

Austria

13.1

1.1

2.6

14.1

0.9

0.8

15.1

1.7

9.5

41.2

Poland

11.9

3.5

5.3

11.0

2.1

1.7

11.0

2.8

12.5

38.2

Portugal

16.9

1.9

4.3

13.3

0.9

1.2

12.1

1.7

12.0

35.7

Romania

13.4

2.4

6.0

17.1

2.2

3.3

11.5

2.7

8.6

32.7

Slovenia

15.1

1.7

3.3

11.5

2.0

1.8

13.2

3.4

11.9

36.2

Slovakia

13.6

2.2

5.4

10.8

1.7

1.5

4.5

2.2

9.9

48.1

Finland

14.3

2.4

2.3

8.3

0.4

0.7

14.3

2.5

11.0

43.8

Sweden

15.0

2.5

2.6

8.3

0.6

1.5

13.6

2.1

12.7

41.1

United K.

12.2

4.9

4.6

6.8

1.9

1.4

17.3

1.5

11.8

37.5

EU 28

13.9

2.8

3.7

8.8

1.7

1.4

15.0

2.1

10.2

40.4

EU 19

14.3

2.4

3.5

8.9

1.7

1.4

14.8

2.1

9.7

41.2

Source: http://ec.europa.eu/eurostat/
The highest level of the general public services expenditure was made by Cyprus 38.5% of total
expenditure; defence expenditure was made by the UK 4.9% of total expenditure; public order and safety
expenditure was made by Bulgaria 6.5% of total expenditure; economic affairs expenditure was made by
Romania 17.1% of total expenditure; environmental protection expenditure was made by Malta 3.7% of total
expenditure; housing and community amenities expenditure was made by Cyprus 4.6% of total expenditure;
health expenditure was made by Ireland 19.9% of total expenditure; recreation, culture and religion
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expenditure was made by Latvia 4.5% of total expenditure; education expenditure was made by Latvia
15.8% of total expenditure; social protection expenditure was made by Slovakia 48.1% of total expenditure.
The lowest level of the general public services expenditure was made by Estonia 10.5% of total
expenditure; defence expenditure was made by Luxemburg 0.7% of total expenditure; public order and
safety expenditure was made by Denmark 1.8% of total expenditure; economic affairs expenditure was made
by Cyprus 5.7% of total expenditure; environmental protection expenditure was made by Finland 0.4% of
total expenditure; housing and community amenities expenditure was made by Greece and Denmark 0.4% of
total expenditure; health expenditure was made by Slovakia 4.5% of total expenditure; recreation, culture
and religion expenditure was made by Greece 1.2% of total expenditure; education expenditure was made by
Italy 7.9% of total expenditure; social protection expenditure was made by Cyprus 25.0% of total
expenditure.
Table 3 indicates the evolution of total government expenditure by function in European Countries
28 in the period of 2006-2014. Moreover, Figure 1 explains the evolution of total government expenditure by
function in EU-28 in 2006-2014 as a cumulated %of GDP.
The ratio of the GDP of the general public service expenditure has declined only in 2014. Public
order and safety, environmental protection and housing and community amenities expenditures have
increased after the global crisis in 2009-2010, then they have remained steadily. Defense, economic affairs,
health, recreation, culture and religion, education expenditures have increased during the global crisis, and
then began to decline. Social protection expenditure has increased during the global financial crisis,
thereafter it has fluctuated.
The ratio of the total expenditure of the general public service expenditure decreased after the 2008
financial crisis in 2009-2010. Defense, public order and safety, housing and community amenities,
recreation, culture and religion and education expenditures have declined steadily during this period. Health
and social protection expenditures have increased steadily. Economic affairs expenditure increased in 2010
and then began to decline. Environmental protection expenditure has increased only 0.1 points in 2009, while
in other periods remained stable.
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Table3:Evolution of Total General Government Expenditure by Function in EU–28 in 2006–2014
% of GDP

2006

2007

2008

2009

2010

General Public Services

6.4

6.4

6.6

6.7

6.7

Defence

1.5

1.4

1.5

1.6

Public Order and Safety

1.8

1.8

1.8

Economic Affairs

4.2

4.1

Environmental Protection

0.8

Housing and Community Amenities

2011

2012

2013

2014

6.9

6.9

6.9

6.7

1.5

1.5

1.4

1.4

1.3

1.9

1.9

1.8

1.8

1.8

1.8

4.6

4.9

5.1

4.5

4.7

4.3

4.2

0.8

0.8

0.9

0.9

0.8

0.8

0.8

0.8

0.9

0.9

0.9

1.0

0.8

0.7

0.7

0.7

0.7

Health

6.6

6.5

6.7

7.4

7.3

7.1

7.1

7.2

7.2

Recreation, Culture and Religion

1.1

1.1

1.1

1.2

1.1

1.1

1.1

1.0

1.0

Education

5.0

4.9

5.0

5.3

5.3

5.1

5.0

5.0

4.9

Social Protection

17.5

17.2

17.6

19.5

19.4

19.1

19.4

19.5

19.5

TOTAL

45.6

44.9

46.5

50.3

50.0

48.6

49.0

48.6

48.2

% of Total Expenditure

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

General Public Services

14.0

14.2

14.1

13.4

13.4

14.2

14.1

14.1

13.9

Defence

3.2

3.2

3.2

3.1

3.0

3.0

2.9

2.9

2.8

Public Order and Safety

3.9

3.9

3.9

3.8

3.8

3.8

3.7

3.7

3.7

Economic Affairs

9.2

9.0

9.9

9.8

10.2

9.2

9.5

8.9

8.8

Environmental Protection

1.7

1.7

1.7

1.8

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

Housing and Community Amenities

1.9

1.9

1.9

1.9

1.7

1.5

1.5

1.4

1.4

Health

14.5

14.5

14.5

14.6

14.5

14.7

14.6

14.8

15.0

Recreation, Culture and Religion

2.3

2.4

2.4

2.3

2.3

2.2

2.1

2.1

2.1

Education

11.0

10.9

10.7

10.5

10.5

10.5

10.3

10.2

10.2

Social Protection

38.3

38.2

37.8

38.7

38.8

39.3

39.6

40.2

40.4

Source: http://ec.europa.eu/eurostat/
Table 3 andFigure 1 showedthe EUcountriesareaffectedbytheglobalcrisisand it is
observedthattheirspendingincreased in thisperiod.
Figure 1: Evolution of Total General Government Expenditure by Function in EU–28 in 2006–2014
(Cumulated % of GDP)
Source: http://ec.europa.eu/eurostat/
4.

Social Expenditures in Turkey

In the literature, there are very few studies on social expenditure in Turkey. In this part of the study,
the literature is investigated and the social expenditure is evaluated in Turkey during the 2006-2014periods.
In this period, Turkey has adopted legislation Law No. 5018 and began to implement the analytical budget
classificationsystem. Theevaluation of the social expenditures hereis based on the functional spending
classification of the analytical budget classificationsystem.
Topuz Kurt (2009), the social expenditure items are considered as the fundamental requirements of
being a social state.In the 1982 Constitution of the Republic of Turkey, Turkey is indicated as "social state of
law”. Therefore, it is expected to give an importance to social expenditure. If the general tendency of
education, health, and social security expenditures between years 2001-2009 is examined, it is seen that there
was no significant increase during the 2001-2009 period. However, when these expenditures share of GDP
analyzed as annually, the little differences were observed in Turkey
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Arısoy et al. (2010) investigated the level of social expenditure and its components in Turkey's
economy and OECD countries. He has also examined the relationship between the social expenditure
andeconomic growth for the period of 1960-2005. In Turkey's economy, the relative share of social
protection expenditure in the social expenditure is very high. Therefore, improving the education and health
spending growth will be positive in terms of promoting economic policies.
Ortiz et al. (2010) claimed that at the household perspective, the crisis is generally sensed in terms of
employment. While households are coping by compromising the fundamental expenditures, the education,
health, and social protection are under increasing threat. For example, the poorer in Turkey were likely to
experience income and welfare losses during the economic crisis.
Erdoğdu (2013) expressed that the social expenditures have revealed a fairly steady increase in the
2008-2011 period in Turkey. However, the average share of GDP social expenditure in Turkey has been
almost half of the OECD countries.
Özer and Balseven (2015), with the sense of the welfare state, social expenditure has increased after
1980 in Turkey.After 2000, social expenditure in Turkey is increasingly used as a solution to the problem of
poverty and growing inequality. However, despite the increased social expenditure, it is usual to observe
high-income inequality and poverty rates.So, social expenditure policies should be designed with the
economic policy to solve these problemsin Turkey.
Table 5 shows that the total general government expenditure by function in Turkey in
2006-2014.GDP ratio of general public services, defence, economic affairs and social protection
expenditures increased in 2009, after the global financial crisis. Just after however, these expenditures started
to fluctuate. Public order and safety expenditure rose from the 2009 level. Environmental protection
expenditure ratio has stayed at zero. Housing and community amenities expenditure increased in 2010 and
2013, it diminished in 2014.Health expenditure rose in 2009, from this date health expenditure declined.
Recreation, culture and religion expenditures have increased steadily. Education expenditures decrease in
2011, then this expenditure has increased.
The share of general public service and defence expenditures within total expenditures
decreasedduring the 2006-2014 period. Public order and safety expenditures have increased in
2009-2014.Economic affairs; housing and community amenities and health expenditures have fluctuated in
this period. Environmental protection expenditure has increased only 0.1 points in 2011, while in other
periods remained stable. Recreation, culture and religion, education expenditures have risen steadily. Social
protection expenditures have increased 4.3 points in 2009 and then social protection expenditures have
fluctuated.
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% of GDP

2015

Expenditures

25.8

Table5: Total General GovernmentExpenditurebyFunction in Turkey in 2006–2014

General
Public Services
% of GDP

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7.2

2014

Expenditures
Defence

23.5

24.2

23.9

28.2

26.8

24.2

25.5

1.2
26.0

25.7

Public Order and Safety

General Public Services

9.3

9.0

8.6

9.3

8.1

7.1

7.4

7.3

7.2

Defence

1.5

1.4

1.4

1.5

1.4

1.2

1.3

1.3

1.2

Economic Affairs

2.0
3.7

Public Order and Safety

1.4

1.5

1.5

1.7

1.7

1.7

1.9

1.9

1.9

Environmental
Protection
Economic Affairs

2.8

2.8

3.1

3.5

3.8

3.4

3.5

0.0
3.7

3.6

Environmental Protection
0.0
Housing
and Community Amenities

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.3

0.0

Housing and Community Amenities

0.5

0.6

0.4

0.4

0.6

0.4

0.4

0.5

0.3

1.2

1.3

1.4

1.6

1.5

1.4

1.1

1.2

1.2
0.6

Health
Health

1.3

Recreation,
Culture
and Religion0.4
Recreation. Culture
and Religion

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6
0.6

Education
Education

2.9

3.1

3.2

3.8

3.8

3.7

4.0

4.1
4.4

4.3

Social Protection

3.5

4.1

4.0

5.9

5.5

4.7

5.4

5.5

5.3

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Social Protection
% of Total Expenditure

5.1

%
of Total Expenditure
Expenditures

100

General Public Services
Expenditures

39.5

37.2

36.2

32.9

30.4

29.2

29.1

100.0 28.0
28.0

General Public Services

Defence

6.5

5.8

5.7

5.4

5.1

5.1

5.1

4.8

27.9

4.7

Public Order and Safety

5.9

6.1

6.2

6.1

6.4

7.2

7.3

7.3

7.5

Defence

100

100

100

100

100

100

2015 100
100

4.5

Economic Affairs

11.9

11.6

12.8

12.3

14.0

14.0

13.9

14.2

13.9

Public
Order
and Safety
Environmental
Protection

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.1

7.7
0.1

0.1

Housing and Community Amenities
Economic
Affairs

2.2

2.3

1.7

1.4

2.2

1.5

1.5

1.7
14.5

1.3

Health

5.2

5.5

5.7

5.8

5.5

5.9

4.3

4.8

4.8

1.6

1.6

1.7

1.7

1.8

2.1

2.1

2.2

2.3

Housing
Education and Community Amenities
12.5

12.6

13.4

13.3

14.1

15.4

15.7

1.2
15.9

16.9

Social Protection
Health

17.1

16.6

20.9

20.3

19.3

21.0

21.0
5.0

20.5

Environmental Protection
Recreation, Culture and Religion

14.7

Source:http://www.bumko.gov.tr/
Recreation, Culture and Religion

0.1

2.2

Education
17.2
Table 6 shows the total general government expenditure function in Turkey in 2015.
According to
this table, the share of the GDP of the public order and safety, economic affairs, health and education
Social Protection
expenditures
have increased only 0.1 points in 2015, while general public services, defence,19.8
environmental
protection, housing and community amenities recreation, culture and religion expenditures have remained
Source:http://www.bumko.gov.tr/
stable.
However, only one expenditure item declined. 0.2 basis points reduction has occurred in social
protection expenditures.
When
countries
andgeneral
Turkey
are services
compared
to total general
government
The
shareEuropean
of the totalUnion
expenditure
of the
public
expenditures
has increased
0.1 basis
expenditure
share
of
GDP
by
function
in
the
2006-2014
period,
Turkey's
social
protection
and safety
health and
points in 2015. The defence expenditures have decreased 0.2 points in 2015. Public order and
expenditures
seemhave
not as
important
as the
EU countries.
protection
in the
health
expenditures
risen
0.2 points.
Economic
affairs Social
expenditures
haveexpenditures
increased 0.6
points.
European
Union
countries
are
exactly
four
times
more
than
the
level
inTurkey.
Health
expenditures
in
Environmental protection expenditures have stayed same. Housing and community amenities, recreation,
EU
are
nearly
seven
times
the
level
of
Turkey.Also,
Turkey
is
not
giving
an
importance
to and
culture and religion expenditures have declined 0.1 points. Education expenditures have risen 0.3 points
environmental
protection
expenditure
enough.
However,
general
public
services
expenditures
are
social protection expenditures have diminished 0.7 points in 2015.
higher than EU countries.The other expenditures are nearly the same.
When European Union countries and Turkey compared to total general government
expenditure share of total expenditure by function in the 2006-2014 period, Turkey's general public
services, defence, and public order and safety expenditures have almost doubled compared to the
EU.Moreover, economic affairs and education expenditures are much more in Turkey.In the
EU,health, environmental and social protection expenditures have almost doubled compared to
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expenditures are nearly

same.
5. Conclusion
Table 6:
Total General
Government
Function inhave
Turkey
in 2015
Social
expenditures,
which
are a largeExpenditures
part of publicby
expenditures,
significanteffects
on
social life and the society. The classification of functional government expenditures system is used to
% ofinternational
GDP
make
comparisons. The purpose of this classification is to determine the cost 2015
and purpose
of various government activities. To figure out the expenditure dynamics of social expenditure, its
Expendituresshould be considered. This classification makes it possible to identify more
25.8efficient
subcategories
expenditure policies.

General Public Services

7.2

Turkey has accepted the Public Financial Management and Control Law (Law No: 5018) in
Defence
1.2
2003
andbegan to implement the analytical budget classification for all the general government
in
2006.Therefore, the analysis covers the period after 2006. In this study, the effect of 2008 global
Public Order
Safety
2.0
financial
crisis and
on the
social expenditures has been investigated in the EU member countries
and
Turkey. After the 2008 global financial crisis, countercyclical fiscal policies and outlays to support the
Economic Affairs
3.7
financial sector resulted in public budget deterioration in some of the countries. Fiscal consolidation
efforts
have reversed
this trend and helped to make expenditure more effective in countries.0.0
Environmental
Protection
The social protection expenditures have received the highest ratewithin total general
Housing and
Community
0.3
government
expenditure
by Amenities
function in EU 28 and EU19 countries. The social protection expenditure
was the most important function of government expenditure in the EU countries in 2014. The social
Health
1.3
protection expenditures acted as a buffer in the face of economic crisis. Moreover, these expenditures
helped
to ensure
the social
and to prevent the increased poverty.
Recreation,
Culture
and equity
Religion
0.6
The government social protection expenditures in the EU-28 were equivalent to 19.5% of
Education
4.4 in the
GDP
and 40.4% of total expenditures in 2014. The government social protection expenditures
EU-19 were equivalent to 20.4% of GDP and 41.2% of total expenditures in 2014. But, social
Social Protection
5.1
protection expenditures were equivalent to 5.3% of GDP and 20.5 % of total expenditures in Turkey,
in
ThisExpenditure
level is pretty low in Turkey. The lower social protection expenditures are
generally
%2014.
of Total
2015
indicated the lower pension expenditure. When compared to the EU and Turkey, it can be said that
Turkey
has a younger population. Social expenditure is generally more efficient in the EU
to ensure
Expenditures
100.0
social equality. These expenditures are given more importance in the EU countries. However, the low
social
protection
to a high
General
Public expenditures
Services reflect poor social outcomes. These poor social outcomes refer
27.9
rating of income inequality and a large poverty risk.This policy difference shows that EU countries
Defence
4.5 social
pay
more attention to social equity.In order to provide the maximum degree of benefit from
expenditures; Turkey should take the more effective pension measures and should create the more fair
Public tax.
Order and Safety
7.7
income
TheAffairs
health expenditure is located in the second place after the social protection expenditures
Economic
14.5
in EU 28 and 19. The minimum level of the health expenditure was made by Slovakia 1.9% of GDP;
Environmental
Protection
Cyprus
2.7% of GDP;
Latvia 3.8% of GDP in 2014. The level of the health expenditures is0.1
in Turkey
1.2% of GDP in 2014.This rate is very low for Turkey in which the population density is too much.To
Housing
andEU
Community
Amenities
1.2
catch
up the
average rate
of health expenditure, it is necessary to strengthen the protection
and
treatment services in Turkey. Moreover, the health investment expenditures should be increased.
Health there have been the important changes in the health care system with 5.0
Although
the health
transformation
program,
still
it
seems
not
to
be
at
the
desired
level
of
the
health
expenditures.
Recreation, Culture and Religion
2.2
The third highest expenditure is general public services expenditures in the EU.The general
Education
public
services expenditure was 6.7% of GDP in EU 28and 7.0% of GDP in EU 19.When17.2
this rate is
compared to the EU and Turkey, general public services expenditures was realized as 7.2% of GDP in
Social Protection
19.8 which
Turkey,
in 2014.Another type of social expenditures was housing and community amenities,
was more than the average level of EU 28 and EU 19.The main reason for this is considered as the
Source:http://www.bumko.gov.tr/
urban transformation program.
The defence, public order and safety expenditures rates are almost the same in the EU
Whenand
European
countries and
are compared
to total general
government
expenditure
countries
TurkeyUnion
in 2014.However,
theTurkey
economic
affairs, environmental
protection,
education
and
share
of
GDP
by
function
in
the
2006-2014
period,
Turkey's
social
protection
and
health
expenditures
seem
recreation, culture and religion expenditures were lower than the average of the EU 28 and EU
not 19.These
as important
as
the
EU
countries.
Social
protection
expenditures
in
the
European
Union
countries
expenditures are crucial for sustainable development and economic growth.The educationare
exactly
four
times
more be
than
the level
expenditures
EU are nearly
seven expenditures
times the level
expenditures should
aimed
theseinTurkey.
structuralHealth
education
issues andineducation
investment
of Turkey.Also,
Turkey
is
not
giving
an
importance
to
environmental
protection
expenditure
enough.
should be raised in Turkey.The equal opportunities in education should be ensured and should
be
However,
general
public
services
expenditures
are
higher
than
EU
countries.The
other
expenditures
given more importance at all levels of education.To improve the environmental expenditures, it shouldare
nearly
be the
firstsame.
developed an understanding of the decision makers and society about the environment.Due to
promote sustainable growth and development of the environment expenditures, it should be allocated a
greater share of the total government expenditures in environmental expenditures.Besides, in virtue of
the renewable energy and green technologies environmental investment expenditures can be increased.
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When European Union countries and Turkey compared to total general government expenditure
share of total expenditure by function in the 2006-2014 period, Turkey's general public services, defence, and
public order and safety expenditures have almost doubled compared to the EU.Moreover, economic affairs
and education expenditures are much more in Turkey.In the EU,health, environmental and social protection
expenditures have almost doubled compared to Turkey.Housing and community amenities, recreation,
culture and religion expenditures are nearly same.
5.

Conclusion

Social expenditures, which are a large part of public expenditures, have significanteffects on social
life and the society. The classification of functional government expenditures system is used to make
international comparisons. The purpose of this classification is to determine the cost and purpose of various
government activities. To figure out the expenditure dynamics of social expenditure, its subcategories should
be considered. This classification makes it possible to identify more efficient expenditure policies.
Turkey has accepted the Public Financial Management and Control Law (Law No: 5018) in 2003
andbegan to implement the analytical budget classification for all the general government in 2006.Therefore,
the analysis covers the period after 2006. In this study, the effect of 2008 global financial crisis on the social
expenditures has been investigated in the EU member countries and Turkey. After the 2008 global financial
crisis, countercyclical fiscal policies and outlays to support the financial sector resulted in public budget
deterioration in some of the countries. Fiscal consolidation efforts have reversed this trend and helped to
make expenditure more effective in countries.
The social protection expenditures have received the highest ratewithin total general government
expenditure by function in EU 28 and EU19 countries. The social protection expenditure was the most
important function of government expenditure in the EU countries in 2014. The social protection
expenditures acted as a buffer in the face of economic crisis. Moreover, these expenditures helped to ensure
the social equity and to prevent the increased poverty.
The government social protection expenditures in the EU-28 were equivalent to 19.5% of GDP and
40.4% of total expenditures in 2014. The government social protection expenditures in the EU-19 were
equivalent to 20.4% of GDP and 41.2% of total expenditures in 2014. But, social protection expenditures
were equivalent to 5.3% of GDP and 20.5 % of total expenditures in Turkey, in 2014. This level is pretty low
in Turkey. The lower social protection expenditures are generally indicated the lower pension expenditure.
When compared to the EU and Turkey, it can be said that Turkey has a younger population. Social
expenditure is generally more efficient in the EU to ensure social equality. These expenditures are given
more importance in the EU countries. However, the low social protection expenditures reflect poor social
outcomes. These poor social outcomes refer to a high rating of income inequality and a large poverty
risk.This policy difference shows that EU countries pay more attention to social equity.In order to provide
the maximum degree of benefit from social expenditures; Turkey should take the more effective pension
measures and should create the more fair income tax.
The health expenditure is located in the second place after the social protection expenditures in EU
28 and 19. The minimum level of the health expenditure was made by Slovakia 1.9% of GDP; Cyprus 2.7%
of GDP; Latvia 3.8% of GDP in 2014. The level of the health expenditures is in Turkey 1.2% of GDP in
2014.This rate is very low for Turkey in which the population density is too much.To catch up the EU
average rate of health expenditure, it is necessary to strengthen the protection and treatment services in
Turkey. Moreover, the health investment expenditures should be increased. Although there have been the
important changes in the health care system with the health transformation program, still it seems not to be at
the desired level of the health expenditures.
The third highest expenditure is general public services expenditures in the EU.The general public
services expenditure was 6.7% of GDP in EU 28and 7.0% of GDP in EU 19.When this rate is compared to
the EU and Turkey, general public services expenditures was realized as 7.2% of GDP in Turkey, in
2014.Another type of social expenditures was housing and community amenities, which was more than the
average level of EU 28 and EU 19.The main reason for this is considered as the urban transformation
program.
The defence, public order and safety expenditures rates are almost the same in the EU countries and
Turkey in 2014.However, the economic affairs, environmental protection, education and recreation, culture
and religion expenditures were lower than the average of the EU 28 and EU 19.These expenditures are
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expenditures are nearly

same.
5. Conclusion
crucial for sustainable
development
and are
economic
education
expenditures
should be aimed these
Social expenditures,
which
a large growth.The
part of public
expenditures,
have significanteffects
on
structural
education
issues
and
education
investment
expenditures
should
be
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Turkey.The
social life and the society. The classification of functional government expendituresinsystem
is usedequal
to
opportunities
in education
should The
be ensured
should
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all purpose
levels of
make international
comparisons.
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of this
classification
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education.To
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of variousimprove
government
activities. To expenditures,
figure out theitexpenditure
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expenditure,ofitsthe
decision
makers
and
society
about
the
environment.Due
to
promote
sustainable
growth
and
development
subcategories should be considered. This classification makes it possible to identify more
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should
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environmental expenditures.Besides, in virtue of the renewable energy and green technologies environmental
Turkey has accepted
the Public Financial Management and Control Law (Law No: 5018) in
investment expenditures
can be increased.
2003 andbegan to implement the analytical budget classification for all the general government in
Turkey should
more attention
to period
the socialexpenditures
due to
ongoing
full membership
process
2006.Therefore,
thegive
analysis
covers the
after 2006. In this
study,
the effect
of 2008 global
to EU.
Thus,
human
capital,
economic
development,
employment
and
welfare
may
increase
in
Turkey.Social
financial crisis on the social expenditures has been investigated in the EU member countries and
expenditures
suchthe
as 2008
the social
healthcountercyclical
education and fiscal
environmental
expenditures
are necessary
Turkey. After
globalprotection,
financial crisis,
policies and
outlays to support
the
for more
effective
reforms.
In
other
words,
Turkey
needs
structural
reforms.
financial sector resulted in public budget deterioration in some of the countries. Fiscal consolidation
efforts have reversed this trend and helped to make expenditure more effective in countries.
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ÖZET
Çalışma, kalkınma bağlamında demokratik özgürlükler, büyüme ve yolsuzluk
arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi amaçlamaktadır. Demokrasinin zayıf olduğu ekonomilerde
yüksek yolsuzluk olmasının sonucu, kayıt dışı ekonomi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
bağlamda düşük demokrasi düzeyi, yolsuzluk ve düşük büyüme ekonomik kalkınma önündeki
en önemli engellerdir. Çalışmada; Türkiye’de demokrasi (Dem) ve yolsuzluk (Cor)
endeksinin, ülkenin büyüme (G) performansı üzerindeki etkisi 1995-2015 dönemi için TodaYamamoto (1995) nedensellik testi (TY) kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar Türkiye’de
incelenen dönemde demokrasi ve yolsuzluk endeksleri arasında çift yönlü; büyümeden
yolsuzluk değişkenine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. Fakat
demokrasi endeksi ile büyüme arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Büyüme, Demokratik Özgürlükler, Yolsuzluk.
THE RELATIONSHIP BETWEEN DEVELOPMENT, CORRUPTION AND
DEMOCRACY
ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the relationship between growth, corruption
and democratic freedoms within the context of development. Low democracy level,
corruption and low growth rate are most important obstacles to economic development. This
study analyzes the effects of democracy (Dem) and corruption (Cor) indices on the growth
(G) performance of Turkey for the 1995-2015 period by employing Toda-Yamamoto (1995)
causality test (TY). Results of the study indicated a bilateral causality relationship between
the democracy and corruption index and one-way causality relationship from growth to
corruption. Whereas no causality was found between the democracy index and growth
Key Words: Development, Growth, Democratic Freedoms, Corruption
1.GİRİŞ
Ekonomik büyüme kavramı, bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplamının artması
anlamında kullanılmaktadır. Ekonomik kalkınma kavramı ise, ekonomik büyümeyi
gerçekleştirme hedefinin yanı sıra bireylerin sosyal, kültürel ve siyasal yaşam kalitesinin
artırılmasını hedeflemektedir. Zaman içinde kapsamı gelişen kalkınma kavramının hala en
temel hedeflerinden birisi sürdürülebilir iktisadi büyümeyi yakalamaktır. Sürdürülebilir
büyüme hedefine ulaşabilmek için ise, ekonomik aktörlerin hem kamu hem de özel sektörde
üretime dönüşecek yatırım yapmaları gerekmektedir. Devlet etkin bir vergileme yaparak
gelirini artıramıyorsa, yatırım harcamalarını finanse etmek için borçlanmaya başvurmak
zorunda kalır. Dış kaynakla finanse edilen yatırımlar etkin ve verimli şekilde üretim artışı
1
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yaratmadığında ve devlet borcu belirli bir eşik değerini aştığında; yatırım harcamaları için
kullanılacak gelirin bir kısmı borç ödemeleri için kullanılmaya başlanır. Bu durumda kamu
kurumları; yatırımlarını ve almış olduğu dış kaynakların faiz ödemelerini finanse etmek için
daha fazla borç arayışına girer. Böyle bir durum devletin borç eşiğinin sürekli olarak
yükselmesine sebep olarak ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmasını engeller.
Liberal ekonomilerde ekonomik kalkınmayı gerçekleştirecek bir iktisadi büyümenin
lokomotifi özel sektördür. Ancak, özel sektörün, yatırım harcaması yapması için de devlete ve
piyasaların işleyişine güven duyması ve servetinin korunduğunu bilmesi gerekmektedir. Eğer,
devlet bu güveni veremiyorsa, özel sektördeki girişimciler yatırım yapmamayı ya da
faaliyetlerine yoğunlukla kayıt dışı şekilde devam etmeyi tercih ederler. Ülkedeki ekonomik
üretimin önemli bir kısmının kayıt dışı kalması ise, ülke içinde üretilen ekonomik değerden
devletin doğrudan vergileme yapamamasına neden olmaktadır. Devlet, üretimden alamadığı
doğrudan vergiyi, bu durumda tüketim üzerinden toplamak zorunda kalmaktadır. Devletin
gelirini bu şekilde dolaylı yoldan toplamaya çalışması ise toplumdaki gelir dağılımı
adaletsizliğini ortaya çıkaran en temel sebeplerden biridir. Bu nedenle, vergilemenin etkinliği
kapasitesi ve türü, bir ülkenin ekonomik kalkınmışlığı ile sosyal kalkınmışlığı arasındaki
korelasyonu sağlaması açısından hayati bir önem taşımaktadır. Kalkınma, demokrasi ve
yolsuzluk kavramlarının birbiriyle olan ilişkisini ortaya koymaya çalışan bu araştırma;
kalkınma düzeyi yüksek olan toplumlarda daha fazla demokratik özgürlüklerin, vergi
adaletinin ve daha az kayıt dışı ekonominin ve yolsuzluğun olmasının bir tesadüf olmadığı
iddiasına dayanmaktadır.
Azgelişmişliği sadece düşük üretim düzeyi ile açıklamaya çalışan kavramlar zamanla
yerini yapısal analizlere bırakmıştır. Yapısal analizlerin birçoğu da kurumların etkin işleyişi
üzerine yoğunlaşmıştır. Devlet ile vatandaş arasındaki etkileşimin etkin bir piyasa
mekanizması içinde şeffaf ve güvenilir olmasının güvencesi ise özgürlüklerin korunduğu
demokratik hukuk sistemleri sayesinde olmuştur. Tarihte de ilk demokrasi mücadelesi
iktidarların keyfi vergi koymalarına tepki olarak başlamıştır. Mutlak iktidarın vergilendirme
gücünün sınırlandırılarak hukuk düzenine bağlanması, anayasal demokratik sistemin
kurulması yönünde atılmış ilk adım niteliğindedir (Öncel, Çağan ve Kumrulu, 2002:7).
Demokratik hukuk devleti ilkesi kişilere, devlete karşı hukukî güvence vermektedir. Hukuk
devletlerinde vergi kanunları, devleti temel hak ve özgürlükleri zedelememe yükümlülüğü
altına sokmaktadır. Ancak, böylesi bir hukuki yapı içerisinde devlet, girişimci ve hane halkı
olarak sınıflandırılan iktisadi aktörlerin, etkin ve verimli çalışmasını sağlayabilecektir. Bu
nedenle, iktisadi bir kavram olan kalkınma ile sosyal bir kavram olan demokrasi arasındaki
ilişkinin niteliğinde vergi adaleti döngüsü önemli bir rol oynamaktadır.
Kalkınma, aynı zamanda, bireylere ve topluma sunulan ekonomik ve sosyal alandaki
seçeneklerin arttırılmasını içerir. Özgürlükler, bu bağlamda, toplumda bireylerin tercihleri ve
isteklerine göre seçim yapabilecekleri çeşitli alternatiflerin var olması olarak tanımlanabilir.
Sen (1996) çalışmasında, demokratik düzenlemeler biçimindeki siyasal özgürlüğün, iktisadi
özgürlüğü (özellikle aşırı açlıktan korunma hakkı) ve yaşama hakkını (açlık nedeniyle
ölümlere karşı) korumaya yardımcı olduğunu belirtmektedir. Özgürlüğün araçsal rolleri;
iktisadi, siyasi özgürlük fırsatları, şeffaflık ve koruyucu güvenlik uygulamaları gibi birbiriyle
bağlantılı çeşitli bileşenleri içermektedir. Kalkınma süreci, bu bağlantılardan önemli ölçüde
etkilenir.
Düşük demokrasi, yolsuzluk ve düşük büyüme ekonomik kalkınma önündeki en
önemli engellerden birkaçı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple, ülkelerin demokrasi
gelişimi ve yolsuzluk ile mücadeledeki başarısının toplumsal avantajlarının yanı sıra,
2
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sürdürülebilir ekonomik büyümeyi yakalama konusundaki etkisinin de detaylı bir biçimde
irdelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada amaçlanan; 1995-2015 dönemi için Türkiye’de
demokrasi (Dem) ve yolsuzluk (Cor) endeksinin, ülkenin büyüme (G) performansı üzerindeki
etkisini, Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi (TY) kullanılarak analiz etmektir. Bu
çerçevede ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümde; çalışmanın kuramsal altyapısı ve literatür
özeti sunulmuş, beşinci bölümde; nedensellik analizi yapılmış ve altıncı bölümde; sonuç ve
önerilerle çalışma tamamlanmıştır.
2.EKONOMİK KALKINMA VE DEMOKRASİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ekonomik kalkınma ile demokrasi ilişkisini ele alan akademik çalışmalara
bakıldığında iki farklı bakış açısının hâkim olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi, liberal
demokrasinin ekonomik kalkınma için ön koşul olduğunu kabul eden Ghali vd. (2003) ve
Bardhan’ın (2004) çalışmalarıdır. Liberal değerlerin ekonomik gelişmenin temel kurumu olan
mülkiyet özgürlüğünü garanti altına alan kurumsal çerçeveyi ve süreci oluşturması sebebiyle,
demokrasinin, ekonomik kalkınmanın ön koşulu olarak kabul edilmesi gerektiğini
belirtmektedirler. Çünkü ifade ve örgütlenme özgürlüğü, çok partili seçimler, insan haklarının
korunması ve erkler ayrımının varlığı gibi kavramlar liberal demokrasi ile içselleşmektedir.
Doğan (2005) çalışmasında, demokrasilerin kısa dönemde istikrarlı büyüme, yatırım ve
tüketim olanağı sağlamaları ve yaşam açısından daha az riskli olmaları nedeniyle ekonomik
gelişmeyi olumlu biçimde etkilemekte olduğunu belirtmektedir. Ayrıca demokrasinin varlığı;
ekonomik krizlere karşı ülkelerin daha dayanaklı ve sağlıklı kurumlara sahip olmalarını
sağlamaktadır. Demokratik yönetilen ülkelerin hukuk devleti olma olasılıklarının daha yüksek
olması ve özel mülkiyet haklarını korumaya ilişkin etkinlikleri nedeniyle de demokrasilerin
ekonomik gelişmeyi olumlu olarak etkilediği belirtilmektedir (Karakayalı ve Yanıkkaya,
2005). Demokratik yönetim sistemleri ile uzun dönem ekonomik performans arasındaki
ilişkiyi araştıran Persson (2004:4) çalışmasında, demokratik yönetim biçimlerinin uzun
dönem ekonomik performansı özendiren sosyal altyapının oluşmasına, önemli ama farklılaşan
düzeyde katkıları olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Weber (2008), modern demokrasinin ancak kapitalist endüstrileşme ile birlikte
gerçekleşeceği tezini, sürekli bir demokrasi geleneğinden yoksun ülkelerin çoğunun
ekonomik kalkınması düşük az gelişmiş ülkeler arasında olmasıyla savunmaktadır. Bu görüş,
dünyanın en zengin ülkelerinin aynı zamanda dünyanın en demokratik ülkeleri olmasını,
ekonomik kalkınma ile demokrasi arasındaki ilişkiye kanıt olarak göstermektedir. Benzer
şekilde Lipset (1959) de ülkeler ekonomik olarak geliştikçe toplumların liberal demokratik
yönetişimi sürdürecek yetenek ve güçlerinin geliştiğini iddia etmektedir. Bu iddiaları
destekler biçimde; Przeworski ve Limongi tarafından 1993 yılında yapılan bir araştırma 19501990 arasındaki tüm devletleri incelemiş ve kişi başına geliri 1500 doların altında olan
demokratik ülkelerde rejimin yaşama ümidinin ortalama sekiz yıl olduğunu ortaya
koymuşlardır. Kişi başına geliri 1500-3000 dolar olan demokratik ülkelerde ise rejimin yaşam
süresi ortalama onsekiz yıla çıkmıştır. Kişi başına geliri 6000 doların üstünde olan ülkelerde
ise, demokratik rejimin yok olma riski 1/500’e inmiş; 9000 doların üstündeki ülkelerde ise
demokratik rejimin yaşam süresi 736 yıl olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada, düşük
ekonomik kalkınma düzeyine sahip 69 ülkeden 39’unun demokratik rejimi sürdürmeyi
başaramadığı görülmektedir (Przeworski ve Limongi, 1993; 1997; Zakaria, 2007).
Ekonomik kalkınma ile demokrasi ilişkisini ele alan ikinci yaklaşım ise demokrasinin
ekonomik kalkınmayı sağlayan temel bir unsur olmadığını iddia etmektedir. Bu yaklaşımı
savunanlardan biri olarak Chang (2003), sanayileşmiş ülkelerde ekonomik kalkınma
gerçekleşse bile genel oy hakkı gibi uygulamaların biçimsel (formel) demokrasiler içinde çok
geç ve uzun süren mücadeleler sonucunda gerçekleştiğine dikkat çekmektedir. Chang,
3
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biçimsel (formel) demokrasinin yerleşmesi açısından günümüzün sanayileşmiş ülkelerinin
erken dönemleriyle karşılaştırıldığında, bugünün kalkınmakta olan ülkelerinin daha iyi bir
durumda olduklarını iddia etmektedir. Günümüzün sanayileşmiş ülkelerinin hiçbirinde, kişi
başına milli gelir 2000 doların altında iken genel oy hakkı tanınmamıştır. Ancak, bugünün
kalkınmakta olan ülkelerinin büyük çoğunluğu, kişi başına milli gelirleri 2000 doların altında
iken genel oy hakkını vatandaşlarına tanımışlardır. Buradan hareketle Chang,
demokratikleşmenin ekonomik kalkınmayı sağlayan temel bir unsur olmadığını ileri
sürmektedir (Chang, 2003). Bir toplumda siyasal istikrarın varlığı, girişimcilerin geleceği
tahmin edebilme yeteneklerinin gelişmesine, dolayısıyla da daha uzun vadeli ve kalıcı iktisadi
faaliyetlere yönelmelerine yol açar ki, bu da kalkınma için siyasal istikrarın zorunluluğunu
doğurmaktadır. Buradan hareketle de demokrasi-kalkınma ilişkisinin pozitif niteliği siyasal
istikrarın sağlanabileceği tek yönetim sistemi demokrasi olmadığından evrensel geçerliliğe
sahip değildir (İnsel, 1991). İnsel ve Chang’ın iddialarını destekleyen bir başka çalışma da
Adejumobi’niye aittir. Adejumobi, bir ülkedeki ekonomik kalkınmanın zorunlu biçimde
politik rejimin karekterince belirlenemeyeceğini savunur. Adejumobi’nin başını çektiği bu
görüşe göre, ekonomik gelişmeyi belirleyen politik rejimin niteliği değil, devletin doğasıdır.
Eğer devlet gelişmeci bir doğaya sahipse, kalkınmaya öncelik veren ulusal bir devlettir. Böyle
bir devletin ise görece özerkliğe sahip olması, yani ekonomi politikalarını etkin bir biçimde
uygulama ve yönlendirme kapasitesi olması, ancak güçlü bir bürokrasi ile mümkün
olmaktadır. Güçlü bürokrasiye sahip ülkelerde sanayileşmenin, dolayısıyla ekonomik
kalkınmanın hızlandığı görülmektedir (Adejumobi, 2000; Boschini 2005: 1).
Işık’ın (2009) çalışmasında da detaylı analiz edildiği üzere, demokrasi kültürü ile vergi
ahlakı arasında çok önemli korelasyon vardır. Yapılan çalışmalar İsviçre’de doğrudan
demokrasinin vergi ahlakı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir. Sadece İsviçre’de
değil, Belçika ve İspanya’daki demokrasi ve davranışların da vergi ahlakı üzerinde tutarlı bir
pozitif etkisinin olduğu saptanmıştır. Anayasal (yasal sisteme güven) ve mevcut politikekonomik düzene duyulan güven, vergisini ödeyen bir toplum yani vergi ahlakı ile
sonuçlanabilir (Nerre, 2001). Bu durumda devlet kurumları yatırım harcamaları yapabilmek
için gerekli finansmanı iç ve dış borç yoluyla sağlamak yerine vergi kaynaklarından sağlar.
Kamu kurumlarının yatırım harcamalarını kendi kaynakları ile finanse edebilmesi
sürdürülebilir büyüme hedefine ulaşılabilmesi için en önemli gerek koşullardan birisi olarak
görülmektedir.
3. DEMOKRASİ VE YOLSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Demokrasi düzeyinin gelişmiş olması veya olmamasının yolsuzluğu azaltma üzerinde
etkisini ölçen ampirik çalışmalar çelişkili sonuçlar göstermiştir. Fisman ve Gatti (2002)
çalışmalarında demokratik haklarla elde edilen sivil hakların yolsuzluğu azalttığı yönünde bir
bulgu elde edememişlerdir. Goel ve Nelson (2005) demokrasiyle verilen sivil haklar arttıkça
yolsuzluğun azaldığını; Chowdhury (2004) ve Vanhansen (1992) demokrasi indeksi arttıkça
yolsuzluğun azaldığını bulmuştur. Mohtadi ve Roe (2003) ise teorik olarak demokrasi ile
yolsuzluk arasında ters U şeklinde bir ilişki olabileceğini savunmuşlardır. Şöyle ki merkezi
otokratik rejimden demokrasiye ilk geçiş aşamasında merkezileşmiş yolsuzluk şebekesinin
çökmesi yolsuzluğun tüm tabana yayılmasına ve yolsuzluğun artmasına yol açabilir. Mohtadi
ve Roe (2003) çalışmalarında özel sektördeki yatırımcıların davranışlarını modellemişlerdir.
Firmalar ya üretken yatırım yapmak için yatırım yapacaklar ya da yolsuzlukla kolay kar elde
edebileceği alanlara yöneleceklerdir. Genç demokrasilerde denetim mekanizmalarının ve
şeffaflığın zayıf olması yolsuzluk yolu ile kamu kurumlarından kolay para kazanılmasını
sağlar. Bu dönemde girişimciler üretime yatırıma yapmaktansa yolsuzluklar yolu ile yüksek
karlı işler yapmayı tercih eder. Bu durumda demokrasi ile yolsuzluk artar. Fakat demokrasiler
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olgunlaştıkça şeffaflık, kurumsallaşma, denetim ve hesap verebilirlik artar. Bu durumda
yolsuzluk yapan girişimcilerin yakalanma ve cezalandırma olasılığının artması yolsuzluk
aktivitelerini azaltır. Sonuçta teorik olarak beklenen ters U eğrisi gibi erken demokrasilerde
yolsuzluğun artması; olgunlaşan demokrasilerde yolsuzluğun gerilemesidir. Mohtadi ve Roe
(2003) Endonezya ve Tayland için yaptıkları ampirik çalışmaların bulguları ile de ters U
eğrisi hipotezini desteklemişlerdir.
Rock (2007) çalışmasında 1996 yılından 2003 yılına kadar birçok gelişen ve gelişmiş
ülkeyi kapsayan panel veri çalışmasında ters U hipotezini destekleyen sonuca ulaşmıştır.
Örneklemde yolsuzluk ile demokrasinin sağlamlığı arasındaki ilişkinin göreli olarak
demokrasinin erken yıllarında (4 ile 15 yılları arasında) gerçekleştiği bulunmuştur.
4. BÜYÜME VE YOLSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİ
North (1990) çalışmasında da belirttiği üzere kurumların etkin ve verimli çalışması
ekonomik gelişmelerinde önemli etkiye sahiptir. Etkin, hızlı çalışan bir yargı sistemi ve
mülkiyet haklarının korunması, ekonomik aktörler açısından belirsizliğin azaltılmasında
oldukça önemlidir. Yapısal analizlerin birçoğu da kurumların etkin işleyişi üzerine
yoğunlaşmıştır. Acemoğlu ve Robinson (2012) çalışmalarında, ülkeler arasındaki kalkınma
düzeyindeki farklılıkların en temel sebebinin, bu ülkelerdeki kurumların farklılığı olduğunu
belirtmişlerdir. Yolsuzluk yolu ile fayda elde etmenin yaygın olduğu durumlarda kamu
çalışanlarının da faydacı davranma ve görevini kötüye kullanma ihtimali artar. Bu durumda
kişilerin kazancı artarken sosyal refah düşer. Çünkü etkin ve verimli projeler yerine kişilerin
faydasını maksimize eden yatırımlar gerçekleşir ve büyüme bu durumdan olumsuz etkilenir
(Svensson, 2005).
Diğer taraftan bazı çalışmalar ise yolsuzluğun devletin piyasa başarısızlıklarını
çözdüğü ve özel sektör yatırımlarını hızlandırdığı ve rüşvetin çalışanları daha da etkin olmaya
zorladığı savı ile büyümeyi olumlu etkilediğini savunmaktadır (Leff,1964; Huntington,1968).
Drury, Krieckhaus ve Lusztig (2006) demokrasi, yolsuzluk ve büyüme arasındaki
ilişkiyi 100’den fazla ülke datasını kullanarak analiz etmişlerdir. 1982-97 dönemini kapsayan
ampirik çalışmanın sonuçları demokrasilerde yolsuzluk değişkeninin büyüme üzerinde önemli
bir etkisi bulunmamıştır. Çünkü politikacılar tekrar seçilmelerini engelleyecek herhangi bir
yolsuzluk skandalı ile karşı karşıya kalmak istemezler. Fakat çalışmanın elde ettiği önemli bir
diğer bulgu ise demokratik olmayan rejimleri büyümesini olumsuz etkileyen en önemli
değişkenlerden biri yolsuzluk olmaktadır. Burada daha önce belirtildiği gibi hesap verebilirlik
ve şeffaflık kavramlarının zayıf olması güven temeline dayalı piyasa yapısını işlemez hale
getirmekte ve piyasa başarısızlıklarına sebep olmaktadır.
5. EKONOMETRİK ANALİZ
5.1. Veri seti
Kalkınma kavramı, milli gelir artışının yanı sıra sosyal ve kurumlardaki değişimleri de
kapsaması sebebiyle ölçülmesi oldukça zordur. Kalkınmışlık düzeyini ölçmede en çok
kullanılan iktisadi değişkenler; milli gelirdeki büyüme, kişi başına milli gelir ve gelir dağılımı
adaletini gösteren Gini katsayısı ve yoksulluk endeksidir. Kullanılan iktisadi değişkenlere
ilave olarak, eğitim (okur yazarlık, okullaşma, eğitim alma süresi vb.) ve sağlık (doktor başına
düşen hasta sayısı, hastane sayısı, doğumda beklenen ömür, bağımlılık oranı vb.) alanındaki
birçok kriterler de bir ülkenin kalkınma düzeyini ölçmede kullanılmış ve İnsani Gelişme
İndeksi (HDI) gibi çeşitli indekslerle karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Bu çalışmada
kalkınma kavramının en dar tanımı büyüme kavramı temel alınarak Türkiye’de demokrasi
(Dem) ve yolsuzluk (Cor) endeksinin, ülkenin büyüme (G) performansı üzerindeki etkisi
1995-2015 dönemi için analiz edilmiştir. Demokrasi endeksi (democracy index) veri seti
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Center
of
Systemic
Peace
kurumunun
web
sitesinden
(http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html), yolsuzluk endeksi (freedom from corruption)
Heritage web sitesinden (http://www.heritage.org/index/explore) ve büyüme (GDP growth
annua %) verisi Dünya bankasından (www.worlbank.org) temin edilmiştir. Demokrasi endeks
değeri 0 ile 10 arası değer almakta, 0-4 arası Otoriter Rejim, 4.01-6 arası Karma Rejim, 6.018 arası Kusurlu Rejim ve 8.01-10 arası ise Tam Demokratik Rejim yönetimlerini işaret
etmektedir. Yolsuzlukla mücadele endeks 0 ile 100 arasında değer almakta olup değerin
artması ülkenin yolsuzluk ile mücadelede başarılı olduğunu göstermektedir.
5.2. Model
Çalışmada demokrasi ve yolsuzluk endekslerinin büyüme üzerindeki etkisini
irdeleyebilmek için Tavares ve Wacziarg (2001) izlenerek aşağıdaki model tahmin edilmiştir:
5.3. Yöntem

(1)

𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 + 𝛼𝛼2 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝜇𝜇𝑡𝑡

Serilerin durağanlığı; Augmented Dickey Fuller (ADF) (1979), Phillips-Peron (PP)
(1988) ve Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) (1992) birim kök testleri ile, seriler
arasındaki etkileşimin varlığı Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testiyle tahmin edilmiştir.
5.4. Birim Kök Testi
Bir serinin durağan olması yani birim kök içermemesi serinin ortalaması ile
varyansının zaman içerisinde değişmemesi ve iki dönem arasındaki ortak varyansın
hesaplandığı döneme değil de yalnızca iki dönem arasındaki uzaklığa bağlı olması durumudur
(Gujarati ve Porter, 2012: 740). Kısacası durağan olmayan bir serinin ya ortalaması ya
varyansı ya da ikisi birlikte zamanla değişebilir. Durağan olmayan serilerin davranışları takip
eden dönemler için tahmin etmek güçleşir. Bu sebeple uygulamalı çalışmaların birinci ve en
temel aşaması olan birim kök testi analizi önemli hale gelmektedir. Çalışmada değişkenlerin
durağanlık analizi sırası ile ADF, PP ve KPSS testleri kullanarak analiz edilmiştir. ADF ve PP
birim kök testlerinin boş hipotezi “seri durağan değildir” şeklinde iken, KPSS testinin ise boş
hipotezi “seri durağandır” biçiminde olup, diğer testlerin bir sağlaması niteliğindedir. Bu üç
test analizin sonuçlarının doğru ve sağlam yorumlanabilmesi için birlikte kullanılmıştır.
Tablo 1: Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) ve Kwiatkowski-Phillips-

Schmidt-Shin (KPSS) Birim Kök Test Sonuçları

Değişkenler

ADF Testi

G
Dem
Cor
ΔDem
ΔCor

-4.23[0]***
-1.08[0]
-2.86[0]
-4.34[0]***
-4.95[0]***

Kritik
Değer %1
-3.8
-3.8
-3.8
-3.83
-3.83

PP Testi
-4.23[1]***
-1.08[0]
-2.92[2]
-4.34[0]***
-4.98[2]***

Kritik
Değer %1
-3.8
-3.8
-3.8
-3.83
-3.83

KPSS Testi
0.06[0]***
0.41[0]
0.63[2]
0.16[0]***
0.18[5]***

Kritik
Değer %1
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73

Not: Δ sembolü, değişkenlerin birinci farkının alındığını belirtir. [ ] içindeki değerler; ADF testi için Akaike bilgi ölçütüne
(Akaike Information Criteriion: AIC) göre belirlenmiş optimal gecikme uzunluğunu, PP ve KPSS testi için Newey-West
ölçütü kullanılarak tespit edilmiş band genişliğini gösterir. Test biçimi olarak, sabit terimli regresyon denklemi kullanılmıştır.
(***), %1 anlamlılık düzeylerini temsil etmektedir.

Tablo 1’de görüldüğü üzere ADF testi sonuçlarına göre %1 anlamlılık düzeyinde Dem
ve Cor serileri düzey değerde durağan değil iken, g serisi düzeyde durağan çıkmıştır. Söz
konusu serilerin birinci farkları alındığında durağan olduğu gözlemlenmiştir. Yani, Dem ve
Cor serilerinin I(1); g serisinin ise I(0) olduğu görülmüştür. Tablo 1’de izleneceği üzere PP
testi ve KPSS testi sonuçları ADF testi sonuçlarını destekler niteliktedir. Bu durum
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Türkiye’de büyüme, demokrasi ve yolsuzluk ile mücadele verilerinde önemli değişimlerin
olduğunu göstermektedir.
5.5. Toda- Yamamoto (1995) Nedensellik Testi
Türkiye’nin büyüme oranları ile demokrasi ve yolsuzluk endeksi arasındaki
nedensellik ilişkisinin dayanıklı (robust) sonuçlar üretebilmesi için çalışmada TodaYamamoto (1995) nedensellik testi (TY) tercih edilmiştir. TY yönteminde seriler durağanlık
ve eşbütünleşme gibi bilgilere gerek kalmaksızın analize dâhil edilebilmekte ve bu durum
bilgi ve gözlem kaybını azaltabilmektedir (Göçer ve Akın, 2016). Serilerin bazılarının I(1),
bazılarının I(0) olması durumu, hali hazırda yolsuzluk endeks verilerinin kısıtlı bir zaman
dilimini içermesi ve düzeyde durağan olmayan serilerin bilgi kaybına uğraması riski
sebebiyle; çalışmamızda serilerin düzey değerleri ile çalışmaya imkan sağlayan TY
nedensellik testi yöntemi tercih edilmiştir.
TY yönteminin ilk aşaması olarak VAR modelinde uygun gecikme uzunluğu (k)
tespit edilir. İkinci aşamada, k gecikmeye, en yüksek bütünleşme derecesine sahip
değişkenin bütünleşme seviyesi (dmax) ilave edilmektedir. Üçüncü aşamada, (k+dmax)
gecikme için serilerin düzey değerleriyle VAR modeli tahmin edilmektedir. Bu aşamada
tahmin edilecek olan üç değişkenli VAR modeli aşağıdaki gibidir:
𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + ∑ 𝛼𝛼1𝑖𝑖 𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑ 𝛼𝛼2𝑖𝑖 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑ 𝛼𝛼3𝑖𝑖 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑡𝑡

(2)

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽1𝑖𝑖 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑ 𝛽𝛽2𝑖𝑖 𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑ 𝛽𝛽3𝑖𝑖 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑡𝑡

(3)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 = 𝜗𝜗0 + ∑ 𝜗𝜗1𝑖𝑖 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑ 𝜗𝜗2𝑖𝑖 𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑ 𝜗𝜗3𝑖𝑖 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑡𝑡

(4)

𝑖𝑖=1
𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1

Son aşamada ise; 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ’tan gelen katsayılara kısıtlar konur ve MWALD testi ile bu
kısıtların anlamlılığı sınanır.
Bu çalışmada, TY testini uygulamak için önce serilerin düzey değerleriyle bir VAR
modeli tahmin edilmiş ve buradan optimum gecikme uzunluğu ardışık değiştirilmiş LR testi
kriterlerine göre 3 olarak belirlenmiştir. Bu gecikme uzunluğuna sahip VAR modelinde
otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının olmadığı görülmüştür. Bu çalışmada serilerin en
büyük bütünleşme derecesi (dmax) 1 olduğu için (yani seriler en fazla I(1) olduğu için),
k+dmax=3+1=4 gecikmeli regresyon modelleri tahmin edilmiştir. MWALD sınaması p=4
gecikme üzerine uygulanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları
Boş Hipotez
Gecikme Uzunluğu
Olasılık Değeri
𝝌𝝌𝟐𝟐 İstatistiği
k=3 dmax=1

Dem→G
Cor→G
G→Dem
Cor→Dem
G→Cor
Dem→Cor

4
4
4
4
4
4

1.95
2.94
4.28
51.61
86.11
63.91

0.74
0.56
0.36
0.00
0.00
0.00

Not: Optimum gecikme uzunluğu (k), ardışık değiştirilmiş LR testi kriteriyle belirlenmiştir.
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Şekil 1. Demokrasi, Yolsuzluk ve Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Tablo 2 ve Şekil 1’de görüldüğü üzere, çalışmanın neticesinde Türkiye’de demokrasi
ve yolsuzlukla mücadele endeksleri arasında çift yönlü, büyümeden yolsuzlukla mücadeleye
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Bu duruma ilave olarak demokrasi
endeksi ile büyüme arasında bir nedensellik ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Yolsuzlukla mücadele tam demokratikleşme yolunda önemli bir adım olup, söz konusu
değişkenlerin birbirini çift yönlü etkilemesi teorik beklentilerle uyumludur. Demokrasinin
zayıf olması yolsuzluk ile mücadeleyi negatif etkilemekte ve kayıt dışı ekonomiyi tetikleyen
bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Drury, Krieckhaus ve Lusztig (2006) çalışmasında
demokrasi ile yönetilen ülkelerde yolsuzluk ile büyüme performansı arasında ilişki
bulunamamıştır. Çünkü demokrasi sisteminin yarattığı denetim mekanizmaları yolsuzluğun
büyümeyi etkileyecek kadar genişlemesine izin vermemektedir. Türkiye verisi kullanılarak
ortaya koyulan demokrasi ve yolsuzluk arasındaki nedensellik ilişkisi de bu iki değişkenin
birbirinden önemli ölçüde etkilendiğini ortaya koymaktadır. Analiz döneminin kesintisiz
demokrasi uygulandığı dönem olması sebebiyle büyüme ile demokrasi arasında nedensellik
ilişkisi bulunamamıştır.
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Regülasyonlar, kurumlar ve hukuk sisteminin etkin işleyişi demokrasi sürecinin
başarılı olmasında önemlidir. Şöyle ki, eğer devlet vatandaşlarına şeffaf denetlenebilir etkin
çalışan kurumlarla hizmet sunmaz ise, vatandaş da faaliyetlerini buna karşılık kayıt dışı
yürütmeyi tercih edebilmektedir. Kayıt dışı faaliyetler yolsuzluğu kolaylaştırmaktadır. Hukuk
sistemi çerçevesinde faaliyetlerinden hesap soramadığı devlete en nihayetinde vatandaş da
hesap vermek istememektedir. O zaman bireyden başlayarak toplumun bütün kurumlarında
yolsuzluk adam kayırmacılık, lobicilik ve kayıtdışılık faaliyetleri yaygınlaşabilmektedir. Bu
durum Türkiye analizinde ortaya konulduğu üzere demokrasi ve yolsuzluk indeksi arasındaki
nedensellik ilişkisi ile de dikkati çekmektedir.
Devlete ve hukuk düzenine olan güvenin zedelenmesi yolsuzluk ve kayıtdışılığı artırır.
Kayıt dışı faaliyetlerin artması ise, devletin toplayacağı toplam vergi hasılatını olumsuz
etkileyerek ya devletin borçlanarak yatırım yapmasına ya da yatırım yapamamasına neden
olmaktadır. Kayıt dışı faaliyetlerin, toplam üretim içindeki payının yüksek olması, sistemde
etkin ve verimli iş yapma becerisini de olumsuz etkiler. Devlete vergi vermeyen üretici,
denetime de tabi olmadığı için ucuz işgücü ile üretim yapmayı tercih etmekte, bu durum ise,
toplumda refahın ve zenginliğin tabana yayılmasını, bir diğer deyişle gelirin adaletli
dağılmasını engellemektedir. Düşük ücretle, vasıfsız emek istihdam ederek yapılan kalitesiz
ürün, ucuz olmayı gerektirir ki bu durum düşük ücretli üretim süreci döngüsünü yaratır.
8
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Uluslararası pazarlarda düşük fiyata dayalı ürün ile rekabet etmek ülkenin iktisadi gelişmesi
önündeki en büyük engellerden biridir.
Vergilemenin gelir üzerinden yapıldığı, gelir dağılımının nispeten adaletli olduğu
ülkelerde ise, vatandaşın ekonomik ve siyasi konularda devletine güven duymasına, vergi
ahlakı ile birlikte yurttaşlık bilincinin de yükselmesine yol açmaktadır. Bu ortamın sağlandığı
ülkelerde, yurttaş ve devlet arasındaki ilişkiler karşılıklı hak ve ödevlere bağlı olarak
gelişmekte, dolayısıyla demokratik rejimlerin işlemesi için kullanılan en yaygın
mekanizmalardan biri olan temsil sistemi daha çok haklar ve ödevler temeline oturmaktadır.
Bu çalışmanın ulaştığı sonuç demokrasi ile kalkınma arasındaki ilişkinin ekonomik
kalkınmaya sebep olan araçların niteliğine göre belirlendiğidir. Bu açıdan demokratik bir
rejimin varlığı ve sürekliliği; yolsuzluk, kayıt dışı ekonomi, vergi gelirleri gibi birçok
makroekonomik değişkenleri etkilemektedir. Bu değişkenler de doğrudan ya da dolaylı olarak
büyüme ve kalkınma sürecinde belirleyici rol oynamaktadır.

9
-145-

KALKINMA BAĞLAMINDA BÜYÜME, YOLSUZLUK VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ
Sevcan Güneş, Ferihan Polat, Tuğba Akın

REFERANSLAR
ACEMOĞLU, D. and ROBİNSON, J. A. (2012), “Why Nations Fail - The Origins of Power,
Prosperity, and Poverty”, London: Profile Books Ltd.
ADEJUMOBI, S. (2000), “Between Democracy and Development in Africa: What are the
Missing Links?” , http://www.worldbank.org/research/abcde/eu_2000/pdf
BARDHAN, P. (2004), “Democracy and Development: A Complex Relationship”, internet
adresi:http://globerotter.berkeley.edu/macarthur/inequality/papers/BardhanDemoc.pdf,
Erişim Tarihi: 08.07.2004. pp.1-26.
CENTER OF SYSTEMIC PEACE, Polity IV Project, Political Regime Characteristics and
Transitions, 1800-2015, http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html. Erişim Tarihi:
01.06.2016.
CHANG, Ha-J. (2003), “Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü”, (Çev: T. A.Onmuş), İletişim
Yayınları, İstanbul.
CHOWDHURY, S. K. (2004), “The effect of democracy and press freedom on corruption: An
empirical test”, Economics Letters, 85: pp. 93-101.
DICKEY, D. , FULLER, W. A. (1979), “Distribution of the Estimates for Autoregressive
Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association , 74:
427-431.
DOĞAN, A. (2005), “Demokrasi ve Ekonomik Gelişme”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Temmuz, ss. 1-9.
DRURY,A.C., KRIECKHAUS, J., LUSZTIG,M. (2006), “Corruption, Democracy and
Economic Growth”, International Political Science Review / Revue internationale de
science politique, Vol.27, No. 2: pp. 121-136.
FISMAN, R., and GATTI, R. (2002), “Decentralization and corruption: Evidence across
countries”, Journal of Public Economics, 83: pp. 325-345.
GHALI, B. vd. (2003), “The Interaction Between Democracy and Development”, UNESCO,
Paris.
GOEL, R, V., and NELSON, M. A. (2005), “Economic freedom versus political freedom:
Cross country influences on corruption”, Australian Economic Papers, 44 (2), June: pp
.121-133.
GÖÇER, İ. ve AKIN, T. (2016), "Kırılgan Beşlide Tasarruf-Yatırım Açığının Ekonomik
Büyümeye Etkileri: Yeni Nesil Bir Ekonometrik Analiz." Ege Akademik Bakış, 2016
16 (2): pp. 197-210.
GUJARATI D. N., PORTER D.C. (2012), “Temel Ekonometri”, Beşinci Baskı. Literatür
Yayınları, İstanbul.
HERITAGE
FOUNDATION,
2016
Index
of
Economic
http://www.heritage.org/index/explore. Erişim Tarihi: 01.06.2016.

Freedom,

HUNTINGTON, S. (1968), “Political Order in Changing Societies”. New York: Yale
University Press.
IŞIK, A.(2009), “Kültür ve Kalkınma:Vergi Kültürü Örneği”, Ege Akademik Bakış, 9(2): pp.
851-865.

10
-146-

INSEL, A. (1991), “Siyasal Bir Süreç Olarak İktisadi Kalkınma II”, Birikim, 21,Ocak, ss.1223.
KARAKAYALI, H., YANIKKAYA, H. (2005), “Kurumsal Faktörlerin Ekonomik Büyümeye
Etkileri”, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/yazArk.php?page.
KWIATKOWSKI, D., PHILLIPS, P. C. B., SCHMIDT, P. and SHIN, Y. (1992), “Testing the
null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: how sure are we
that economic time series have a unit root?”, Journal of Econometrics, 54, pp. 159–78.
LEFF, N. (1964), "Economic Development through Bureaucratic corruption", The American
Behavioral Scientist , pp. 8-14.
LIPSET, S. M. (1959), “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and
Political legitimacy”, The American Political Science Review, Vol. 53, no.1 (Mar.
1959): pp. 69-105.
MOHTADI, H, and ROE, T. L. (2003), “Democracy, Rent Seeking, Public Spending and
Growth”, Journal of Public Economics.87(3-4): pp. 445-466.
NORTH, D.C. (1990), “An Introduction to Institutions and Institutional Change”, Çev.
Bernur Açıkgöz, Institutions, Instutional Change and Economic Performance,
Cambridge University Press.
NERRE, B. (2001), “The Concept of Tax Culture”, National Tax Association Annual
Meeting, November USA, 2001.
ÖNCEL, M. ,ÇAĞAN,N., KUMRULU, A. (2002), “Vergi Hukuku”, 10.b, Turhan
Kitabevi,Ankara.
PERSSON, T. (2004), “Forms of Democracy, Policy and Economic Development”,
http://www.iies.su.se/seminar/paper04810.pdf. July
PHILIPS, P.C.B. ,PERRON, P. (1988), “Testing For a Unit Root in Time Series Regression”,
Biomètrika, 75 (2): pp. 336-346.
PRZEWORSKI, A., LIMONGI, F. (1993), “Political Regimes and Economic Growth”, The
Journal of Economic Perspectives, Vol. 7, No. 3 (Summer, 1993), pp. 51-69 Published
by: American Economic Association
PRZEWORSKI, A.,LIMONGI,F. (1997), “Modernization: Theories and Facts”, World
Politics, 49, 2.
ROCK, M.T.(2007), “Corruption and Democracy”, DESA Working Paper,No:55,1-18
SEN, A. (1996), “Özgürlükle Kalkınma”, (Çev.Yavuz Alogan), Ayrıntı Yayınları, ISBN:975539-414-1.
SVENSSON, J. (2005), "Eight Questions about Corruption," Journal of Economic
Perspectives, 19, pp. 19-42.
TODA, H. Y. , YAMAMOTO, T. (1995), “Statistical Inference in Vector Autoregressions
with Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66(1): pp. 225-250.
VANHANSEN, T. (ed.) (1992), “Strategies of Democratization”, Washington, D. C.: Crane
Russak.
WEBER, M. (2008), “Kapitalizmin Ruhu ve Protestan Ahlakı”, Ankara: Ayraç Yayınları.
WORLD BANK, Data,Indicators, GDP Growth annual %, www.worlbank.org
11

KALKINMA BAĞLAMINDA BÜYÜME, YOLSUZLUK VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ
Sevcan Güneş, Ferihan Polat, Tuğba Akın

ZAKARIA, F. (2007), “Özgürlüğün Geleceği”, (çev: Meral Öztoprak Sağır), H. Serkan
Akıllı, İstanbul: Kırmızı Yayınları.

12
-148-

THE EFFECTS OF CULTURE, LIFESTYLE, AND PSYCHOGRAPHIC FEATURES ON THE EXPECTED BENEFIT FROM THE BRAND
Eyyup YARAS
THE EFFECTS OF CULTURE, LIFESTYLE, AND PSYCHOGRAPHIC FEATURES ON THE
EXPECTED BENEFIT FROM THE BRAND
Eyyup YARAS, Ph.D.1
Abstract
This study determines the effects of culture, lifestyle, and psychographic features on the expected benefit
from the brand. A questionnaire was designed for this study to collect data in Texas, the USA. A total of 229
respondents who were U.S. citizens by birth, U.S. citizens by naturalization, and permanent residents in U.S
participated in this study. The collected data was analyzed by employing statistical methods. Results showed
that a reliable and valid model was established by using structural equation modeling (SEM). Additionally,
there is a relationship between demographics features, culture, and lifestyle, psychographic features of the
consumers and expected benefit of brand.
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INTRODUCTION
There has been a growing trend of migration to new home countries throughout the world. The
homogeneous structure of countries and cities are constantly changing. In addition to these, products and
brands are becoming increasingly global. These changes lead to countries which have different cultures and
lifestyles. In this case, learning the socio-cultural and economic characteristics of the individuals and the
effects of their purchasing behavior are today more important than in the past. However, while there are
many researchers studying cross-cultural effects of consumer behavior, there is a lack of research that
specifically investigates the effects of culture, lifestyle, and psychographic features on the expected benefit
from the brand. In other words, most research focused on nationality as a key determinant. Furthermore,
how culture, lifestyle, psychographic features of consumer might influence the consumers through consumer
purchasing processes and expected benefit from the brand is another question to investigate. In addition, all
of these variables and their interactions with each other, and how these variables and their interactions work
within a model should also be considered.
The main purpose of this study is to determine the effects of culture, lifestyle and psychographic
features on the expected benefit from the brand. Therefore, the main determinants of perceived value are
determined and the interactions between these determinants are examined. Texas is a very rich city in
different language, religion and ethnic origin, with a different culture and lifestyles. In order to achieve the
objectives of our study, collection of data from this city is so useful.
LITERATURE REVIEW
Perceived Value
Perceived value has been analyzed and defined from various perspectives by researchers. According
to Zeithaml (1998), perceived value was defined as “consumer's overall assessment of the utility of a product
based on perceptions of what is received and what is given”. The similar definition is made by Woodruff
(1997). According to Woodruff (1997:140) value is what customers want and believe that they get from
buying and using products. The study of Bolton and Drew (1991) was about customers’ assessments of
service quality and value. They have examined that quality and value assessment are related to anticipated
and perceived performance levels.
There are differences between perception of value and objective or real value (Parasuraman et al.,
1985; Zeithaml, 1988; Parasuraman and Grewal, 2000). Value perception varies depending on consumers’
lifestyle, psychographic and demographics features. Because of these, how consumers perceive the product
is more important than what the product is. Perceived value of the products will determine market share and
acceptance of products or brands. In addition to that, quality perception is;
•
•
•
•

Different from objective or actual quality.
A higher level abstraction rather than a specific attribute of a product.
A global assessment that in some cases resembles attitude.
A judgment usually made within a consumer s evoked set (Zeithaml, 1988).

According to Zeithaml (1998), perception of quality and value is a subjective evaluation of
consumer. These findings supported to the research of Yang and Jolly (2009): “The effects of consumer
perceived value and subjective norm on using mobile data services between American and Korean
consumers were examined to explain the differences and similarities in consumer mobile data service
adoption behavior”.
Another issue is related to the multi-dimensional structure of perceived value (Woodruff, 1997;
Sweeney, Soutar, 2001; Lemmink, et al., 1998; Zeithaml, 1988). Multidimensional structure of the perceived
value has been examined by Sweeney and Soutar (2001). They have examined four sub-dimensions of
perceived value: functional value, emotional value, social value, and monetary value. In addition to these,
perceptions of the perceived value are seen differently from culture to another culture (Sweeney and Soutar,
2001).
Perceived Value is classified in four different dimensions. These dimensions are emotional value,
social value, functional value (price/value for money), functional Value (performance/quality) (Sweeney and
Soutar, 2001):
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Emotional Value: The utility derived from the feelings of affective states that a product generates.
Social value (enhancement of social concept): The utility derived from the product’s ability to
enhance social self-concept.
Functional value (price/value for money): The utility derived from the product due to the reduction
of its perceived short term and long term costs.
Functional Value (performance/quality): The utility derived from the perceived quality and expected
performance of the product.
Price value perception is the most effective dimension of the perceived value and respectively,
quality value, emotional value and social values follow the price perception (Ting and Kilduff, 2011). This
research shows that different dimensions have different impact on overall consumer perceived value.
Establishing strong economic value (that is, efficiency and quality)
in the perception of customers
contributes to enhanced value judgments and also consumer satisfaction (Fernandez and Bonillo, 2009).
Another issue is related to the perceived value and brand benefits from product or materialistic
tendency of brand. According to definition of the Oxford English Dictionary”materialism is a tendency to
consider material possessions and physical comfort as more important than spiritual values.” Richins and
Dawson (1992) argued that possessions and acquisition are so central to materialists that they view these as
essential to their satisfaction and well-being in life (p.304). Richins and Dowson (1992) developed Material
Value Scale in order to measure materialistic tendencies. This scale consists of three dimensions. These are
success dimension, centrality dimension and happiness dimension. Richins (1994), classify meaning of the
values as public and private meanings.
Ger and Belk (1996) found differences on materialism in terms of ethnic groups. According to their
study, Romanians were found to be the most materialistic, which is followed by the U.S.A., New Zealand,
Ukraine, Germany, and Turkey. This study showed that different cultures brought about different
materialistic values.
As it can be seen from previous research or literature, value perceptions can be changed from
costumer to another costumer. Briefly, perception of value depends on cultures of consumer, demographics
features, and lifestyles.
Culture and Consumer Behavior
Definition of culture can be found in many studies. Ferraro (2010:20) defined culture as “culture is
everything that people have, think and do as members of their society”. In addition, another definition of
culture was explained by Odabaşı and Barış (2002). Culture can be defined as a set of elements which
included the different elements or knowledge of individuals, what they have learned from their experiences,
beliefs, laws, ethical values, customs, and rituals in social life environment (Odabaşı and Barış, 2002:313).
From this perspective, understanding of cultures has an important role in estimating the consumer behavior.
Culture of consumer influences consumers' perception of products or services. Two consumers who came
from different cultural backgrounds might have different ideas on the level of satisfaction for same products
and services. Both studies on cultural differences and studies on these differences were examined in many
studies which determine effects on consumer attitudes and behavior (Money, Gilly, and Graham, 1998; Nam,
2009). It was seen that cultural difference has impacts on price perception (Meng and Nasco, 2009;
Watchravesringkan, Side and Yurchisin: 2008: Moore, Kennedy and Fairhurs, 2003). In many academic
studies, it is concluded that culture has strong effects on changing the perception of the quality of products
and services (Huddleston et al, 2001; Lee et al., 2007; Yavaş and Benkenstein, 2007).
Cultural meaning of products are determined by cultures of societies, and this determination provides
consumer ideas about products or services (McCracken, 1986).With regard of cultural meaning of products,
consumers response to marketing activities. In addition, cultural meaning is also learned, shared and
transferred to future generations by societies (Jamal et al., 2012:100).
Hofstede and Hoftsede (2005) described culture as a mental programming: “Every person carries within him
or herself patterns of thinking, feeling and potential acting that were learned throughout their lifetime”
Collective cultures have effects on consumption style of consumers. Moreover, the results of
relations between ethnic minorities can embrace different marketing practices which are part of different
cultures (Jamal, 2003). For instance, Jamal et. al. (2012) conducted research about on this issue “Ethnic
minority consumers’ responses to sales promotions in the packaged food market”. In this study, they found
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out those ethnic consumers response to different sales promotional formats for packaged food product (Jamal
et al, 2012). Another example of this subject is, “results differ for different ethno racial–socioeconomic
groups and show that perceived discrimination influences some consumers’ coupon use” (Brumbaugha and
José, 2009). Similarly, consumers who have different ethnic background react differently for different
promotion strategies (Laroche et al., 1997; Green, 1996). Green(1996)’s research indicated that “AfricanAmericans are less likely to use coupons than are their Anglo-American counterparts and also AfricanAmericans place a greater value on saving time than Anglo-Americans, which is exemplary of their tendency
to be more short-term or present-time oriented”.
Jamal (2005) examined consumption experience of three ethnic minority groups in UK. Jamal (2005)
found differences among these ethnic groups in terms of searching behavior, price sensitivity, and
information sources (word of mouth communication). Cultures or sub-cultures shaped consumers’ daily
activities and consumption of people behaviours (Schouten and McAlexander, 1995).
National culture is classified in five different dimensions. These dimensions are power distance,
individualism-collectivism, masculinity-feminity, uncertainty avoidance, time orientation (Hofstede and
Hoftsede, 2005):
Power distance
Power distance can be defined as the extent to which the less powerful members of institutions and
organizations within a country expect and accept that power is distributed unequally. Institutions are
the basic elements of society, such as the family, the school and the community; organizations are the
places where people work.
Individualism–collectivism
Individualism pertains to societies in which the ties between individuals are loose: everyone is
expected to look after himself and his or her immediate family. Collectivism as its opposite pertains
to societies in which people from birth onward are integrated into strong, cohesive in-groups, which
throughout people’s lifetimes continue to protect them in Exchange for unquestioning loyalty.
Masculinity–femininity
A society is called masculine when emotional gender roles are clearly distinct: men are supposed to
be assertive, tough and focused on material success, whereas women are supposed to be more
modest, tender and concerned with the quality of life. A society is called feminine when emotional
gender roles overlap: both men and women are supposed to be modest, tender and concerned with
the quality of life.
Uncertainty avoidance
Uncertainty avoidance can be defined as the extent to which people feel threatened by uncertainty
and ambiguity and try to avoid these situations.
Time orientation
Long term orientations stands for the fostering of virtues oriented toward future rewards- in
particular, perseverance and thrift. Its opposite pole, short time orientation, stands for the fostering of
virtues related to the past and present- in particular, respect for tradition, preservation of “face,” and
fulfilling social obligations.
Sources of culture are related to religion, language, nationality, ethnicity, education, profession,
family, gender, social class and corporate or organizational culture (Usunier, 2000: 12).
Religion is one of the most important factors affecting cultures and consumer behaviors, and also
helps to interpret the moral codes, values, lifestyles (Terpstra and David, 1991). There are direct and indirect
effects of religion on consumer choices in terms of religion practices (Sood and Yukio, 1995). For instance,
Muslims and Jews do not eat pork products because of their religious beliefs. That’s why; it is market with
package sign or expression which underlines that this product does not contain pork products.
Sood and Yukio (1995) found differences between Japanese and American Protestants with regard to
purchasing behaviors. According to their research, Americans have price conscious and try to buy products
when they are on sale. On the other hand, Japanese are service oriented consumers and buy domestic-made
product from stores (Sood and Yukio, 1995:8).
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“Results suggest that urban dwellers, non-minority ethnic group members, and those affiliated with
Christian or majority religious groups show greater response to print and electronic media, while more
personal promotions such as educational meetings are more effective among rural residents and members of
minority ethnic and religious groups.”(Bridges et al., 1996)
Lifestyle and Psychographic Features
According to previous studies, demographics variables had an effect on purchasing behaviour of
consumers in different ways (Cleveland et al., 2011; Akturan et al., 2011; Pagalea and Uta, 2012). In
addition to this, demographics features of consumer is commonly used for market segmentation as it is easy
to identify market by using age, gender, education, income etc.
The most common demographic factors are age, gender, income, and education in domestic and
international segmentation; and in addition to demographics variables, national/ethnic culture has an
important role in developing global marketing strategies (Cleveland et al., 2011).
Keillor et al. (2001) have compared the demographic variables on consumer purchasing behavior.
These authors found that there are differences on national identity and ethnocentrism among to consumer in
terms of age, gender, education and income level. According to their research, younger consumers showed
fewer tendencies to national identity and ethnocentric behavior. While consumers’ income and education
level increase, national identity and ethnocentrism tendencies of the consumers decrease.
Cleveland et al. (2003) analyzed the effect of the gender on purchasing behavior across three
countries. Differences which are related to purchasing behaviors and cultures were found between male and
female consumers in their studies. Moreover, female consumers have a tendency to buy luxuries product and
fashion than male (Cleveland et al., 2011: 260)
In addition to demographic features, lifestyle and psychographic features were used in marketing
activities. Psychographic is an approach used to define, measure consumers’ lifestyles and also used
interchangeably in many studies (Tam and Susan, 1998). Lifestyles generate the main motivation for the
purchasing activities, and the main elements of lifestyles are identified as follows (Odabaşı and Barış,
2002:223);
•

Activities: work, hobbies, social events, travel, entertainment, association membership,
shopping, environment, sports

•

Interests: family, home, work, the environment, recreation, fashion, food, media, success

•

Ideas: her / his family, social issues, politics, business, economy, education, products, future.

•

Demographic characteristics: age, education level, income level, occupation, family size, life
cycle.

RESEARCH METHODOLOGY
Research Model
In accordance with the purpose and scope of the research, and as a result of literature review, the
research model was developed. As it can be seen in the Figure 1 below, consumers’ lifestyle and
psychographic, demographic and cultural characteristics of consumers' perceptions of benefits, the benefits
offered by the brand perceptions influence the perception of benefit. Furthermore, the research of the
variables in the model shown in Figure 1 is located in the interaction with each other.
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Lifestyle and Psychographic
Characteris5cs of Consumers
✓
✓
✓
✓

Health Consciousness
Materialism
Mavenism
Planning

Demographic Factors

✓
✓
✓
✓
✓

Age
Gender
Income
Educa?on
Marital status

Consumer Perceived
Value

✓
✓
✓
✓

Quality
Price
Social
Emo?onal

Perceived Value of
Brand

✓ Luxuries brand
preference level

Cultural Factors

!

✓
✓
✓
✓
✓

Time orienta?ons
Cosmopolitanism
Ethnic iden?ﬁca?on
Language
Religiosity

Figure 1: Research model
Research Hypotheses and Measurement
According to research model and literature review, main research hypotheses are developed as
follows;
Hypothesis 1: Lifestyle and psychographic characteristics of consumers are related to consumers’ perceived
value
Hypothesis 2: Demographic Factors of consumers are related to consumers’ perceived value
Hypothesis 3: Cultural Factors of consumers are related to consumers’ perceived value
Hypothesis 4: Consumers’ perceived values are related to perceived value of brand
In addition to the basic hypothesis, sub-hypotheses will also be tested in order to get detailed
information.
As it can be seen from research model, lifestyle and psychographic variables include healthy
conscious, materialism, mavenism, and planning. Demographics factors include age, gender, income,
education and marital status. Cultural factors which consist of time orientations, cosmopolitanism, ethnic
identification, language and religiosity. Consumer perceived value include quality, price, social and
emotional value. Finally, dependent variable of the model is perceived brand value.
The scale items in the questionnaire were adapted from previous studies. Detailed information about
research scales can be found below.
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Table 1: Dimensions of culture, lifestyle, psychographic features scale
Dimensions

Items

Source

Health Conscious
(H)

I prefer to buy natural products, i.e. products without preservatives.
I exercise regularly.
I try to balance work and personal aspects.

Scholderer et al.
(2004)

Achievement
Goal Scale
(AGS)

My goal is to learn new skills and get as good as possible.
The most important thing is to be the best.
The most important thing is to improve my skills.
My goal is to improve so I am better than others

Cumming et al.
(2008)

Materialism
(M)

I admire people who own expensive homes, cars, and clothes.
I like to own things that impress people.
I like a lot of luxury in my life.
I usually buy only the things I need.

Richins and
Dawson (1992)

Mavenism
(MV)

People think of me as a good source of shopping information.
I am somewhat of an expert when it comes to shopping.
I enjoy giving people tips on shopping.

Ailawadi et al.
(2001)

Planning
(P)

I am a well-organized shopper.
I know what products I am going to buy before going shopping.
I prepare a list before going shopping.

Putrevu and Lord
(2001)

Time
Orientations
(TO)

I always have savings for the future.
I would sacrifice my leisure for a better future.
I prefer long-term investment (real estate) rather than short-term
investment (mutual funds).
I always try to improve my abilities for a better future.
I usually like to make long-term networks.

Hofstede and
Hofstede (2005).

Cosmopolitanism
(COS)

I enjoy exchanging ideas with people from other cultures or countries.
I am interested in learning more about people who live in other
countries.
I like to learn about other ways of life.
Coming into contact with people of other cultures has greatly
benefited me.

Cleveland and
Laroche (2007)

Identification
with and desire to
maintain ethnic
culture
(IDMC)

I consider it very important to maintain my ethnic culture.
Participating in ethnic holidays and events is very important to me.
I believe that it is very important for children to learn the values of
their ethnic culture.
Ethnic culture has the most positive impact on my life.

Stayman and
Deshpande (1989);
Cleveland et al.
(2011)

Language
Usage
LLANG

I feel very comfortable speaking in my ethnic language.
I mostly carry on conversations in ethnic language every day.
I always speak my ethnic language with other family members.

Stayman and
Deshpande (1989);
Cleveland et al.
(2011)

Religiosity
(R)

Religion is self-education in conquering pain, sorrow, and suffering.
Spiritual values are more important than material things.
Religious people are better citizens.

Sood and Nasu
(1995); Huber and
Huber (2012)

Price
Value
(P)

In general, I buy products that are reasonably priced.
In general, I buy products that offer value for Money.
In general, I buy products that are good for the price.
In general, I buy products that would be considered economical.

Sweeney and
Soutar (2001)
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Dimensions

Items

Source

Health Conscious
(H)

I prefer to buy natural products, i.e. products without preservatives.
I exercise regularly.
I try to balance work and personal aspects.

Scholderer et al.
(2004)

Achievement
Goal Scale
(AGS)

My goal is to learn new skills and get as good as possible.
The most important thing is to be the best.
The most important thing is to improve my skills.
My goal is to improve so I am better than others

Cumming et al.
(2008)

Materialism
(M)

I admire people who own expensive homes, cars, and clothes.
I like to own things that impress people.
I like a lot of luxury in my life.
I usually buy only the things I need.

Richins and
Dawson (1992)

Mavenism
(MV)

People think of me as a good source of shopping information.
I am somewhat of an expert when it comes to shopping.
I enjoy giving people tips on shopping.

Ailawadi et al.
(2001)

Social
Value
(SC)

In general, I buy products that would help me to feel acceptable.
Sweeney and
In general, I buy products that would improve the way I am perceived. Soutar (2001)
In general, I buy products that would make a good impression on other
people.
In general, I buy products that would give its owner social approval.

Emotional
Value
(EM)

In general, I buy products that I would enjoy.
In general, I buy products that I would feel relaxed about using.
In general, I buy products that would make me feel good.
In general, I buy products that would give me pleasure.

Sweeney and
Soutar (2001)

Quality
Value
(Q)

In general, I buy products that have consistent quality.
In general, I buy products that are well made.
In general, I buy products that have an acceptable standard of quality.
In general, I buy products that would perform consistently.

Sweeney and
Soutar (2001)

Luxury
Brand
preference

Accessories must be expensive to have class.
I believe that wearing famous brands helps me to be acknowledged by
others.
I believe that expensive clothes are good.
I usually wear clothes that are comfortable. (R)
I am unlikely to purchase clothes that are difficult to maintain, even
though I prefer these clothes. (R)
I make purchases only when necessary. (R)

Sproles and
Kendall (1986);
Nakip and Vural
(2001)

All items were assessed in a five-point Likert scale (1 I totally disagree and 5 I totally agree).

RESEARCH FINDINGS
In this part, the demographic characteristics of the research sample, the results of validity and
reliability analysis and the results of structural equation modeling will be discussed. In Table 2, the
demographic characteristics of the research sample are shown. As it can be seen in the Table 2, the research
sample of the study is comprehensive and well balanced in terms of demographic features.
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Table 2: The Demographic Characteristics of the Research Sample
Table 2: The Demographic Characteristics of the Research Sample
Your Age

n

%

Your
18
- 24Age

n
82

Education

n

%

%
Education
35.8
Less
than high school

n2

%
0.9

18--34
24
25

82
113

35.8 High
Less school
than high
school
or equivalent
49.3

282

0.9
12.2

25--44
34
35

113
24

High school
or equivalent
49.3 Two-year
10.5
college
degree

28
37

12.2
16.2

35--79
44
60

24
9

10.5
Two-year college
college degree
degree
3.9 Four-year

37
76

16.2
33.2

80
60--100
79

19

3.9 Graduate
0.4
Four-yeardegree
college degree

76
40

33.2
17.5

80 - 100

1

Graduate
degree
0.4 Master
degree
of Ph.D.

40
46

17.5
20.1

Master degree
Marital
Status of Ph.D.

46

20.1

Sex
Sex
Male

130

Marital Status
56.8 Singel

158

69.0

Male
Female

130
99

56.8 Married
Singel
43.2

158
71

69.0
31.0

Female income
Annual

99

Married
43.2 Employment
status

71

31.0

0Annual
- 24,999income
$

91

Employment
status
39.7 Business
and professional

77

33.6

0 - 24,999
$ $
25,000
- 49,999

91
55

39.7 Salaried
Businessand
andsemi-professional
professional
24.0

77
41

33.6
17.9

25,000--74,999
49,999$$
50,000

55
51

Salaried and semi-professional
24.0 Student
22.3

41
90

17.9
39.3

75,000
50,000--99,999
74,999$$

51
17

Labour
22.3
7.4 Labourer/Skilled
Student

90
16

39.3
7.0

75,000
- 99,999
Over
100,000
$ $

17
15

Labourer/Skilled Labour
7.4 Unemployed
6.6

16
5

7.0
2.2

Over 100,000
$
Citizenship
Status

15

6.6 Unemployed

2295

2.2
100.0

229

100.0

Citizenship
Status
U.S.
citizen by
birth

129

56.3

U.S.citizen
citizenby
bynaturalization
birth
U.S.

129
28

56.3
12.2

U.S. citizenresident
by naturalization
Permanent

28
72

12.2
31.4

72
229

31.4
100.0

Permanent resident
Total
Total

229 100.0
The reliability of the scales used in the
study was tested by using Cronbach’s alpha to determine
internal consistency before the hypotheses were tested. The lower limit of Cronbach’s alpha is taken as 0.60
The reliability of the scales used in the study was tested by using Cronbach’s alpha to determine
for exploratory studies (Hair et al. 1998: 118). It is used in Factor analysis in order to determine validity of
internal consistency before the hypotheses were tested. The lower limit of Cronbach’s alpha is taken as 0.60
the scale used in the study. The summary of the reliability and the validity analyses’ results are found in
for exploratory studies (Hair et al. 1998: 118). It is used in Factor analysis in order to determine validity of
Table 3.
the scale used in the study. The summary of the reliability and the validity analyses’ results are found in
Table 3.

-157-

THE EFFECTS OF CULTURE, LIFESTYLE, AND PSYCHOGRAPHIC FEATURES ON THE EXPECTED BENEFIT FROM THE BRAND
Eyyup YARAS

Table 3: The Results of Validity and Reliability Analyses

Factors

Scales

Cronbach's
Alpha
(Reliability
Analysis)

Total Variance
(Validity-Factor
Analysis)

F1(SC)

perceived value-Social

0.894

0.682

F2(IDMC-R)

identification with and desire to maintain ethnic cultureReligiosity

0.840

0.696

F3(COS)

cosmopolitanism

0.909

0.786

F4(EM)

Perceived value- emotional

0.799

0.698

F5(Q)

Perceived value- quality

0.850

0,690

F6(M)

Materialism and luxury brand preference

0.841

0.794

F7(PR)

Perceived value- Price

0.744

0.649

F8 (L)

Language usage

0.851

0.771

F9(H)

Health consciousness

0.658

0.705

F10(P)

Planning

0.638

0.762

F11(MV)

Mavenism

0.863

0.788

F12(AGS-TO)

Achievement goal and time orientations

0.767

0.657

As it can be seen from the Table 3, the Cronbach’s alpha values of the used scales are higher than
0.60, which is the lower level of acceptability for reliability. In addition, the factor loadings and the total
explained variance attained from the factor analysis are high. After determining the reliability and the
validity of the scales used in the study, the research hypothesis were tested by using structural equation
modeling. Structural Equation Modeling is a powerful statistical technique which is a combination of factor
analysis and multiple regression analysis (Hair et al., 1998).
Identification with and desire
to maintain ethnic cultureReligiosity

Perceived Value-Quality
(Q)

Perceived Value-Price
(PR)

Language usage
(L)

Perceived Value-Social
(SC)

Materialism and
luxury brand
preference

Perceived ValueEmotional
(EM)
Cosmopolitanism

"

(COS)

Figure 2: Research model: the effects of culture on the expected benefit from the brand
The evaluation criteria and values related to the fitness of the data and the model are given in detailed in
Table 4.
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Table 4 : Fit Measures
Fit Measure

Default
model

Saturated

Discrepancy

337.072

0.000

CMIN

198

0

DF

Degrees of freedom

Abbreviations

P

0.000

p

Discrepancy / df

1.702

CMIN/DF

RMR

.057

0.000

RMR

GFI

.890

1.000

GFI

Normed fit index

.893

1.000

NFI

RFI

Relative fit index
.864
Incremental fit index

.953

Tucker-Lewis index

.939

Comparative fit index

.952

RMSEA

.056

RMSEA

Hoelter .05 index

157

HFIVE

Hoelter .01 index

168

HONE

1.000

IFI
TLI

1.000

CFI

As Table 4 shows, in evaluating the goodness-of-fit between the model and the data the first measure
is the likelihood ratio chi-square statistics. This value has a statistical significance (p=0.000). But, the chisquare statistics alone is not an enough measurement since X2 value is sensitive to the sample size. Some
other parameters should also be taken into consideration in the evaluation process (Hair et al., 1998) Because
of this, other fitness measures should be checked. First, fitness measure was checked by using X2/sd ratio,
which is calculated by dividing chi-square value by the degrees of freedom. This value must be smaller than
3 for the goodness of fit. In this study it is found as X2/sd = 1.702. So it can be said that there is fitness
between the data obtained and the research model.
There are lots of criteria to evaluate the data and the model fitness as the goodness of fit value (GFI)
which is found as 0.890. The closeness of this value to the 1.0 represents the validity of the model. In this
research, as it can be seen in Table 4, the data fit to the measurement model. In addition to this, the other
criteria NFI (0.893), RFI (0.864), IFI (0.953), TLI (0.939) and CFI (0.952) also indicate the fitness. Besides,
the RMSEA value of the model is 0.056 and RMR is 0.057.
Finally, in order to determine the required minimum sample size to test the research hypothesis at the
stated level of confidence interval, Hoelter .05 and Hoelter .01 indexes were used. To test the hypothesis at
%95 confidence interval level and 0.05 significance level, the required minimum sample size is determined
as 157 and to test the hypothesis at %99 confidence interval level and 0.01 significance level, the required
minimum sample size is determined as 168. As it can be seen from the Table 4, the sample size is much more
than the required minimum sample sizes determined by Hoelter .05 and Hoelter .01 indexes. It can be said
that the model and data are consistent in terms of fit measures.
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Table 5: Regression Weights
Std. Regr.
S.E.
Weights

C.R.

P

Results

F5(Q)

<---

F2(IDMC-R)

.258

.073

2.569

.010 H1 is accepted

F4(EM)

<---

F3(COS)

.189

.051

2.496

.013 H1 is accepted

F5(Q)

<---

F3(COS)

.301

.061

3.526

.000 H1 is accepted

F5(Q)

<---

F8 (L)

-.264

.041

-3.163

.002 H1 is accepted

F4(EM)

<---

F8 (L)

-.012

.035

-.154

.878 H1 is rejected

F4(EM)

<---

F2(IDMC-R)

-.043

.057

-.516

.606 H1 is rejected

F1(SC)

<---

F2(IDMC-R)

.221

.131

2.195

.028 H1 is accepted

F1(SC)

<---

F3(COS)

-.238

.099

-3.136

.002 H1 is accepted

F1(SC)

<---

F8 (L)

.028

.074

.336

.737 H1 is rejected

F7(PR)

<---

F2(IDMC-R)

.196

.070

1.811

.070 H1 is rejected

F7(PR)

<---

F1(SC)

-.272

.037

-3.596

.000 H1 is accepted

F7(PR)

<---

F3(COS)

.116

.054

1.385

.166 H1 is rejected

F7(PR)

<---

F8 (L)

-.072

.039

-.790

.430 H1 is rejected

F6(M)

<---

F1(SC)

.748

.076

10.334

.000 H1 is accepted

F6(M)

<---

F4(EM)

.221

.135

3.304

.000 H1 is accepted

F6(M)

<---

F2(IDMC-R)

-.145

.111

-1.783

.075 H1 is rejected

F6(M)

<---

F7(PR)

-.093

.183

-1.078

.281 H1 is rejected

F6(M)

<---

F5(Q)

-.109

.181

-1.141

.254 H1 is rejected

F6(M)

<---

F3(COS)

.046

.088

.723

.470 H1 is rejected

F6(M)

<---

F8 (L)

-.066

.063

-.973

.331 H1 is rejected

F5(Q)

<---

F4(EM)

.047

.142

.351

.725 H1 is rejected

F4(EM)

<---

F5(Q)

.468

.128

3.437

.000 H1 is accepted

Table 5 contains the regression coefficients related with the research hypotheses’ tests. Out of 23
hypotheses which were developed in accordance with the purpose and scope of the research, 10 research
hypotheses were accepted and 13 hypotheses are rejected.
There is a positive effect of F2 (IDMC_R) on F5 (Q). Cosmopolitanism (F3) affects positively
emotional value perception and quality value perception. Language usage (F8) affects negatively quality
perception. Social value perception is affected positively by F2 (IDMC-R) and it is affected negatively by F3
(Cos). Social value perception affects negatively on price value perception and it affects positively
materialism and luxury brand preference (F6). Materialism and luxury brand preference is affected positively
by emotional value perception. Quality value perception affects positively on emotional value perception.
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Table 6: Squared Multiple Correlations
R2
F6(M)
F4(EM)

0.61
0.34

F5(Q)

0.24

F1(SC)

0.08

F7(PR)

0.13

In order to identify the explanatory power of the model, R2 values are used. R2 values represent the
explanatory power of the dependent variables and the overall adequacy of the model. It can be seen from the
Table 6, 0.61 value indicates that the explanatory power of materialism and luxury brand preference, 0.34
emotional value perception, 0.24 quality value perception, 0.08 social value perception and 0.13 price value
perception.
Table 7: Direct, Indirect and Total Effects
F3
(Cos)

F8
(L)

F2
(IDMC-R)

F4
(EM)

F5
(Q)

F4(EM)

.337

-.139

.079

.023

.478

F5(Q)

.317

-.271

.262

.048

.023

F1(SC)

-.238

.028

.221

F7(PR)

.181

-.079

.136

F6(M)

-.108

-.039

-.003

F4(EM)

.189

-.012

-.043

F5(Q)

.301

-.264

.258

F1(SC)

-.238

.028

.221

F7(PR)

.116

-.072

.196

F6(M)

.046

-.066

-.145

.221

-.109

F4(EM)

.148

-.127

.123

.023

.011

F5(Q)

.016

-.007

.004

.001

.023

F7(PR)

.065

-.008

-.060

F6(M)

-.155

.027

.141

Std Total
Effects

F1
(SC)

F7
(PR)

-.272
.221

-.006

.773

-.093

Std Direct
Effects
.468
.047

-.272
.748

-.093

Std
Indirect
Effects

F1(SC)

.103

.025

In Table 7, the indirect, direct and total effects of factors can be seen. There are positive direct effects
of social value perception and emotional value perception on Materialism and luxury brand preference.
Conversely, there are negative effects of cosmopolitanism, language usage, identification with and desire to
maintain ethnic culture and religiosity, quality value perception and price value perception on Materialism

-161-

THE EFFECTS OF CULTURE, LIFESTYLE, AND PSYCHOGRAPHIC FEATURES ON THE EXPECTED BENEFIT FROM THE BRAND
Eyyup YARAS

Table 5: Regression Weights
and luxury brand preference. In other words, people who have high social value perception prefer luxury
Std.
Regr.than the others.
brand and their materialism level is
higher
S.E.
C.R.
P
Results
Weights

.258

Perceived Value-Quality
.073
2.569
.010 H1 is accepted
(Q)

F3(COS)

.189

.051

<---

F3(COS)

.301

Perceived3.526
Value-Price
.061
.000 H1 is accepted

<---

F8 (L)

Health consciousness

F5(Q)

<---

F2(IDMC-R)

F4(EM)

<---

F5(Q)
F5(Q)

(H)

2.496

.013 H1 is accepted

(PR)

.002 H1 is accepted

-.264

.041

-3.163

-.012

.035

-.154

Perceived -.516
Value-Social
.057
.606 H1 is rejected

Planning

F4(EM)

<---

F8 (L)
(P)

.878 H1 is rejected
Materialism and luxury
brand preference

F4(EM)

<---

F2(IDMC-R)

-.043

F1(SC)

<---

F2(IDMC-R)

.221

.131

2.195

F1(SC)

<---

-.238

.099

-3.136

F1(SC)

<---

F8 (L)

.028

Value-.737
.074Perceived
.336
H1 is rejected

F7(PR)

<---

F2(IDMC-R)

.196

.070

Emo?onal
(EM)
1.811

.070 H1 is rejected

F7(PR)

Achievement goal and time
<--- orientations
F1(SC)

-.272

.037

-3.596

.000 H1 is accepted

F7(PR)

<---

F3(COS)
(AGS-TO)

.116

.054

1.385

.166 H1 is rejected

F7(PR)

<---

F8 (L)

-.072

.039

-.790

.430 H1 is rejected

!

Mavenism

F3(COS)
(MV)

(SC)

.028 H1 is accepted (M)
.002 H1 is accepted

Figure 3: Research model: the effects of lifestyle, psychographic features on the expected benefit from the
.748 .076
10.334
.000 H1 is accepted
F6(M)
<--- F1(SC)
brand
F6(M)
<--- F4(EM)
Table
8 : Model
Fit Summary
F6(M)
<--Fit Measure
F6(M)
<--Discrepancy
F6(M)
<---

F2(IDMC-R)
F7(PR)
F5(Q)

Degrees
F6(M) of freedom
<--- F3(COS)

.221

.135

-.145
.111
Default model
-.093 .183
567.685
-.109 .181

.000 H1 is accepted

3.304

-1.783
.075 H1 is rejected
Saturated
Abbreviations
-1.078
.281 H1 is rejected
0.000
CMIN
-1.141
.254 H1 is rejected

.046341 .088

.723

0 .470 H1 is rejectedDF

0.000 .063
-.066

-.973

.331 H1 is rejected p

Discrepancy
/ df F4(EM)
F5(Q)
<---

1.665 .142
.047

.351

CMIN/DF
.725 H1 is rejected

F4(EM)
RMR

.468.065 .128

PF6(M)

<---

<---

GFI

F8 (L)

F5(Q)

.858

3.437
0.000 .000 H1 is accepted
RMR
1.000

GFI

NormedTable
fit index
.834
1.000
NFI
5 contains the regression coefficients
related
with the research hypotheses’
tests. Out of 23
hypotheses which were developed in accordance with the purpose and scope of the research, 10 research
Relative fit index
0.802are rejected.
RFI
hypotheses
were accepted and 13 hypotheses
Incremental
fit index
1.000
IFI (F3) affects positively
There
is a positive effect of F20.926
(IDMC_R) on F5
(Q). Cosmopolitanism

emotional value perception and quality value perception. Language usage (F8) affects negatively quality
Tucker-Lewis
indexvalue perception is affected
0.910 positively by F2 (IDMC-R) and it TLI
perception.
Social
is affected negatively by F3
(Cos).
Social
value
perception
affects
negatively
on
price
value
perception
and it affects positively
Comparative fit index
0.925
1.000
CFI
materialism and luxury brand preference (F6). Materialism and luxury brand preference is affected positively
by
emotional value perception. Quality value
emotional value perception.
RMSEA
0.054 perception affects positively onRMSEA
Hoelter .05 index

155

HFIVE

Hoelter .01 index

163

HONE

As noted above, it can be said that the model and data are consistent in terms of fit measures.
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Table 9: Regression Weights
Std. R. W.
Estimate

S.E.

C.R.

P

Results

F1(SC)

<---

F9

-.127

.154

-1.634

.102

H1 is rejected

F1(SC)

<---

F11

.245

.076

3.381

.000

H1 is accepted

F1(SC)

<---

F10

-.201

.110

-2.404

.016

H1 is accepted

F1(SC)

<---

F12

.129

.159

1.517

.129

H1 is rejected

F5

<---

F9

.164

.085

2.097

.036

H1 is accepted

F7

<---

F9

-.023

.080

-.290

.772

H1 is rejected

F4

<---

F11

-.008

.034

-.125

.900

H1 is rejected

F5(Q)

<---

F11(MV)

.044

.040

.625

.532

H1 is rejected

F7(PR)

<---

F1(SC)

-.229

.038

-3.009

.003

H1 is accepted

F5(Q)

<---

F10(P)

.069

.057

.867

.386

H1 is rejected

F7(PR)

<---

F11(MV)

-.056

.041

-.700

.484

H1 is rejected

F7(PR)

<---

F10(P)

.192

.060

2.093

.036

H1 is accepted

F4(EM)

<---

F10(P)

.082

.048

1.138

.255

H1 is rejected

F4(EM)

<---

F9(H)

.126

.071

1.785

.074

H1 is rejected

F4(EM)

<---

F12(AGS-TO)

.382

.089

4.057

.000

H1 is accepted

F7(PR)

<---

F12(AGS-TO)

.353

.094

3.477

.000

H1 is accepted

F5(Q)

<---

F12(AGS-TO)

.295

.093

3.237

.001

H1 is accepted

F6(M)

<---

F1(SC)

.644

.072

9.387

.000

H1 is accepted

F6(M)

<---

F4(EM)

.202

.142

2.937

.003

H1 is accepted

F6(M)

<---

F9(H)

-.114

.128

-1.843

.065

H1 is rejected

F6(M)

<---

F7(PR)

-.147

.191

-1.623

.105

H1 is rejected

F6(M)

<---

F5(Q)

-.093

.163

-1.077

.281

H1 is rejected

F6(M)

<---

F11(MV)

.111

.063

1.928

.054

H1 is rejected

F6(M)

<---

F10(P)

-.036

.090

-.551

.581

H1 is rejected

F6(M)

<---

F12(AGS-TO)

.112

.154

1.404

.160

H1 is rejected

Table 9 includes the regression coefficients related with the research hypotheses’ tests. Out of 18
hypotheses that developed in accordance with the purpose and scope of the research, 7 research hypotheses
were accepted and 11 hypotheses were rejected.
There is a positive effect of F1 (SC) on F7 (PR). Planning (F10) affects positively on price
perception F7 (PR). F12 (AGS-TO) affects negatively on F4 (EM), F7 (PR), F5 (Q). F1 (SC) and F4(EM)
affect positively on materialism and luxury brand preference F6(M).
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Table 10: Squared Multiple Correlations
R2
F6(M)

.61

F1(SC)

.11

F4(EM)

.21

F7(PR)

.22

F5(Q)

.16

It can be seen from the Table 10, 0.61 value indicates that the explanatory power of materialism and
luxury brand preference, 0.11 social value perception, 0.21 emotional value perception, 0.22 price value
perception and 0.16 quality value perception.
Table 11: Direct, Indirect and Total effects
Std Total
Effects

F12
(AGS-TO)

F11
(MV)

F10
(P)

F9
(H)

F1
(SC)

F1(SC)

.129

.245

-.201

-.127

F4(EM)

.382

-.008

.082

.126

F7(PR)

.324

-.112

.238

.006

-.229

F5(Q)

.295

.044

.069

.164

.000

F6(M)

.197

.279

-.191

-.186

.678

F1(SC)

.129

.245

-.201

-.127

F4(EM)

.382

-.008

.082

.126

F7(PR)

.353

-.056

.192

-.023

F5(Q)

.295

.044

.069

.164

F6(M)

.112

.111

-.036

-.114

-.030

-.056

.046

.029

.086

.169

-.154

-.072

F4
(EM)

F7
(PR)

F5
(Q)

.202

-.147

-.093

.202

-.147

-.093

Std Direct Effects

-.229

.644

Std Indirect Effects
F1(SC)
F4(EM)
F7(PR)
F5(Q)
F6(M)

.034

In Table 11, the indirect, direct and total effects of factors can be seen. There are positive direct
effects of mavenism and achievement goal, time orientations and emotional value perception on Materialism
and luxury brand preference. And conversely there are negative effects of planning, healthy conscious,
perceived social value, price value, and quality value perception on materialism and luxury brand preference.
In other words, people who have high social value perception prefer luxury brands; and their materialism
levels are higher than other people.
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Table12: Demographics Differences and Descriptive Statistics (ANOVA)
U.S. citizen by birth and U.S. citizen by naturalization or permanent
resident

F1
(SC)

F2
(IDMCR)

F8
(L)

F11
(H)

N

Mean

U.S. citizen by birth

129

2.5085

.86747

U.S. citizen by naturalization or
Permanent resident

100

3.0200

.83533

Total

229

2.7319

.88886

U.S. citizen by birth

129

3.0044

.78041

U.S. citizen by naturalization or
Permanent resident

100

3.6986

.63333

Total

229

3.3075

.79695

U.S. citizen by birth

129

2.9793

1.13403

U.S. citizen by naturalization or
permanent resident

100

3.7133

.74914

Total

229

3.2999

1.04823

U.S. citizen by naturalization or
permanent resident

100

3.5400

.79812

Total

229

3.6012

.82839

U.S. citizen by birth

129

3.7829

.85432

U.S. citizen by naturalization or
Permanent resident

100

3.4950

.87471

Total

229

3.6572

.87319

N

Mean

130

2.9185

.85497

99

2.4869

.87699

Total

229

2.7319

.88886

Male

130

3.4132

.82942

99

3.1688

.73338

Total

229

3.3075

.79695

Male

130

3.9077

.79432

99

4.2045

.68453

229

4.0360

.76165

N

Mean

18 - 24

82

4.0915

.72915

25 - 34

113

4.0752

.75289

35 - 44

24

3.8333

.76495

60 - 79

9

3.8056

.88192

80 - 100

1

2.0000

.

229

4.0360

.76165

Sex
Male
F1
(SC)

F2
(IDMCR)

F3,
(COS)

Female

Female

Female
Total

Age

F3
(COS)

Std. Deviation

Std. Deviation

Std. Deviation

Sig.

.000

.000

.000

.013

Sig.

.000

.021

.003

Sig.

.033

Total
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F4
(EM)

18 - 24

82

4.2256

.60809

25 - 34

113

4.1482

.58405

35 - 44

24

3.8333

.52990

60 - 79

9

3.8889

.25345

80 - 100

1

3.7500

.

229

4.1310

.58750

18 - 24

82

3.9366

.59203

25 - 34

113

3.8389

.59992

35 - 44

24

3.6000

.81721

60 - 79

9

4.0444

.75351

80 - 100

1

2.4000

.

229

3.8507

.63926

18 - 24

82

3.1911

1.16066

25 - 34

113

3.2861

.97475

35 - 44

24

3.9028

.80745

60 - 79

9

2.8889

1.04083

80 - 100

1

3.0000

.

229

3.2999

1.04823

18 - 24

82

3.9024

.82192

25 - 34

113

3.5487

.86335

35 - 44

24

3.1667

.88055

60 - 79

9

3.9444

.63465

80 - 100

1

5.0000

.

229

3.6572

.87319

N

Mean

158

4.1472

.72332

71

3.7887

.79130

Total

229

4.0360

.76165

Single

158

4.1851

.60727

71

4.0106

.52515

Total

229

4.1310

.58750

Single

158

3.9177

.57601

71

3.7014

.74441

Total

229

3.8507

.63926

Single

158

3.7722

.86620

71

3.4014

.83930

.034

Total

F6
(AGSTO)

Total

F8
(L)

Total

F11
(H)

Total
Marital status
Single
F3
(COS)

F4
(EM)

F6
(AGSTO)

F11
(H)
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Married

Married

Married

.023

.034

.001

Std. Deviation

Sig.

.001

.037

.018

.003
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.003

(H)
Total
Education

229

3.6572

N

Mean
3.9000

.14142

High school or equivalent

28

2.5857

.81090

Two-year collage degree

37

2.6973

.86874

Four-year collage degre

76

2.5447

.93272

Graduate degree

40

2.9000

.83880

Master degree of Ph.D.

46

2.9609

.85543

229

2.7319

.88886

2

3.4286

1.01015

High school or equivalent

28

2.9082

.68037

Two-year collage degree

37

3.4015

.79884

Four-year collage degre

76

3.2406

.89449

Graduate degree

40

3.3607

.69157

Master degree of Ph.D.

46

3.5342

.69949

229

3.3075

.79695

2

2.8333

.70711

High school or equivalent

28

3.0238

1.24368

Two-year collage degree

37

3.1081

1.08313

Four-year collage degre

76

3.1798

1.09604

Graduate degree

40

3.6750

.90735

Master degree of Ph.D.

46

3.5145

.83061

229

3.2999

1.04823

N

Mean

0 - 24,999 $

91

3.3626

.84860

25,000 - 49,999 $

55

3.7212

.73357

50,000 - 74,999 $

51

3.8105

.78388

75,000 - 99,999 $

17

3.6667

1.05409

Over 100,000 $

15

3.8222

.60246

229

3.6012

.82839

Total
Less than high school

F2
(IDMCR)

Total
Less than high school

F8
(L)

Total
Income

F10
(P)

Std. Deviation

2

Less than high school

F1
(SC)

.87319

Std. Deviation

Sig.

.031

.033

.038

Sig.

.010

Total

In Table 12, demographics differences and descriptive statistics can be seen. There is a difference between
demographics features, culture, and lifestyle, psychographic features of the consumers.
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
This study determined the effects of culture, lifestyle, and psychographic features on the expected
benefit from the brand. Important results were derived from the research and the analyses. First of all, two
reliable and valid models were established by using structural equation modeling (SEM). Secondly, it can be
seen that there are relationships between demographics features, culture, lifestyle, psychographic features of
the consumer and expected benefit of brand.
Further research results can be summarized as follows:
Whenever cultural orientation increases, objective quality conscious decreases. On the other hand,
both quality conscious and emotional quality conscious increase, while cosmopolite tendency increases.
Also, social and emotional value perception has indispensable effects on materialism and luxury brand
usage. In addition to that, when quality perception increases, emotional value perception increases.
This study underlines that while culture oriented people give priority for objective quality, tendency
of those people are seen low for materialistic value and luxury brand usage.
People who have a high social value conscious give a priority price level. High planning tendency of
people put importance on price level. Future oriented and gold achievement oriented people have a high
price perception, emotional value, and quality perception. People who have a social and emotional quality
conscious have a higher tendency materialistic value and luxury brands usage.
People who are high in future, social value and goal orientation level give importance to the luxury
brand usage and materialism. On the other hand, planning tendency and healthy conscious high people who
focus on price and quality showed a lower tendency of the luxury brand usage and materialism.
This study also includes results from demographic features. Results of these features might be
summarized as follows:
ANOVA was used in order to see differences in terms of demographics features.
When we compare U.S. citizens by birth and U.S. citizens by naturalization or permanent resident;
U.S. citizens by birth have lower perceived social value score, cultural language orientations and higher
healthy consciousness than the others.
Male participants have higher conscious in terms of perceived social value score, cultural language
orientations than female. However, female participants have higher cosmopolite tendency.
Younger people have higher cosmopolite tendency, perceived emotional quality, future orientation,
achievement goal and healthy consciousness than the older people. In addition, the older people have higher
language orientations than younger people have.
When we compare single people with married people, single people have cosmopolitan tendency,
perceived emotional value, future orientation attitude, achievement goal, and healthy conscious than married
people.
With all of these conceptions, it should be underlined that less educated people have higher
perceived social value than older people have. Also, older people have higher language conscious and
cultural orientation. People who have low income level have higher price conscious than the others who do
not have.
This study has same limitations in terms of time, subject, and place. Future research should eliminate
these limitations. For instance, this study can be repeated on specific brands. Also, the results of this study
can be used by people who have to make decisions about market segmentations for marketing strategies.
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Özet
Marksist iktisatçılara göre başlangıç aşamasında ilkel birikimin gerekli koşulu olan sermaye
ve birikim sürecinin temel belirleyicisi siyasal düzlemdir. Siyasal düzlem elindeki birçok
araçla hem birikim hem de büyüme sürecini pozitif yönde etkileyebilmektedir. Özellikle
sermaye oluşum sürecinde doğal kaynaklar, patent lisans ve para hem sermaye olarak rol
oynamakta hem iktidara güç vermekte hem de yeniden dağıtım süreçleri açısından
bakıldığında sermaye oluşumunda hükümet önemli bir araca/güce ve merkeze dönüşmektedir.
Bu çalışmada statik ve dinamik süreçte hükümetlerin ve temel aracı olan bütçelerinin birikim
sürecine yaptığı katkıları ve siyasal düzlemin rant yaratma ve birikim sürecindeki rolünün
ilkel birikimden çok daha büyük ve sürekli olduğunu göstermeye çalışacağız.
Abstract
According to Marxist economists in the initial phase necessary condition of primitive
accumulation is that capital and accumulation process based on political power. Political
power has an impact on both accumulation ad growth processes positively. Especially, natural
resources and patents and licenses have an important role in the process of capital formation
as a capital both and give power to government and viewed as redistribution process in which
government turns into the major power and center. In this study, we will try to examine that
governments and its budget as a main tool which are the contribution to the accumulation
process and political power has a role of creating rent and accumulation process that it is
larger and continual than primitive accumulation.
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Politics and Accumulation: A Theoretical Review
Extended Summary
One of the most important characteristics that a capitalist economy characterizes is constantly
enlarging the efforts of the capital itself. This effort is called capital accumulation. The key
concepts of capital accumulation are market and political power. Before economy popularized
a choice issue that was centered on growth and accumulation. According to Marxist
economists in the initial phase necessary condition of primitive accumulation is that capital
and accumulation process based on political power. Especially, land ownership and
monopolization process of money and credit mechanism materialize without being modern
state. According to Marxist economists, when the accumulation of capital exceeds a certain
level, capitalist society has dynamics of economy itself that continues growth and
accumulation. Against the opinion in terms of classical-neoclassical economics that political
power popularizes gendarmerie state. The government and economy policies are seen as the
obstacles to accumulation and growth. When even taken in a static framework of neoclassical
economics, government spending and debt are crowed out investment which is the essential
for accumulation of capital is generally accepted macro postulates. However, when the
government spending and interest payments are viewed as in either static or dynamic process,
budget turns into the tool of profit support. Political power has an impact on both
accumulation ad growth processes positively. Capital accumulation is a social phenomenon.
Capital has an economic part as well as non-economic part. Especially, natural resources and
patents and licenses have an important role in the process of capital formation as a capital
both and give power to government and viewed as redistribution process in which government
turns into the major power and center. The results of institutional choices in the political
power take an important role in the determining the type of entrepreneur. How the political
power took an important role in the formation of primitive accumulation as well as the
emergence of a class that realize the creative destruction. If history and society could make a
choice alongside of competitive and emancipatory institutions, economies have evolved
towards a productive and creative / destructive entrepreneurship instead of rent-seeking
activities that can grow quickly. In this study, we will try to examine that governments and its
budget as a main tool which are the contribution to the accumulation process and political
power has a role of creating rent and accumulation process that it is larger and continual than
primitive accumulation.

1.Giriş
Piyasa toplumu ve kapitalizm hangi kavramlarla adlandırırsa adlandırılsın, modern toplum;
sermaye, birikim, kar, büyüme, yatırım gibi ekonomi odaklı kavramlar ve bu kavramları
taşıyan işçi, kapitalist, girişimci vb. faktörler ile tanımlanmakta, analiz edilmekte ve
tartışılmaktadır. Sağ ve sol iktisat ideolojisi farklı kavramlar olarak tanımlansa da aynı sosyal
gerçekliğe farklı bakış açılarından bakmaktan başka bir şey değildir. Büyüme ve sermaye
birikiminin aynı kavramlar olduğu rahatlıkla gösterilebilir. İktisat; seçim ve denge iktisadına
dönüşmeden önce en temel tartışma konuları sermaye, birikim ve büyüme olmuştur. Bu bir
açıdan da iktisat tarihini anlama çabasıdır. Bugün kapitalist (piyasa toplumu)
sermaye/kapitalist veya firma/girişimci etrafında sonu gelmez bir devinim içinde görünse bile
sermaye birikiminin de başlangıcı veya tarihinin olması gerekir. Bu başlangıç düzeyini
detaylıca incelemeden siyasal düzlemin önemini de anlamak mümkün değildir. Kapitalist ve
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girişimcinin elinde önemli ölçüde sermayenin birikmesi sistemin sonucu değil çıkış noktası
olarak bir ilk birikime ihtiyaç duyar (Marx ve Smith). Böyle birikimin ortaya çıkması içinde
güç ilişkilerine göre şekillenen özel mülkiyet kurumuna ihtiyaç vardır. Bu kurumun ortaya
çıkışından sonra sermayeden, girişimciden ve işçiden bahsedilebilir.
İlk birikim açısından olduğu kadar birikimin devamını sağlamada siyaset önemli olma
sürecini hala korumaktadır. Birikimin kaynağı olan karlılığın arttırılmasında bütçe çok önemli
bir rol oynamaktadır. Ayrıca hem harcama dengesizliği hem de harcamaların türleri birikim
sürecini yakından etkilemektedir. Örneğin Türkiye’de 1990’lardaki yüksek kamu açıklarının
ve kamu borçlanma faizinin özel sektör yatırımlarını dışladığı ve hızlı bir büyüme sürecini
önlediği genel kabul gören bir hipotezdir (Erçel, 1998; Yılmaz, 2001; Boratav, Akyüz, 2002;
Oruç, 2005; Eğilmez, 2005). Ancak bu çalışmada söz konusu hipotez kabul edilmemekte;
kamu faizlerinin sermaye birikimine, büyümeye kaynak sağladığı ve destek olduğu iddia
edilmektedir. Bunu yaparken, bütçenin sıfır toplamlı bir oyun olduğunu, faizlerin yatırımlar
üzerindeki olumsuz etkisinin, belli şartlar altında ortaya çıkmayacağını varsaymaktadır. Kamu
harcama ve yatırımlarının özel sektör yatırımları üzerinde dışlayıcı etkisinin olup olmayacağı,
faizlerdeki artışa tasarrufların nasıl tepki vereceğine bağlı olacaktır (Aschauer, 1989 a;
1989b). Kamu harcamaları özel sektörün yatırımlarına iki yoldan etki eder. Birincisi kamu
harcamaları işgücü verimliliği, dolayısıyla özel sektörün karlılığını ve gelirini artırır. Buna
tamamlayıcılık etkisi denilmektedir. İkinci etki de, kamu harcamalarındaki artışın faiz oranını
yükselterek tasarrufları artırmak yoluyla dışlama etkisinin ortaya çıkmasına engel
olabilmesidir. Böyle bir sonucun ortaya çıkabilmesi için birikim sürecinin dinamik bir
ortamda analiz edilmesi gerekmektedir. Özel sektörün zaman tercihi (faiz) bununla bağlantılı
olarak tasarruf oranının değişmesi büyüme, birikim ve karlılık oranını değiştirir (Casalli &
Venture, 2000; O’Connell 1995). Bu tür bir değişlik dışlama etkisinin ortaya çıkmasını
engeller. Ekonominin tarım ağırlıklı olduğu 17. yüzyılda fizyokratlar birikimin kaynağını
toprak olarak görürken, daha sonra sanayinin gelişmesi ile beraber birikimin kaynağı sermaye
ve emek olarak kabul edilmiştir. Günümüzde ise birikim bilgiye, girişime veya toplam faktör
verimliliğine bağlanmaktadır. Bu çalışmada siyasal düzlemle birikim ilişkileri gerek makro
gerek dinamik açıdan gerekse de rant kollama faaliyetleri açısından incelenecektir.

2.Birikim Bütçe ve İktisat Politikaları
Toplumdaki üretim araçları ve örgütlenme biçimine sermaye denirse, herhangi bir siyasal
düzlemde hem sermaye donanımına hem toplumsal örgütlenmeye hem de karlılığa kadar
geniş bir etki alanı vardır. Budan dolayı da siyasal süreç birikim sürecini etkilemektedir.
Post/Yeni Keynesyen iktisat açısından karlar, iktisat politikaları ve siyasal karar süreci
arasındaki ilişki aşağıdaki denklemlerle gösterilebilir.
Keynes’e göre iki mallı sektörde tüketim malı üreten sektördeki (2 nolu alt işaret ile
gösterilecektir) karlılık tüketim malına olan talep (
) ile maliyet arasındaki farktır (
).
S tasarrufları, I’ yatırım mallarının üretim maliyetini göstermektedir.
Yatırım malı üreten sektörün karlılığı da
dür. I yatırımları veya yatırım mallarından beklenen karı göstermektedir. Toplam kar iki
sektörün karlarının toplamı olduğundan
dir. İki
sektörlü kapitalist ekonomide karlar yatırım ve tasarruf arasındaki farka bağlıdır. Eğer
tasarruflar ikiye ayrılırsa özel (pri) hükümet (gov) bütçe açık ve fazlalarının karlılığa ve birim
sürecine etkileri rahatlıkla gösterilebilir. T vergileri G hükümet harcamalarını göstermektedir.
Tanım gereği
dir.
(1)
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(1) nolu denklemdeki hükümet tasarrufları konjonktüre göre karları direkt ve dolaylı bir
şekilde kapitalist birikime destek olacak şekilde düzenlenmektedir. Konjonktürel açıdan
ekonomi dip noktalarda iken siyasal otorite bütçe açığı (T<G) vererek kapitalist karlara pozitif
katkı yapabilir (Mishkin, 2013). Tam tersine konjonktürün genişleme aşamalarında siyasal
otorite bütçesini kısarak karlara negatif katkı yapabilir. Siyasal düzlemin birikimi etkileme
süreci dinamik olarak da ele alınabilir.

3.Dinamik Açıdan Birikim
Hipotez tekrar hatırlanacak olursa, kamu faizleri sermaye birikimine ve büyümeye kaynak
sağlar, destek olur. Bu hipotezin ortaya konulabilmesi için bazı varsayımlar yapılmalıdır: 1Özel sektör vergi vermez, 2- Ekonomideki borçlanma süreci üç yıl önce başlamıştır T=3 yıl.
Firmaların kamu açığını (D) o dönem finanse ettikleri ve faiz gelirini de o dönemde
kullandıkları varsayılmaktadır. 3- Faiz değişmemekte özel sektörün zaman tercihini
yansıtmaktadır. 4- Devlet bütçe açığını iç borçla kapatır.
Birikim süreci 1 nolu denklem tarafından temsil edilmektedir. K sermaye stokunu, I yatırımı, i
ödenen faizi ( faiz değişmediği için risk yoktur, enflasyon da sıfır kabul edilirse ödenen
nominal faiz aynı zamanda reel faizdir) ve S’de tasarrufu göstermektedir.

K t  K t 1  I t

(1)

2

K t 1   I t  j
j 1

Ekonomi bir harcama-kaynak dengesi olduğundan, I=S eşitliği kamu açık verdiği durumda 2
nolu denklemdeki gibi tanımlanmaktadır. Özel sektör kamu borcunun faizi kendi zaman
tercihini aştığında veya kendi zaman tercihini alt edebilecek kadar bir faizi kamu ödediği
zaman t dönemindeki tasarrufunun bir kısmını kamuya borç verir. Dışlama etkisinin ortaya
çıkması bu denkleme dayandırılmaktadır. İstenirse bu denkleme dış tasarruflar da ( S f ) ilave
edilebilir. Türkiye için bu süreç önemli olmakla beraber, makalenin amacı kamu
borçlanmasının yatırımları nasıl kovup kovmadığını göstermek olduğundan S f  0 alınmıştır.
Dinamik bir ortamda kaynak harcama dengesi tanımlanırsa, 2 nolu denklemi biraz daha farklı
ifade etmek gerekir. Bu tanımlama, 3 nolu denklemce yapılmaktadır. 3 nolu denklem kamu
açıklarının finansmanı ile kamuya borç verilen kaynakların nemalanarak özel sektöre geri
dönüşünü göstermektedir.
I t  S t  Dt
(2)
Borçlanma süreci üç dönem geriye doğru götürülürse
(3)
I t  S t  ( Dt  (1  i) Dt 1 )  ( Dt 1  (1  i) Dt 2 )  ( Dt 2  (1  i) Dt 3 )
3 nolu denklemi çok daha basit ifade etmek için, Dt ' ler  1 birim olarak kabul edilip ve ikinci
varsayım tekrar hatırlanırsa, 3 nolu denklem 4 nolu denklem olarak yeniden yazılabilir. 4 nolu
denklem, bütçe açıklarının özel sektörün birikimlerini azaltmadığı tersine kaynak aktardığını
net bir şekilde göstermektedir. Denklemdeki +3-3=0 eşitliği kamuya borç veren özel sektörün
verdikleri geri aldığını göstermektedir. Bu finansal açıdan bir plasmanın doğal sonucudur.
D’ler (+3-3) bir birini götürse bile 5 nolu denklemde net olarak kamudan özel sektöre
aktarılan kaynak olan faiz kalmaktadır. Faiz kalıntısı gelirin dağıtımını etkileyerek tasarruf
sürecini değiştirmektedir. Bütçenin üçüncü işlevinin geliri yeniden dağıtmak olduğu
hatırlanırsa bütçenin i3 kadarlık kısmı özel sektöre geçmiştir. Özel sektörün zaman tercihi
yani faiz oranı ne kadar büyük ise kamudan aktarılan kaynak o kadar büyük olacak ve özel
sektörün yatırımları için elinde daha fazla kaynak olacaktır. Bu durumda 2 nolu denklemde
olduğu iddia edilen dışlama etkisi ortadan kalkmakta özel tasarruflar i3 kadar artarak birikim
sürecini desteklemektedir (Akyüz, 1977, 1984). 5 nolu denklemdeki bu süreç daha genel
olarak ifade edilirse 6 nolu denklemdeki gibi yazılabilir.
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(4)

I t  S t  3  3  i3
I t  S t  i3

(5)

3

I t  S t  i  Dt  j

(6)

j 0

Tekrar sermaye birikim sürecine dönülürse, kamu açıklarının faiz kanalı ile özel sektörün
sermaye birikim sürecine katıldığı rahatlıkla gösterilebilir. Bunun için 6 nolu denklem 1 nolu
denklemin içine yerleştirilerek 7 nolu denklem oluşturulur.
3

K t  K t 1  S t  i  Dt  j

(7)

j 0

7 nolu denklem milli gelire oranlanarak birikim, büyüme ve karlılık arasındaki ilişkiler ortaya
konulabilir. Bunun için aşağıdaki basit işlemleri izlemek yeterlidir.
3

K t  K t 1   S t  i  Dt  j

(8)

K t  K t 1  K t

(9)

t 0

3

K t   S t  i  Dt  j

(10)

t 0

10 nolu denklemin her iki yanı Y’ye bölündüğünde,
3

Dt  j

K t S t
t 0
(11)

i
Yt
Yt
Yt
K t
 st  i  d
(12)
Yt
Sermaye/Çıktı katsayısı (v) Harrod ve Domar modelinden faydalanılarak aşağıdaki gibi
tanımlanabilir (Jones, 1976). Basitlik sağlamak amacıyla, marjinal ve ortalamaların birbirine
eşit olduğu varsayılmaktadır. 14 nolu denklem v’nin tersidir ve iktisadi anlamı sermayenin
karlılığıdır.
K t K t
Y
1 Yt
v


 t
(13)
ve
(14)
Yt
Yt
v K t K t
12 nolu denklemin her iki yanı 1/v ile çarpılırsa birikim sürecinin kamu borçlanması ile olan
bağlantısı ortaya çıkar.
1 K t 1
 ( st  i  d t )
(15)
v Yt
v
15 nolu denklemi 1/v’nin ortalaması ile çarpılırsa 16 nolu birikim denklemi elde edilir.
K t 1
1
 st  i  d )
(16)
Kt
v
v
K t 1
 ( st  s f  i  d ) olurdu.
Eğer dış kaynaklarda analize katılsaydı 16 nolu denklem
Kt
v
Yani, dış alem tasarrufları kadar sermaye birikim süreci hızlanırdı. Türkiye için bu süreç
önemli olmakla beraber, makalenin amacı, kamu borçlanmasının yatırımları nasıl kovup
kovmadığını göstermek olduğundan s f  0 alınmıştır. 12 nolu denklem 1/v nin marjinali ile
çapılırsa 17 nolu büyüme denklemi elde edilir.
Yt 1
1
 st  i  d )
(17)
Yt
v
v
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Bu çalışma için amaç, 16 ve 17 nolu denklemlerdeki özellikle 16 nolu denklemdeki hipotezin
testidir. 16 nolu denklemin sağ tarafındaki ikinci terim, kamu borçlarının sermaye birikimine
olan katkısını göstermektedir. 16 nolu eşitliğin sağındaki ilk terim sermayenin gerçek
karlılığını ( bu orana doğal karlılık adı verilebileceği gibi “Cambrigde Eşitliği”de denilebilir)
tanımlamaktadır. İkinci terim ise finansal karlılığı ifade etmektedir. Aschauer’in hipotezi
tekrar hatırlanacak olursa kamu faiz harcamaları özel sektörün tasarruflarını pozitif yönde
etkiliyorsa dışlama etkisi ortaya çıkmaz, “crowd in” (birikim) etkisi ortaya çıkar. d kamu
açığının milli gelire oranıdır. Bu oran ne kadar büyük ve reel faizler ne kadar yüksek ise
finansal karlılık / tassaruf o kadar artacaktır. Bu modeldeki mantık bir başka teorik görüş
tarafından da desteklenmektedir. Dinamik bir analizde “Cambrigdge Eşitliği” karlılık oranını
belirleyemez. Sermayenin doğal karlılığı zaman tercihine yani faiz oranına bağlıdır
(Caselli&Ventura, 2000; O’Connell,1995). Faizin özel sektör tarafından belirlendiği kabul
edildiğinde 16 nolu denkleme göre sermaye birikimi hem Pasinetti’nin doğal karlılığı hem de
Ramsey modelinin zaman tercihi tarafından belirlenmektedir. Özel sektör kendi zaman
tercihini aşan bir faizi kamudan elde edebildiği sürece kamuya borç vermesi karlılığını
dolayısıyla sermaye birikimini hızlandıracaktır.
4.Birikim, Devlet ve Rant Kollama
Neo Marksist iktisatçılar, devleti yeniden üretim sürecini güvence altına alan bir güç olarak
görmektedirler. Bu nedenle gelişmiş kapitalizmde krizler üretimin nesnel koşulları kadar
siyasal dinamiklere de bağlanmaktadır. Devlet adına hükümet karlı birikim imkanlarını
arttırmak için emeğin yeniden üretim maliyetlerini düşürmek (eğitim sağlık, ulaşım ve toplu
konut) ve bilimsel gelişme ve verim artışı sağlamak gibi görevler ifa etmektedir (Burris, 336346, 2011). Özellikle önemli ölçüde sermaye birikimine ihtiyaç duyulan büyük projelerde
oligopol ile hükümet arasındaki ilişkiler bütünleşmiştir (Galbraiht). Artan devlet müdahaleleri
bütçe açıkları enflasyon ve rant ekonomisi gibi olumsuzluklar yaratsa da 1990-2000’li yıllarda
gerçekleştirilen özelleştirmeler, bütçe açıklarını kapatma, sendikal faaliyetlerin
sınırlandırılması, taşeronluğu teşvik eden siyasal tercihler gelir dağılımını (bölüşümü) ücretler
aleyhine bozduğu rahatlıkla söylenebilir.
Kapitalizm rekabetçi koşullardan tekellere doğru evrildikçe dengesizlikler artmış, sermayenin
yeniden üretilmesinde girişimcinin rolü atmıştır. Girişimci de bu dengesizliğin motorudur.
Gerçekte girişimci; üretken, üretken olmayan ve yıkıcı şekillerde dağılım gösterir (Baumol,
1990). Belki de toplum tarihine üretken olan ve olmayan faaliyetler arasındaki değişim olarak
bakılmalıdır. Baumol’a göre girişimciliğin ekonomi üzerinde üç farklı etkisi olabilir. İlk
olarak, ekonomik karar alma süreci kurumsal yapıya bağlı olarak girişimci faaliyetleri içinde
tanımlanır. Girişimci oyunun kurallarını değiştirebilir. İkinci olarak, Baumol girişimsel
davranışa kurumsal yapılara tepki olarak bakar veya girişimin değişmelere yanıt vermek
olduğunu vurgular. Üçüncüsü, girişimciliğin üretken ve yıkıcı faaliyetler arasındaki
dağılımının ekonomide girişimciliğin yayılması gibi teknolojinin de yayılmasını
etkileyeceğini vurgular. Yıkıcı girişimcilik bir toplumda bazı alanları olumsuz etkilerken
yepyeni alanlar yaratır. Yeni yaratılan alanlarda zamanla refahın ve zenginliğin artmasına
neden olur. Yıkıcı girişimcilik rant ve kar yaratırken bir taraftan eski rant ve kar alanlarını
olumsuz etkiler. Yıkıcı girişimciliğin doğasında bir yaratıcılık bulunmaktadır. Kapitalizmin
gelişiminden bugüne bakıldığında bu tür girişimciliğin kurumların güçlü olduğu, ileri
teknoloji ve hızlı büyüyen sektörlerin ekonomiye hakim olduğu ekonomilerde kısacası
gelişmiş ülkelerde ortaya çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun yanında rant arama
faaliyetinin, kalkınma ve büyüme literatüründe son zamanlarda üzerinde çokça durulmaktadır.
Rant arama üretken olmayan bir faaliyettir. Rant aramayla kaynakların yeniden özellikle
siyasal güç kullanılarak dağıtılması anlaşılmalıdır. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan
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ekonomilerde siyasal elit ile ekonomik güç arasında sıkı bir ilişki vardır (Galbriath). Bu
ilişkiyi unutmamak kaydıyla kalkınma literatürüne bakılabilir. Kalkınma literatüründe, gerek
kaynak israfı gerekse ters seçimden dolayı büyüme üzerinde rant arama faaliyetlerinin
etkisinin olumsuz olduğunu düşünülmektedir Özellikle çoğu gelişmekte olan ülke ve
ekonomilerde doğal kaynakların varlığı, arsa spekülasyonu veya devlet eli ile yaratılan rantlar
kısa vadeli kazanç olarak görülme eğilimindedir ve özellikle yasal bir kurumsal yapının
yokluğunda rant arama bir ilk birikim kaynağı olabilir (Nunn 2007; Collier et. al. 2003). Bazı
yolsuzluklar ve mülkiyet haklarının tam olarak güçlendirilemediği bir çok gelişmekte olan
ülkede siyasi ve ekonomik rant arama sürecini ilk birikimin kaynağı olarak görmek gerekir.
Eğer iktisadi gelişme sadece bir seçim ve denge meselesi değilse; işçilerin, kapitalistlerin ve
firmaların oluşması için bir ilk birikim gereklidir ama yeterli değildir. Birçok gelişmiş ülke,
1980-1990 lara kadar devlet kapitalizmi ile kalkınmayı denedikten sonra, piyasa ve girişimci
odaklı bir kapitalizm modeline dönmüştür. Bu ülkelerde gelişmiş sanayi ve teknoloji
olmadığı için rant arama ve yaratma veya ilk birikim kaynağı siyasal düzlem ve hükümet
olmuştur. Büyüme ve kalkınma açısından rant arama faaliyetlerinin sağlandığı ilk birikimin
yaratıcı veya yıkıcı girişimciliğe dönüşüp dönüşmeyeceği sorusuna cevap vermek kolay
değildir.
İlk birikim olmadan ekonominin devinim kazanması mümkün değilse, gelişmekte olan
ülkelerdeki rant arama faaliyetleri gereklidir denilebilir. Bu rant arama faaliyetleri belki
yoğun bürokrasiyi aşacak yeni bir burjuva sınıfı yaratabilir. Ama bu ilk birikimin teknoloji
geliştiren bir sınıfa dönüşmesinin iktisadi ve teknik düzlemden ziyade siyasal ve hukuksal
alandaki hak ve özgürlükleri geliştirecek ve destekleyecek kurumsal dönüşümlere bağlı
olduğu iddia edilebilir. Kalkınma iktisatçılarına göre ülkelerin/ekonomilerin başlangıçtaki
siyasal kurumları ya sömürücü ya da özgürlükçü/rekabetçi olarak evrimleşir. Acemoğlu,
özgürlük ve rekabete açık bir kurumsal yapıyı geliştirebilen ekonomi ve ülkelerin gelişmiş
ekonomileri oluşturduğunu iddia etmektedir. Toplumlar ve yaşadıkları, kurumları
güçlendirerek bugüne taşır. Eğer tarih ve toplum, seçimi rekabetçi ve özgürlükçü kurumlardan
yana yapabilirse ekonomilerde rant arama faaliyetleri yerine üretken bir girişimcilik,
yaratıcı/yıkıcı girişimciliğe doğru evrilerek hızlı bir şekilde kalkınır. Acemoğlu, Meksika’da
rant arayan bir iş adamının Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaratıcı olmasının
nedenini ekonomiler arasındaki kurumsal farklara dayandırmaktadır Acemoğlu’na göre
insanlar siyasal hakları peşinde koşmuş, kazandıkları hakları ekonomik özgürlüklerini
genişletmek için kullanmışlardır. Tarihte de bu gelişmeyi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen
kurumlar esastır. ABD’deki kurumlar girişimcilerin fikirlerini korumuş ve bu fikirleri hayata
geçirebilmek için gerekli olan rekabetçi finans sistemi düşük faizlerle yaratıcı girişimcileri
veya zenginleşmeyi desteklemiştir. Tabi siyasal düzlem ve bu düzlemde belirlenen ilk
birikimin yaratıcı girişime dönüşüp dönüşmeyeceği de devlet kurumunu elinde tutan elit
kesimin seçimlerine bağlıdır.
Her toplum özgürlükçü seçimlerde bulunmaz. İçsel ve dışsal unsurlar, ülkelerin seçimlerini
baskıcı, üretken olmayan rant faaliyetlerinin egemen olduğu, yolsuzluk ve eş dost
kapitalizminin gelişmesi şeklinde zorlayabilir. Özellikle birçok Arap ülkesi zengin petrol
yatakları, dış baskılar ve aşiret şeklindeki sosyolojik yapıları kurumlarını baskıcı yönde
evrilmesine de neden olduğu söylenebilir Tablo 1 deki girişimci tiplerinden hangilerinin
baskın olacağını bir neden sonuç ilişkisi içinde söyleyebilmek belirleyebilmek mümkün
değildir. Gerek Kore deneyimi, gerek Japonya gerekse batının yaşadıklarına bakıldığında
bütün bu süreçlerde yönlendirici gücün siyaset, devlet ve toplum arasındaki kurumsal
ilişkilerin olduğu söylenebilir.
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Tablo 1 : Üretken, Üretken Olmayan ve Yıkıcı Girişimcilik
Üretken girişimcilik
Üretken
olmayan
girişimcilik
Girişimci ranta nasıl Rant yaratıcı
Rant arayıcı
davranır?
Girişimci
rant Evet
Evet
yakalar mı?
GSYH’ya net etkisi
(+)
(0)
Kaynak: Baumol, 1990.

Yıkıcı girişimcilik
Rant yıkıcı
Evet
(-)

Sermaye yoğun üretimin egemenliğinin getirdiği işgücü arz fazlasını istihdam edebilecek,
emek yoğun girişimcilik faaliyetlerine odaklanacak politikalar Tablo1 deki üretken
girişimciliği arttırabilmesi için devlet ve toplumun kurumsal yapısı bilginin üretilmesi ve
yayılmasına odaklanmalıdır. Bilgi, rant bir güç merkezi haline gelmeye meyilli yapısını
dikkate alarak gücü dengeleyici bir yapının da özgürlük ve rekabetin sürdürülmesi için siyasal
ve toplumsal düzenlemelerin Tablo 1 de belirleyeceği olacağını düşünüyoruz.

5.Sonuç
Siyasal açıdan devlet tekeller yaratarak rant dağıtabilir. Maden, toprak rantları buna tipik
örnektir. Devleti kontrol eden hükümetle kredi hacmini belirleyerek ve dağıtarak rant yaratır
ve dağıtır. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde rant yaratılır ve dağıtılır. Bugün
dünyada siyasal alanın birikimi belirleme ve etkileme gücünün yüksekliği dikkat çekmektedir.
Hükümetin devlet iktisat politikaları ve bütçe açıkları, borçlanma ile direkt destek verdiğini
teorik olarak kabul etmek zorundayız. Konjonktürel politikaların birikime verdiği destek
kadar dolaylı destekleri (bilişim eğitim politikaları) ile sermaye ve emek piyasalarını yeniden
örgütleyerek rekabet sürecinin/piyasaların gerçekleştiremediği düzenlemeleri siyasal gücü ile
devlet/hükümet yapabilmektedir. Hükümetlerin rant yaratma faaliyetlerinin verimli olmasına
bir seçim meselesi olarak bakılmalıdır. Toplumdaki her aktörün belli ölçülerde siyasal
gücünün olduğu, değer ve birikim yarattığı dikkate alındığında, temsil edilebilirliğini
sağlayacak kurumsal yapılar geliştirilebildiği ölçüde rant yaratma faaliyeti yıkıcı
girişimcilikten yaratıcı girişimciliğe kayabileceğini düşünüyoruz.
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ÖZET
Bu çalışmada Türkiye’de kamu kesimi tarafından gerçekleştirilen sosyal harcamaların düzeyi
ve son yıllarda gösterdiği gelişim incelenmiş ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile
karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. 2006-2013 dönemi için ülkelerin kamu sosyal
harcamalarının GSYH ve toplam kamu harcamaları içindeki payı, kamu harcamalarının
fonksiyonel sınıflandırmasından (COFOG) faydalanarak tespit edilmiş ve IMF’in Devlet Mali
İstatistikleri veri tabanından faydalanılmıştır. Sosyal harcama kalemleri olarak eğitim
hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri, çevre koruma
hizmetleri, iskan ve toplum refahı hizmetleri ve dinlenme, kültür ve din hizmetleri
incelenmiştir. Kamu kesimince gerçekleştirilen sosyal harcamaların toplam büyüklüğünü
inceleyebilmek açısından “Genel Yönetim” harcama istatistiklerinin kullanılması tercih
edilmiştir. Bu sayede Türkiye’nin sosyal harcama alt kalemlerinin ve bir bütün olarak sosyal
harcama düzeyinin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında ne durumda
olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Harcamalar, Genel Yönetim Harcamaları, Fonksiyonel
Sınıflandırma, COFOG

THE EVOLUTION OF SOCIAL EXPENDITURES IN TURKEY AND
COMPARATIVE ANALYSIS WITH SELECTED COUNTRIES
ABSTRACT
In this study, the general level of public social expenditures in Turkey and trend of this
expenditures in recent years are examined and comparatively analyzed with developed and
developing countries. For 2006-2013 period, the share of countries’ public social expenditures
in GDP and total public expenditures are determined by using Classification of The Functions
of Government (COFOG) and utilizing IMF Government Finance Statistics Database. As
social expenditure items, education, health, social protection, environmental protection,
housing and community ammenities, recreation, culture and religion expenditures are
compiled and evaluated. To be able to observe total social expenditures which are carried out
by any public body, “General Government” Statistics are preferred. Thus the aim of this study
is to point out where Turkey stands when compared to developed and developing countries’
social expenditure items and total social expenditure level.
Keywords: Social Expenditure, General Government Expenditures, Classification of The
Functions of Government, COFOG
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Müge Yetkin ATAER, Gözge Nalbant EFE

GİRİŞ3
Sosyal harcamalar toplumda eğitim ve sağlık düzeyini artıran, toplumun daha temiz
bir çevrede yaşamasını sağlayan ve kültürel gelişimine katkıda bulunan, toplumdaki tüm
bireylere çeşitli sosyal güvenceler sunarak sosyal adalete katkı sağlayan hizmetlerin
gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan harcamalardır. Bu harcamalar bir yandan gelir
dağılımındaki adaletsizlikleri düzeltme işlevi görürken, diğer taraftan da ülkenin toplumsal
gelişimine ve beşeri sermayesine katkıda bulunarak uzun dönemde ekonomik büyümeyi
artırıcı ve toplam refah düzeyini iyileştirici etki göstermektedir.
Çalışmamız iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sosyal harcamaların hangi
kamu harcamalarını kapsadığına ilişkin görüşlere yer verilmiş ve Erdoğdu ve Yenigün (2013)
tarafından belirlenen kıstaslar esas alınarak bu çalışmada sosyal harcama olarak kabul
edilecek harcama kalemleri tespit edilmiştir. İkinci bölümde ise başta Türkiye olmak üzere
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal harcama kalemlerinin 2006-2013 dönemi
gelişimi hem GSYH içindeki payı hem de bütçe kısıtı altında ülkelerin sosyal harcamalara
verdiği önemi daha net göstermesi bakımından toplam kamu harcamaları içindeki payı
itibarıyla incelenmiştir. Bu sayede Türkiye’de sosyal harcama alt kalemlerinin düzeyi ve
gösterdiği gelişim, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş
ve hem her bir harcama kalemi hem de toplam sosyal harcama düzeyi bakımından hangi ülke
grubuna daha yakın olduğu analiz edilmiştir.
Çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, IMF tarafından öngörülen
sınıflandırmaya göre ele alınmıştır. Bu bağlamda kullanılan bütçe harcama verileri de IMF
Devlet Mali İstatistikleri’nden söz konusu ülkelerin verilerinin derlenmesi ile oluşturulmuştur.
Kamu kesiminin toplam sosyal harcama büyüklüğünü göstermesi bakımından “Genel
Yönetim” verileri kullanılmıştır.
1. Sosyal Harcamalara İlişkin Kuramsal Çerçeve
Sosyal harcamalar, Pampel ve Williamson (1988)’ye göre gelir ve kazanç kayıplarına
karşı olarak minimum yaşam standartlarını korumak veya garanti etmek amacıyla tasarlanmış
programlar için yapılan hükümet harcamalarıdır. d’Andria (2008)’ya göre, sosyal harcama
hane halklarına nakit ve ayni olarak yapılan kamu transferleridir.
Sosyal harcamaların sınıflandırılmasında literatürde netlik kurulamamıştır. OECD
(SOCX) sosyal harcamaları, hane halklarına ve bireylere refah durumlarını olumsuz anlamda
gerileten koşulların varlığında destek sağlamak amacıyla kamu veya özel kurumlar tarafından
yapılan yardımlar ve finansal katkılar olarak tanımlamaktadır. Avrupa Birleştirilmiş Sosyal
Koruma İstatistikleri (ESSPROS) sosyal koruma harcamaları kavramını kullanırken
OECD’nin kapsamına göre daha dar bir tanıma sahip olup, bireylere yapılan yardımları göz
önünde bulundurmaktadır. ILO tarafından yapılan tanım ise daha kapsamlıdır. Gelişmekte
olan ülkeler açısından sosyal harcamaları tanımlarken eğitim hizmetine ve temel gıdaya
yapılan harcamaları da bu kapsama dahil edilmektedir. Buğra ve Adar (2007), eğitim
hizmetlerine olan erişimin artmasının yani eğitim hizmetine yapılacak olan her artışın
yoksulluğu azaltacağını böylece yoksulluğun nesilden nesile aktarılmasının önüne
geçileceğini savunarak, Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde kamu
eğitim hizmetine ayrılan harcamaların kamu sosyal harcamalarına dahil edilmesinin daha
uygun olacağı kanısındalardır. Bu çerçevede sosyal harcamalar, devletin ikincil gelir dağılımı
Çalışmamızda ‘Sosyal Harcamalar’ kamu kesimi tarafından sunulan kamu sosyal harcamaları anlamında kullanılmaktadır,
özel sektör harcamaları kapsam dışı bırakılmıştır.
3
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araçlarından kamu harcamaları içerisinde sosyal adaletin sağlanmasında katkıda bulunan,
gelir dağılımındaki eşitsizliği gidermeye çalışan, bireylerin temel hakkı olan eğitim hakkı,
sağlık hakkı, temiz bir çevrede yaşama hakkına ulaşmasını sağlayan ve böylece beşeri
sermayenin kalitesini arttıran, yaratılan pozitif dışsallıkların göz önünde tutulmasıyla kamusal
hizmet üretimi gerçekleştirildiğinden toplumsal refah düzeyinin ençoklaştırılmasına katkıda
bulunan harcamalar olarak tanımlanabilir.
Erdoğdu ve Yenigün, 2013 yılındaki çalışmalarında sosyal harcamaların diğer kamu
harcamalarından ayırt edilmesini sağlayacak 5 kıstas belirlemişlerdir. Bu kıstaslar önem
sırasına göre şu şekilde sıralandırılmaktadır:
1.

Topluma taşan dışsallık düzeyi,

2.

Sosyal adalet ve sosyal içerme açısından gerekliliği,

3.

Sosyal yaşamın kalitesi ve günlük sosyal yaşam üzerindeki etkisi,

4.

Etkilenen kesimin genişliği ve bu etkinin düzeyi,

5.

Toplumsal refah ve kalkınma üzerindeki etkisi.

Bu bağlamda, çalışmamızda sosyal harcamaları diğer kamu harcamalarından ayırt
etmek üzere, kamu harcamalarını yerine getirilmek istenen kamu hizmetleri esasına göre
sınıflandıran fonksiyonel sınıflandırma kullanılacaktır. Yani belirli bir kamu hizmetinin
birden fazla idare aracılığıyla gerçekleştirilmesi halinde, o kamusal hizmete ait tüm
kurumların toplam harcamasını gösteren sınıflandırma esas alınacaktır. Uluslararası
terminolojide COFOG (Classification of Functions of Government) olarak bilinen ve GFS
(Government Finance Statistics-IMF) tarafından da esas alınan bu sınıflandırmada yer alan 10
kategoriden, yukarıda sıralanan 5 kıstasa göre sosyal harcamalar olarak kabul edilip çalışmaya
dahil edilen harcama kalemleri şunlardır: “Eğitim Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Sosyal
Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri, Çevre Koruma Hizmetleri, İskan ve Toplum Refahı
Hizmetleri, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri”.
Türkiye’de COFOG sınıflandırması 2006 yılında uygulanmaya başlanılmıştır. Fakat
2006 ve 2007 yıllarında Genel Yönetim Bütçesinde bu sınıflandırma yapılmamış, Merkezi
Yönetim Bütçesi’nde ve Mahalli İdareler Bütçesi’nde bu sınıflandırılmaya yer verilirken
Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçesi’nin fonksiyonel olarak sınıflandırılmasına 2008 yılında
başlanmıştır. Bu sebeple analizimizde Türkiye’ye ilişkin veriler 2008 yılından itibaren yer
almaktadır.
Sosyal harcamaların gelişimine bakarken Genel Yönetim harcamalarını ele almak
daha doğru bir yaklaşımdır. Çünkü bir kamu hizmeti merkezi yönetim tarafından ifa edilirken
aynı zaman da yerel yönetimler tarafından da ifa edilebilir. Yahut Türkiye’de olduğu gibi
sosyal güvenlik hizmeti sunan kuruluşun bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi’nin dışında
izleniyor olabilir. Bu durumda yalnızca Merkezi Yönetim bütçesi verileri ile yapılacak
analizde sosyal harcamalar olduğundan daha küçük görünebilecektir. Türkiye’de Genel
Yönetim Bütçesi = Merkezi Yönetim Bütçesi + Yerel Yönetim Bütçesi + Sosyal Güvenlik
Bütçesi’nden oluşmaktadır (Akgül Yılmaz, 2013). Genel Yönetim istatistiklerinden
yararlanmak suretiyle tüm kamu kesimi tarafından gerçekleştirilen sosyal harcamalar ele
alınacağından daha sağlıklı bir analiz ve karşılaştırma imkanı ortaya çıkmaktadır.
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Çalışmanın devamında Türkiye’de ve gelişmiş4 ve gelişmekte5 olan ülkelerde kamu
harcamalarının fonksiyonel sınıflandırma başlıklarından bu 6 kalemini inceleyerek son
dönemdeki sosyal harcamaların seyri hem GSYH içindeki payı hem de toplam Genel
Yönetim kamu harcamaları içindeki payı itibarıyla ortaya konulacaktır. Bu veriler IMF’in
Devlet Mali İstatistikleri’nden faydalanarak derlenmiştir (IMF Government Financial
Statistics).
2. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye’de Sosyal Harcamaların
Gelişimi
1.Eğitim Hizmetleri: Literatürde toplumsal faydasının yüksek olmasına rağmen
hizmetin tüketiminden mahrum bırakılabilmesi ve tüketiminde rekabetin olması özelliklerini
barındırmasından dolayı kamu tarafından arz edilen özel mal olarak adlandırılmaktadır.
Türkçe literatürde ise yarı kamusal mal olarak geçmektedir (Kirmanoğlu, 2011). Bunun
sebebi bir toplumda ekonomik, sosyal ve siyasal nitelikli önemli pozitif dışsallıkların ortaya
çıkmasını sağlayan hizmetler olmasıdır. Eğitim hizmetleri; bireyi ve toplumu geliştiren ve
nitelikli beşeri sermaye oluşmasına yardımcı olan, verimlilik artışı sağlayarak ülkenin
büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlayan, toplumdaki bireylerin bilinçli birer seçmen
olmalarını sağlayarak siyasal istikrara katkıda bulunan, sosyal ve kültürel kalkınmışlık
düzeyinin yükselmesini kolaylaştıran, toplum içerisinde ülkelerin sanayileşme hedeflerini
gerçekleştirecek donanımlı bireylerin yetişmesine destek olan ve böylece ülkelerin
uluslararası rekabet edebilirlik gücünü yükselten, toplumdaki suç oranının düşmesinde
doğrudan faydalı olan, sağladığı fırsat eşitliği nedeniyle gelir dağılımındaki eşitsizlikleri
azaltıcı etkisi bulunan hizmetlerdir (Şener, 2006).
Bulutoğlu’na göre ise eğitimin kamu hizmeti olarak sunulmasının sebeplerinden ilki,
eğitimin bireylere bırakılması halinde toplumda yalnızca varlıklı ailelerin çocuklarının eğitim
görmesinin sebep olacağı eşitsizliği önlemektir. İkincisi, toplumun üretici gücünün
yükseltilmesi, yurttaşlık hak ve özgürlüklerinin kullanılabilmesi için toplumun bir eğitim
asgarisine kavuşturma zorunluluğudur. Eğitimle kazanılan bilginin, becerinin ve yeteneklerin
var olan gelir eşitsizliğini yansıtmasını önleyerek, gelir dağılımı eşitsizliğinin sakıncalarını
azaltmaya çalışır (Bulutoğlu, 1997).
Eğitim hizmetlerinin fonksiyonel sınıflandırmasındaki alt kalemler şunlardır:

4



Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Hizmetleri



Ortaöğretim Hizmetleri



Ortaöğretim Sonrası Mesleki Eğitim Hizmetleri



Yükseköğretim Hizmetleri



Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hizmetleri

Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya,
Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, Avusturalya, Hong Kong, Çekya, Danimarka,
İzlanda, İsrail, Japonya, Norveç, Singapur, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, ABD olmak üzere 31 ülkenin verilerinin
ortalaması esas alınmıştır.
5
Butan, Çin Halk Cumhuriyeti Makao Özel Yönetim Bölgesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan,
Polonya, Romanya, Belarus, Gürcistan, Moldova, Rusya, Ukrayna, Afganistan, Mısır ve Morityus olmak üzere 16 ülkenin
verilerinin ortalaması esas alınmıştır.
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Eğitime Yardımcı Hizmetler



Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri



Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri

Akgül Yılmaz’ın (2006) yapmış olduğu analize göre, Türkiye’de eğitim
harcamalarının GSYİH içerisindeki payı 1960-2004 döneminde artış göstermiştir. 1960
yılında %2,3 olan oran, 1980 yılında %2,1’e yükselmiş fakat 1985-1987 yıllarında %1.6’ya
geriledikten sonra, 1995-1997’de %2,5’e, 2000 yılında %3,4’e, 2004 yılında ise %3,6’ya
yükselmiştir.

Grafik 1: Eğitim Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı
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Grafik 1’den izlenebileceği üzere eğitim harcamalarının GSYİH içerisindeki payı;
gelişmiş ülkelerde 2006 yılında %5,3 civarından genel olarak artış göstererek 2013 yılında
%5,4’e ulaşmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde 2006 yılından 2013 yılına kadar gözle görülecek
bir değişiklik olmamış ortalama %4,55 civarındadır. Türkiye’de ise eğitim harcamalarının
GSYİH içerisindeki payı 2008 yılında %3,5’dir. 2012 yılına kadar sürekli artış göstermiş ve
%4,38’e ulaşmıştır. 2013 yılında ise hafif bir düşüş sergilemiş olup %4,1 seviyesindedir.
Türkiye 2008’dan itibaren eğitim harcamalarını artırmış olsa da gelişmiş ülkeler seviyesine
ulaşmak bir yana gelişmekte olan ülkelerin eğitime yaptıkları harcama payına dahi
ulaşamamıştır.
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Grafik 2: Eğitim Harcamalarının Toplam Kamu Harcamaları
İçindeki Payı
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Grafik 2’de yer verilen eğitim harcamalarının toplam kamu harcamaları içerisindeki
payı; gelişmiş ülkelerde 2006 yılından 2013 yılına kadar sürekli bir düşüş göstermektedir.
2006 yılında %13,26’dan 2013 yılında ise %12,62’e düşmüştür. Gelişmekte olan ülkelerde,
2006 yılından 2008 yılına kadar sürekli bir düşüş görülmektedir. 2008 sonrasında tekrardan
yükselmiş ve 2013 yılında eğitim harcamalarının toplam kamu harcamaları içerisinde payı
%12,6 civarındadır. Türkiye’de ise eğitim harcamalarının toplam kamu harcamaları
içerisindeki payı 2009 yılından 2012 yılına kadar gözle görülebilir bir yükseliş trendi ortaya
koymuştur. 2009 yılında %9,85 civarından 2012 yılında neredeyse %12 civarına kadar
yükselmiştir. Fakat 2013 yılında tekrardan bir düşüş yaşanmış ve %11 civarındadır. Eğitim
harcamalarının toplam kamu harcamaları içerisindeki payı eğitim harcamalarının GSYİH
içerindeki payına paralellik göstermektedir. Yani gelişmekte olan ülkelerin ayırdığı paya
yaklaşamamıştır.
2. Sağlık Hizmetleri: Faydadan dışlanabilirlik ve tüketiminde rekabetin olduğu
hizmetler olmasına rağmen tıpkı eğitim hizmetleri gibi yüksek pozitif dışsallık yayan
hizmetlerdir. Sağlık hizmetlerinin kamu tarafından sunulmasının toplumsal faydasının çok
yüksek olması, tedavi edici ve koruyucu özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Tedavi edici
sağlık hizmetlerinin, bu hizmetlerden doğrudan faydalanan bireylere sağladığı faydaların yanı
sıra bulaşıcılığı azalttığı ya da tamamen yok ettiği için toplumsal faydası da söz konusudur.
Koruyucu sağlık hizmetlerinden ise bir bütün olarak doğrudan toplum yararlanmaktadır
(Bulutoğlu, 1997).
Kamu kesiminin sağlık hizmeti sunmasının yaydığı pozitif dışsallıklar dışında diğer
gerekçeleri; hizmet sunucuları arasında özel piyasada oluşacak aksak rekabet, tüketiciler
arasındaki eksik bilgi sahibi olma durumu ve gelir eşitsizliği nedeniyle sağlık hizmetine
ulaşamayacak durumda olanların güvence altına alınmasıdır (Stiglitz, 1994).
Sağlık hizmetlerinin fonksiyonel sınıflandırmasındaki alt kalemler şunlardır:
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Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri



Hastane İşleri ve Hizmetleri



Halk Sağlığı hizmetleri



Sağlık Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri



Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri

Grafik 3: Sağlık Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı
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Grafik 3’te yer verildiği üzere sağlık harcamalarının GSYİH içerindeki payı; gelişmiş
ülkelerde 2006 yılında %5,92’den 2009 yılına kadar yükseliş göstermiş ve %6,54’e ulaşmıştır.
2009 yılından 2013 yılına kadar hafif azalarak 2013 yılında %6,36 seviyesine ulaşmıştır.
Gelişmekte olan ülkelerde sağlık harcamalarının GSYİH içerisindeki payı %3,20 civarındadır.
Türkiye’nin sağlık harcamalarının GSYİH içerisindeki payı gelişmekte olan ülkelere oranla
çok daha yüksektir. Türkiye’de sağlık harcamalarının GSYİH içerisindeki payı hafif
dalgalanmalar gösterse de %4,5 civarındadır.
Günümüzde benimsenen çağdaş yaklaşıma göre sağlıklı olmak, yani bedensel, ruhsal
ve sosyal anlamda iyi durumda olmak insanların temel haklarından en önemlisidir. Gelişmiş
ülkelerin tamamında “sağlıklı yaşam” anlayışı birinci derecede öncelik kazanmıştır. Özellikle
son yıllarda ortaya çıkan bu tür bir toplumsal bilinç nedeniyle hükümetler de sağlıklı yaşam
politikasına birinci derecede öncelik vermektedirler. Bu nedenle gelişmiş ülkelerin
birçoğunda kamu kesiminin sağlık hizmetlerine ayırdığı pay yüksektir (Şener, 2006).
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Grafik 4: Sağlık Harcamalarının Toplam Kamu Harcamaları
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Grafik 4’ten izlenebileceği üzere sağlık harcamalarının toplam kamu harcamaları
içerisindeki payı; gelişmiş ülkelerde yıllar itibariyle pek bir değişiklik göstermemiş olup
%14,3 dolaylarındadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise yıllar itibariyle neredeyse % 9’dur.
Türkiye’de sağlık harcamalarının toplam kamu harcamaları içerindeki payı 2008 yılında
%12,3’den 2013 yılında %11,83 e düşmüştür. Gelişmekte olan ülkeler ortalaması ile
kıyaslandığında Türkiye’de sağlık hizmetlerine toplam kamu harcamalarından daha yüksek
bir pay ayrılmaktadır.
3. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri: Toplumda yoksul ve ihtiyaç
sahibi bireylere insan haysiyetine yaraşır asgari geçim düzeyi sağlamaya çalışmakta ve
bireylerin yaşamlarını çeşitli sosyal risklere karşı ekonomik güvence altına almayı
amaçlamaktadır (Kantarcı, 2003). Kirmanoğlu (2011) bu hizmetlerin devletin gelir dağılımını
düzeltmekte ve yoksulluğu azaltmakta kullanılan devletin aracı olduğunu savunmaktadır.
Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerinin fonksiyonel sınıflandırmasındaki alt
kalemler şunlardır:

-190-



Hastalık ve Malullük Yardım Hizmetleri



Yaşlılık Yardımı Hizmetleri



Dul ve Yetim Aylığı Hizmetleri



Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri



İşsizlik Yardımı Hizmetleri



İskân Yardımı Hizmetleri



Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler
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Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara İlişkin Araştırma ve Geliştirme


Hizmetleri

Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri



Grafik 5: Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Harcamalarının
GSYİH İçindeki Payı
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Grafik 5’te yer verilen sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarının GSYİH
içerisindeki payı; gelişmiş ülkelerde 2006 yılında %13,43’den 2009 yılına kadar yükseliş
göstermiş ve neredeyse %15,75’e ulaşmıştır. 2009 yılından 2013 yılına kadar %15,7
civarındadır. Gelişmekte olan ülkelerin sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarının
GSYİH payı 2006 yılından 2010 yılına kadar yükselmiş sonrasında hafif bir düşüşle 2013
yılında %10,5’e düşmüştür. Türkiye’de 2008 yılından 2009 yılına gözle görülebilir bir artış
gözlemlenmektedir. 2009 yılından 2011 yılına kadar bir düşüş sergilese de 2011 yılından
sonra yükselme trendi görülmektedir ve 2013 yılında sosyal güvenlik ve sosyal yardım
harcamalarının GSYİH içerisindeki payı %12,7’e ulaşmıştır.
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Grafik 6: Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Harcamalarının
Toplam Kamu Harcamaları İçindeki Payı
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Grafik 6’da gösterilen sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarının toplam kamu
harcamaları içerisindeki payı Türkiye’de 2008 yılında gelişmiş ülkelerden neredeyse %2
oranında az olmasına rağmen yıllar içerisinde bu açığı kapatarak gelişmiş ülkelerin seviyesine
ulaştığı gözlemlenmektedir. 2013 yılında hem gelişmiş ülkelerin hem de Türkiye’nin sosyal
güvenlik ve sosyal yardım harcamalarının toplam kamu harcamaları içerisindeki payı
neredeyse %34’e ulaşmıştır. 2008 yılından itibaren 2013 yılına kadar sosyal güvenlik ve
sosyal yardım harcamalarının toplam kamu harcamaları içerisindeki payını hem gelişmiş
ülkelerde hem de Türkiye’de benzer bir trendin varlığından bahsedilebilir. Gelişmekte olan
ülkelerin sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarının toplam kamu harcamaları
içerindeki payı 2007 yılından 2010 yılına kadar sürekli yükselerek %28,2 seviyesine
ulaşmıştır. 2010 yılından sonrada hafif azalmalar söz konusu olsa da 2013 yılında 28,2
seviyesini korumuştur.
4. Çevre Koruma Hizmetleri: Çevre koruma harcamaları, mal ve hizmet üretimi ile
tüketimi gibi ekonomik faaliyetler sonucunda ortaya çıkan çevre kirliliğinin önlenmesi,
azaltılması ve doğal çevrenin muhafaza edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalardır
(Pearce ve Palmer, 2001). Sanayileşme, kentleşme, nüfus artış hızının artması vb. nedenlerle
çevre kirliliğinin insan varlığını tehdit edecek düzeylere ulaşması çevre koruma düşüncesinin
de gelişmesine neden olmuştur. Çevrenin serbest bir mal olarak algılandığı üretim sistemi
içinde çevre kirliliğinin esas sebebi serbest piyasa ekonomisinin kendisi olduğu için çevre
koruma faaliyetlerinde kamu kesiminin yer alması gerekmektedir. Çünkü özel kesimde üretici
ve tüketicilerin çevre üzerinde yarattıkları negatif dışsallıklar, çok sayıda çıkar sahibi üzerinde
olumsuz etki yarattığı için piyasa mekanizması bu zararların giderilmesini tek başına
sağlayamamaktadır. Yani çevresel negatif dışsallıkların yarattığı maliyetler tek başına bu
dışsallığa yol açan kişi ve kurumlara yüklenemeyen ve tüm topluma yayılan maliyetlerdir
(Yalçın ve Gök, 2015). Bu nedenle çevre kirliliğiyle mücadele konusu kamu ekonomisinin
alanına girmekte ve devlet söz konusu piyasa başarısızlığını gidermek için bir yandan vergiler
aracılığıyla bu faaliyetleri azaltıcı/caydırıcı önlem alırken bir yandan da bütçenin harcama
tarafında çevrenin korunmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmaktadır.
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Çevre koruma hizmetlerinin fonksiyonel sınıflandırmasındaki alt kalemler şunlardır:


Atık Yönetimi Hizmetleri



Atık Su Yönetimi Hizmetleri



Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri



Doğal Ortamın ve Bio Çeşitliliğin Korunması Hizmetleri



Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri



Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri

Grafik 7: Çevre Koruma Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı
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Grafik 7’de çevre koruma harcamalarının GSYİH içerisindeki payı gösterilmektedir.
Genel olarak bu payın tüm ülke sınıflandırmamızda %1’in altında olduğu görülmektedir.
Gelişmiş ülkelerde bu seyir %0,7 civarında iken gelişmekte olan ülkelerde 2005 yılında
neredeyse %0,5 den başlamış, 2008 yılında ciddi bir düşüş göstermiş ve %0,3 seviyesine
inmiştir. 2013 yılına kadarki sürede ise %0,4 seviyesini koruduğu gözlemlenmektedir.
Türkiye’ye baktığımızda ise 2008 yılında bu oran %0,3 seviyesinden artarak ilerlemiş ve
2013 yılında %0,37 seviyesine ulaşmıştır.
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Grafik 8: Çevre Koruma Harcamalarının Toplam Kamu
Harcamaları İçindeki Payı
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Grafik 8’de yer verildiği üzere çevre koruma hizmetlerine toplam kamu harcamaları
içerisinde ayrılan pay gelişmiş ülkelerde azalan durağan bir seyir seyretmektedir. Bu tabloda
dikkat çekilmesi gereken husus gelişmekte olan ülkelerde 2008 döneminde bu hizmetlere
ayrılan kamu harcamasının ciddi şekilde düşüş göstermesidir. Yaşanan düşüş sonrasında
gelişmekte olan ülkelerde çevre hizmetlerine kamu harcamaları içerisinde ayrılan pay 2006
seviyesine ulaşamamış 2013 yılına gelindiğinde zaten kamu harcamaları içerisinde çok küçük
paya sahip olan çevre koruma hizmetlerinin %0,5’lik bir oranda azaldığı gözlemlenmektedir.
Türkiye 2009 yılında hafif bir düşüş yaşasa da 2013 yılında 2008 yılındaki seviyeye
ulaşılmıştır.
5.İskan ve Toplum Refahı Hizmeti: Sürdürülebilir ve güvenli yapılaşmayı için;
planlama, ve projelendirme ile ilgili kural ve standartları oluşturma, olası afetlere yönelik
hizmetleri yerine getirmesini güvence altına alma olarak tanımlanmaktadır (Erdoğdu ve
Yenigün, 2008; 33).
İskan ve toplum refahı hizmetlerinin fonksiyonel sınıflandırmasındaki alt kalemler
şunlardır:
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İskân İşleri ve Hizmetleri



Toplum Refahı Hizmetleri



Su Temini İşleri ve Hizmetleri



Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması Hizmetleri



İskân ve Toplum Refahına İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri

STATE, ECONOMIC POLICY, TAXATION AND DEVELOPMENT
ICOPEC 2016, JUNE 28-30, 2016, İSTANBUL

Sınıflandırmaya Girmeyen İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri



Grafik 9: İskan ve Toplum Refahı Harcamalarının GSYİH
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Grafik 9’da gösterilen iskan ve toplum refahı harcamalarının GSYİH içindeki payı;
gelişmiş ülkelerde 2007 ve 2008 yıllarında bir artış görülse de 2009 yılından sonra azalmakta
olan bir trend göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 2009 ve 2010 yıllarında bir artış olsa
da 2010 sonrasında azalarak 2013 yılında 2006 seviyesinin altında bir seviyeye ulaşmıştır.
Türkiye’de benzer trend var olmaktadır. 2009 yılında yaşanan hafif bir artış sonrasında
azalarak 2013 yılında ulaştığı nokta 2008 yılındakinden daha azdır. Bu tür harcamaların
gelişmekte olan ülkelerde GSYİH içindeki payı gelişmiş ülkelere göre daha yüksek
görünmektedir. Bunun temel sebebi, gelişmekte olan ülkelerde söz konusu altyapı ve üstyapı
hizmetlerinin henüz yeterli ölçüde gerçekleştirilememiş olmasıdır.
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Grafik 10: İskan ve Toplum Refahı Harcamalarının Toplam
Kamu Harcamaları İçindeki Payı
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Grafik 10’da yer verilen iskan ve toplum refahı hizmetinin toplam kamu harcamaları
içerisindeki payında 2009 yılında genel olarak bir azalma mevcuttur. Gelişmiş ülkelerde bu
düşüş daha keskin olmuştur. 2009’dan sonra gelişmiş ülkelerde ve Türkiye’de 2009 yılından
2011 yılına kadar artış gözlenmiş sonrasında tekrardan düşüş yaşanmıştır. Gelişmiş ülkelerde
iskan ve toplum refahı harcamalarının toplam kamu harcamaları içerisindeki payı 2013
yılında %3,57 seviyesinde iken Türkiye’de %2,57 seviyesindedir. Gelişmekte olan ülkelerde
ise bu oran çok düşüktür azalan durağan bir yapı mevcuttur. 2013 yılındaki gelişmekte olan
ülkelerde iskan ve toplum refahı hizmetinin toplam kamu harcamaları içerisindeki payı %1,68
olduğu gözlemlenmektedir.
6.Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri: Bireylere boş zamanlarını değerlendirmek
üzere alanlar sunmak, yaşamlarını yararlı ve tatmin edici şekilde devam ettirebilmelerini
sağlamak amacıyla kamu tarafından sunulan hizmetleri içermektedir (Erdoğdu ve Yenigün,
2008).
Dinlenme, kültür ve din hizmetlerinin fonksiyonel sınıflandırmasındaki alt kalemler
şunlardır:


Dinlenme ve Spor Hizmetleri



Kültür Hizmetleri



Yayın ve Yayım Hizmetleri



Din Hizmetleri


Hizmetleri
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Grafik 11: Dinlenme, Kültür ve Din Hizmeti Harcamalarının
GSYİH İçindeki Payı
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Grafik 11’de dinlenme, kültür ve din hizmetleri harcamalarının tüm ülke
sınıflandırmamız açısından GSYİH içinde çok küçük bir paya sahip olduğu görülmektedir.
Türkiye’de söz konusu harcamalar 2008 yılından itibaren her geçen yıl artış gösterse de
gelişmekte olan ülkelerin ortalamasını yakalayamamıştır. 2013 yılında dinlenme, kültür ve
Din Hizmeti harcamalarının GSYİH içerisindeki payı gelişmiş ülkelerde %1,15, gelişmekte
olan ülkelerde %0,94, Türkiye’de ise %0,89 seviyesindedir.

Grafik 12: Dinlenme, Kültür ve Din Hizmeti Harcamalarının
Toplam Kamu Harcamaları İçindeki Payı
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Grafik 12’ye göre dinlenme, kültür ve din hizmetlerinin toplam kamu harcamaları
içerisindeki payı gelişmiş ülkelerde azalan durağan bir seyir izlerken Türkiye’de ise 2009
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yılından sonra gözle görülebilir bir artış yaşamıştır ve %1,92 düzeyinden %2,35 seviyesine
ulaşmıştır. Türkiye’de bu hizmetlere ayrılan kamu harcaması payı yine de gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin seviyesine ulaşamamıştır.
SONUÇ
Sosyal harcamalar literatürde bir mutabakat oluşmamasına rağmen kanaatimize göre
devletin ikincil gelir dağılımı araçlarından kamu harcamaları içerisinde sosyal adaletin
sağlanmasında katkıda bulunan, gelir dağılımındaki eşitsizliği gidermeye çalışan, bireylerin
temel hakkı olan eğitim hakkı, sağlık hakkı, temiz bir çevrede yaşama hakkına ulaşmasını
sağlayan ve böylece beşeri sermayenin kalitesini arttıran, yaratılan pozitif dışsallıkların göz
önünde tutulmasıyla kamusal hizmet üretimi gerçekleştirildiğinden toplumsal refah düzeyinin
ençoklaştırılmasına katkıda bulunan harcamalardır. Çalışmamızda Türkiye’de kamu kesimi
tarafından gerçekleştirilen sosyal harcamaların düzeyi ve son yıllarda gösterdiği gelişim
incelenmiş ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.
2006-2013 dönemi için ülkelerin sosyal harcamalarının GSYH ve toplam kamu harcamaları
içindeki payı, kamu harcamalarının fonksiyonel sınıflandırmasından (COFOG) faydalanarak
tespit edilmiş ve IMF’in Devlet Mali İstatistikleri veri tabanından faydalanılmıştır. Sosyal
harcama kalemleri olarak eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik ve sosyal
yardım hizmetleri, çevre koruma hizmetleri, iskan ve toplum refahı hizmetleri ve dinlenme,
kültür ve din hizmetleri incelenmiştir.
Kamu kesimince gerçekleştirilen sosyal harcamaların toplam büyüklüğünü
inceleyebilmek açısından “Genel Yönetim” harcama istatistiklerinin kullanılmıştır. Böylece
bütüncül bir şekilde kamu harcama düzeyi ele alınmıştır. Analizimizdeki toplam sosyal
harcamalara yönelik bulgularımız şu şekildedir:
Toplam sosyal harcamaların GSYİH içerisindeki payını göz önünde
bulundurduğumuzda; gelişmiş ülkelerde 2006 yılından %27,23’ten 2009 yılında %30,89’a
kadar %3,66 bir artış görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde 2009 yılından sonra sosyal
harcamaların GSYİH içerisindeki payı azalan durağan bir seyir izlemiş ve 2013 yılında bu
pay %30’a inmiştir.
Gelişmekte olan ülkelerde toplam sosyal harcamaların GSYİH içindeki payı 2006
yılından %20 seviyesinden 2009 yılında %22 seviyesine çıkmış sonrasında bir düşüş
yaşanmış ve 2013 yılında %20,8’e düşmüştür. Türkiye’de ise 2008 yılında toplam sosyal
harcamaların GSYİH içerisindeki payı %20 civarında iken 2009 yılında %24,5’a kadar
yükseliş göstermiş sonrasında çok hafif düşüş yaşayarak 2013 yılında %23,5 seviyesine
ulaşmıştır. İnceleme dönemi içerisinde Türkiye’de sosyal harcamaların GSYH içindeki payı
2008 yılında gelişmekte olan ülkelerle aynı seviyede iken, dönem sonunda yaklaşık %3 daha
yüksek bir paya sahip hale gelmiştir.
Toplam sosyal harcamaların toplam kamu harcamaları içerisindeki payı gelişmiş
ülkelerde 8 senelik dönemde %65 ile %66 seviyeleri dolaylarında seyrederek 2013 yılında
%66,5 oranında gerçekleşmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ise kamu kesimi tarafından toplam
kamu harcamaları içerisinden sosyal harcamalara ayrılan pay 2006 yılında %56 seviyelerinde
iken 2008 yılına kadar %53 seviyesine kadar düşmüş, 2008 ile 2010 yılında bir artış göstermiş
2010 yılında ayrılan pay %57 seviyesine çıkmıştır. 2010 yılından sonra ise bu seviyeyi
korumuş, 2013 yılında da %57 civarında gerçekleşmiştir.
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Türkiye’de toplam sosyal harcamalarının toplam kamu harcamaları içerisindeki pay
neredeyse sürekli artış göstermiştir. 2008’de bu oran %57 iken 2009 ve 2010 yıllarında %60
seviyelerine yükselmiş 2010 yılından 2012 yılına kadar artış devam etmektedir ve bu pay
2012 yılında %63,5 seviyesine yükselmiştir. Son yılda ise %1,20’lik bir azalış göstererek
toplam sosyal harcamalarının toplam kamu harcamaları içerisindeki payı 2013 yılında
%62,29’a düşmüştür. Toplam kamu harcamalarından sosyal harcamalara ayrılan pay
bakımından gelişmekte olan ülkeler ortalamasından yaklaşık %5 puan daha ileride olan
Türkiye’nin, gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında ise %4 puan geride olduğu görülmektedir.
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2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’NİN KÜRESEL EKONOMİYE EKLEMLENME SÜRECİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ
Ümit İzmen
2000’LI YILLARDA TÜRKIYE’NİN KÜRESEL EKONOMİYE EKLEMLENME SÜRECİNİN
EKONOMİ POLİTİĞİ
Doç. Dr. Ümit İzmen1
Özet:
2000’li yıllarda Türkiye, ekonomik, siyasi ve sosyal çok yönlü ve hızlı bir değişim süreci yaşamıştır.
Türkiye’nin dünya üretimi, dış ticareti ve finansal akımları içindeki payında artış görürken, kentleşmede
hızlanma, ücretli çalışanların payında artış, bireysel ve bölgesel gelir dağılımında iyileşme, Anadolu
kentlerinde güçlenen girişimci sınıf gibi birçok alanda meydana gelen değişim ve dönüşüm, ekonomik çıkar
ve kültürel değerler etrafında geniş bir koalisyona yol açmıştır. Kentleşmenin ve ücretli çalışanların
payındaki artışın doğal sınırına yaklaşması ile söz konusu geçiş dönemi de sona erecektir. Geçiş döneminin
sona ermesi ve dünya ekonomisinde 2008 krizinden sonra ortaya çıkan cansızlık, siyasi ve sosyal dinamikleri
etkileyecektir.
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Türkiye’nin 2000’li yıllarını eş anlı meydana gelen üç olgu şekillendirmiştir: 1. Ekonomik kalkınma
sürecinin hızlanması, 2. İktidar partisinin (Adalet ve Kalkınma Partisi) üst üste gelen seçim başarısı ve 3.
sosyal ve kültürel yapıda dönüşüm.
Her ne kadar 2000’li yıllardaki ekonomik kalkınma sürecinin performansı hakkında kullanılan göstergeye
bağlı olarak farklı yorumlar yapılması mümkünse de2, kişi başı gelirin büyüme hızı açısından bu dönem,
cumhuriyet tarihi ortalamaları açısından kayda değer ölçüde daha yüksektir.
2000’li yıllardaki bu ekonomik performans, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına denk gelmektedir. 2001
yılında kurulan ve islami siyasi gelenekten gelen Adalet ve Kalkınma Partisi, 2002 yılından beri girdiği her
seçimi kazanarak tek başına ve güçlü biçimde iktidarı elde etmekte ve art arda girdiği seçimlerde
performansını düşürmemektedir.
2000’li yıllar aynı zamanda siyasi ve sosyal yapıda da değişim ve dönüşümün yaşandığı, batı kültürünün
devlet yönetimindeki ayrıcalıklı konumunun değiştiği, toplumda muhafazakar değerlerin daha sık ifade
bulduğu, muhafazakar değerlerin yaygınlık kazanmasına kırsal alanların boşalmasının ve kentsel dönüşümün
eşlik ettiği, Anadolu kaplanları olarak adlandırılan muhafazakar değerlerin ağır bastığı bir girişimci sınıfın
güçlendiği bir dönemdir. Bu toplumsal dönüşümün muhafazakarlaşma boyutudur.
Bu üç olgunun, ekonomik kalkınma, muhafazakarlaşma ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının eş anlı
olarak ortaya çıkması, üç olgu arasında bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığının tartışılmasını anlamlı
kılmaktadır.
Bu üç olgu, modern dünyada toplumsal hayatın üç alanı olan devlet, piyasa ve sivil toplum alanlarına karşılık
gelmektedir. Wallerstein’ın da ileri sürdüğü gibi bu üç alanın birbirinden ayrılarak incelenmesi, toplumsal
gerçekliğin anlaşılmasını engeller3 . Bu yazıda devlet, piyasa ve sivil toplum alanlarına denk gelmek üzere,
Adalet ve Kalkınma Partisinin siyasi başarı, toplumun çeşitli kesimlerinin gelir durumlarındaki değişme ve
devlet idaresine hakim olan kültürel değerlerdeki değişme çerçevesinde - ele alınacaktır.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin aldığı oylarda diğer faktörlerin yanısıra ekonominin çok etkili olduğu çoğu
uzmanın uzlaştığı bir noktadır. Öyle ki, bu durum güncel basında seçmen tercihleri sadece özellikle yoksul
kesimlere sağlanan bazı avantajlara indirgenerek de ele alınabilmiştir. Ancak, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin
aldığı oyları tek başına seçmenin refah düzeyine indirgemek eksikli ve hatalı bir yaklaşımdır. 2012’den bu
yana ekonomik durumda bir iyileşme yokken üst üste yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oy
oranını koruması ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde %50 oy alması, sosyal adalet açısından 2002 sonrasında
izlenen sosyal politikaların ve rant ekonomisi dinamiklerinin daha yakından incelenmesini gerekli
kılmaktadır.
Adalet ve Kalkınma Partisi’ni ekonomik ve siyasi perspektiften ele alan çok sayıda çalışma bulunmasına
rağmen uluslararası ekonomi-politik yaklaşımı ile, özellikle de Adalet ve Kalkınma partisini hem
muhafazakar ve İslami referansları kuvvetli hem de neoliberal politikalara bağlı bir parti olarak ele alan
çalışmalar nispeten az sayıdadır4.
Türkiye ekonomisi hakkında çok sayıda çalışma olmasına rağmen, bu çalışmaların çoğu, Türkiye
ekonomisini küresel ekonomideki gelişmelerle ilişkilendirmek yerine ulusal gelişmelere ağırlık vermiştir5.
Türkiye ekonomisini küresel ekonomideki gelişmeler çerçevesinde ele alan çalışmalar arasında, Pamuk
(2011) Türkiye’nin 200 yıllık kalkınma serüvenini karşılaştırmalı bir perspektiften değerlendirirken, Öniş ve
Şenses (2007) ise küresel politika çerçevesini Türkiye ekonomisindeki politika değişmelerine yol açan
faktörlerden biri olarak ele almıştır.
2001-2007 dönemindeki ekonomik performans daha az tarJşmalıdır. Birçok ülkeyi etkilemiş olan küresel ﬁnansal krize karşılık, büyüme hızı nega3fe
düşse de Türkiye bu dönemde herhangi bir ﬁnansal kriz yaşamamışJr. Küresel krizin ardından büyüme sürecinin yavaşlamış olması, 2002-2015
dönemi kişi başına gelir açısından yine de Cumhuriyet tarihinde ender bulunan bir başarıdır.
2

Wallerstein’ın yeni bir sosyal bilim yaklaşımı için bu üç alanın birlikte incelenmesi gerek3ğini ileri sürdüğü çalışmaları için bkz: (Wallerstein, 2012)
ve (Hopkins & Wallerstein, 1996)
3

Adalet ve Kalkınma Par3si’ni ekonomi-poli3k yaklaşımı ile ele alınan çalışmalar için örneğin bkz. (Öniş & Şenses, 2007), (Öniş Z. , 2012), (Buğra &
Savaşkan, 2014) ve (Boratav, 2012)
4

5

Türkiye ekonomisinin gelişimini makroekonomik dengeler açısından ele alan çalışmalar için bkz (Boratav, 2012), (Pamuk, 2012), (Ekzen, 2009),
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Adalet ve Kalkınma Partisi dönemindeki ekonomik performansı değerlendiren birçok çalışma, temel
makroekonomik dengelerdeki gelişmelere odaklanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Türkiye
ekonomisini küresel ekonomideki gelişmeler çerçevesinde ele alan çalışmalarda ise öne çıkan vurgu
genellikle ekonominin uluslararası finansal akımlara olan duyarlılığı olmuştur.
Bu çalışmada ise Türkiye ekonomisi Wallerstein’in dünya sistemi yaklaşımı dahilinde ele alınacaktır. Adalet
ve Kalkınma Partisi dönemindeki ekonomik performans, biraz daha uzun bir zaman dilimi içinde Türkiye
ekonomisinin kapitalist dünya düzenine eklemlenmesi süreci çerçevesinde ve makroekonomik dengeler
açısından değil, halkın gelir ve refahındaki değişim ve sermaye sınıfları ile iktidar arasındaki ilişkiler
açısından incelenecektir. Bu yazıda, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Türkiye’nin dünya ekonomik
sistemine entegrasyonunun güçlenmiş olduğu ve bu güçlenme ile beraber burjuvalaşma ve proleterleşme
süreçlerinin önceki dönemlere oranla hızlandığı, artan burjuvalaşma ve proleterleşmeye devlet yönetimine
hakim olan kültürel değerlerdeki muhafazakarlaşmanın eşlik ettiği ileri sürülecektir. Birbiri ile ilişkili bu
dönüşümler, bu sürecin siyasi öznesi olan Adalet ve Kalkınma Partisi’ni iktidarda tutan başlıca dinamiktir.
Bu yazıda öncelikle 2000’li yıllarda Türkiye’nin ekonomi-politik gelişiminin değerlendirileceği çerçeve
özetlenecek, ardından ikinci bölümde Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisine artan entegrasyonu ortaya
konacaktır. Üçüncü bölümde büyüme ve kapitalist ilişkilerin gelişmesi, kentleşme ve proleterleşme
çerçevesinde tartışılacaktır. Dördüncü bölümde piyasa eksenindeki gelişmelerin sınıf dinamiklerine etkileri
ele alınacaktır. Beşinci bölümde ise 2000’li yılların ekonomi politiği 2 alt bölüme ayrılarak
değerlendirilecektir. Son bölüm, içinden geçilmekte olan dönemin geçiş süreci olmasının siyasi sonuçlarına
dikkat çekmektedir.
1. Kavramsal Çerçeve
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçmen teveccühünü belirleyen nedenlerin anlaşılması, sosyal bilimcileri
olduğu kadar toplumun geniş bir kesiminin de ilgi alanına girmektedir. Yazıda, Türkiye’de kapitalizmin
gelişmesinin tarihsel süreci içerisinde, seçmenin yaşam standardı ile sosyal ve kültürel değerlerinin siyasi
tercihleri biçimlendirme koşulları irdelenecektir. Bu çerçevede, kültürel ve sosyal aidiyet ile refah düzeyinin
birbiri ile olan etkileşimi, seçmenin ideolojik ve siyasi tercihleri ile ekonomik çıkarlarının birbirine ne ölçüde
bağlı olduğu sorgulanacaktır.
Bu yazıda, ne 19. Yy sonunda ne de günümüzde hiçbir kapitalist ülkedeki ekonomik gelişmelerin, dünya
ekonomisinden soyutlanarak ele alınamayacağı kabulünden hareket edilmektedir.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin siyasi performansını kapitalizmin Türkiye’deki gelişimi açısından irdelemeyi
amaçlayan bu yazıda, geç kapitalistleşen bir ülke olarak Türkiye ekonomisinin kapitalist dünya sistemine
entegrasyon sürecinin 2002 sonrasında aldığı özgün biçim ekonomi-politik perspektiften değerlendirilecektir.
Marksist ekonomi-politik yaklaşımında kapitalist üretim tarzında, üretim sürecinde emek tarafından üretilen
ürünün değeri, üretim sürecinde kullanılan emeğin kendini yeniden üretmesi için gereken değerden daha
fazladır. Bu emek tarafından yaratılan değer, artık-değer olarak adlandırılır. Marx, artık değer üretilmesini,
kapitalist üretim sürecinin belirleyici özelliği olarak belirtir (Marx, 1979). Bu üretim ilişkisinde, proletarya
artı değeri üreten, burjuvazi ise kendisinin üretmediği bu artı değere el koyan sınıf olarak tanımlanır.
Kapitalist ilişkilerin ekonomiye egemen olması, kapitalist ilişkinin tüm üretim süreçlerine egemen biricik
yapı olduğu anlamına gelmez. Belli bir dönemde bir coğrafyada birden fazla üretim biçimi aynı anda var
olabilir. Piyasa için meta üretiminin toplam üretim içindeki payının baskın olması durumunda, o coğrafyada
üretim tarzı olarak kapitalizmin egemenliğinden konuşulabilir.
Belli bir dönemde bir coğrafyada kapitalist üretim diğer üretim biçimleriyle yan yana görülebilse de,
kapitalist üretim doğası gereği genişleme eğilimindedir. Sistem olarak kapitalizmin genişleme özelliği
nedeniyle, kapitalist üretim ilişkileri sektörel ve coğrafi düzlemde tüm birimleri içine alana kadar yayılır. Bu
yayılma süreci kendi içinde çatışmaları, koalisyonları ve uzlaşıları barındırır.
Kapitalist üretimin genişleme, tarihsel olarak köylülerin ve esnafın proleterleşmesi, ücretli emeğin payının
artması ile sonuçlanır.
17-19 yy kapitalist üretim ilişkilerinin yaygınlaşması Batı Avrupa’da, kentleşme oranında ve toplam
çalışanlar arasında ücretli emekle çalışanların oranında kısa sürede hızlı bir artışa yol açmıştır. Kentlerde

-207-

2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’NİN KÜRESEL EKONOMİYE EKLEMLENME SÜRECİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ
Ümit İzmen

geniş halk kesimlerinin yaşam koşullarında ortaya çıkan bu ani ve şiddetli bozulma, şiddetli toplumsal
hareketler olarak ifadesini bulmuştur. Şiddet içeren ama sonuçta geniş halk kesimleri için bir dizi siyasi ve
ekonomik kazanımla sonuçlanan bu toplumsal hareketleri merkez-çevre çatışması olarak da yorumlamak
mümkündür. Toplumsal olarak dışlanmış olan, ne ulusal ne yerel düzeyde hiçbir siyasi hakkı olmayan geniş
kesimlerin hak arayışı siyaset yapma biçimlerini değiştirmiş; seçme ve seçilme hakkının giderek yetişkin
tüm nüfusa yayılmasına yol açmıştır. Bu süreç yeni oluşmakta olan işçi sınıfının çıkarlarını korumak üzere
örgütlenen sendikalar ve siyasi partiler gibi işçi sınıfı temsil örgütlerini yaratmıştır.
Bu çerçevede, 2000’li yıllarda Türkiye’de dünya ekonomisiyle eklemlenmenin güçlendiği, kapitalist
ilişkilerdeki bu genişleme ile birlikte burjuvalaşma ve proleterleşmenin hız kazandığı, ve yeni ortaya çıkan
sınıfların siyasi temsil örgütü arayışında olduğu ileri sürülebilir.
2000’li yıllara gelindiğinde Türkiye’de her ne kadar kapitalist üretim ilişkisi egemen olsa da, ekonomide
piyasa ilişkilerinin yanısıra artık değer üretiminin geçerli olmadığı önemlice bir alan da mevcut olmaya
devam etmişti. 2000’li yıllara kadar kırsal kesimde geçimlik ekonomi, kentlerde de esnaf, zanaatkar, sokak
satıcısı vb kendi hesabına çalışan kesimler yaygınlığını korumuştu.
2000’li yıllarda Türkiye’nin dünya ekonomisine daha sıkı eklemlenmesi ve bu eklemlenme olurken piyasa
üretiminin yaygınlaşması, kırsal kesimde geçimlik üretim yapanların ve kent yoksullarını piyasa ilişkisinin
içine çekmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin makroekonomi, ekonomi diplomasisi, bölgesel kalkınma,
kentsel dönüşüm, ulaştırma, sosyal koruma vb politikaları bu süreç için gerekli koşulları sağlamıştır. Piyasa
ekseninde meydana gelen bu hızlı ve sert dönüşümün yol açtığı yeni orta sınıflar, yeni proleterya ve yeni
burjuvazi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oy tabanını oluşturmuştur. Böylece, yeni sınıfların kültürel
değerleri iktidar partisinin aracılığıyla devlet idaresine taşınmıştır.
Kapitalist üretimin genişlemesi proleterleşmenin yanısıra, burjuvalaşmaya da yol açar. Ama burjuvalaşma,
proleterleşmeye oranla çok daha sınırlı kalır. Burjuvazinin gelişmesi veraset yoluyla edinilmiş zenginlikten,
girişimcilik vasıflarından ya da devletin gelir ve servet dağılımına müdahalesi yoluyla olur (Wallerstein,
2012). Burjuvazinin gelişmesinin ve yeni ekonomik elitlerin ortaya çıkmasının hangi yollarla olduğu,
burjuvazi-devlet ilişkilerinin aldığı özgün biçim üzerinde belirleyici etkiye sahiptir.
Ekonomik elitlerin ortaya çıkması, devlet aygıtını yöneten siyasi elitlerin kararlarına bağlı olduğu gibi, siyasi
elitler de iktidarlarını devam ettirebilmek için ekonomik elitlerin desteğine muhtaç olurlar. Bu çerçevede,
ekonomik ve siyasi elitlerin çıkarlarının karşılıklı olarak örtüştüğü geniş bir zemin varlığı söz konusudur
(Arrighi, Hopkins and Wallerstein, 2015).
Türkiye’de yeni burjuvazinin ortaya çıkması ve gelişmesinde daha önceki yıllarda olduğu gibi 2000’li
yıllarda da devlet müdahalesi belirleyicidir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin uyguladığı politikalar Anadolu
Sermayesi olarak adlandırılan yeni ekonomik elitlerin güçlenmesine yardımcı olmuşken, yeni ekonomik
elitler de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının devamına katkıda bulunmaktadır.
Gerek Avrupa’da gerek diğer ülkelerde toplumsal hareketlere bakıldığında, hepsinin hareketin amacını yerine
getirebilmek için daha geniş kesimleri de içine alan koalisyonlar oluşturdukları dikkati çeker6. Bu
koalisyonlar, toplumsal hareketin evrimi sürecinde dağılıp yerini yeni koalisyonlara bırakabilir. Benzeri bir
süreç Türkiye’de de yaşanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin siyasi tabanını oluşturan yeni orta sınıflar,
yeni proleterya ve yeni burjuvazi hiç şüphesiz toplum içinde bir koalisyona denk gelmektedir.
Yurtiçinde farklı çıkar gruplarının görece gücü, küresel koşullar ve politika çerçevesi arasındaki karşılıklı
etkileşim, koalisyonların gücünü ve süresini belirler ve politika çerçevesindeki değişim bu etkileşim
dahilinde meydana gelir.
Türkiye tarihinde politika çerçevesindeki 4 önemli değişimi inceleyen Öniş ve Şensen (2007) dışsal
gelişmelerden kaynaklanan etkilerin önemine rağmen ulusal aktörlerin, özellikle de güçlü koalisyon
imkanlarının öneminin altını çizmiştir7. Öniş ve Şensen (2007) dördüncü değişim olarak adlandırdıkları

6

Toplumsal hareketlerde koalisyonların önemi için bkz. Tarrow (2011) ve Tilly (2004).

Öniş ve Şensen (2007) farafndan yapılan dörtlü dönemleme ve her dönemin temel özellikleriyle büyük ölçüde hemﬁkir olmakla birlikte, bazı
farklılıklar da ileri sürülebilir. Ancak bu makalenin ana konusu i3bariyle bu farklılıklar üzerinde durulmayacakJr.
7
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Toplumsal hareketlerde koalisyonların ömürlerini, bileşenlerin çıkar ortaklığının devam etmesi belirler. Bu
çerçevede, gelir ve servet dağılımında ortaya çıkan değişmenin birikimli etkisi zaman içinde koalisyon
ortakları arasında görüş ayrılıklarına yol açmakta ve bu görüş ayrılıkları, küresel sistemdeki belirlenim ile
birlikte siyasi partilerin seçim sonuçları üzerinde etkili olmaktadır. Türkiye’nin 50 yıllık çok partili hayat
tecrübesi bu yaklaşım ile uyum içindedir.
Toplumsal hayatın üç alanı olan devlet, piyasa ve sivil toplum alanlarında eş anlı olarak meydana gelen
dönüşümü çevre-merkez kavramsallaştırması çerçevesinde de ele almak mümkündür.
Türkiye’deki siyasi sürece çevre-merkez kavramsallaştırması çerçevesinde yaklaşımın öncüsü Şerif Mardin,
1973 yılındaki makalesinde Osmanlı’dan bu yana siyasi ve toplumsal değişimi bu mercekten bakarak
açıklamaktadır (Mardin, 1973). Şerif Mardin bu tezini Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde de dillendirmiş
ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçim başarısını çevrenin merkeze doğru hareketi ile açıklamıştır.
Batı Avrupa’da kapitalizmin genişlemesi ve bu genişlemeyle birlikte ortaya çıkan merkez-çevre çatışması,
siyasi yapıyı da etkilemiştir. Bu toplumsal çatışma genellikle bir uzlaşı ile sonuçlanmış; bir tarafın baskın
zaferi olduğu durumlarda bile çatışmaların sonucunda çevre hep bir kazanımla çıkmış ve bu nedenle merkeze
biraz daha yaklaşmıştır. Bu yaklaşma sonucunda çevre-merkez çatışmasının siyaseti belirleme etkisi ortadan
kalkmıştır. Osmanlı’da ve devamında Türkiye Cumhuriyeti’nde ise çevre-merkez çatışmasının siyaseti
belirleme etkisi daha hala çok güçlüdür. Güçlü tüm muhalefet hareketleri çevreyi temsil etmek üzere ortaya
çıkmış ama çevre ve merkezin tüm karşı karşıya gelişlerinde çevrenin elde edebildiği tavizler pek sınırlı
olmuş ve merkezin çevreye açılımı çok sınırlı kalmıştır. 2000’li yıllarda ise bu tarihsel eğilimin tersine
döndüğü ve merkezin çevreye açılımının birden ve kapsamlı biçimde meydana geldiği görülmektedir.
Türkiye’de çevre-merkez çatışmasında yerelde güçlü ailelerin özel bir yeri vardır. 19. Yy. sonundan itibaren
piyasa ilişkilerinin Anadolu’ya nüfuz etmeye başlamasıyla birlikte, yereldeki güçlü ailelerin çevre-merkez
çatışmasında oynadıkları rol de değişmeye başlamıştır. Çevrede yer alan zengin aileler kapitalist üretim
ilişkilerinin yaygınlaşmasında baş aktör olmuş ve merkezi yönetim ile yoksul kesimler arasındaki bağı
sağlamıştır. 2000’li yıllarda ise yerelde güçlü ailelerin hem yeni burjuvazi olarak hem de merkezi yönetim ile
yerel kesimlerin arasındaki köprü olarak yeni bir rol üstlendikleri görülmektedir.
Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi’ni sadece Osmanlı’dan beri devam eden çevrenin merkeze taşınması
sürecinin bir devamı olarak değerlendirmek doğru olmayacaktır. Türkiye’de çevrenin merkeze taşınması
sürecinin tamamlanmak üzere olduğu dikkate alındığında, Adalet ve Kalkınma Partisi de bu tamamlanmak
üzere olan bu geçiş döneminin siyasi aktörü olarak görülebilir.
Kentleşme oranı, ücretli çalışan oranı, ulaştırma ağı vb göstergeler dikkate alındığında kapitalist üretim
ilişkisi artık sınırlarına dayanmak üzeredir. 2000’li yıllarda toplumsal yapının piyasa ekseninde meydana
gelen hızlı ve sert dönüşümün tamamlanması, çevre-merkez çatışmasının siyaseti belirleme etkisini de
ortadan kaldıracaktır. Batı Avrupa’da 1800’lerin sonunda tamamlanan çevre-merkez çatışması, Türkiye’de
2000’lerin ilk çeyreğinde tamamlanmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, Adalet ve Kalkınma Partisi de
artık sonuna gelinmekte olan bir geçiş dönemine özgü bir siyasi aktör olarak görülebilir.
2. Dünya Ekonomisi Ile Güçlenen Eklemlenme
Osmanlı’nın dünya ekonomisine eklemlenmesi 19 yüzyılda meydana gelmiştir Ancak aradan geçen yaklaşık
bir yüzyıl içinde Türkiye’nin kapitalist dünya üretim sistemine entegrasyonu Doğu ve Güneydoğu Asya
ülkeleri gibi yüksek düzeyde olmamıştır (Öniş ve Şenses, 2007)
Türkiye’nin dünya ekonomisine eklemlenme derecesinde 2000 öncesinde önemli bir değişim görülmemiştir.
Batı Avrupa’da kapitalist üretim tarzının ortaya çıkıp geliştiği 1700 sonrası dönemde Türkiye topraklarında
yapılan üretimin dünya toplam üretimi içindeki payının azalması, kapitalist üretim tarzına geçiş sürecinin
dünyanın diğer bölgelerine kıyasla görece daha yavaş olduğunu göstermektedir.
Tarihsel bir perspektiften bakıldığında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki toprakların dünya üretimi
içindeki payında bir artış olmamış, tam tersine bu pay 20 yüzyıl ortalarına kadar gerileme eğiliminde
olmuştur. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin toplam dünya üretimi içindeki payı artma eğiliminde
olmuş ancak bu payda 50 yılda sadece binde 2 düzeyinde bir artış sağlanmıştır. 2000 yılından sonra
Türkiye’nin dünya ekonomisine eklemlenmesinin hızlandığı ve 10 yılda Türkiye’nin toplam dünya üretimi
içindeki payında 50 binde 3 düzeyinde artış olduğu görülmektedir. Böylece 20 yüzyılın ikinci yarısında
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binde 80 olan pay 2010’da yüzde 1.1’e yükselmiştir.
Tablo 1: Türkiye'nin Dünya ekonomisi içindeki payı (%)
1500

1.52

1600

1.43

1700

1.36

1820

0.93

1913

0.67

1940

0.66

1950

0.64

1960

0.75

1970

0.80

1980

0.85

1990

0.87

2000

0.80

2010

1.12

2020

0.94

Kaynak: Türkiye ve Dünya için 1980 öncesi Maddison World 1980 sonrası için World Economic Outlook
veri tabanı kullanılarak hesaplanmıştır. GSYH rakamları 1980 öncesi için 1990 fiyatlarıyla uluslararası dolar,
1980 sonrası için cari ABD doları rakamlarıdır.
Küresel üretim ve ticaret hacimlerinden alınan payın düşüklüğü kalkınma literatürde yaygın olarak çalışılır.
Kalkınmanın en çok hangi ekonomik politikalar ile hızlandırılabileceği konusunda çeşitli görüşler olmakla
birlikte, bu farklı görüşlerin ortaklaştığı bir politika çerçevesinin varlığından söz edilebilir. Makroekonomik
dengelerde istikrar ve iyi bir kurumsal düzenleme olarak özetlenebilecek en temel politika çerçevesinin
pratikte hayata geçirilmesi, siyasi sistem tarafından belirlenir. Küresel üretim ve ticaret hacimlerinden alınan
payın artırılması için uygulanması gereken reform programı bazı kesimlerin yararına iken bazı kesimlerin de
zararına olur. Zarar görmesi muhtemel kesimler, reformlara şiddetle karşı çıkar. Bu kesimlerin başında,
ekonominin dışa kapalı olduğu dönemde yurtiçi piyasa için üretim yapan girişimci sınıf gelir. Bu sınıf,
gücüne ve reformların yol açabileceği zararın boyutuna bağlı olarak dışa açılmayı geciktirmek üzere çalışır.
Bu durum Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde de görülmüştür. (Öniş ve Şenses, 2007) de her ne kadar
Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında siyasa değişimlerinde dış dinamikler etkili olsa da kapsamlı politika
rejimi değişimleri için içeride de bu değişimi destekleyen aktörlerin olması gerektiğini belirtmiştir.
Politika rejimindeki değişimin zamanlamasını, ülke içinde ortaya çıkartacağı kaybedenlerin ve kazananların
toplum içindeki göreli güçleri belirler. Türkiye’de korunan iç pazar için üretim yapan girişimci kesimin
göreli gücü politika çerçevesinin değişimini geciktirmiştir. Bu durum Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde
değişmiş ve dünya ekonomisine eklemlenme toplumun daha geniş kesimlerini içine alarak gerçekleşmiştir.
Politika çerçevesindeki değişimin, çevrenin merkeze taşınma sürecini içermesi ve bu sayede nüfusun önemli
bölümünün refah düzeyinde bir artışı getirdiği için 2000’li yıllarda bu değişim mümkün olabilmiştir.
3. Büyüme, Kentleşme Ve Proleterleşme
2000’li yıllarda Türkiye’nin dünya üretimi ve ticaretindeki payının artması, yurtiçinde de büyümenin
hızlanmasına karşılık gelmektedir.
2000’li yıllar dünya ekonomisinde ticaret ve sermaye akımlarının daha önceki dönemlerle kıyaslanmayacak
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hızda artmış olduğu yıllardır. Ticaret ve sermaye akımlarındaki bu astronomik artış, dönemin neo-liberal
politikaları çerçevesinde dünya ekonomisi ile eklemlenmeyi başarıyla gerçekleştiren ülkelerde büyümenin
çok hızlanmasına yol açmıştır. Türkiye de, bu dönemde diğer birçok ülke gibi çok hızlı bir büyüme dönemi
görmüştür.
Büyüme hızı çok farklı şekillerde ölçülebilir ve farklı ölçümler farklı yorumlara neden olur. Bu çalışmadaki
amacın ekonominin performansının değerlendirilmesi yerine, seçmen tercihlerini belirleyen bir faktör olarak
refah seviyesinin ölçülmesi olduğu için seçilen ölçüt sabit fiyatlarla kişi başına gelirin artış hızı olmuştur.
2002-2007 dönemi, kişi başına gelir açısından tüm Türkiye tarihinin en hızlı büyüme dönemlerinden biridir8 .
Kişi başına gelirin büyüme hızı tüm cumhuriyet tarihi boyunca %2.8 iken, 2002 sonrası dönemde %3.5’tir.
Bu dönemde büyüme hızı çok partili dönemde kuvvetli tek parti iktidarlarının da yaşandığı dönemlere
kıyasla da yüksektir. 1947-1959 dönemindeki DP iktidarı sırasında büyüme hızı %3, 1980 darbesi
sonrasındaki ANAP iktidarı sırasında da büyüme hızı %3.2 olmuştur.
Tablo 3: Kişi Başı Gelirin Büyüme hızı
Sabit üretici fiyatlarıyla kişi başına GSMH (TL) Büyüme hızı
2002-2015

3.5

1923-2015

2.8

1947-1959

3.0

1961-1977

3.2

1981-1987

3.2

Kaynak: TUİK verilerinden hesaplanmıştır.
Kişi başına gelirdeki bu artış, ortalama vatandaşın gelir seviyesinde Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde
önceki dönemlere oranla bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Ancak bu iyileşmenin toplumun hangi
kesimlerinde olduğuna, çevre-merkez yaklaşımı çerçevesinde daha yakından bakılması, 2000’li yıllarda
piyasa, devlet ve toplum arasındaki ilişkinin anlaşılması açısından gereklidir. Ancak gelir dağılımı ve
yoksulluk göstergelerindeki değişim, bu çalışmada kentleşme ve proleterleşme olarak adlandırılan bir süreç
ile yakından ilişkili olduğu için, öncelikle bu sürecin dinamiklerine bakılması yararlı olacaktır.
Türkiye’de kentleşme ve ücretli emeğin payındaki artış, Avrupa’daki gibi ani sıçramalarla gelişmemiş,
yüzyıla varan uzun bir zaman dilimine yayılmış ve bu süre içinde sıçramalarla ilerlemiştir. Geçiş sürecinin
uzaması, merkez-çevre çatışmasını da etkilemiştir. Kentleşme ve ücretli emeğin payında ani sıçramaların
olduğu Batı Avrupa’da bu durum toplumsal hareketler yoluyla şiddetli bir hak arama sürecine yol açmışken,
sürecin yavaş seyrettiği Türkiye’de merkezi yönetimin geniş halk kitlelerine siyasi ve ekonomik haklarını,
uygun gördüğü zamanda ve uygun gördüğü ölçüde vermesi şeklini almıştır. Bu süreç, yetişkin tüm nüfusun
siyasi haklara sahip olmasını getirmesine rağmen, (Mardin, 1973)’in de belirttiği gibi çevre-merkez
gerilimini ortadan kaldırmaya yetmemiştir. 1914’e gelindiğinde Avrupa’da toplumsal hareketler yoluyla elde
edilen eşit oy hakkı beraberinde, ekonomik büyümenin nimetlerinin adil paylaşımını ve başta eğitim olmak
üzere bir dizi alanda ulusal birliği sağlayacak reformların hayata geçirilmesine yol açmıştı. Türkiye’de ise
kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim uzun süre belli bir zümrenin ayrıcalığı olarak kalmış, tüm
nüfusun yararlanabileceği bir hak olamamıştır. Bununla ilişkili olarak gelir ve servet dağılımı da dengesiz
olmuştur.
Avrupa’dan farklı olarak seyreden bu sürecin cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde siyasi parti tercihleri
üzerinde kalıcı etkileri olmuştur.
Cumhuriyetin kurulması ile birlikte yeni devlet tercihini kapitalist dünya sisteminin içinde olmaktan yana
2 Dünya savaşı sonrası dönemde birbiri ardına kesin3siz yüksek büyüme dönemleri olarak bakıldığında, 1950-55 döneminde %5.6, 1971-76
döneminde %4, 2002-2007 döneminde ise % 5,5 olmuştur. Ancak 1950-55 dönemi kesin3siz değildir, 1954 yılında daralma vardır.
8
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yapmıştır. Bu tercihin gereği olarak, tam bir tarım ekonomisi olan ve pazar için üretimin çok sınırlı olduğu
Osmanlı’nın ekonomik mirasının hızla değiştirilmesi, pazar ilişkilerinin hızla güçlendirilmesi ve sanayi
üretimine geçilmesi gerekmiştir.
Osmanlı’nın nüfus dinamikleri de yeni kurulan cumhuriyetin toplumsal yapısı üzerinde derin etkiler
bırakmıştır. Osmanlı nüfusunun yaklaşık beşte biri Müslüman olmayan halklardan oluşmaktaydı ve Osmanlı
dış ticaret ve yatırım ilişkileri ağırlıklı olarak Müslüman olmayan bu kişiler tarafından yapılmaktaydı.
Dolayısıyla yeni kurulan cumhuriyetin temel ekonomi politikasını, Osmanlı’da Müslüman olmayan girişimci
sınıfın yerine hızla Türk ve Müslüman bir girişimci sınıfın geçirilmesi oluşturmaktaydı9.
Çok kısa bir süre içinde devlet eliyle yaratılan yeni burjuvazi için, kendilerine bu serveti bahşeden siyasi
kadrolar velinimet olarak görülmüştür. Sermaye sınıfının devleti yöneten siyasi elitlere tabi olma durumu
sonraki dönemlerde de sermaye-devlet ilişkilerini şekillendirmeye devam etmiştir10 .
Sonuçta Türkiye’de burjuvazinin gelişmesi, veraset yoluyla edinilmiş zenginlik, girişimcilik vasıfları ya da
devletin gelir ve servet dağılımına müdahalesi olarak özetlenebilecek üç yol arasında ağırlıklı olarak devletin
gelir ve servet dağılımına müdahalesine bağlı olmuştur.
Türkiye cumhuriyetinin kuruluş sürecine damgasını vuran bu özellik, Türkiye’de devlet ve iktidar ile toplum
ve özelde de girişimci sınıf arasındaki ilişkiler açısından, merkez ve çevre olarak ayrılabilecek bir
katmanlaşmaya yol açmıştır. Devlet tarafından sermayedar yapılan kesim, siyasi ve bürokratik elitlerle
birlikte merkezi oluşturur ve merkezi on yıllar boyu devam edecek bir şekilde işgal ederken, bu kesimler
dışında kalan geniş halk kitleleri çevreyi oluşturmuş ve siyasi, bürokratik ve ekonomik elitin dışında
kalmıştır.
CHP döneminde başlayan devlet eliyle sanayici sınıf yaratılma süreci DP/AP döneminde ithal ikameci
sanayileşme politikaları ile devam etmiştir. Bu dönemin Avrupa ve ABD’nin başı çektiği büyüme
performansı, sermaye kesiminin şekillenmesini de etkilemiştir. Türkiye’nin de bu dönemde dünya ekonomisi
ile ticaret ve yatırım ilişkilerinde gelişmiş batılı ekonomiler ağırlıktadır. Dolayısıyla, kapitalist sınıfın
güçlenmesi, Avrupa ve Amerika kapitalist sınıfının gelişmesi ile eş anlı ve onlar tarafından belirlenen bir
dinamizmde olmuştur. Türkiye’deki kapitalist sınıf, bu dönemde Avrupa ve Amerika kapitalist sınıfı ile derin
ticari ve yatırım ortaklıkları kurmuş, bu ortaklıklar Türkiye’deki kapitalist sınıfı Türkiye’nin batı ile olan
ekonomik ilişkilerinde ayrıcalıklı ve tekel konumuna yerleştirmiştir. İstanbul sermayesi, idari ve ekonomik
ilişkilerin merkezinde yer alırken, Anadolu sermayesi ise bu ilişkilerin çeperinde kalmıştır.
Tek Parti yönetiminin kentlerdeki ticaret ve sanayi burjuvazisine verdiği güçlü desteğe rağmen, tarım
kesiminin gelişimi 1950’ye kadar çok yavaş olmuştur. Tarımda egemen üretim biçiminin ağırlıklı olarak
geçimlik ve küçük üreticilik olduğu, pazar için üretim yapan kapitalist çiftliklerin çok sınırlı olduğu dikkate
alındığında, Tek Parti yönetiminin tarımı ikincil plana atan ekonomi politikası tercihleri aynı zamanda
nüfusun büyük bir bölümünün de ikinci plana atılmasına yol açmıştır. Halkın çoğunluğunun refahını
gözetmeyen bu ekonomi politikalarına, halkın büyük bölümünün kültürel değerlerinin yok sayılması eşlik
etmiştir (Mardin, 1973). Bu durum, tek parti yöneticileri tarafından seçimlerde bir sorun olarak görülmemiş
olmasına rağmen, toplumsal dinamikler ve siyasi hayat üzerine etkileri hala hissedilebilen izler bırakmıştır.
Çok partili döneme geçilmesiyle birlikte, kentli burjuva kesimin partisi olan CHP karşısında konumlanan
DP/AP çizgisinin siyasi tabanında doğal olarak tarım kesimi ağırlık kazanmıştır.
Tek parti dönemindeki ekonomik politikaların bir niteliği de eğitimden sağlığa, ulaştırmadan elektriğe çeşitli
ayrıcalıklardan yararlanabilen kent nüfusunun nispeten stabil yapısıdır. 1927 yılından 1950 yılına kadar
geçen dönemde nüfusun %25’i kentlerde bulunmaktadır. Bugün CHP’nin oy tabanı da %25 civarındadır.
Çok kabalaştırdığımızda, %25’lik kentli nüfus, CHP döneminin ekonomik politikalarında kayrılırken,
%75’lik köylü nüfusun en iyi ihtimalle yerinde saydığı, 2. Dünya savaşı sırasında ise ziyadesiyle mağdur
olduğu söylenebilir11. Bu mağduriyetin üzerine gelen DP ve ardından mirasçısı AP için kırsal alanlar doğal
oy tabanı olmuştur. 2. Dünya Savaşı ertesinde uygulanan Marshall Planı çerçevesinde tarıma dönük
modernizasyon ve mekanizasyon politikaları nedeniyle tarımda verimlilik artışı, kırsal kesimde o döneme
‑

9

Bu konuda bkz. (Boratav, 2012) ve (Pamuk, 2012)

10

Türkiye’de devlet ve işadamları ilişkisinin özgün niteliği için bkz. (Buğra A. , 2015)

j 1923-1945 dönemi ekonomi poli3kalarının tarım kesimi üzerindeki etkileri için bkz. (Boratav, 2012), (Pamuk, 2012) ve (Yenal, 2003)
11
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kadar görülmeyen bir refah etkisi yaratmış ve bu refah etkisinin DP döneminde ortaya çıkması, kırsal kesimi
DP’nin oy deposu haline getirmiştir. Bu çerçevede, tarımsal istihdamın toplam istihdamdaki payında 1980’e
kadar görülmeyen bir refah etkisi yaratmış ve bu refah etkisinin DP döneminde ortaya çıkması, kırsal kesimi
kadar önemli bir değişiklik görülmemiştir.
DP’nin oy deposu haline getirmiştir. Bu çerçevede, tarımsal istihdamın toplam istihdamdaki payında 1980’e
kadar 5:
önemli
bir değişiklik
görülmemiştir.
Tablo
İstihdamın
sektörel
bileşimi
Tablo 5: İstihdamın sektörel bileşimi
Sanayi
Tarım
Hizmetler
1923

Sanayi
13.2

Tarım
39.6

Hizmetler
47.2

1923
1940

13.2
18.6

39.6
38.5

47.2
42.9

1940
1950

18.6
14.6

38.5
41.7

42.9
43.7

1950
1960

14.6
17.2

41.7
37.9

43.7
44.9

1960
1970

17.2
17.0

37.9
36.9

44.9
46.0

1970
1980

17.0
19.0

36.9
25.8

46.0
55.2

1980
1990

19.0
25.3

25.8
17.3

55.2
57.4

1990
2000

25.3
23.0

17.3
10.1

57.4
66.9

2000
2010

23.0
21.8

10.1
9.5

66.9
68.8

2010
2012

21.8
21.7

9.5
8.9

68.8
69.4

2012
21.7
8.9
69.4
Kaynak: TUİK verilerinden hazırlanmıştır.
Kaynak: TUİK verilerinden hazırlanmıştır.
DP/AP oy tabanındaki değişimlerde etkili olan ikinci unsur kentleşme sürecidir. Nüfusun köy-kent dağılımı
1950 sonrasında değişmeye başlamış, köy nüfusunun payı azalırken kent nüfusunun payı artmıştır. 1980’de
DP/AP oy tabanındaki değişimlerde etkili olan ikinci unsur kentleşme sürecidir. Nüfusun köy-kent dağılımı
kent nüfusu 1950’nin 4 katına ulaşmıştır. 1980 sonrasında köy nüfusu mutlak olarak da azalmaya başlamıştır.
1950 sonrasında değişmeye başlamış, köy nüfusunun payı azalırken kent nüfusunun payı artmıştır. 1980’de
Kent nüfusu ise 2000 yılına gelindiğinde 1980’nin 2 katına çıkmıştır. Seçmen tabanında köylü ve çiftçilerin
kent nüfusu 1950’nin 4 katına ulaşmıştır. 1980 sonrasında köy nüfusu mutlak olarak da azalmaya başlamıştır.
payı azalırken kent emekçilerinin payı artmaya başlamıştır. 1980 sonrasında kent ve köy nüfusları arasındaki
Kent nüfusu ise 2000 yılına gelindiğinde 1980’nin 2 katına çıkmıştır. Seçmen tabanında köylü ve çiftçilerin
bu hareket, 2000’li yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tabanını oluşturan kitleler açısından önemlidir.
payı azalırken kent emekçilerinin payı artmaya başlamıştır. 1980 sonrasında kent ve köy nüfusları arasındaki
Köyün önemindeki azalmaya paralel olarak, kırsal kesimin siyasi temsilini üstlenmiş olan DP/AP geleneği
bu hareket, 2000’li yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tabanını oluşturan kitleler açısından önemlidir.
de tabanını yitirmeye başlamıştır.
Köyün önemindeki azalmaya paralel olarak, kırsal kesimin siyasi temsilini üstlenmiş olan DP/AP geleneği
de tabanını
yitirmeye başlamıştır.
Tablo
7: Kentleşmenin
gelişimi
Tablo 7: Kentleşmenin gelişimi
Toplam nüfus (milyon)

Şehir nüfusu (milyon)

Köy nüfusu (milyon)

kentleşme oranı

1927

13.6
Toplam nüfus (milyon)

3.3
Şehir nüfusu (milyon)

10.3
Köy nüfusu (milyon) 24.22
kentleşme oranı

1950
1927

20.9
13.6

5.2
3.3

15.7
10.3

25.04
24.22

1960
1950

27.8
20.9

8.9
5.2

18.9
15.7

31.92
25.04

1970
1960

35.6
27.8

13.7
8.9

21.9
18.9

38.45
31.92

1980
1970

44.7
35.6

19.6
13.7

25.1
21.9

43.91
38.45

1990
1980

56.5
44.7

33.3
19.6

23.1
25.1

59.01
43.91

2000
1990

67.8
56.5

44
33.3

23.8
23.1

64.9
59.01

2008
2000

71.5
67.8

53.6
44

17.9
23.8

75.0
64.9

2012
2008

75.6
71.5

58.4
53.6

17.2
17.9

77.2
75.0

2015
2012

78.7
75.6

72.5
58.4

6.2
17.2

92.1
77.2

2015

78.7

72.5

6.2

92.1

Not: Veriler 2007 ve 2012 yıllarından sonra idari bölünüş değişiklikleri nedeniyle "il ve ilçe merkezleri" ile
"belde
ve köyler"
büyük farklılıklar
alınarak
yorumlanmalıdır.
Genel
Not: Veriler
2007nüfuslarında
ve 2012 yıllarından
sonra idarioluştuğu
bölünüş dikkate
değişiklikleri
nedeniyle
"il ve ilçeKaynak:
merkezleri"
ile

"belde ve köyler" nüfuslarında büyük farklılıklar oluştuğu dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Kaynak: Genel
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Nüfus Sayımı sonuçları, 1927-2000 ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları, 2007-2015
DP ve AP iktidarlarını oluşturan 1950-1970 dönemi, dünya ekonomisinin de altın yılları olarak kabul edilen
yıllardır. Bu yıllar özellikle batılı kapitalist ülkelerin çok hızlı büyüdükleri bir dönemdir. Bu hızlı büyüme
performansı, bölüşüm göstergelerinde ve gelir dağılımında bir iyileşme olmamasına rağmen seçmenin
refahında artışa yol açmış ve seçimlerde seçmenin DP/AP çizgisine oy vermesinde etkili olmuştur.
İthal ikamesi politikaları ile yerli sermaye sınıflarının güçlenmesi ve köyden kente göç olgusu, DP/AP
çizgisinin tarıma dayalı siyasi tabanında da zaman içinde değişime yol açmış ve tabanın değişen sosyoekonomik yapısı ile siyasi temsilcisinin politikaları arasında uyumsuzluklar başlamıştır. Bu uyumsuzluk,
1980 darbe dönemi hariç tutulursa, 1970-2000 arasındaki koalisyonlarla sonuçlanmıştır.
4. Adalet Ve Kalkınma Partisi’nin Sınıfsal Tabanının Gelişimi
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oy tabanında 1980’lerde hızlanan yeni kentli yoksul sınıflar ve Anadolu
kaplanları olarak da adlandırılan Anadolu sermayesi rol oynar. Her iki kesim de, şimdiye kadar idari ve
ekonomik ilişkilerin merkezinde değil, çeperinde yer almış olan kesimlerdir.
Türkiye ekonomisi 1980’lerde küresel ekonomiye entegrasyonda yeni bir sürece girmiştir. Bundan önceki
süreçten farklı olarak, bu dönem önce ticaret sonra da sermaye piyasaları yoluyla Türkiye’nin dünya
pazarlarına herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmaksızın entegre olmasıdır. Tüm dünyada egemen olan bu
serbest ticaret ve yatırım politikaları neo-liberal dönem olarak adlandırılır. Bu dönem tüm dünyada
sermayenin emek karşısında gücünü konsolide etmesine yol açarken, Türkiye’de bu süreç 1980 darbesi
koşullarında çok daha güçlü yaşanmış, apolitikleştirme ve sendikasızlaştırma ile beraber emeğin sermaye
karşısındaki payı hızla gerilemiştir. Ancak dünyada yeni oluşmakta olan neo-liberal düzene Türkiye’nin
uyum süreci çok da iyi yönetilememiştir. Bunun sonucunda özellikle 1990’lı yıllarda birbiri ardına gelen
şiddetli ekonomik krizler yaşanmıştır. Bu ekonomik krizler enflasyonun ve faiz oranlarının yüksek
seyretmesine yol açmış ve TL’de zaman zaman sert değer kayıpları görülmüştür. Yüksek enflasyon, sabit
gelirlilerin gelirlerini eritmiş, yüksek faiz oranları, servet sahiplerinin servetlerini büyütmüş, TL’deki yüksek
değer kayıpları elinde yüklü miktarda döviz olanları zenginleştirmiştir. Böylece tüm dünyada sermaye sınıfı
karşısında emekçi sınıfların gerilemesine yol açan neo-liberal dönem, siyasi ve ekonomik kurumlarıyla bu
yeni düzene ayak uydurmakta zorlanmış olan Türkiye’de emek ve sermaye arasındaki çelişkinin daha da
şiddetli biçimde derinleşmesine neden olmuştur. Kısacası, 1990’lı yılların genel olarak gelir bölüşümünün
emekçi kesimler aleyhine şiddetli bozulmalara sahne olduğunu söylemek yanlış olmaz.
1994 yılı gelir dağılımı verileri en zengin %10’un gelirden aldığı payın %41, en yoksul %50’nın gelirden
aldığı payın ise %19 olduğunu gösterir. Bu oranlar 2000’li yıllarda önemli ölçüde değişmiştir. En zengin
%10’un gelirden aldığı pay 2002 yılında %35’e, 2008 yılında %33’e gerilemiş ve sonra bu seviyede
kalmıştır. Halkın %50’sinin gelirden aldığı pay 2002’de %22’den 2008’de %23’e, 2013’te ise %24’e
yükselmiştir.
Tablo 6: Yıllık eşdeger hanehalkı kullanılabilir gelirin dağılımı
Yoksullar (alt
%50)

En zengin %10

Orta sınıf (%40)

1994

41

40

19

2002

35

44

22

2008

31

46

23

2013

31

45

24

Kaynak: TUİK verilerinden hazırlanmıştır.

2000 sonrası dinamikler açısından en belirleyici olan Türkiye’nin tarım toplumundan kentli toplumuna
dönüşümüdür. Bu dönüşüme eş anlı olarak proleterleşme süreci, bir başka ifadeyle, ücret geliri ile

-214-

STATE, ECONOMIC POLICY, TAXATION AND DEVELOPMENT
ICOPEC 2016, JUNE 28-30, 2016, İSTANBUL

geçinenlerin nüfustaki payındaki artış eşlik etmektedir. Kentli nüfusun toplam nüfus içindeki payının %50’yi
geçmesi İngiltere’de 1850’de meydana gelmiştir. Türkiye’de ise kentli nüfusun çoğunluğu oluşturduğu yıl
1985’tir. 2000-2012 yılları arasında köy nüfusu 7 milyon azalmış, kent nüfusu ise 16 milyon artmıştır. Bu
artış kentlerdeki emekçi sınıfı büyütmüştür.
Bu olgu istihdamın bileşimindeki değişikliklerden gözlemlenebilir. Tarımda istihdam edilenlerin sayısı 2004
yılında 5,7 milyondan 2014 sonunda 5 milyona gerilerken, tarım dışında istihdam edilenlerin sayısı ise 14
milyondan 21 milyona çıkmıştır. Bu 7 milyonluk artışın tamamı ücretli çalışanlardan oluşmaktadır. Bu da
kentleşme olgusuyla birlikte meydana gelen proleterleşme olgusuna işaret etmektedir. İstihdamın içinde
ücretli çalışanların oranı 2002’de %50 iken bu oran 2015’te % 67 olmuştur. İstihdamın içinde ücretli
çalışanlar artarken artık değer üretiminin dışında kalan bir kategori olan kendi hesabına çalışanlar ve ücretsiz
aile işçilerinin radikal biçimde gerilemiştir. Kapitalist üretim ilişkisinin dışında kalanların oranı 2002 yılında
% 45 iken bu oran 2015 yılında % 29’a gerilemiştir. Küçük esnaf sayısındaki bu hızlı ve sert düşüş,
proleterleşme sürecinin şiddetine işaret etmektedir.
Tablo 8: İstihdamın işyerindeki konuma göre dağılımı (%)
Ücretli. maaşlı veya
yevmiyeli

İşveren

kendi hesabına çalışan veya
Ücretsiz aile işçisi

Toplam

1990

39

4.5

56.5

100

2000

48.6

5.1

46.3

100

2007

60.4

5.7

33.8

100

2015

67

4.4

28.6

100

Kaynak: TUİK verilerinden hazırlanmıştır.
2000’li yıllara damgasını vuran ikinci dönüşüm ise ekonomik aktivenin mekânsal değişimde meydana
gelmiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca ekonomik aktivite ağırlıklı olarak batıda yer alan az sayıda geleneksel
sanayi merkezinde yoğunlaşmış iken bu durum 1980’lerde değişmeye başlamış ancak esas değişim 2000’li
yıllarda meydana gelmiştir.
1980’li yıllardan itibaren köyden kent merkezine ve kent merkezlerinden de sanayi merkezlerine olan göçe,
1990’lı yıllarda doğu ve güneydoğuda baş gösteren iç savaş ve çatışma ortamının etkisiyle Kürt illerinden
batı illerine doğru olan göç de eklenmiştir. Böylece, yaklaşık bir yüzyıl önce olduğu gibi Türkiye nüfusunun
azımsanmayacak bir bölümü, kısa süre içinde bir kez daha yer değiştirmiştir. Öyle ki 2013 yılında nüfusun
dörtte birden fazlası doğduğu topraklarda yaşamamaktadır. Bu kadar yoğun bir göç hareketi, kültürel ve
toplumsal değerler üzerinde olduğu kadar, toplumsal hayatın örgütlenmesi üzerinde de etkili olmuştur.
Doğduğu köyde ya da küçük kentte, barınma, geçinme, yaşlı ve çocuk bakımı vb bir çok alanda, aile ve
topluluk içi enformel dayanışma ağlarından yararlananlar yeni göç ettikleri sanayi merkezlerinde bu
enformel dayanışma ağlarından mahrum kalmışlar, bunların yerini dolduracak formel sosyal hizmetleri ise
bulamamışlardır (Behar, Cem (ed), 1999).
Sonuç olarak 1980 sonrası dönemde büyük insan kitleleri, doğup-büyüdüğü mekanlardan ayrılmış, bu durum
gelenekleri ve hayat tarzları üzerinde önemli etkiler yaratmış, eş anlı olarak yaşanan ekonomik sıkıntılar
özellikle kentlerdeki yeni yoksulların yaşam standartlarını ve gelecek umutlarını aşağı çekmiştir. Mevcut
siyasi partilerin bu değişime uygun politikalar üretmemesi sonucunda, refah düzeyi düşen ve yeni kültürel
değerler ve yeni bir hayat tarzı ile karşı karşıya kalan kesimler için siyasi temsil sorunu ortaya çıkmıştır. Bu
durum siyasi partilerin seçim performansları üzerinde şiddetli dalgalanmalara ve koalisyonlar dönemine
neden olmuştur. Bir yandan toplumun geniş kesimleri için ekonomik koşulların gerilemesi, bir yandan da
kentleşme ve proleterleşme sürecine bağlı olarak DP/AP geleneğinin doğal siyasi tabanındaki erozyon
nedeniyle siyasi temsilde de sorun baş göstermiştir. Bir başka ifadeyle, 1990’lı yıllar ekonomide olduğu
kadar siyasi temsilde de kriz yıllarıdır.
Adalet ve Kalkınma Partisi, böyle bir sürecin ardından iktidara gelmiştir. Siyasi istikrarsızlık ve çok partili
zayıf koalisyonlar nedeniyle patronaj ilişkilerinin zirve yaptığı ve Türkiye’nin yeni dünya düzenine uyum
sıkıntılarını nedeniyle ekonominin yönetiminin imkansız hale geldiği 1990’ların ardından gelen Adalet ve
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Kalkınma Partisi iktidarı altında Türkiye’nin dünya ekonomisine eklemlenme sürecinde önemli bir değişim
olduğunu görmekteyiz. 2001 yılında cumhuriyet tarihinin en ciddi krizinin yaşanmasının ardından 2002
yılından başlayarak ekonomik koşullarda çok hızlı bir iyileşme ortaya çıkmıştır. Enflasyon düşmüş, faiz
oranları gerilemiş, bütçe açığı azalmış ve ekonomi hızlı bir büyüme dönemine girmiştir. Kişi başına gelir
dolar cinsinden ölçüldüğünde, 2001 öncesindeki 30 yılda (1974: $980, 2001: $3019) 3 kat artmışken, 2001’i
izleyen 7 yılda 3 kat artış göstermiştir.
Bu olumlu ekonomik performans, sabit gelirliler için de eskiye oranla yaşam standartlarında çok daha
elverişli koşullar yaratmıştır. Büyümeyle beraber her gelir grubunun, gelir pastasından aldığı miktar artmıştır.
Faizlerin düşmesi, servet sahiplerinin servetlerindeki orantısız artışı durdurmuş, enflasyonun düşmesi de
sabit gelirlilerin satın alma gücündeki gerilemeyi engellemiştir. 12 Gelir dağılımı göstergeleri 2002-2007
dönemi için iyileşmeye işaret etmektedir.
‑

2007 sonrasında ise göstergelerde kayda değer bir değişiklik olmamıştır. 2006-2013 arasında medyan gelirin
%60’ından daha az geliri olan alt gelir gruplarının nüfus içindeki oranı %25’den %22’ye gerilemiştir.
Medyan gelirin % 120'sinden daha fazla geliri oranları nüfus içindeki ağırlığı yaklaşık aynı kalmış ve
Medyan gelirin % 60 ile % 120'si arasında geliri olan ve orta sınıf olarak tabir edilen nüfusun oranı ise
%34’den %39’a yükselmiştir.
Tablo 9: Nüfusun temel gelir gruplarına dağılımı (%)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Alt gelir grupları(1)

25

23

24

24

24

23

23

22

Orta sınıf (2)

34

38

37

37

37

38

38

39

Üst gelir grupları (3)

40

39

39

39

39

39

39

39

(1) Medyan gelirin % 60'ının altında olanlar
(2) Medyan gelirin % 60 ile % 120'si arasında olanlar
(3) Medyan gelirin % 120'sinden daha fazla olanlar
Kaynak: TUİK verilerinden hazırlanmıştır.
Doğrudan gelir etkisi dışında Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde izlenen ulaştırma, kentleşme ve sosyal
harcama politikaları da nüfusun geniş bir kesiminin yaşam standartları üzerinde olumlu etki yapmıştır.
2002 yılından sonra uygulanan makroekonomik politikalar, bütçe harcamalarının alt ve orta gelirli kesimlere
dönük refah etkisi yaratacak şekilde kullanılmasını mümkün kılmıştır. Bütçe açığının azalması, bütçeden
eğitim, sağlık ve diğer sosyal harcamalara ayrılan tutarların artmasına imkan vermiştir. Faizlerin düşmesi ve
borçlanma politikasındaki değişiklik sonucunda merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ya oranı 2001
yılında %12’den 2005 yılında %1’e inerken harcamaların bileşimi de değişmiştir. 2001 yılında merkezi
yönetim bütçe harcamaları içinde faiz harcamalarının payı %47’dir. 2011’den sonra bütçe içinde faiz
ödemelerinin oranı %13’e gerilemiştir. Faiz ödemelerine giden pay azalırken, eğitim harcamalarının payı
2006’da %12,5’ten 2012’de %15.7’ye yükselmiştir. Benzeri artışlar sağlık ve ulaştırma harcamalarında da
görülmektedir.
Öniş’in (2012) de belirttiği gibi, bütçe içinde artan sağlık ve eğitim harcamaları Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin yeniden dağıtım politikaları açısından önemli olmuştur. (Pamuk, 2012) da ortalama gelirdeki
artışın yanı sıra sağlık ve sosyal yardımlardaki artışlar sayesine Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde
yoksullukta bir miktar azalma olduğunu belirtmektedir.
Sağlık harcamalarının GSYH içindeki oranı hızla artmış, bu artışa özel hastane sayısında hızlı bir artış ve
sosyal güvenlik şemsiyesi altında özel hastanelerden yararlanma imkanları eşlik etmiştir (Buğra ve
j12 2001 sonrasında seçmen üzerinde olumlu etkisi olan makroekonomik performans hakkında özet bilgi için Öniş (2012)’ye bakılabilir. Ayrıca AKP’nin
aldığı oylar üzerindeki etkisi için Akarca’ya bakılabilir.
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Savaşkan, 2014:136).
Ulaştırma imkanlarının gelişmesi sayesinde daha önceleri çeperde kalan birçok bölgeden merkezlere erişim
kolaylaşmış, hızlanmış ve ucuzlamıştır. Bu durum, birçok yerde arazi fiyatlarını artırmış; artan arazi fiyatları
sayesinde bu arazilerini satan köylü ve kent yoksulları yaşam standartlarında yükselme ortaya çıkmıştır. Bu
süreç kırsal kesimin çözülmesini, tarımsal üretimin önemini yitirmesi ve kentleşmeyi beslemiştir13 .
‑

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yasal çerçevesini oluşturarak dağıtmaya başladığı sosyal yardımların yanısıra
iktidar partisine yakın vakıf ve derneklerce devreye sokulan enformel dayanışma mekanizmaları da bu
süreçte önemli rol oynamıştır14. Zaman zaman yeni orta sınıf olarak da adlandırılan bu gruplar Adalet ve
Kalkınma Partisinin en önemli oy tabanını oluşturmaktadır.
‑

Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin yeni burjuva sınıfı
Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin ekonomi politikalarının bir diğer belirleyicisi de küresel ekonomiye
yeni eklemlenen yükselen Anadolu sermayesidir15. Kökleri cumhuriyetin kuruluş döneminde atılmış olan
İstanbul sermayesi şimdiye kadar merkezi aktörler arasında yer alırken, daha önceleri kültürel değerler ve
geleneksel eğitimleri nedeniyle bürokrasi ve siyasi kadrolara erişimi olmayan Anadolu sermayesi ise çeperde
yer almıştı. 2002’den sonra ise, Anadolu’daki görece küçük sermaye sahipleri, Adalet ve Kalkınma Partisi
kadroları ile aynı sosyo-ekonomik gruba dahil olmaları sayesinde, eski dezavantajlı konumlarından
kurtulmuşlardır. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından benimsenen aşağıdaki ekonomi politikaları
Anadolu’daki bu sermaye zümresinin serpilip gelişmesi için uygun zemini hazırlamıştır:
‑

Daha önceleri krediye erişim, ya kendi bankaları olan ya da iktidar ve bürokrasi ile ayrıcalıklı ilişkileri olan
İstanbul sermayesinin bir ayrıcalığı iken, faiz oranlarının gerilemesi ve kredi hacminin artması Anadolu’da
yeni palazlanan sermaye gruplarının sermayeye erişimini mümkün kılmıştır.
AKP’nin dış ekonomi politikası, Anadolu sermayesinin yeni pazarlara girişinin önünü açmıştır.
Ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi ve kentsel dönüşüm Anadolu’da ekonomik hayatı canlandırmış ve
Anadolu sermayesinin arz yönünden güçlenmesini sağlamıştır.
Düşük ve orta gelir gruplarının durumlarının görece iyileşmesi, Anadolu’da yeni bir tüketici kitlesinin ortaya
çıkmasına yol açmış ve yeni palazlanan şirketler için müşteri kitlesi oluşturmuş ve Anadolu sermayesinin
talep yönünden güçlenmesini sağlamıştır.
Adalet ve Kalkınma Partisinin ekonomi politikalarındaki başarısı olarak belirtilen, faiz oranları, enflasyon,
kur, bütçe açığı, borç yükü gibi göstergelerdeki iyileşmeler ile makroekonominin istikrara kavuşması ve dış
ticaret hacmindeki artışlar, Adalet ve Kalkınma Partisinin oy tabanını oluşturan Anadolu sermayesinin ve
yeni kent emekçilerinin ekonomik çıkarları ile de örtüşmüştür. Birbirinden ayrı alanlardaki ve tamamı
makroekonomik dengelerin güçlenmesi ile ilgili olan gelişmelerin, birbirlerinin etkisini büyüterek yeni
yükselen burjuvazinin ve kentli orta sınıfların toplumun diğer kesimleri karşısında göreli konumlarını
güçlendirmeye yaramış olması dikkate değer bir durumdur.
Bu alanların başında dış ticaretteki gelişmeler gelmektedir. 2000’li yıllarda dış ticaret pazarlarında meydana
gelen değişim, Adalet ve Kalkınma Partisi ve sermaye gruplarının ilişkileri açısından dikkate değerdir16. Tek
Parti döneminden itibaren, İstanbul sermayesi gelişmiş ülke pazarları ile ayrıcalıklı ve öncelikli bir ilişki
kurmuş, dil, kültür ve ilişkilerin geçmişi nedeniyle bu pazarları tekeli altına almıştı. Bu nedenle gelişmiş ülke
pazarları için giriş engelleri ile karşılaşan Anadolu sermayesi, diğer pazarlara ve ağırlıklı olarak da dini,
tarihi, kültürel değerler açısından daha rahat ilişki kurabildiği orta doğu, Asya ve Afrika pazarlarına
‑

j13 Arazilerin saJlarak kente göç etme sayesinde yeni bir yaşam tarzı kurulması birçok gence cazip gelmektedir. Bu sürecin Trakya’daki tezahürü için
bkz. (İzmen & Özbay Daş, 2015) ve (İzmen Ü. , 2015)
j Adalet ve Kalkınma Par3si döneminde uygulanan sosyal yardımlarla ilgili kapsamlı bir çalışma için bkz. (Kutlu, 2015)
14
j15 Ağırlıklı olarak 1923-1970 döneminde ortaya çıkmış ve büyümüş olan sermaye gruplarını bu yazı dahilinde İstanbul sermayesi olarak
adlandıracağım. Kuruluş tarihi i3bariyle şirket merkezleri geleneksel sanayi kentlerinde olmayan ve hızlı ekonomik gelişimini 2000’li yıllarda
göstermiş olan sermaye gruplarını ise Anadolu sermayesi olarak adlandıracağım.
j Adalet ve Kalkınma Par3si döneminde dış ekonomik ilişkilerin değerlendirmesi için bkz. (Kutlay, 2012)
16
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Kalkınma Partisi iktidarı altında Türkiye’nin dünya ekonomisine eklemlenme sürecinde önemli bir değişim
olduğunu görmekteyiz. 2001 yılında cumhuriyet tarihinin en ciddi krizinin yaşanmasının ardından 2002
yönelmiştir17. Bu yönelim, Adalet ve Kalkınma Partisinin dış politikası ile desteklenmiş ve hatta dış
yılından başlayarak ekonomik koşullarda çok hızlı bir iyileşme ortaya çıkmıştır. Enflasyon düşmüş, faiz
politikada dış ekonomik ilişkiler ağırlıklı bir yer kazanmıştı.
oranları gerilemiş, bütçe açığı azalmış ve ekonomi hızlı bir büyüme dönemine girmiştir. Kişi başına gelir
dolar cinsinden
ölçüldüğünde,
2001
30 ilişkilerdeki
yılda (1974: bu
$980,
2001: destekleyici
$3019) 3 kat olmuştur.
artmışken,2000’li
2001’i
Küresel
ekonomideki
gelişmeler
de öncesindeki
dış ekonomik
değişimi
izleyen
7
yılda
3
kat
artış
göstermiştir.
yıllarda dünya ekonomisinin dikkat çekici bir özelliği de büyümenin gelişmiş ülkelerde değil, dünya
ekonomisine sonradan eklemlenen ülkelerde görülmesidir. Avrupa ve Amerika’da büyüme %3’ün altında
Bu olumlu ekonomik performans, sabit gelirliler için de eskiye oranla yaşam standartlarında çok daha
kalırken, Doğu Asya ülkelerinde %6’nın üzerine çıkmıştır. Dünya üzerinde geleneksel zengin ülkelerde
elverişli koşullar yaratmıştır. Büyümeyle beraber her gelir grubunun, gelir pastasından aldığı miktar artmıştır.
yavaşlayan büyüme, ekonomik ilişkileri bu ülkelerle yoğun olan İstanbul sermayesinin büyüme
Faizlerin düşmesi, servet sahiplerinin servetlerindeki orantısız artışı durdurmuş, enflasyonun düşmesi de
dinamiklerini kısıtlarken, gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı büyüme, bu pazarlarla ilişki kuran Anadolu
sabit gelirlilerin satın alma gücündeki gerilemeyi engellemiştir. 12 Gelir dağılımı göstergeleri 2002-2007
sermayesinin ise serpilip gelişmesini hızlandırmıştır. 2002-2014 döneminde ihracat Türkiye genelinde 4,4 kat
dönemi için iyileşmeye işaret etmektedir.
artarken geleneksel sanayi merkezlerinin artış hızı Türkiye ortalamasının altında kalmış, buna karşılık
Anadolu’da
yeni çekim
merkezlerinde
ortalamaların
çok üstünde
bir artış görülmüştür.
2007 sonrasında
ise göstergelerde
kayda
değer bir değişiklik
olmamıştır.
2006-2013 arasında medyan gelirin
%60’ından daha az geliri olan alt gelir gruplarının nüfus içindeki oranı %25’den %22’ye gerilemiştir.
Daha önce bürokrasi ve siyasi kadrolara erişimi sınırlı olan yeni güçlenen sermaye çevrelerinin, artık yabancı
Medyan gelirin % 120'sinden daha fazla geliri oranları nüfus içindeki ağırlığı yaklaşık aynı kalmış ve
ülkelere düzenlenen işinsanları heyetlerinde yer bulmaya başlamış olmasının da gösterdiği gibi Adalet ve
Medyan gelirin % 60 ile % 120'si arasında geliri olan ve orta sınıf olarak tabir edilen nüfusun oranı ise
Kalkınma Partisi döneminde, Anadolu sermayesinin siyasi ve bürokratik elitlerle ilişkilerinde kısıt ortadan
%34’den %39’a yükselmiştir.
kalkmıştır.
Tablo 9: Nüfusun temel gelir gruplarına dağılımı (%)
Dünya ekonomisindeki ve jeopolitiğindeki gelişmeler de dış ticarette yeni yönelimler için uygun bir zemin
yaratmıştır. Böylece 2001-2014 arasında ihracat 5 kat, ithalat ise 6 kat artmıştır. Ayrıca, bu artışın yanısıra dış
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İstanbul
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taşıdığı
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34
38
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‑

‑
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Partisi’nin yeniden dağıtım politikaları açısından önemli olmuştur. (Pamuk, 2012) da ortalama gelirdeki
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Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçim başarısını izlenen ekonomik politikalar sayesinde daha önce

j12 2001 sonrasında seçmen üzerinde olumlu etkisi olan makroekonomik performans hakkında özet bilgi için Öniş (2012)’ye bakılabilir. Ayrıca AKP’nin
aldığı oylar üzerindeki etkisi için Akarca’ya bakılabilir.
j17 Yeni girişimci sınıfn Adalet ve Kalkınma Par3si döneminde ihracatçı olabilmesine ilişkin örnek vaka olarak bkz. (İzmen Ü. , Bölgesel Kalkınmada
Yerel Dinamikler: Çorum Modeli ve 2023 Senaryoları, 2012)
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ekonomik, siyasi ve kültürel merkezden dışlanmış olan kesimlerin güçlenmesiyle ortaya çıkan yeni burjuvazi
ile yeni kentleşen orta sınıflar ve yeni proleteryanın koalisyonu oluşturmaktadır.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin uyguladığı politikalar, Anadolu sermayesinin ve yeni kentleşen orta sınıflar
ve yeni proleteryanın eş anlı ve birbirlerini karşılıklı destekleyerek güçlenmesine yol açmıştır18 . Anadolu’da
yeni bir sermaye kesiminin yükselmesi yeni iş alanları açılmasına yardımcı olmuş, sosyal politika ve kentsel
rantlarla desteklenen yeni iş imkanları da bu yeni yükselen sermaye için talep yaratmıştır19 .
‑

‑

Anadolu’da ulaştırma ve kentsel dönüşüm politikaları da birbirini destekleyecek biçimde seyretmiştir.
Ulaştırma imkanlarının gelişmesi, daha önce merkezlerle bağlantısı zor olan yerleşim yerlerini hızla
kentleşmeye açmış, bu yeni açılan alanlardaki arsa fiyatları süratle artmış, bu artış hem arsa sahiplerinde bir
servet artışı etkisi yaratırken, yeni yerleşime açılan alanlardaki inşaatlar da Anadolu’da birçok şirket için
hızla zenginleşme sağlayan bir iş kolu haline gelmiştir. Bugün Anadolu’da birçok kentte en öncelikli iş
alanlarının inşaat sektörü, turizm ve AVM’ler olduğu dikkati çekmektedir.
Anadolu sermayesinin güçlenmesi, Anadolu’da ortalama gelir seviyesini de yukarı çekmiş ve bireysel gelir
dağılımının yanısıra bölgesel gelir dağılımının da iyileşmesine yol açmıştır. 2006 yılında İstanbul’da en
zengin %10’luk kesimin ortalama geliri, Türkiye genelinde en yoksul %10’luk nüfusun ortalama gelirinin 23
katı iken bu oran 2012 yılında 16,5 kata gerilemiştir. Bu fark bölgesel olarak daha da dikkat çekicidir.
2006-2012 döneminde bu fark Güneydoğu Anadolu’da 38 kattan 23 kata, Ortadoğu Anadolu’da 33 kattan 20
kata gerilemiştir.
Tablo 10 İstanbul'da en zengin %10'un ortalama gelirinin. bölgedeki en yoksul %10'un ortalama gelirine
oranı
İ
2012

2006

2012-2006 fark

TRC Güneydoğu Anadolu- South East Anatolia

23.4

37.7

-14.4

TR2 Batı Marmara-West Marmara

22.2

16.1

6.1

TRB Ortadoğu Anadolu-Central East Anatolia

20.1

32.3

-12.2

TRA Kuzeydoğu Anadolu-North East Anatolia

19.6

27.6

-8.0

TR6 Akdeniz-Mediterrannean

18.3

27.7

-9.5

TR8 Batı Karadeniz-West Black Sea

18.0

26.0

-8.1

TR7 Orta Anadolu-Central Anatolia

17.7

16.0

1.7

TR9 Doğu Karadeniz-East Black Sea

17.0

16.8

0.1

TR3 Ege-Aegean

16.8

17.0

-0.2

TÜRKİYE- TURKEY

16.5

22.9

-6.4

TR5 Batı Anadolu-West Anatolia

13.3

14.4

-1.1

TR4 Doğu Marmara-East Marmara

12.4

12.6

-0.2

TR1 İstanbul-Istanbul

10.1

11.1

-0.9

j18 (Buğra & Savaşkan, 2014) yeni sermaye grupları ile ik3dar arasındaki karşılıklı çıkar ilişkisini, dini kimliğin ilişki sermayesi olarak kullanılması
biçiminde yorumlamışJr.
j 2002 sonrasında farklı sektörlerde hızlı bir gelişme göstermiş olan girişimciler için bkz. (Buğra & Savaşkan, 2014)
19
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Kısaca, gerek emekçi kesimlerin refah düzeyindeki artış, gerekse Anadolu’da yeni sermaye gruplarının
ortaya çıkması ve güçlenmesi, Adalet ve Kalkınma Partisi için ciddi bir oy tabanı sağlamıştır. Kişisel gelir ve
refah seviyesinde ortaya çıkmış olan bu olumlu gelişmeler, halkın büyük kesiminde geleceğe ilişkin bir umut
ve beklenti yaratmıştır. Bu umut ve beklenti Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçimlerde aldığı yüksek oylar
açısından önemlidir; çünkü Hopkins ve Wallerstein’ın (1996) dünyada toplumsal hareketler incelemesinin de
ortaya koyduğu gibi geleceğe ilişkin olumlu beklenti sisteme duyulan güvenin en önemli
belirleyicilerindendir.

5. Adalet Ve Kalkınma Partisi Iktidarının 2 Alt Dönemi
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçmen tercihini incelerken, iktidar dönemini, kentleşme ve proleterleşme
süreci, büyüme performansı ve bu performansın sınıfsal dinamikler üzerindeki etkileri ve toplum içindeki
koalisyonlar açısından 2 alt dönemde incelemek yerine olacaktır.
Nüfus verilerinin toplanmasında 2000 yılından sonra Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne geçilmiş olması
ve 2007 ve 2012 yıllarında yasalarda yapılan idari bölünüş değişiklikleri, kentleşme hızının iki alt dönemde
doğru bir karşılaştırmasını yapmayı zorlaştırmaktadır. Ancak 2008 sonrasında il ve ilçe merkezlerinde ikamet
eden nüfusun artış hızının önceki döneme oranla yavaşlamış olduğu söylenebilir20 .
‑

Benzer bir gelişme proleterleşme süreci olarak tarif edilen ücretli çalışanların oranında da görülmektedir.
Toplam istihdam için ücretli çalışanların oranı 1990 yılında %39’dan 2000 yılında %49’a, 2007 yılında ise %
60’a yükseldikten sonra bu yükselişin durduğu dikkati çekmektedir. 2015 yılında söz konusu oran %67’dir.
2002-2007 döneminde sağlanan makroekonomik gelişmeler bu tarihten itibaren durmuş ve buna bağlı olarak
bölüşüm ve satın alma gücüne etki eden faktörlerde iyileşmelerin sonuna gelinmiştir. Büyüme hızının
düşmesi, yeni iş sahalarının açılmasını yavaşlatmış, istihdam piyasalarında iyileşmeyi engellemiş ve satın
alma gücünün eskisi gibi hızla arttığı dönemlerin geride kalması anlamına gelmiştir. Buna bağlı olarak 2007
sonrasında gelir dağılımına ilişkin göstergelerdeki iyileşme sürecinin de sonuna gelinmiştir. Gelir artışının
yavaşlaması ve faiz oranlarındaki düşüşün sonuna gelinmiş olması, bütçede sosyal harcamaların daha fazla
artmasına imkan verecek koşulları ortadan kaldırmıştır. .
2002-2006 döneminde %5.9 olan kişi başına gelirin artış hızı, 2008-2015 döneminde %2.2’ye gerilemiştir.
Kişi başı gelirin büyüme hızları üzerinden bir kuşak içinde (35 yıl) yaşam standartlarında meydana gelecek
değişme, ilk dönem için 8 kat çıkarken ikinci dönem için sadece 2 kat olarak hesaplanmaktadır.
Göstergeler, gelir dağılımındaki iyileşmenin de 2008’den sonra durduğuna işaret etmektedir. Bu tarihten
sonra en yoksul %20’nin gelirden aldığı pay %6, en zengin %20’nin gelirden aldığı pay ise %47 civarında
sabit kalmıştır. Bu oranlar, 2002-2007 döneminde sağlanan düzelmeye rağmen,
hiç şüphesiz gelir
dağılımının hala çok bozuk olduğuna işaret eder. Elimizdeki gelir dağılımı verileri 2013 yılında kalmaktadır.
Ekonomik büyümedeki yavaşlama dikkate alındığında, 2014 ve 2015 yıllarında gelir dağılımında bir
düzelme olasılığı çok düşüktür, hatta bir parça bozulma olduğu bile düşünülebilir.

j20 2000-2007 döneminde köylerde ikamet eden nüfusu %1.9 oranında azalırken, 2008-2012 arasında köylerin boşalması yavaşlamış ve değişme hızı %1 olmuştur.
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Tablo 11: Orta sınıfın gelişimi
Altsınıf

Orta sınıf

üst sınıf

En yoksul %20'nin

En zengin %20'nin

Toplam gelirden aldığı pay
2006

5

47

48

2007

6

47

47

2008

6

47

47

2009

6

47

48

2010

6

48

46

2011

6

47

47

2012

6

48

47

2013

6

47

47

Benzeri bir durum yoksulluk oranı verilerinden de gözlemlenebilmektedir.
Tablo 12: Yoksulluk göstergeleri
Yoksulluk oranı (%)
40%

50%

60%

70%

2006

12.5

18.4

25.0

32.1

2007

9.3

15.4

22.8

29.7

2008

9.6

16.1

23.7

30.6

2009

10.3

16.9

23.8

30.8

2010

10.0

16.6

23.5

30.4

2011

9.9

16.0

22.6

29.7

2012

9.9

16.2

22.6

30.3

2013

9.0

14.9

22.3

29.4

İki alt dönemleme aynı zamanda siyasi ve toplumsal dinamikler ile de örtüşmektedir. Ekonomide işlerin iyi
gittiği, kişi başına gelirin hızla arttığı, sosyal harcamaların yükseldiği ve kişisel gelir dağılımının iyileştiği,
kentsel dönüşüm ve ulaştırma projelerinin Anadolu’da ekonomik aktiviteyi canlandırdığı, bölgesel
farklılıkların azaldığı 2002-2007 yılları Adalet ve Kalkınma Partisi’nin toplumsal desteğinin de giderek
güçlendiği yıllardır. Bu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi sadece kendi tabanından değil, toplumun
liberaller olarak adlandırılan kesiminden de demokratik adımlarda onay ve destek aldığı bir dönem olmuştur.
Ayrıca dünya ekonomisinin de hızlı büyüdüğü bu ilk dönem, makroekonomik istikrarı sağlamış ve tarihsel
olarak rekor kıran büyüme hızlarına ulaşmış olan Türkiye’nin batılı ülkelerden yoğun sermaye akışları aldığı
bir dönem olmuştur. Batılı ülkelerle ilişkiler geçmiş dönem dinamiklerine uygun olarak devam ettirilirken
AB üyelik sürecinin gerekleri de süratle yerine getirilmekteydi. Batılı merkez ülkelerle güçlenen ilişkiler
nedeniyle bu ilk dönemde İstanbul sermayesinin de Adalet ve Kalkınma Partisi’ni en azından ekonomi
politikaları çerçevesinde kuvvetli biçimde desteklemiş olduğu görülmektedir21.
‑

2002-2007 yıllarını kapsayan ilk dönemin,
toplumun demokratikleşme yönündeki beklentilerini de
desteklemiş olduğu görülmektedir. (Wallerstein, 2012) demokratikleşmeyi üç şeye yönelik talebin eşit hak
j Bu durum dönemin TÜSİAD YK ve YİK başkanlarının konuşmalarından gözlemlenebilmektedir.
21
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olarak görülmesi olarak tanımlar. Bu üç alan makul gelir (bir iş ve sonra bir emekli maaşı), kişinin
çocuklarının eğitim alabilmesi ve yeterli tıbbi imkanlardır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ilk döneminde bu
kavramsallaştırmanın neredeyse tüm unsurlarının büyük ölçüde yerine getirilmiş olduğu görülmektedir.
İlk dönem, toplumun neredeyse tüm kesimlerine ekonomik avantaj sağlamış ve bu nedenle Adalet ve
Kalkınma Partisi politikalarına güçlü bir koalisyonun desteğini alabilmişken bu durumun 2007 sonrasında
devam ettirilememiş olduğu görülmektedir.
2008 sonrası dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi’ne demokratikleşme konusunda yapılan eleştiriler bir
tarafa, demokratikleşmeyi üç alanın (gelir, kaliteli eğitime ve sağlık hizmetlerine erişim imkanları) her biri
için asgari kabul edilebilir eşiğin düzenli olarak artması süreci olarak (Wallerstein, 2012) kabul ettiğimizde
bile ikinci döneminin ilk dönemden farklı olduğu ortaya çıkmaktadır.
2007 sonrasındaki dönemin belirleyici özelliği ekonomik performanstaki düşüştür. Bu düşüş, içeride artan
siyasi gerilim nedeniyle hükümetin dikkatinin iç siyasi gündeme odaklı olmasına bağlanabilirse de esas
neden, 2002-2007 dönemindeki parlak performansı belirleyen küresel ekonomik koşulların 2007/8 küresel
krizinden sonra tamamen değişmiş olmasıdır. Dünya ekonomisindeki yavaşlama, hem gelişmekte olan
ülkelere yönelen sermaye akımlarını yavaşlattığı ve hatta tersine döndürdüğü hem de dünya ticaretinde
yavaşlamaya neden olduğu için, Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Bu değişim, emekçi sınıfları
olduğu kadar Anadolu sermayesini de olumsuz etkilemiştir.
Dünya ticaretindeki yavaşlama nedeniyle 2012’den bu yana ihracat duraklamıştır. Bu durum geleneksel
sanayi merkezlerini olduğu kadar, Anadolu’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin siyasi desteğinin yüksek
olduğu ihracatçı kentleri de zor durumda bırakmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin siyasi desteği
açısından daha da dikkat çekici olan, Anadolu sermayesinin yöneldiği Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika
pazarlarının sadece dünyada bozulan ekonomik performans değil, Türkiye’nin dış politika tercihleri
nedeniyle de sıkıntı içinde olmasıdır. Bu pazarlarla iş yapan Gaziantep, Kayseri, Konya gibi yeni merkezler
bu gelişmelerden çok olumsuz etkilenmiştir.
Türkiye’nin küresel sermaye akımlarından eskisi gibi rahat yararlanamıyor olması, içeride krediye dayalı
büyüme açısından sıkıntı yaratmıştır. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişen ülkelerin tamamını
etkileyen küresel finansal dalgalanmalar, faiz oranları ve TL’nin değeri üzerinde baskı oluşturmaktadır.
Böylece yurtdışından düşük faiz oranlarıyla yapılmış olan borçlanmalarda sıkıntılar başlamıştır. Dış
borçlanmadaki düşüş şirketlerin yatırımlarını kısmasına yol açmış ve yeni istihdam yaratma imkanları
azalmıştır. 2002-2006 döneminde özel sektör makine yatırımlarının artış hızı %26 olmuşken, 2008-2015
döneminde hızla düşerek %2’ye gerilemiştir. 2008 sonrasında işsizlik oranı ortalama %10 olmuştur.
Borçlanmaların birçok Anadolu kentinde inşaat ve gayrımenkul yatırımlarında kullanılmış olması, kredi
imkanlarının daralmasının bu sektörleri de etkilemesini gündeme getirmiştir. Bu durum Adalet ve Kalkınma
Partisi döneminde yaşam standartlarında yükselmeye yol açan modelin tıkanmakta olduğuna işaret
etmektedir.
Adalet ve Kalkınma Partisinin oy tabanı açısından ekonomik koşullarda ortaya çıkan bu zafiyetin, sosyal ve
siyasi alanda bir değişiklik ile dengelenmemesi durumunda, partinin oylarını olumsuz etkilemesi beklenir.
Nitekim Adalet ve Kalkınma Partisinin oylarının Haziran 2015 seçimlerinde %20 azalmış olması, sosyal ve
siyasi alanda bir değişikliğin olmadığı bu dönemde, ekonomik gelişmelerin oy davranışları üzerindeki etkisi
olarak yorumlanabilir. Ancak kısa bir süre sonra yapılan 1 Kasım seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi
oylarının yeniden %50’ye yükselmiş olması, son 5 ayda ekonomik durum ve gelir dağılımı göstergelerinde
bir değişiklik olmadığına göre, oy verme davranışı üzerinde ekonomi dışında kalan sosyal, siyasi ve ideolojik
faktörlerin etkisine işaret etmektedir. Kısa sürede yapılan bu iki seçim, Adalet ve Kalkınma Partisinin aldığı
oyların sadece ekonomik çıkarlarla açıklanamayacağını, kültürel ve ideolojik faktörlerin de dikkate alındığı
daha geniş bir perspektifin daha açıklayıcı olacağını göstermektedir. Oylardaki bu dalgalanma, ekonomik
durumdaki gelişmelerin beklentileri karşılayamadığı, ancak Adalet ve Kalkınma Partisi oy tabanını oluşturan
Anadolu sermayesi ve yeni kentli emekçi sınıfların ekonomik çıkarlarına en uygun siyasi partinin hala Adalet
ve Kalkınma Partisi olduğu biçiminde yorumlanabilir.
Çevrede yer alan kesimler açısından bakıldığında, kendi ekonomik durumlarındaki iyileşmenin durması ve
çocuklarının daha iyi bir hayat yaşayabilecekleri umudunun da sönmesi, bu kesimlerin Adalet ve Kalkınma
Partisi’ne olan teveccühlerini nasıl etkileyeceği yanıtı kolay verilemeyecek olsa da, en azından soru olarak
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sorulması gereken bir sorudur.
Nitekim 2011 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçim bildirgesinde ekonomik vaatler ağırlık
taşımış ve gelecek için umut yaratan iddialı ulaştırma, iletişim, enerji ve savunma projelerine ve 2023
hedeflerine yer verilmiştir. 2015 Kasım seçimlerinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi’nin CHP’nin vaadini
sahiplenerek asgari ücreti arttırmış olması ve ardından bir dizi popülist politika adımı atması, ekonomik
refah etkisinin parti kurmaylarınca da önemsendiğinin bir işareti olarak görülebilir.

Sonuç:
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2002’den bu yana girdiği seçimlerde başarılı olması, ekonomik faktörlerin
olduğu kadar, sosyal ve kültürel faktörlerin de bir sonucudur. Bu çerçevede, 1990 sonrasında hızlanan
toplumsal dönüşümün 2000’li yılların ilk yarısında kentleşme ve proleterleşmede bir sıçramaya yol açması,
tarihsel olarak çevrede yer alan eski ve yeni kent yoksullarını ve Anadolu sermayesinin ekonomik çıkarları
ve kültürel değerleri ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin programının örtüşmesini sağlamıştır. Bu açıdan
bakıldığında, Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye’nin küresel kapitalist sisteme entegrasyonunun
güçlenmesinin tetiklediği kentleşme ve proleterleşme süreci olarak nitelenebilecek olan bir geçiş döneminin
siyasi öznesi olmuştur. Kentleşme ve proleterleşme sürecinin tamamlanıp geçiş döneminin sonra ermesinin,
ekonomik ve siyasi dinamikleri değiştirmesi mümkündür.
Adalet ve Kalkınma Partisi, aynı zamanda, çalışan sınıflarla sermaye sınıfının bir bölümünün, kültürel
değerler etrafında bir araya geldiği bir koalisyonun temsilcisidir. Tarihsel örnekler bu tarz koalisyonların
ömürlerinin sınırlı olduğunu gösterir. Belli bir amaç doğrultusunda kaynaklar seferber edilirken oluşturulan
koalisyonun genişliğinin, amaca ulaşmayı kolaylaştırdığı bilinmektedir22 . Ancak Fransız Devrimi’nden beri
tarihte çok sık rastlanılan bir olgu da koalisyonların çoğu kez nihai amaca ulaşmadan dağılmalarıdır.
Koalisyonların çözülmesinde, hareketin kadrolarının liderlik gücü ve gelecek beklentileri önemlidir
‑

(Wallerstein, 2012), 1945-1970 arasında iktidar olan toplumsal hareketlerin iktidarda kalabilmek için halkı,
daha iyi durumda olan ülkelerin maddi nimetlerinden yararlanma hedefi ve geleceğe duyulan inanç ile
harekete geçirmiş olduğunu vurgular. Bu ülkelerde, halkın kendileri değilse bile, çocukları, en kötü ihtimalle
torunlarının bugünkünden daha iyi bir hayat yaşamaları vaadi, hareketleri iktidarda tutan temel faktör
olmuştur. Bu gelecek inancından şüpheye düşülmesi ise hareketlerin sonunu getirmiştir. Şüphenin iki
kaynağı vardır: bunlardan birisi iktidardaki hareketin yönetici kadrolarının işlediği günahlardır. “… katharsis
anının parıltısı sönmeye yüz tutunca, yozlaşma, kendini beğenmişlik ve dediğim dedikçilik neredeyse
kaçınılmaz olmuştur. Yeni rejimin kadroları zamanla gittikçe Ancien Regime23 kadrolarına benzemeye, hatta
çoğunlukla daha da kötü bir hal almaya başlamışlardır.” (Wallerstein, 2012, s. 36). Wallerstein, bu durumda
halkın harekete geçmesi için olan sürenin belirsizliğine dikkat çekerek bunun 5 yılda ya da 25 yılda
olabileceğini, ama önünde sonunda her yerde olduğunu belirtir. Halkın, harekete inancının kaybolmasında
etkili olan ikinci neden ise daha iyi bir yaşam beklentisinin karşılanamamasıdır.
‑

1945-1970 arasında iktidar olan hareketlerin iktidarı nasıl kaybettiklerine ilişkin Wallerstein’ın yukarıda
özetlenen yaklaşımını 2000’li yıllar Türkiye’si için uyarlamak mümkündür. 2008 küresel krizi sonrasında
dünyanın içine girmiş bulunduğu uzun süreli düşük büyüme dönemi, tüm ülkeleri olduğu gibi Türkiye’yi de
etkilemektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tüm toplumda hayat standartı beklentilerini yükselttiği
2002-2006 döneminde kişi başına gelirin ortalama artış hızının %6 olması bir jenerasyon (35 yıl) içinde
yaşam koşullarında neredeyse 8 kata varan bir iyileşme anlamına gelirken, 2012-2015 döneminde kişi başına
gelirin %2 olan ortalama artış hızı, bir jenerasyonda yaşam standartlarında ancak 2 kat bir artış
beklenebileceğini ortaya koymaktadır. Hayat standartı beklentisindeki düşüş ve gündeme getirilmiş olan
yolsuzluk iddiaları, yukarıda bahsedilen Wallerstein’ın hareketlerin ömrü ile ilgili ileri sürdüğü iki koşulu ile
paralellik taşımaktadır. Bu paralelliğe rağmen Wallerstein’ın incelediği 1945-1970 arasında Avrupa’daki
iktidarlar ile 2000’li yıllarda Türkiye’deki iktidar arasında çok sayıda farklılık da vardır. Bu durumda,
Wallerstein’ın halkın Avrupa’daki iktidarlardan desteğini çekmesi için geçen sürenin belirsizliği konusunda
yapmış olduğu vurgu Türkiye için daha da güçlü hale gelmektedir.
j Toplumsal hareketlerde koalisyonların önemi için bkz. (Tilly, 2004) ve (TARROW, 2011)
22
j Ancien Regime: eski yöne3m
23
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Özet
2008 krizinin oluşturduğu olumsuz sonuçlar hala hafızalardayken yeni bir ekonomik krizin gelişini haber
veren göstergeler hemen herkesi tedirgin etmeye başlamıştır. Yaklaşan ekonomik krizin 2008 krizinden daha
ağır sonuçlar doğuracağı yönündeki beklentiler ise krize ilişkin çalışmaların artmasına neden olmuştur. Bu
çalışmada da göstergelere göre çıkması muhtemel ekonomik krizin analiz edilmesi ve kapitalist sistemin
doğasındaki kriz olgusuna yeniden dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. 2008 krizinden önce de pek çok krizin
yaşanması kapitalist sistemin sorgulanmasına yol açmaktadır. Her kriz sonrasında kapitalizmin işleyişi ve
kriz üreten yapısı tartışılmaktadır. Bu makale önümüzdeki krizi bu açılardan değerlendiren bir çalışma
olması nedeniyle önemlidir.
JelKodları: E30, F3, G01, P1
AnahtarKelimeler: EkonomikKrizler, Kapitalizm
Recession Signals In Global Economy
Abstract
Although negative results of 2008 crisis is in mind the arrival of a new economic crisis have begun to upset
almost everyone. Upcoming economic crisis of expectations has led to an increase of works related to crisis.
In this study, it is analyzed of leading indicators coming economic crisis and intended to draw attention that
crisis phenomenon inherent in the capitalist system. Because of there are lots of crisis before 2008 it is
questioned of the capitalist system. After every crisis is discussed that functioning and structure of the crisis
of capitalism produces. This article is so important because it assesses these aspects of coming crisis.
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1.Kapitalizm ve Kriz İlişkisi
Kapitalizmin tarihinin krizler ile dolu olduğunu söylemek abartı olmaz. Her çeşit kriz tarihi incelendiğinde
kapitalizmin gelişim süreciyle örtüştüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kapitalizmin bugünkü aşamasına gelene
kadar irili ufaklı pek çok kriz deneyimi olmuştur. Bu tespitin yapılarak burada bırakılması neden-sonuç
ilişkisi açısından yeterli değildir. Çok sayıda krizin olmasının arkasında yatan sebepler nelerdir sorusunu
irdelemek bu eksikliği giderecektir. Bunun yanında kapitalizm ve kriz ilişkisini incelerken bilinmesi gereken
başka bir unsur daha vardır. Günümüzde kapitalizm ve kriz ilişkisi geçmiş dönemlerden daha farklı
şekildedir ama mantık olarak geçmiştekilere benzerdir.
Bilindiği gibi serbest piyasa mekanizmasında ve küreselleşmenin derinleştiği ve genişlediği günümüz
ekonomilerinde bir üretim faktörü olarak sermayenin rolü ve önemi yadsınamaz. Sermayenin ülkeler
arasında hareket etmesiyle birlikte ekonomik iliş kiler de farklılaşmaya başlamıştır.
Sermayenin uluslararasılaştığı bir dünyada ülkelerin ulusal ve bağımsız politikalar takip etmeleri de gittikçe
zorlaşmaktadır. Bu anlamda sermayenin egemenliğinden ve sermayenin çıkarlarının ülkelerin çıkarlarının
üstünde olduğu bir ekonomik düzenden söz etmek gerekmektedir.
Sermayenin küresel ölçekte dolaşımının bu kadar hızlı olmasında rekabet unsurunun payı küçümsenemez.
Gerçekten rekabet sermayenin dünya etrafında birden fazla tur atmasının arkasındaki en önemli motive edici
unsurlardan biridir. Rekabetle birlikte bilişim teknolojisindeki gelişmeler de sermayenin bu ölçekte hareket
etmesine neden olmuştur. Dolayısıyla böyle bir ortamda sermayenin hangi ülkelerden çıkıp hangi ülkelere
gittiği ve bu hareketine neden olan gelişmeler ile bu hareketi sonucu ülke ekonomileri üzerinde ne gibi
etkiler bıraktığı tartışılmaktadır. İşte kapitalizm ve kriz ilişkisini günümüzde geçmiş dönemlerden
farklılaştıran taraf da sermayenin bu muazzam hızıdır.
Böylesine büyük ölçekli ve hızlı sermayenin kesintilerle karşılaşması elbette küresel ekonomide problemlere
yol açacaktır. Bu problemler bazı ülkeleri daha yakından ve derinden etkilerken bazılarını nispeten az
etkilemektedir. Ancak küreselleşme sürecinde söz sahibi olmak isteyen ülkeler üzerinde hissedilir derecede
etkiler oluşturduğu bilinmektedir. Kriz dönemlerinin sermaye birikim sürecindeki kesintiler olduğu
yönündeki açıklamalar haksız değildir. Sermaye birikim sürecinin kesintiye uğraması ise ayrıca
incelenmelidir. Bu sürecin kesintiye uğrama sebepleri incelendiğinde ise öteden beri var olan bir açıklama ile
karşılaşılmaktadır. Kapitalist üretim ilişkilerindeki çelişkiler sonucu krizler ortaya çıkmaktadır veya farklı
şekilde ifade edilirse krizler kapitalizmin yapısal çelişkilerinin bir sonucudur. Bu açıklama ile kapitalizm kriz
ilişkisinin kesintisiz devam eden bir ilişki olduğu anlaşılır.
2008 krizine ilişkin tartışmalar henüz bitmiş değil. Bu tartışmalar krizin nedenleri etrafında
yoğunlaşmaktadır. Krizin nedenleri hakkında farklı ekollerden çeşitli açıklamalar yapılmaktadır. Kimilerine
göre krizin nedeni bireylerin aç gözlü olmasıydı. Faydalarını maksimize etmek isteyen hanehalkları
kendilerine sınulan kısa vadeli refah artışları fırsatını kaçırmak istemediler. Bu açıklama insanın uzun vadeli
düşünmekten çok kısa vadeli düşündüğüne vurgu yapar ve hayvani içgüdülere sahip olmasını işaret eder. Bu
açıdan insanın pek de rasyonel bir varlık olduğu söylenemez. Çünkü mevcut tüm bilgileri kullanarak
tercihlerini şekillendirememektedir.
2008 krizinin nedenlerine ilişkin diğer açıklama şirketler ile ilgilidir. Buna göre kâr maksimizasyonu peşinde
koşan firmalar krize neden olmuştur. Bu açıklama önceki açıklamaya oldukça benzerdir. Sadece hanehalkları
yerine firmalar geçmiştir. Hanehalklarının fayda, şirketlerin ise kâr maksimizasyonu peşinde koşmaları
olağan sayılmalıdır. Ancak burada sorun oluşturanın bunun aşırı olmasıdır. Yani firmalar da hanehalkları gibi
çıkarları peşinde aşırı koşmuşlardır. Aşırıdan kastedilenin sistemin açıklarından yararlanarak ekonominin
genel dengesini bozacak şekilde hareket etmektir. Böylelikle firmalar kendi çıkarlarını korurken toplumun
çıkarlarını bir tarafa ittiler. Aşırı kâr hırsı ile politikalarını belirleyen küresel ölçekteki dev firmaların bir
noktadan sonra gidecek bir yerleri ve yapacak bir şeyleri kalmamıştı.
Krize ilişkin bir açıklama da daha kurumsal niteliktedir. Krizin gelişini farkedemeyen ve haber vermeyen
sistemi düzenleyen ve denetleyen firmalar nedeniyle kriz bu boyuta ulaşmıştır. Sistemi riske sokan gidişatı
iyi şekilde gözlemleyemeyen kurumsal yapının krize neden olduğu şeklindeki bu açıklama da bir önceki
şirketler ile ilgili olan açıklama ile ilişkilidir. Çünkü sistemi denetleyenlerin bir parçası da sonuçta
şirketlerdir. Bu şirketlerin gerek hükümet kanallarıyla gerekse de kendi aralarında kurmuş oldukları ağlar
nedeniyle sistemin bir süre daha bu şekilde devam etmesine göz yummalarına sebep vermiştir. Çünkü çoğu
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zaman toplumun geniş kesimleri için uzun vadede olumsuz sonuçları olan politikaların kısa vadede küçük bir
kesim için çok büyük kâr fırsatları oluşturabilir. Bu nedenle denetleme ve düzenlemenin çok da etkin
yapıldığını söylemek mümkün görünmüyor. Dikkat edilirse bu açıklama daha çok illegal olanı ön plana
çıkarmaktadır. Bazı piyasa oyuncularının yasal alanın dışına çıkmaları ile kriz büyümüştür açıklamasıdır bu.
Krize dair yapılan açıklamalardan beli başlı üç tanesi bu şekildedir. Bu çalışmada krize dair teorik
açıklamalar yapılması amaçlanmadığından diğer açıklamalara ve ayrıntılara girilmeyecektir. Ancak yapılan
hemen tüm açıklamalar krizin asıl nedenini gözden kaçıracak niteliktedir. Adeta sistemin nasıl işlediğinin
üzerini örtmeye yönelik açıklamalar krizin nedenlerini çok farklı yerlerde aradıklarından çözüme ilişkin
özgün açıklamalar getirememektedirler. Bu bir bakıma sistemin işleyişini sorgulama konforsuzluğuna
düşmek istemeyen ekollerin başvurdukları bir yoldur. Buna göre örneğin piyasalar daha sıkı denetlendiğinde,
şirketlerin yasal olmayan işlemlerine izin verilmediğinde vs. krizlerin önüne geçilmiş olacaktır. Oysa ki
gerçekler bununla sınırlı değildir. Bu açıklamalar sadece krizlerin sisteme içkin olduğunun üzerini örtmeye
yönelik geniş halk kesimlerine bir açıklama yapma zorunluluğunun bir sonucu olarak ortaya çıkmış
açıklamalardır.
2.Yaklaşan Ekonomik Krizin Öncü Göstergeleri ve Olası Sonuçları
Kriz öngörüsünde bulunmak için kahin olmaya gerek yoktur. Ekonomik sistemin işleyiş mekanizmasını iyi
analiz eden ve göstergeleri doğru yorumlayan birisi ekonomide bazı şeylerin kötüye gittiğini söyleyebilir.
Finansal piyasaların motor görevi gördüğü günümüz ekonomilerinde hisse senedi ve tahvil piyasalarında
yaşanan gelişmeler ile faiz oranlarının gelişimi büyük önem taşımaktadır. 2016 yılı için küresel ekonomiye
tehdit oluşturan gelişmelerin başında negatif faiz uygulamasına katılan ülke sayısındaki artış ile Çin’in
ekonomik büyümesindeki yavaşlama ilk sıralardadır. Bunun yanında gelişmekte olan ülkelerden sermaye
çıkışının artması ile emtia piyasalarındaki çöküş de önemli göstergelerdendir. 2008 krizinde devletin bazı
önemli yatırım bankalarının ve sigorta şirketlerinin batmaması için kurtarma paketleri açıkladıkları
bilinmektedir.
Son dönemde tersine dönmeye başlayan yükselen ekonomilere sermaye akışı 2008 krizinden sonra
başlamıştır. Gerek Avrupa ve Japonya’daki düşük faiz oranları gerekse de ABD’de parasal genişleme
programının başlaması bu ekonomilere yüksek oranda sermayenin gitmesini sağlamıştır. Ancak ne yazık ki
çok kısa vadede olumlu etkilere sahip olan bu gelişmenin orta-uzun vadede yıkıcı sonuçlar doğurması
beklenmektedir. Çünkü bu ekonomilerde yeni balonların oluştuğu ve bunların patlaması durumunda 2008
krizine geri dönüleceği beklentisi yaygınlaşmaktadır.
Bilindiği gibi 2008 krizinde dev sigorta şirketleri ve bankalar iflas eşiğine gelmişti. O dönemde hükümetler
bu şirketleri ve bankaları kurtarmak için kurtarma paketleri açıklamıştı. Batmayacak kadar büyük olan söz
konusu şirket ve bankaların iflası halinde ekonominin geneli olumsuz etkileneceğinden hükümetler bu yola
başvurmuştu. 2015 yılı itibariyle yine 2008’dekine benzer haberler gelmeye başladı. Dolayısıyla bu haberler
krizin öncü göstergeleri bağlamında değerlendirilebilir. Bu haberler küresel ekonominin nereye doğru yol
aldığını göstermesi açısından önemlidir. Bu nedenle çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinden derlenen
konuya ilişkin çıkan yazılardan bir kesit sunmak doğru olmalıdır.
Financial Times’da çıkan bir yazıda FannieMae’in kurtarılma riski içinde olduğu belirtilmektedir (Jopson,
2016). Bir başka yazıda ise İtalyan bankacılık sisteminin çökebileceği ve bunun önüne geçilmesi için AB’nin
desteğinin önemine dikkat çekilmektedir (BrunsdenandPoliti, 2016). 2015’in sonu ile 2016’nın başında S&P
500’deki sert düşüş(S&P 500 Index) de 2016’nın piyasalar için zor bir yıl olacağını göstermektedir. Japon
borsasının 2015 Haziran ayından itibaren 2007-2008 dönemindeki seyrine benzer hareket etmesi kriz
göstergesi olarak yorumlanmaktadır (Kondo, 2016). Bunun yanında Güney Afrika borsasının da 2008
krizinde olduğu gibi hareket etmeye başladığı görülmektedir (Khanyile, 2016).
Dünya ticaret hacminin değer olarak 2008 krizinden bu yana en kötü durumda olduğu da analizlerde yer
bulmaktadır(DonnanandLeahy, 2016). Singapur’un 10 önemli kuruluşunda yaşanan işten çıkarmalar da krize
doğru adım adım yaklaşıldığının bir işareti olarak okunabilir (Yap, 2016). IMF’nin yayımladığı bir raporda
(IMF, 2016) küresel ekonominin daha zayıf ve kırılgan bir hal almaya başladığı belirtilmiştir. İngiltere
Merkez Bankası’nın eski başkanı MervynKing de yeni bir finansal krizin kesin olduğunu ve yakın zamanda
gerçekleşeceğini belirtmiştir (TheGuardian, 2016). Brezilya’dan gelen son 34 yılın en kötü büyüme verileri
de resesyon göstergesi olarak yorumlanmaktadır (Financial Times, 2016). Son olarak IMF’nin dünya
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ekonomisinin görünümüne ilişkin giderek daha az iyimser oldukları şeklindeki açıklamaları kamuoyuna
yansımıştır (Obstfeld, 2016).
Şimdiden yaklaşan ekonomik krizin merkezi dahi söylenmektedir. Buna göre 2008 krizi ABD’de ortaya
çıkmıştır, önümüzdeki krizin ise Çin’den yayılacağı beklenmektedir (Melin, 2016). Dünyaca ünlü yatırım
uzmanı JimRogers ise 1 yıl içinde ABD’de resesyon olacağını kesin bir şekilde ifade etmektedir (Kawa,
2016). Küresel ekonominin farklı kanatlarından gelen tüm bu veriler ve yorumlar bir şeylerin kötüye
gittiğine işaret etmektedir.
2.1.ABD’de Kâr Oranlarında ve Sanayi Üretiminde Düşüş
Ekonominin performansını anlamaya yardımcı olan ekonomik göstergeler çok bilinen şekliyle GSYİH, faiz
oranları, kamu harcamaları, vergi gelirleri, ithalat ve ihracat, tüketim gibi makroekonomik değişkenlerdir. Bu
göstergelerin yanı sıra gelirden ücret ve maaşlara giden pay ile kâr oranlarının gelişimi de ekonominin
gidişatını anlamakta yardımcı olur.
Tablo 1’de 1981-2014 döneminde ABD’de maaş-ücret, kâr oranları ve işsizlik oranlarındaki yıllık artışlar
gösterilmektedir. Genellikle kriz dönemlerine kâr oranlarındaki düşüşlerin görüldüğü dönemlerin akabinde
rastlanılır. Bu nedenle bu tabloda kâr oranlarının gelişimi son derece önemlidir.
Sadece ABD ekonomisinin gösterilmesi elbette rastlantı sonucu değildir. Dünya
yönlendirmede en etkin ülke olarak ABD ekonomisinde yaşanacak düşüşler
dünyanın önde gelen hemen her ülkesini de etkilemektedir. Böylece ABD
döneminde dünya ekonomisi de nispeten genişlemekte, ABD ekonomisinin
dönemlerde ise dünya ekonomisi de düşüşe geçmektedir.

ekonomisini ve siyasetini
ve yükselişler neredeyse
ekonomisinin genişleme
daralma sürecine girdiği

Neoliberal ekonomi politikalarına geçiş dönemi olarak anılan 1980 ve sonrası dönemde ABD
ekonomisindeki kâr oranları incelendiğinde dünya ekonomisinin daralma veya kriz yaşadığı yıllara paralel
olarak ABD ekonomisinde kâr oranlarının düştüğü görülmektedir. 1990 yılı da dahil olmak üzere 1980-90
arasındaki 10 yıllık dönemde dört daralma döneminin yaşandığı anlaşılmaktadır. Bunlar 1982 ve 1986 ile
1989 ve 1990 yıllarıdır.
1990 sonrası dönem incelendiğinde 2000’li yıllara doğru 1998’de kâr oranlarında yine düşme eğilimi ortaya
çıkmıştır. Bu yıllarda Asya’da bir krizin patlak verdiği bilinmektedir. 1998-2001 arasında kâr oranlarındaki
düşüşün devam ettiği görülmektedir. 2002 sonrası dönemde nispi iyileşmenin yaşandığı anlaşılmaktadır.
2007 ve 2008’de ise kâr oranlarında ciddi düşüşlerin olduğu görülmektedir. Bu yıllar da dünya genelinde
krizin yaşandığı yıllardır.
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Tablo 1: ABD’de Ücret-Maaş, Kâr Oranları ve İşsizlik Oranlarındaki Yıllık Artış (1981-2014)

#
Kaynak: (Tapia, 2016).
ABD ekonomisi ve dünya ekonomisi açısından genel gidişatı anlamaya yardımcı olacak bir diğer önemli
gösterge de sanayi üretimidir. Sanayi üretimi verileri incelendiğinde son dönemlerde bir düşüş olduğu
anlaşılmaktadır. Özellikle 2015’in sonlarında ve 2016 başlarında düşüşlerin yaşandığı görülmektedir.

%
Kaynak: (Tradingeconomics, 2016).

Şekil 1. ABD Sanayi Üretimi
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2.2. Faiz Oranlarındaki Düşüş
Bilindiği gibi Merkez Bankaları bankalara ödünç para vermekte veya bankalara ödünç para vermektedir.
Merkez Bankaları bankaların kendilerine yatırdığı para karşılığında belli oranda faiz vermektedirler. Ancak
son dönemde durum tersine dönmüş görünmektedir. Faizlerde yaşanan yüksek oranlardaki düşüşler faizlerin
negatif olmasına kadar gitti. Bunun anlamı artık Merkez Bankaları bankaların kendilerine yatırdığı paraya
karşılık faiz vermiyor aksine faiz alıyor. Merkez Bankalarının bunu yapmasının sebebi paranın fiyatını
düşürerek yani parayı ucuzlatarak kendilerine değil piyasalara kredi verilmesini sağlayarak ekonomiyi
canlandırmaktır.
2016 yılında negatif faiz uygulamasına geçen ilk ülke Japonya oldu. Japonya negatif faiz uygulamaya
2016’nın Ocak ayında başlamıştır. Japonya Merkez Bankası (BoJ) % -0,1 faiz uygulamasıyla ticari
bankaların kendisinde mevduat tutmasını bir anlamda cezalandırmış olmaktadır. Bu uygulamanın Japonya’da
ekonomik canlanmayı sağlayıp sağlamadığı önümüzdeki günlerde görülecektir. İşe yaramazsa yapısal
önlemlerin gerekli olduğu anlaşılmalıdır.

%
Şekil 2. Negatif Faiz Oranlı Merkez Bankaları
Kaynak: (MarketWatch, 2016)
Avrupa Merkez Bankası (AMB) ise negatif faiz uygulamasına 2014’ün Haziran ayında başlamıştı. AMB’nin
negatif faiz uygulamasındaki amacı tüketimi canlandırmak büyümedeki yavaşlamayı önlemekti. % -0,1 ile
başlayan negatif faiz uygulaması bugün itibariyle % -0,3 olmuştur. Elbette ki AMB’nin amacı salt iç piyasayı
canlandırmak değil döviz kurunu etkileyerek ihracatı da artırmak. Çünkü negatif faiz politikasında ülke
parasının değerinin düşmesi ve ihracatın artması kuvvetle muhtemeldir.
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%
Şekil 3. Negatif Faiz Oranlarının Etkinliği
Kaynak:(Bloomberg, 2016)
AMB ve BoJ dışında Danimarka, İsviçre ve İsveç de negatif faiz uygulayan ülkelerdir. Bu ülkelerdeki faiz
oranları sırasıyla % -0,65, % -0,75 ve % -1,1’dir. Anlaşılan o ki 2008 krizinden sonra Merkez Bankaları
piyasalar üzerindeki azalan hakimiyetlerini artırmaya çalışmaktadırlar.
Ancak söz konusu hakimiyet kurma çabasının istenilen ölçüde işe yaradığı söylenemez. Zaten son
dönemlerde giderek popüler hale gelen ve bazı ülkelerin de katılması beklenen negatif faiz politikasına
rağmen küresel ekonominin toparlanamaması buna işaret etmektedir. Yukarıdaki grafikte Bloomberg’in
negatif faiz politikasının iyi çalıp çalışmadığına dair 63 iktisatçı ile yaptığı bir araştırmanın sonucu
görülmektedir. Buna göre negatif faiz politikasının büyük ekonomilerden çok küçük ekonomilerde daha
etkin işlediği inancı yaygındır. Bu da orta-uzun vadede negatif faiz politikası ile küresel ekonominin
canlanmasının pek mümkün olmadığını göstermektedir. Yani söz konusu önlemler yaklaşan krizi önlemeye
yetmemektedir.
2.3.Sermaye Çıkışları
Sermayenin hızı ve rotası küresel piyasalarda neler olup bittiğini anlamak açısından önemli bir öncü
göstergedir. Sermayenin nereden çıkıp nereye gittiğine bakarak risk ve güvenlik bölgeleri anlaşılabilir. Ancak
bunun için normal zamanlarda yani kriz endişesi ve beklentisinin olmadığı zamanlardaki sermayenin nasıl
davrandığı bilinmelidir.
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%

Şekil 4. Sermayenin İyi ve Kötü Dönemlerdeki Yolculuğu

Kaynak: (IceCap, 2016)
Şekil 4’de sermayenin iyi ve kötü dönemlerdeki davranışını göstermektedir. ABD merkeze konulduğunda ki
küresel piyasaların en önde gelen aktörü olarak bunu haketmektedir iyi dönemlerde sermayenin ABD dışına
çıkmaya başladığı görülmektedir. ABD’den sonraki halka Avrupa ve Japonya piyasasıdır. Bu durumda
piyasaların iyiye gittiği dönemde sermaye kendisine öncelikle Avrupa ve Japonya piyasasında karlı yatırım
fırsatı aramaktadır. Sonrasında sermayenin yolculuğu önce Kanada ve Avustralya en son olarak ise Çin,
Brezilya, Hindistan ve Rusya’ya doğrudur.
Kötü dönemlerde ise tam tersi bir hareket olmaktadır. ABD dışındaki sermaye kriz beklentisinin olduğu
zamanlarda son halkadan merkeze doğru gerisin geriye dönmektedir. Çünkü sermaye kendisine güvenli
liman aramaktadır ve en güvenli gördüğü yer de kuşkusuz ABD olmaktadır. Bir kriz beklentisi içinde
olduğumuzu iddia ettiğimize göre sermayenin dış halkadan merkeze doğru kaydığını göstermeliyiz.
Washington merkezli Uluslararası Finans Enstitüsü’ne (IIF) göre 2015 yılında yükselen piyasalardan çıkan
sermaye tahminlerin ötesinde oldu. IIF’nin hesaplamasına göre 2015’de bu piyasalardan çıkan sermaye 735
milyar dolar olmuştur. Bu çıkışın 676 milyar doları Çin kaynaklıdır. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi
olması nedeniyle Çin’den yüksek miktardaki sermaye çıkışlarının küresel piyasalar için bir tehdit
oluşturduğu söylenebilir. Üstelik IIF yükselen piyasalardan sermaye çıkışının 2016 yılında da devam edeceği
öngörüsünde bulunmaktadır.
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%
%
Kaynak:(IIF, 2016)

Şekil 5. Net Sermaye Akımları
Şekil 5. Net Sermaye Akımları

Kaynak:(IIF, 2016)
IMF Başkanı Lagarde da yaptığı değerlendirmede Çin’den yaşanan sermaye çıkışın küresel ekonomi için
zorluk oluşturduğunu belirtmiştir (Reuters, 2016).
IMF Başkanı Lagarde da yaptığı değerlendirmede Çin’den yaşanan sermaye çıkışın küresel ekonomi için
zorluk oluşturduğunu belirtmiştir (Reuters, 2016).
2.4.Çin’in Yavaşlayan Ekonomik Büyümesi
2.4.Çin’in Yavaşlayan Ekonomik Büyümesi
Küresel piyasaları günümüzde en çok tehdit eden ekonomi Çin ekonomisidir. Dünyanın ikinci büyük
ekonomisi olarak Çin’de yaşananlar kuşkusuz önemlidir. Ancak yaşanan küresel daralmadan salt Çin’i
Küresel piyasaları günümüzde en çok tehdit eden ekonomi Çin ekonomisidir. Dünyanın ikinci büyük
suçlamak haksızlık olacaktır. Çünkü ABD, Euro Bölgesi ve Japonya dünya ekonomisinin yaklaşık yarısını
ekonomisi olarak Çin’de yaşananlar kuşkusuz önemlidir. Ancak yaşanan küresel daralmadan salt Çin’i
oluşturmaktadır (Chang, 2016). Bu ekonomilerde yapılan hataların da dikkate alınması gereklidir. Asıl sorun
suçlamak haksızlık olacaktır. Çünkü ABD, Euro Bölgesi ve Japonya dünya ekonomisinin yaklaşık yarısını
finans piyasalarının reel ekonomiden oldukça bağımsız olarak büyümesidir. 2008 krizinden sonra
oluşturmaktadır (Chang, 2016). Bu ekonomilerde yapılan hataların da dikkate alınması gereklidir. Asıl sorun
finansallaşmanın başına buyruk büyümesinin önüne gerçek anlamda geçilememiştir. Çin ile ilgili kaygı
finans piyasalarının reel ekonomiden oldukça bağımsız olarak büyümesidir. 2008 krizinden sonra
verici en önemli iki durum büyüme hızındaki yavaşlama ve borç miktarındaki yükseliştir.
finansallaşmanın başına buyruk büyümesinin önüne gerçek anlamda geçilememiştir. Çin ile ilgili kaygı
verici en önemli iki durum büyüme hızındaki yavaşlama ve borç miktarındaki yükseliştir.

%
%
Kaynak:(Vox, 2016).

Şekil 6. Çin’in Yıllık Büyüme Hızı
Şekil 6. Çin’in Yıllık Büyüme Hızı

Kaynak:(Vox, 2016).
Çin’de borç oranlarının giderek yükselmesi ilerde bir borç patlaması olma ihtimalini güçlendiriyor. Çin’de
başlayacak olan bir panik ise küresel krizin tetikleyicisi olabilir. 2008 krizinden itibaren en düşü seviyeye
Çin’de borç oranlarının giderek yükselmesi ilerde bir borç patlaması olma ihtimalini güçlendiriyor. Çin’de
ulaşan Çin’in büyüme hızı 2010 yılından itibaren tekrar düşmeye başlamış ve 2014’ün sonlarına doğru
başlayacak olan bir panik ise küresel krizin tetikleyicisi olabilir. 2008 krizinden itibaren en düşü seviyeye
küresel ekonomiyi tehdit edecek şekilde düşmüştür. Bu arada Çin’in borçlarının GSYİH’sının iki katından
ulaşan Çin’in büyüme hızı 2010 yılından itibaren tekrar düşmeye başlamış ve 2014’ün sonlarına doğru
daha fazla olduğuna dikkat çeken Soros, Çin’in 2008’deki ABD’de yaşanan finansal krize çok yakın
küresel ekonomiyi tehdit edecek şekilde düşmüştür. Bu arada Çin’in borçlarının GSYİH’sının iki katından
olduğunu belirtmektedir (Chang, 2016).
daha fazla olduğuna dikkat çeken Soros, Çin’in 2008’deki ABD’de yaşanan finansal krize çok yakın
olduğunu belirtmektedir (Chang, 2016).
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%

Şekil 7. Çin’de Borcun Gelişimi (Borç/GSYİH)

Kaynak:(Vox, 2016a).
2.5. Avrupa Piyasalarında Çalkantılar
Çin’in büyümesindeki yavaşlamalar Avrupa piyasalarını da yakından etkilemektedir. Özellikle Avrupa
ekonomisinin motoru olan Almanya ile Çin arasındaki ticaret bu yavaşlamadan olumsuz etkilenmektedir. Bu
da kriz beklentisini farklı kıtalar arasında hızlıca yaymaktadır. Çin’de iş yapan Avrupa şirketleri için Her
geçen gün daha da zorlaşmaktadır.

%

Şekil 8. Avrupa Banka Hisse Senetlerindeki Düşüş (Euro Stoxx 600)

Kaynak: (TheTelegraph, 2016).
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Avrupa hisse senetlerindeki düşüşün küresel ekonominin toparlanamaması nedeniyle düşüş eğilimine devam
edeceği öngörülebilir. 2008’den bu yana Avrupa bankalarının 420 milyar dolarlık bir kaybının olduğu
söylenmektedir (Robinson, 2016). 2008 krizinin tam olarak bitmediğinin önemli bir göstergesi de budur.
Bu arada Alman MB (Deutsche Bank) CDS oranı yaklaşık iki kat yükselmiş durumda. Temerrüte karşı
sigorta maliyetini ifade eden CDS’nin yükselmesi piyasaların tedirgin olduğunu gösteren en iyi işaretlerden
birisidir.

%

Şekil 9. Almanya CDS Oranı
Kaynak: (ValueWalk, 2016).
Son dönemde İtalyan bankacılık sistemindeki kırılganlıkların artması Avrupa’yı tehdit edecek büyüklüğe
ulaşmış durumda. Dünyanın 8. büyük ekonomisi olan İtalya’da 2016’nın başından bu yana özellikle büyük
bankaların hisse senetlerindeki düşüşlerin arttığı görülmektedir. İtalya’da kamu borcunun GSYİH’ya
oranının %132 olduğu düşünüldüğünde bunun Avrupa ekonomisi için bir Yunanistan’dan çok daha büyük
şekilde risk oluşturduğu açıktır (Moore, 2016).

%

Şekil 10. ABD ve Euro Bölgesinde Geri Dönmeyen Krediler, 2005-2015

Kaynak:(Veron, 2016).
Şekil 10’da 2005-2015 arasındaki 10 yıllık dönemde geri dönmeyen kredilerin ABD ve Euro bölgesindeki
gelişimi karşılıklı olarak gösterilmektedir. Buna göre ABD’de söz konusu kredilerin 2009’dan itibaren
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sürekli olarak düştüğü gözlenirken Euro bölgesinde ise sürekli arttığı görülmektedir. Bu durum Avrupa
piyasaları için riskin boyutunu göstermektedir.
Bu arada Avrupa Merkez Bankası 10 Mart’da toplantı yaparak para politikasına ilişkin bazı kararlar almıştır.
Söz konusu kararlar ile istenilen hedefe ulaşılıp ulaşılamayacağı belirsizliğini korurken alınan kararlar şu
şekilde sıralanabilir (ECB, 2016):
●
●
●
●
●
●

Politika faizi 5 baz puan düşürülerek % 0,05’den % 0,0’a indirilmiştir,
Marjinal borç verme faizi 5 baz puan düşürülerek % 0,25’e indirilmiştir,
Mevduat faizi 10 baz puan düşürülerek % -0,40’a indirilmiştir,
Varlık alım miktarı Nisan ayından itibaren geçerli olmakla birlikte 60 milyar eurodan 80 milyar
euroya yükseltilmiştir,
Euro Bölgesi banka dışı şirketlerin ihraç ettiği ve yatırım yapılabilir seviyede olan tahviller varlık
alım programına dahil edilmiştir,
Her birinin vadesi 4 yıl olan 4 adet LTRO ihalesine gidileceği ve bu ihalelere Haziran ayında
başlanacağı kararlaştırılmıştır.

AMB’nin aldığı kararlara bakılırsa AMB’nin para musluklarını açmak, parasal gevşeme için elindeki araçları
kararlı bir şekilde kullanmak ve özel kesimi yatırımlara teşvik etmek için ne gerekiyorsa yapmaya karar
verdiği anlaşılıyor. Bu kararların alınmasında toparlanmanın gecikmesinin de rolü vardır. Daha öncesinde
AMB’nin bankalara sıfır faizli borç vermesine karşın enflasyonda beklenen artışın sağlanamadığı gerçeği de
ortadayken piyasa beklentilerinin de üzerinde olan bu kararların alınmasının ne kadar gerekli olduğu
anlaşılabilir. Yani bu kararlarda enflasyona ilişkin beklentilerin önceki uygulamalar ile karşılanamaması ve
bir türlü istenilen hedefe varılamamasının etkisi büyüktür.
2.6.Petrol Fiyatlarında Düşüş
Son dönemde dünya gündeminde ilk sıralara oturan iki önemli gelişme var. Birincisi petrol fiyatlarındaki
düşüş, ikincisi ise altın fiyatlarındaki yükselmedir. Her ikisi de 2015’in sonları ve 2016’nin başlarında
küresel ekonominin karakteristik özelliği olmaya başlamıştır. Gidişata bakıldığında 2016’da trendin bu
şekilde devam etmesi beklenmektedir. Şekil 11’de petrol fiyatlarının gelişimi gösterilmektedir.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel ekonomi için neden tehdit oluşturduğu sorusu akla gelebilir. İlk bakışta
petrol fiyatlarındaki azalmanın birçok kalem için maliyeti azaltıcı bir unsurdur. Petrol fiyatlarındaki düşme
(Pettinger, 2016);
●
●
●
●

Ulaşım maliyelerini azaltarak ticaretin gelişmesine yardımcı olur,
Ulaşım ve ısınma maliyetlerinin azalması tüketicilere daha yüksek keyfi kullanılabilir gelir imkanı
sağlar,
Enflasyonun azalmasına yardımcı olur,
Düşük fiyatlar ve yüksek harcama gücü ekonomik büyümeyi artırır.

Genellikle petrol fiyatlarındaki ılımlı düşüşler petrol tüketicisi olan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için
yararlıdır. Ancak bazı durumlarda petrol fiyatlarındaki düşüşler petrol şirketlerinin piyasadan çekilmesine ve
bu sektörde çalışanların işsiz kalmasına yol açabilir. Bunun yanında enflasyonun nispeten yüksek olduğu
durumlarda petrol fiyatlarının düşmesi enflasyonu aşağıya çekebilir. Ancak hali hazırda ABD ve Japonya
gibi ülkeler hedefledikleri enflasyon artışına ulaşmaya çabalıyorlar yani enflasyon bugünkü ortamda zaten
düşük. İşte bu durumda petrol fiyatlarındaki düşüş ancak enflasyonu yukarıya çekmek isteyen ülkeler için bir
engel teşkil eder ve faiz oranları sıfıra hata negatife çekilir. Ayrıca petrol fiyatlarındaki düşüşün trafik
sıkışıklığı gibi beklenmeyen maliyetlere yol açması da olasıdır(Pettinger, 2016);.
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%

Şekil 11. Petrol Fiyatlarında Düşüş

Kaynak: (Vox, 2016b).
2008 krizinden çıkan ülkelerin petrol talebi 2010 ile 2014 arasında artarken petrol arzı aynı şekilde artmadı.
Libya ve Irak’ta yaşanılan karışıklıkların bunda etkisi vardır. 2014 ortalarında Euro Bölgesi ve Çin’de
yaşanan yavaşlamadan dolayı petrole yönelik küresel talep düşmeye başlayınca petrolün varili önce 70
dolara kadar düştü. Suudi Arabistan ve OPEC üyesi ülkelerin üretimlerini şaşırtıcı şekilde kısmamaları
üzerine petrol fiyatları iyiden iyiye düştü ve sonunda 30 dolara kadar indi. Tekrar yükseleceğine ilişkin
beklentiler ise hala zayıf (Plumer, 2016). Son olarak Suudi Arabistan’ın petrol üretiminde kısıntıya
gitmeyeceklerini belirtmesi (SheppardandRaval, 2016) (bu açıklamadan sonra petrol fiyatı % 4 düşmüştür)
Suudi Arabistan inkar etse de ABD ile bir finansal soğuk savaşa mı girildi sorusunu akla getirdi. ABD’nin
hem petrol üretimini artırması hem de alternatif olarak kaya gazına yönelmesi Suudi Arabistan’ın petrol
üretiminde azaltmaya gitmemesinde en önemli nedenler (Kennedy, 2016).
Petrol piyasası ile ilgili son dönemlerde vurgulanan bir husus da dev petrol şirketlerinin artık avantajlı
konumda olmamalarıdır. GoldmanSachs’ın petrol analisti MicheleDellaVigna’ya göre yeni petrol düzeninde
büyüklükten çok maliyetleri azaltmak ve esneklik önemlidir (DellaVigna, 2016).
2.7.Jeopolitik riskler
Küresel ekonomide beklenen kriz ihtimalini güçlendiren bir diğer faktör de son dönemlerde artan jeopolitik
risklerdir. Uzun bir süre Suriye’de yaşanan iç çatışmalardan sonra Türkiye’nin sınır ihlalinde bulunan Rus
uçağını düşürmesiyle gerilim uluslararası bir boyu kazanmış oldu. Türkiye’nin Kuzey Atlantik Antlaşma
Örgütü (NATO) üyesi olması nedeniyle Rusya ile NATO ülkeleri arasında da zaman zaman sözlü
sertleşmeler olmaktadır. Uluslararası güçlerin Ortadoğu üzerindeki çıkar çatışmalarının kısa-orta vadede
sona erecek gibi gözükmemesi riskin artmasına neden olmaktadır.
Irak-Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) ortaya çıkışı ve yaptıkları, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik, Çin’in
zaman zaman komşularıyla olan anlaşmazlıkları, Suudi-Arabistan ile İran arasında yükselen tansiyon,
koalisyon güçleri önderliğinde Suriye’ye müdahale etme seçeneğinin masaya yatırılması, 3. Dünya
Savaşı’nın çıkacağı yönündeki güçlü sinyaller ve Suriyeli mültecilerin göç etmesi küresel piyasaları
yakından ilgilendiren önemli gelişmeler olarak sıralanabilir. Söz konusu gelişmeler 2016 yılı boyunca
çözülememiş büyük sorunlar olarak durmaktadır.
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yayımladığı “Küresel Riskler 2016” başlıklı rapora göre önümüzdeki
18 ayda ilk sırada gelen küresel risk büyük ölçekli istem dışı göçtür. İkinci sırada devletlerin çöküşü veya
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sürekli olarak düştüğü gözlenirken Euro bölgesinde ise sürekli arttığı görülmektedir. Bu durum Avrupa
piyasaları için riskin boyutunu göstermektedir.
krizler en büyük risk unsuru olarak görülürken devletler arasındaki anlaşmazlıklar da üçüncü sırada yer
almaktadır. Bunları ise işsizlik ve eksik işgücü ile ulusal yönetimlerin çöküşü takip etmektedir (WEF, 2016).
Bu arada Avrupa Merkez Bankası 10 Mart’da toplantı yaparak para politikasına ilişkin bazı kararlar almıştır.
Söz konusu kararlar ile istenilen hedefe ulaşılıp ulaşılamayacağı belirsizliğini korurken alınan kararlar şu
şekilde sıralanabilir (ECB, 2016):
Politika faizi 5 baz puan düşürülerek % 0,05’den % 0,0’a indirilmiştir,
Marjinal borç verme faizi 5 baz puan düşürülerek % 0,25’e indirilmiştir,
Mevduat faizi 10 baz puan düşürülerek % -0,40’a indirilmiştir,
Varlık alım miktarı Nisan ayından itibaren geçerli olmakla birlikte 60 milyar eurodan 80 milyar
euroya yükseltilmiştir,
● Euro Bölgesi banka dışı şirketlerin ihraç ettiği ve yatırım yapılabilir seviyede olan tahviller varlık
alım programına dahil edilmiştir,
● Her birinin vadesi 4 yıl olan 4 adet LTRO ihalesine gidileceği ve bu ihalelere Haziran ayında
başlanacağı kararlaştırılmıştır.
%
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aynı ayına göre Türkiye’nin ihracatı % 22, ithalatı ise % 19,7 azalmıştır (TÜİK, 2016a). 2016’nın Şubat
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kuruluşu tarafından negatif olduğu görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin negatif ve durağan yöndeki
görünümleri küresel ekonomi için de iyi yönde bir işaret değildir.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel ekonomi için neden tehdit oluşturduğu sorusu akla gelebilir. İlk bakışta
petrol fiyatlarındaki azalmanın birçok kalem için maliyeti azaltıcı bir unsurdur. Petrol fiyatlarındaki düşme
(Pettinger, 2016);
●
●
●
●

●
●
●
●

Ulaşım maliyelerini azaltarak ticaretin gelişmesine yardımcı olur,
Ulaşım ve ısınma maliyetlerinin azalması tüketicilere daha yüksek keyfi kullanılabilir gelir imkanı
sağlar,
Enflasyonun azalmasına yardımcı olur,
Düşük fiyatlar ve yüksek harcama gücü ekonomik büyümeyi artırır.

Genellikle petrol fiyatlarındaki ılımlı düşüşler petrol tüketicisi olan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için
yararlıdır. Ancak bazı durumlarda petrol fiyatlarındaki düşüşler petrol şirketlerinin piyasadan çekilmesine ve
bu sektörde çalışanların işsiz kalmasına yol açabilir. Bunun yanında enflasyonun nispeten yüksek olduğu
durumlarda petrol fiyatlarının düşmesi enflasyonu aşağıya çekebilir. Ancak hali hazırda ABD ve Japonya
gibi ülkeler hedefledikleri enflasyon artışına ulaşmaya çabalıyorlar yani enflasyon bugünkü ortamda zaten
düşük. İşte bu durumda petrol fiyatlarındaki düşüş ancak enflasyonu yukarıya çekmek isteyen ülkeler için bir
engel teşkil eder ve faiz oranları sıfıra hata negatife çekilir. Ayrıca petrol fiyatlarındaki düşüşün trafik
sıkışıklığı gibi beklenmeyen maliyetlere yol açması da olasıdır(Pettinger, 2016);.
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Sonuç ve Genel Değerlendirme
Bu çalışmada kapitalizm ve kriz ilişkisi ele alınarak yaklaşmakta olan krizin öncü göstergeleri ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Burada dikkatlerin çekilmek istendiği asıl nokta krizlerin kapitalizme özgü bir
problem olmasıdır. Bu nedenle bitmek bilmeyen krizlere dair açıklamaların geçersiz olduğu gösterilmektedir.
Her defasında krizler birbirini takip etmesine rağmen nasıl oluyor da krizin gerçek nedeni görülemiyor
sorusu merak edilebilir. Bu sorunun cevabı büyük ölçüde bu sistemden beslenenlerin sisteme ilişkin krizleri
açıklama gayretinde olmalarıdır. İçerden bakarak bu sorunu çözmeye çalışmanın bir süre sonra görmezliğe
neden olduğu bilinen bir gerçektir.
Dünya Ekonomisi özellikle 2015 yılından itibaren bazı problemler yaşamaya başlamıştır. Aslında bu
problemler her zaman var olan problemlerdir. Ancak her defasında çözülmeden ve üstü örtülerek veya
halının altına süpürülerek gözlerden kaçırılmaya çalışılmaktadır. Ancak 2008 krizinde yaşananlar ve
günümüzde tekrar baş gösteren sorunlar artık gerçeklerle yüzleşilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu
yüzleşme yapılmadan sorunun çözümü sağlanamayacaktır. Bu çalışmada ayrıca bu yüzleşmenin yapılması
gerektiğine dikkat çekilmesi de amaçlanmıştır.
Bir bütün olarak değerlendirildiğinde sorunun çözümüne yönelik öneriler ele alınmış değildir. Çünkü henüz
pek çok şeyin farkında olunmadığı bir aşamadayız. Bu aşamadayken bazı politika önerilerinde bulunmak çok
ütopik olabilir. Hemen herkes ekonomide bir şeylerin kötüye gittiğinin veya her zaman ekonomide bir
yerlerde bir sorunun olduğunu hissetmektedir. Ancak bunca uzmana karşın nasıl oluyor da bir çözüm
üretilemiyor? İşte bu sorunun cevabı çözümlerin sistemin işleyişine dokunmadan üretilmeye çalışılmasıdır.
Bu nedenle hangi tip çözüm önerisi getirilirse getirilsin krizlerin sisteme özgü olduğu anlaşılmadan gerçekçi
ve kalıcı çözüm üretmek mümkün değildir.
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Abstract:
The purpose of this study is to make an observation on the issue of poverty and its politics in
Turkey. It is to monitor the process of “poverty” in the framework of development plans
implemented in Turkey since 1963. This study was designed to find answers to questions such as
since when the concept of poverty was included in the development plans, what kinds of goals were
set in these plans for the fight against poverty, how many of these goals were able to be completed
in Turkey and what are the policy practices pursued in the fight against poverty.
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1. Introduction
Poverty is more than the lack of income and resources necessary to sustain a life. In addition to
hunger and malnutrition it includes limited access to education and other services, social
discrimination, and the inability to participate in the decision-making process. As establishing a
single all-inclusive definition is very hard we are often confronted with various definitions of
poverty. The reality is; poverty has existed since the existence of mankind and whatever the
financial system and the level of development, it has always been a major source of problem for
countries.
This study probes poverty, which is one of the most fundamental domains of development
economics. The aim of this study is to make an observation on poverty issue and policies, and to
follow up “poverty” process within the framework of development plans that have been
implemented in Turkey since 1963. Since when has poverty issue been taking part in the plans?
What kinds of goals have been targeted for fighting against poverty in the plans? How many goals
were attained? This study is composed of three chapters for finding answers to these questions. The
first chapter defines poverty and conveys the conceptual development process of poverty concept.
The second chapter probes poverty issue and policies in Turkey within the framework of
development plans. The last chapter includes conclusions and suggestions, in which the actions for
fighting against poverty are discussed.

2. Definition of Poverty
The conceptualization of poverty was mostly on the basis of economy from 18th century to 1960s.
As of mid-20th century, it has been discussed that whether determinant of poverty is individual or a
product of capitalist market relations, whether it is a cultural issue, or geopolitical or structural
issue. In development studies, the end of 20th century has been a milestone for definitions and
measurements of poverty. Because the fight against poverty was started to be seen as the
fundamental element of development in this period.
Smith(1759, 1776) mentions about poverty in both of his works titled “The Theory of Moral
Sentiments” and “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”. He has not
made a relative poverty definition much more different than the definition that is generally
recognized today. According to him, any individuals, who can afford their fundamental needs, but
are considered to be below the general welfare level accepted by the society due to lack of
resources, are poor. In addition, he emphasizes that the societies with poor majority will not be able
to develop, and division of labor and reconciliation underlies wealth. Furthermore according to him,
welfare and happiness cannot be provided in a society, where most of the individuals are poor.
Malthus(1798) conveys in a pretty pessimistic way that population increase will exceed production
in the long-term and population increase will multiply the existing poverty in his work titled An
Essay on the Principle of Population. Marx(1848, 1867) mentions that poverty is inevitable in
capitalist exploitation system, and the system continuously produces poverty and poverty will
mobilize people in The Communist Manifesto and Capital. Marshall(1890) relates poverty with
employment, and states that solution of issues such as morals and etc. is based on elimination of
poverty issue and elimination of poverty issue is based on economical development in Principles of
Economics. Keynes(1936) approaches poverty issue with unemployment problem and focuses on
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state interventionism for mitigating these issues in The General Theory of Employment, Interest and
Money.
It is possible to say that an agreement on what poverty is and how it should be measured could not
largely be made due to different concepts of poverty, different approaches and ways of thinking. As
a sole definition is necessary, we encounter various poverty definitions. However, in general,
poverty is related to income, which continues to be the essence of this concept. According to the
United Nations, poverty is a denial of choices and opportunities, a violation of human dignity; it
means lack of basic capacity to participate effectively in society. It also means insecurity,
powerlessness and exclusion of individuals, households and communities (http://www.un.org). The
United Nations underlines the multidimensional nature of poverty, drawing attention to the stigma,
discrimination, insecurity and social exclusion associated with poverty. Poverty reduction has been
endorsed as the overarching goal of development (UNDP, 2012:4).
If we ought to set off in the light of the most frequently used definitions of poverty in general,
absolute poverty is the primary definition of poverty. The concept of absolute poverty is the
incapacity of the household to reach to the minimum welfare level to sustain their living. The
minimum welfare level means that poverty line either includes only food expenditures, or besides
food expenditures, clothing, housing and heating, which are considered to be the other fundamental
needs (Berber, 2015:227-228; Gönel, 2013:30). Another poverty definition is relative poverty. If the
household’s income is below the acceptable minimum consumption level in the society, it is
classified in the relative poverty group. A certain percentage of median income is calculated in
relative poverty. The ones, who have income below 60% of median income, are poor individuals
(http://www.unesco.org; http://blogs.worldbank.org).
The human poverty, on the other hand, is a kind of poverty that is defined and measured by the
United Nations. According to the United Nations, it is a multidimensional complex series of
deprivation. The human poverty is a person’s incapacity to access to health and education services
and to find the opportunity to have a healthy life. The multidimensional poverty index is used since
2010 instead of human poverty index that has been used since 1997. The multidimensional poverty
index shows the number of deprivations, against which poor families typically fight, and number of
poor people. In the multidimensional poverty index, any overlapping deprivations are defined in
household level in the fields of health, education and life standard besides income and it shows the
proportion of poor people as well as average number of deprivations of each person at the same
time in their environment. According to the multidimensional poverty index, if an individual is
deprived of one-third or more of weight indicators, then such individual is multidimensional poor
(http://www.ipc-undp.org; http://hdr.undp.org).

3. Poverty Issue and Poverty Policies in Turkey
Poverty is more than income and resource deficiency for having a sustainable life. Poverty includes
hunger and nutrition as well as limited access to education and other services, social exclusion, and
non-participation in decision-making process. In this respect, it is one of the most important
fundamental problems that need to be solved for many economies.
Poverty is neither individual nor national or international issue. Poverty is a systematic and global
issue (Karaçay, 2016:109). There are two methods in fighting against poverty: direct method and
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indirect method. The direct method means implementation of policies and programs that are
targeted for directly solving poverty problems. The Social Aid and Solitary Promotion Fund, which
is established in 1986, and Green Card started to be used in 1992 in Turkey are the most effective
measures that are applied within the framework of the direct approach for fighting against poverty.
The Social Aid and Solitary Promotion Fund was established for the purpose of taking social
measures and ensuring fair distribution of income that are strengthening justice, as the Republic of
Turkey is a social state of law. Here, the secondary distribution of income is considered. Green
Card, on the other hand, is implemented for the purpose of covering the expenses of individuals,
who are not insured by any type of social security and who cannot afford health expenses, by the
state in Turkey. Nowadays, the General Directorate of Social Funds transfers the funds collected in
the Social Aid and Solitary Promotion Fund to the Social Aid and Solitary Foundations. In this way,
the Foundations transmit aids to the individuals. The Green Card was implemented for twenty
years. It was abolished in 2012 and the Social Security Institution started to provide health services
free of charge to the individuals in need through General Health Insurance system. The Social
Security and General Health Insurance Reform foresees a system where everyone receives health
services at the same institutions under the same conditions (Şenses, 2011:329-331; http://
sosyalyardimlar.aile.gov.tr; http://www.saglik.gov.tr).
In addition, various projects are in the forefront for providing subvention to the goods and services
used by the poor, especially providing main food products and medicines to the poor either at low
prices or free of charge, advantageous credit programs, programs such as children, education,
health, nutrition and etc., and increasing employment in the direct policies. The essential issue,
which needs to be treated carefully in the direct method, is that the aids should not cause people to
avoid working or to habituate laziness.
The indirect approach for fighting against poverty was brought into the agenda by neoliberal
economists in 1980s. According to advocates of indirect approach, accelerating industrialization and
investments and increasing national income as a result are the means of fighting against poverty.
The indirect policy for fighting against poverty is based on decreasing poverty issue as a result of
achieving macroeconomic goals such as growth. The important point in fighting against poverty is
to increase welfare of all citizens as a result of increasing national income. Therefore, a method for
indirect growth can be supported with policies that facilitate for the poor to borrow money and
invest or redistributable land reform (Bhagwati,1988:539-540). Of course, this reminds Kuznets’s
Inverted U Curve. The examples of successful countries such as Asian Tigers achieved growth and
fair distribution of income at the same time as well as positively influencing the poverty issue
indirectly in the long-term. However, when all countries in the world are considered, it is seen that
there are a few countries achieved this. The growth is undoubtedly important, but the biggest
mistake is to rely on numbers of growth solely in fighting against poverty. Another mistake is to
directly relate the distribution of income with poverty within the framework of these discussions. In
Turkey, solutions for policies of fighting against poverty are fundamentally sought in growth. A
misdetection is made as if growth, resulting with production and consumption, will solve poverty
issue, whereas income may unfairly be distributed during economic growth. Table 1 shows real
national income increase and Gini coefficients in Turkey. It reveals once more how wrong it is to
seek for the solution of poverty issue in growth.
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Table 1. Gini Coefficients and Growth Percentages in Turkey
Gini Coefficients

Real Growth Rates

2002

0.44

6.2

2003

0.42

5.3

2004

0.40

9.4

2005

0.38

8.4

2006

0.428

6.9

2007

0.406

4.7

2008

0.405

0.7

2009

0.415

-4.8

2010

0.402

9.2

2011

0.404

8.8

2012

0.402

2.1

2013

0.400

4.2

2014

0.391

3.0

Source : Data obtained from Turkish Statistical Institute

No strong empirical evidence has been found to prove that Kuznets’s Inverted U curve prevails for
Turkey. If we are to review some of the empirical studies made on this issue in Turkey, it is seen
that there are different results that arise from the analysis and time differences that are used. As a
result of the analysis that are made by Tokatlıoğlu and Atan (2007), using income distribution data
of the regions of Turkey that have different development level for 2003, they concluded at first that
there is an inverte relation between growth and income distribution in Turkey, and then they found
out that the relation between growth and income distribution is procyclical. Another study on
prevalence of Kuznets curve in Turkey belongs to Dişbudak and Süslü (2009). They concluded that
there was reformation in income distribution at first, and then improvement in Turkey in the period
of 1963-1998. They concluded that injustice income distribution in Turkey is specified by
macroeconomic policies and general economic structure of the country. Altunöz (2015) concluded
in his study for the period of 1991-2014 that GDP per capita and credit increases used by the private
sector have positive influences on elimination of income injustice.
In Table 2, poverty line is taken as $2.15 and $4.3 according to current PPP. Accordingly, a visible
decrease is seen in the percentage of individuals, who daily generate $2.15 and $4.3 income per
capita.
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Table 2. The Poverty Rates According to Line Methods in Turkey
Below 2.15 $ per capita per day Below 4.3 $ per capita per day
2002

3.04

30.30

2003

2.39

23.75

2004

2.49

20.89

2005

1.55

16.36

2006

1.41

13.33

2007

0.52

8.41

2008

0.47

6.83

2009

0.22

4.35

2010

0.21

3.66

2011

0.14

2.79

2012

0.06

2.27

2013

0.06

2.06

2014

0.03

1.62

Source : Data obtained from Turkish Statistical Institute

Deprivation is being deprived of fundamental needs that are necessary for a human life (Sen,
2000:4-5). The percentage of financial deprivation is the rate of population who encounter serious
financial challenges. The collection material deprivation covers indicators relating to economic
strain, durables, housing and environment of the dwelling. Living conditions of those with material
deprivation are quite difficult due to the shortage of resources. These people are unable to satisfy at
least four of nine poverty items. These poverty items are following: to pay rent or utility bills, keep
home adequately warm, face unexpected expenses, eat meat, fish or a protein equivalent every
second day, a week holiday away from home, a car, a washing machine, a colour TV or a
telephone (http://ec.europa.eu).
As seen in Table 3, while the percentage of the people who cannot meet with at least 4 of the
abovementioned items due to economical reasons was 60.4% in 2006, the percentage decreased to
29.4% in 2014.
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Table 3. Material Deprivation Percentages in Turkey
Material Deprivation
2006

60.4

2007

58.8

2008

57.7

2009

56.7

2010

59.4

2011

57.9

2012

55.0

2013

43.8

2014

29.4

Source: Data obtained from Turkish Statistical Institute

As financial deprivation rates are recalculated for the periods of 2006-2014 by taking into account
the regulations of Eurostat, this period is included in the table.
When individuals are divided into 5 groups as per household usable income in ascending order, “the
first group of 20%” defines the group with the minimum income and “the last group of 20%”
defines the group with the maximum income. When the said data in Table 4 are reviewed, it is seen
that the segment of population of 20% with the maximum income holds nearly 50% of the income.
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Table 4. Distribution of Annual Household Disposable Income by Quintiles Ordered by
Household Disposable Income in Turkey
Quintiles / Percentage (%) Total 100
First quintile Second quintile Third quintile Fourth quintile Last quintile
2002

5.3

9.8

14.0

20.8

50.0

2003

6.0

10.3

14.5

20.9

48.3

2004

6.0

10.7

15.2

21.9

46.2

2005

6.1

11.1

15.8

22.6

44.4

2006

5.8

10.5

15.2

22.1

46.5

2007

6.4

10.9

15.4

21.8

45.5

2008

6.4

10.9

15.4

22.0

45.3

2009

6.2

10.7

15.3

21.9

46.0

2010

6.5

11.1

15.6

21.9

44.9

2011

6.5

11.0

15.5

21.9

45.2

2012

6.5

11.0

15.6

22.0

45.0

2013

6.6

10.9

15.4

21.8

45.2

2014

6.5

11.0

15.6

22.2

44.7

Source : Data obtained from Turkish Statistical Institute

A development strategy that will be applied for decreasing poverty should focus on income increase
and income inequality. As it is stated in the study of Bourguignon (2004) titled “The PovertyGrowth-Inequality Triangle” poverty can be reduced with growth and fairer distribution of income.
Poverty- Growth - Inequality Triangle hypothesis specify two methods on how redistribution of
income affect growth. Inequality means income disparity, and permanent distribution of income
suddenly decreases poverty through distribution effect. The redistribution, on the other hand, makes
contributions to a permanent increase in connection with growth elasticity related to decreasing
poverty. Therefore, the given growth percentage accelerates the percentage of poverty decrease. At
the same time, the first income inequality influences democratization speed of the countries under
democratic transition in a positive or negative way. The elite in power may favor the emergence of a
middle class purely for reasons of political economy. Under some circumstances the elite group
may have incentives for strategically “promoting” the creation of a restricted middle class by
providing education. This allows them to reap the benefits of higher economic growth triggered by
the accumulation of human capital, while at the same time mitigating the likelihood of
expropriation after partial or full democratization. The hypothesis significantly emphasizes that a
sustainable growth and developed distribution strategy will increase the life standards of the poorest
segment of the population.
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conditions of war economy in its economy. In the period until the end of 1950s, rapid growth
process created a reformation in the income of the working class, but absolute life conditions
remained prominently low (Boratav, 2015:83-104). 1960s is the period of development plans. The
first development plan starts in 1963 (1963-1968), but poverty issue was not mentioned in the
development plans until 1996. It is quite thought provoking that this issue is mentioned only in a
few sentences for many years in the development plans.
7th Five Year Development Plan (1996-2000) is the first plan that examined poverty issue, and
poverty issue was mentioned within the scope of Social Aid and Solitary Promotion Fund in the
plan. It is foreseen that the fund would effectively be systemized for the purpose of increasing
welfare levels of the social groups that are under the poverty line. It is inevitable to consider that
this fund, established in 1986, has not been effective for a decade. In addition, it was aimed to
mitigate tax liabilities of low-income groups in the plan, and income tax tariff should be reregulated
for this purpose (DPT,1995:199).
8th Five Year Development Plan (2001-2005) included the poverty topic more than the 7th Five Year
Development Plan, and fighting against poverty was stated in the development plans for the first
time. It was stated among the aims of the plan that the importance shall be attached to reformation
of income distribution and fighting against poverty as well as reducing regional development
differences. The plan overlaps with reformation in these areas and providing the life standard that
people deserve. The plan aimed to transform the transfer system into a structure that will provide
redistribution in favor of the poor and the groups that encounter risk of impoverishment. For the
purpose of ensuring more efficient delivery of social ad and services to poor segments of the
society, the plan underlines more active participation of the private sector and non-governmental
organizations. It was planned to establish a system that will encourage projects for meeting housing
needs of the poor segments of the society and prevent the poor segments to become more
impoverished. One of the most important aims is to make necessary regulations for carrying out
more frequent and regular researches related to income distribution and poverty (DPT,
2000:25-102).
9th Development Plan (2007-2013) is the first plan where “five year” is not stated, as the plans
would not be prepared for five years. It is stated in the plan under the title of strengthening human
development and social solidarity that priority shall be given to certain fundamental areas of
policies for improving income distribution, social inclusion and fighting against poverty (Resmi
Gazete,2006:85). It is stated in the plan that the services for mitigating poverty aim to prevent
poverty culture and to ensure that poor segments of the society to become producers.
The concepts of “social inclusion” and “social exclusion” are seen in the 9th Development Plan for
the first time. Poverty is a social exclusion issue that restrains a person to participate in the society
like other people. Social exclusion is a wide concept that includes poverty. While social exclusion is
multidimensional, the reason of poverty is being lack of income. Although poor people are
excluded, not all excluded people are poor. While poverty is a static result, social exclusion is a
dynamic process.
The European Union defines social exclusion as follows: “Social exclusion is a processwhereby
certain individuals are pushed to the edge of society and prevented from participating fully byvirtue
of their poverty, or lack of basic competencies and lifelong learning opportunities, or as a resultof
discrimination. This distances them from job, income and education opportunities as well as

-252-

STATE, ECONOMIC POLICY, TAXATION AND DEVELOPMENT
ICOPEC 2016, JUNE 28-30, 2016, İSTANBUL

socialand community networks and activities. They have little access to power and decision-making
bodiesand thus often feeling powerless and unable to take control over the decisions that affect
their day today lives.” (Council of the European Union, 2004:8 ).

The European Union describes social inclusion as follows: “Social inclusion is a process
whichensures that those at risk of poverty and social exclusion gain the opportunities and
resourcesnecessary to participate fully in economic, social and cultural life and to enjoy a standard
of living andwell-being that is considered normal in the society in which they live. It ensures that
they have greaterparticipation in decision making which affects their lives and access to their
fundamental rights.”(Council of the European Union, 2004:8).
The current 10th Development Plan (2014-2018) aims to be a country that has solved absolute
poverty problem in Turkey. In line with this aim, it is targeted to increase GDP to 1.3 trillion dollars
and income per capita to 16 thousand dollars, and to decrease unemployment to a rate of 7.2 in
2018 (Kalkınma Bakanlığı, 2013:27). As seen in the plan, there is a poverty solution that focuses on
growth.
Poverty became apparent as a serious social issue right after crisis of 2001, and this issue became
significantly important. For the purpose of supporting economic programs that started to be
implemented after the crisis of 2001, the credit, which was provided at the amount of 500 million
dollars by the IMF and the World Bank within the framework of the Project for Mitigating Social
Risk, was made available to the Social Aid and Solitary Promotion Fund for the purpose of
mitigating negative effects of the crisis on the poor in the short-term and mitigating social risk in
the long-term. Despite positive contributions to the fight against poverty, it is hard to say that direct
policies for fighting against poverty effectively carried out. In addition, downsizing of the state and
the necessity of reducing social expenditures, and domination of the idea that the private sector is
more effective than the public sector for providing services are the most important inhibitory
reasons for positive developments related to poverty (Önder and Şenses, 2006:209-212; Buğra,
2015:233-236). However, this is either cannot be understood or pretended not to be understood. The
expectation with regard to elimination of poverty through rapid growth and social solidarity is very
optimistic. Economic growth should be comprehensive for making sustainable businesses and
providing equality. If economic growth is not comprehensive, it will not mitigate poverty, provide
equity and business opportunities. The concept of comprehensive growth is very important for the
Millennium Development Goals within the framework of the United Nations Development Program
for the world. According to the United Nations, the globalization process becomes an important
material for comprehensive growth when managed properly and seeks to develop the lives of
people by opening doors in terms of choices and opportunities for people. According to the United
Nations, excessive poverty rates have been reduced more than 50% since 1990. While this is
considered to be an important achievement, it is emphasized that one of five people is still living on
wages less than $1.25 daily in developing regions. The United Nations identifies that there are
millions of people who are making much less than the said daily wages (http://www.undp.org;
http://www.un.org).
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5.

Conclusions and Suggestions

The aim of this study is to reveal the fact of poverty in Turkey and to evaluate poverty policies of
Turkey, and to discuss what should be done for fighting against poverty in the light of the
abovementioned evaluations. It was underlined that poverty issue cannot be solved automatically by
basing on growth in a market-oriented way.
Poverty is one of the most important socioeconomic issues that are necessary to be solved in
Turkey. Neither unemployment nor unprotected employment and being incapacitated to earn a
livelihood are not acceptable. According to Turkish Statistical Institute’s poverty rates that are
calculated as per 60% criterion of equivalent households usable median income in Turkey, this rate,
which was 25.4% in 2006, was decreased to 21.8% in 2014. However, as there has been no
considerable development in terms of relative poverty, which is calculated on the basis of average
life standard of the society, we see that no significant progress could be achieved in solving poverty
issue in Turkey. Despite high rates of growth in Turkey for the last 15 years, an important
improvement does not appear in income inequity and poverty issue, and this reveals the fact that
these issues cannot be solitarily solved with growth within the framework of market mechanism.
Growth is a separate goal and fight against poverty is a separate goal. The relatively high rates of
poverty in Turkey prove that indirect policies for fighting against poverty are not solely sufficient.
In Turkey, the policies for fighting against poverty are considered within a limited framework in the
field of social policy, and this issue has especially been brought into the agenda in the electoral
periods. As an extension of populist politics approach, the promises related to poverty will be tabled
when elections dates approach and policy goals will be shelved after elections. This evaluation is
made in the light of experience, and we certainly wish that it will change.
It is necessary to focus on regulations for redistribution of income in the tax system and to activate
the transfers made to the poor, to focus on implementations for ensuring equal opportunity in
education, to generalize and increase the quality of the health services. Briefly, more importance
should be placed in direct policies for fighting against poverty in Turkey and social state conception
should be strengthened more.
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Özet
Çok boyutlu ve dinamik bir kavram olan sosyal dışlanma, 1970’lerde öncelikle Avrupa’da
varlığını hissettirmiştir. 1980’ler ile birlikte işsizliğin yükselmesi ile birlikte sosyal dışlanma
kavramı tüm dünyada kullanılmıştır. Kavram, başlangıçta istihdam ile birlikte değerlendirilmiştir.
Sosyal dışlanma geniş bir anlama sahiptir. Çünkü yalnız ekonomik olmakla kalmayıp, aynı
zamanda sosyal, politik ve kültürel bir kavramdır. Kavram, sadece ekonomik olmakla kalmayıp,
sosyal, politik ve kültürel açılımları olan ve bu nedenle bireylerin kendilerini yaşadıkları topluma
ait hissedememeleri şeklinde geniş bir tanımlamaya sahiptir. Diğer bir önemli kavram, yoksulluk,
eğitimin yetersizliği, işsizlik, borçların yönetilememesi gibi durumlardan kaynaklanan finansal
dışlanmadır. Bu çalışmanın amacı, Marmara Bölgesi’nde yapılan bir anket çalışması ile, sosyal
dışlanma ve finansal dışlanma kavramları arasındaki ilişkileri Çoklu Uyum Analizi ile
incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal dışlanma, finansal dışlanma, çoklu uyum analizi, yoksulluk, finansal
okur-yazarlık .

Abstract
The social exclusion as a multidimensional and dynamic concept has been used firstly in 1970s in
Europe. Over 1980s, the notion of social exclusion has been used all over the world with increasing
of unemployment. At first, the concept has been investigated with employment. Social exclusion
has very large meaning because of not only an economic term but also social,,cultural and political
concept. The other important concept is financial exclusion which is arised from poverty,
unemployment, lack of education and inability to debt management. The aim of this study is to
investigate relationship between social exclusion and financial exclusion with multiple
correspondence analysis using a survey in Marmara region with R package program.

Key Words: Social exclusion, financial exclusion, multiple correspondence analysis, poverty,
financial literacy.

FİNANSAL DIŞLANMA VE SOSYAL DIŞLANMA OLGUSU: ÇOKLU UYUM ANALİZİ (MCA) MODELİ İLE ANALİZ
Hilal Yıldız, Tuğçe Çağlayan

1. Giriş
19. yüzyılda İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede anayasal düzeyde sosyal ve ekonomik
hakların tanınması şeklinde tezahür eden sosyal politika alanındaki devinim, refah devleti
anlayışının temellerini oluşturmuştur. Bu temel, 2. Dünya Savaşı ile birlikte daha çok gelişmiş ve
kendine uygulama alanı bulmuştur. Savaş sonrası dönemde ise ekonomi politikası olarak
Keynesyen ekonomi politikalarının hayata geçirilmesi; yüksek büyüme, tam istihdam ve devletin
ekonomide fiilen yer alması gerektiği savıyla terminolojide “Altın Çağ” olarak kabul gören
dönem, 1970’lere dek süregelmiştir. 1973 Petrol Krizi ile birlikte işsizlik oranlarının yükselmesi,
yaşanan göçler ve nüfus yapısının değişimi ile hakim olan neo liberal politikalar var olan sosyal
devlet yapısını temelden sarsmıştır.
Yaşanan bu politik farklılaşma işsizlik, yoksulluk gibi makro sorunlar yanında toplumu çelişkiler
içinde bırakan, devletin geri planda kalması nedeniyle sosyal korumanın zayıfladığı, insanların
kaderlerine terkedildiği yeni bir toplumsal yapıyı oluşturmuştur. Bu toplum yapısında kaçınılmaz
olarak adaletsizliğe, eşitsizliğe maruz kalanlar, sosyal dışlanmış olarak adlandırılmaya
başlanmıştır. Toplumsal kesimlerin karşılaştığı yeni bir kavram olarak kabul edilen sosyal
dışlanma kavramı daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
1.1. Sosyal Dışlanma
Fransa kökenli kavramın doğuşu 1960’lı yıllara rastlamaktadır. O dönem Avrupa’nın içinde
bulunduğu durum dikkate alındığında ise kavramın ortaya çıkışının tesadüfi olmadığı
görülecektir. Avrupa’nın ekonomik konjonktürde durgunluk sürecini yaşıyor olmasının yanında
Fransa’nın sosyalizm ve liberalizm politikaları arasında net bir ayrım yapmaması, toplumsal
dinamikleri benimsemiş olması bu sürecin zeminini hazırlaması olarak gösterilebilir.
1974 yılı Chirac Hükümeti zamanında Sosyal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı olan Rene Lenoir
sosyal dışlanma kavramını ilk kez kullanan kişidir. Dönemin politikacıları, uygulamacıları,
bürokratları, gazetecileri ve akademisyenleri; örtülü bir biçimde yoksullardan “dışlanmış (les
exclus)” şeklinde söz etmişlerdir. Rene Lenoir ise, “Les Exclus: Un Francais sur dix”
(Dışlanmışlar: On Fransız’dan Biri) adlı kitabında sosyal dışlanma kavramını yalnız var olan
ekonomik göstergelere bağlı olarak tanımlamamıştır (Silver, 1995:63). Toplumsal dengelerin
değiştiği yapıda sosyal kimliğini toplumun dışında bulan ya da bulmak zorunda bırakılan bireyi
de kapsayacak şekilde tanımlamayı genişletmiştir. Lenoir toplumun onda birini dışlanmış olarak
nitelendirmekte ve zihinsel-fiziksel özürlüler, suçlular, bakıma ihtiyacı olan yaşlılar, intihara
meyilliler, istismara uğramış çoçuklar, madde bağımlıları, yalnız ve sorunlu aileler, asosyal
olanlar, marjinallik taşıyanlar ve bu sınıflandırmaların ardında kalan “sosyal uyumsuzluk”
gösteren kişilerin sosyal olarak dışlanmış heterojen grupları oluşturduğuna yer vermiştir (Silver,
1995:67).
Tarihi süreçle birlikte sosyal devlet olgusunun gerilemesi sonucu sosyal dışlanma olgusu önemini
artıran bir boyutta öne çıkmıştır. Toplumdaki bir kesimin kazancının aynı miktarda diğer bir
kesimin kaybına eşitlendiği adeta sıfır toplamlı bir oyuna dönüşen dünya sistemi, sosyal
dışlanmışlığı bir problem olarak görmeye başlamış ve Fransa’dan sonra diğer Avrupa ülkeleri de
sosyal dışlanma problemi ile mücadele etme yönünde adımlar atmıştır.
Bu şekilde oluşum gösteren kavram oldukça karmaşık bir yapıya bürünmüş ve üzerinde fikir birliği
sağlayacak genel kabule dayanan bir tanımlama yapma imkanı bırakmamıştır. Bu bağlamda
ülkeden ülkeye farklı nitelendirmelerin olduğunu;
örneğin Fransa’da topluma uyum
sağlayamama, İngiltere’de gelirin adaletsiz olduğu kesimde yer alma, Amerika’da ise toplumdaki
sınıf yapısına erişememe, söyleyebiliriz. Dolayısıyla yeni, belirsiz ve çok boyutlu olan sosyal
dışlanma kavramı birçok şekilde tanımlanmıştır. Bazı bilim adamları standart bir yaşam için kabul
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edilebilir hakları içeren sosyal vatandaşlık haklarının, asgari düzenin yetersizliği olarak
adlandırmıştır. Bu yaklaşım sosyal dışlanma kavramını sosyal tabakalaşma yönünden yoksulluk
ve yoksunluk ile anlamdaş olduğunu göstermiştir (Silver, 1995).
Arjen De Haan, toplumla bütünleşememe olarak sosyal dışlanmayı ekonomik olarak ele
alanlardandır ve çok boyutlu olan bu kavramı iki boyuta indirgemiştir. İlk boyutu oluşturan kişinin
ekonomik, sosyal ve siyasal pekçok alandan mahrum kalması ile temel ihtiyaçlarını karşılayacak
güce sahip olmaması şeklinde tanımladığı yoksunluktur (De Haan, 2000:24). İkinci boyutu ise
toplumda normalitenin dışına çıkmış, bazı grupların toplumdaki diğer bazı grupları ötekileştirdiği
çarpık sosyal ilişkileri ele alarak tanımlamıştır.
Bir kısır döngü oluşumu gösteren sosyal dışlanma ve yoksulluk her ne kadar birbiri ile ilişkili
anılsa da literatürde aslında birbirinden ne kadar farklı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.
Bu farklılığı savunanlara göre yoksulluk bireyin bölüşüm sonucu yeterli payı alamadığını
dolayısıyla mevcut kaynakların yetersiz oluşunu ima ederken, sosyal dışlanma toplumsal uyum
sağlayamama sonucu sosyal ilişkilere katılımının yetersizliğini ima etmektedir (Room, 1999). Bu
paralelde sosyal dışlanma yoksulluk olgusuna göre daha geniş kapsamlı, nitel ve süreç olarak
dinamik özellik taşımaktadır. Özellikle 90’lı yıllar sonrası yaşanan sosyal eşitsizliklerin de sadece
yoksulluk kavramı ile örtüşmemesi bu çok boyutlu sosyal kırılma için yeni bir kavramsallaşmaya
gidilmesini öncelemiştir (De Haan, 2000:24). Bunun yanında kişi ekonomik olarak yoksulluk
sınırının altında olmasına rağmen, sürekli bir işe ve iyi bir yaşama da sahip olabilir. Dolayısıyla
dışlanmaya maruz kalmış her bireyin yoksul kişi olarak algılanması doğru değildir, bu durumun
tersi de geçerlidir (Atkinson, 1998:9).
Sosyal dışlanma kavramını ekonomik temel üzerine inşa edenlerle beraber kavram politik, kültürel
ve sosyal süreçlerle birlikte de incelenmektedir. Örneğin sosyal dışlanma kavramını Walker ve
Walker, toplumda yaşam bulan her bireyin politik, ekonomik, sivil ve sosyal haklara sahip olması
gerekirken bazı bireylerin bu haklara sahip olmaması şeklinde tanımlamaktadır (Walker ve
Walker, 1997:8).
Bunların dışında sosyal dışlanma kavramını kategorik olarak ele alanlarda vardır. Sosyal
dışlanmayı işgücü piyasası, vatandaşlık hakları, temel gereksinimler, sosyo-kültürel durum gibi
pek çok başlığı içererek geniş bir tanımlama yapan Amartya Sen, sosyal dışlanmayı aktif ve
pasif olmak üzere değerlendirmiştir (Sen, 1999:79). Aktif dışlanma kurumsal yapıların baskınlığı
sonucu ortaya çıkarken, pasif dışlanma sosyal sorunlara gönderme yapmakta ve sorunlar
karşısında tepkisiz kalma halinde ortaya çıkmaktadır. Sen ayrıca bir alandan dışlanmış olmanın
diğer bir alandan da dışlanmış olmayı getireceğini belirtir. Örneğin kişi işini kaybetmiş diğer bir
deyişle işgücü piyasasından dışlanmış ise sosyal çevresinden de zamanla kopacaktır (Sen,
2000:20).
Bir diğer kategorik ayrımı ise Giddens yaparak, toplumsal yapıyı alt ve üst tabaka olarak ikiye
bölmüştür ve ona göre bu tabakalaşma çağdaş toplumlarda kaçınılmaz bir şekilde görülür.
Giddens’ın nitelendirdiği alt tabaka, genel ekonomik ve sosyal yapı içerisinde toplumun kişilere
sunmak zorunda olduğu imkanlardan yararlanamayanlardır. Üst tabaka ise, mahrumiyet
yaşamayan ve kendilerini bile isteye toplum dışında tutanlardır. Giddens, bu iki kategorik ayrımı
tanımladıktan sonra üst tabaka üzerinde yoğunlaşır. Ona göre zengin fakir uçurumunda kendini
kendince şanslı gören zengin kesim kamusal hizmetlerden yararlanmamayı tercih etmektedir.
Hiyerarşinin en üstünde yer alan bu kesimin kendini farklılaştırmasının en belirgin örneği ise
yüksek duvarlarla çevrili yerlerde yaşamalarıdır ve bu durum Giddens tarafından “elitlerin isyanı”
yaklaşımı ile açıklanmaktadır.
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Bu noktada Robin Peace’ın tanımlamasına yer verilebilir. Zira Peace de belli grupların yapısal ya
da kişisel gerekçelerle içinde yaşadıkları toplumun kendilerine hitap etmediğini düşünerek dışarda
kalmayı tercih ettiklerine yer vermiştir (Peace, 200:8).
Silver sosyal dışlanma kavramının yeni, çağrışımsal, çok boyutlu olduğunu ve birçok şekilde
tanımlanabileceğini belirtmiştir (Silver, 1994:536). Sosyal dışlanma çeşitli tanımlamalara sahip
olduğu gibi siyasi, ideolojik ve toplumsal çerçevede farklı şekillerde de yorumlanmaktadır.
Örneğin, ABD’de dışlanmış gruplar için sınıfaltı tabiri kullanılmaktadır ve bu tabir ekonomik
anlamdan çok yasa dışı eylem, uyuşturucu kullanımı, evlilik dışı çoçuk gibi söylemlere karşılık
gelmektedir. Bu sebeple sosyal dışlanma kavramı çeşitli siyasi, sosyolojik ve ideolojik
tanımlamalarla üç paradigma halinde ortaya çıkmıştır. Hilary Silver tarafından tespit edilen bu
paradigmalar “dayanışma”,”uzmanlaşma” ve “tekelci” paradigma olarak farklı toplumsal yapıları
açıklamıştır (Silver, 1994:532).
- Dayanışma Paradigması
“Fransız Cumhuriyet Düşünce Geleneği”ni benimseyen yaklaşıma göre dışlanma, birey ve toplum
arasındaki sosyal bağların zayıflaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu paradigmaya göre
toplumsal düzen, toplumun bir parçası olan bireyler için olmazsa olmaz bir sistemdir. Bu açıdan
paradigmanın temel aldığı birey değil toplumsal bütünlüktür. Eğer kabul gören bu sistem
aksamadan devam ederse toplumsal bütünlük sağlanır; sekteye uğrar ise toplum içinde yaşam
bulan herkes dışlanmışlar grubu olarak potansiyel hedef haline gelecektir (Silver, 1995: 66). Bu
toplumsal düzen için dışlanma hem bir tehdit hem de sosyal uyumu pekiştirici bir özelliğe sahiptir
(Rawal, 2008:167). Dolayısıyla bireylere açık bir şekilde iletilen mesaj dışlanan tarafta olmamak
için sosyal ilişkileri güçlendirmektir.
Dayanışmacı paradigmanın düşünürleri, Roussau ve Durkheim’in sosyolojisinde, toplumsal
düzen birey ve toplumsal çıkarlara nazaran asıl gerekli olanın ahlaki ve normatif ilkeler olduğunu
esas almaktadır.
- Uzmanlaşma Paradigması
Uzmanlaşma paradigması sosyal dışlanmayı, liberal sistem uygulaması sonucu gerçekleşen
uzmanlaşmanın getirdiği bir sonuç olarak görmektedir. Silver uzmanlaşmanın toplumdaki mevcut
yapıyı değiştirdiğini iddia etmektedir (Silver, 1995:67).
Toplum her bireyin kendi çıkarı peşinde koştuğu, alternatifler arasında kendisi için en rasyonel
olacak seçimi yaptığı ve birbirlerine muhtaç olmaları ile karşılıklı alışverişi zorunlu kılan adeta
bir piyasa haline bürünmüştür. Dolayısıyla bu paradigma toplum yapısını ve bireylerin
davranışlarını öne çıkarmaktadır, serbest piyasa koşullarında rasyonelliği sağlayamamak ise birey
için dışlanma ile sonuçlanmaktadır (Silver, 1994:541).
Dışlanmanın önlenmesi için ise en önemli görev liberalizmin kabul gördüğü sınırlı alanda faaliyet
gösteren devlete düşmektedir (Silver, 1994:543).
- Tekelleşme Paradigması
“Sosyal Demokrat Avrupa Geleneği” ile oluşum gösteren bu paradigma, sosyal dışlanmanın grup
tekelciliği neticesinde ortaya çıktığını savunur. Weber’in öncülüğünde Marx ve Marshall’ın da
düşüncelerini temel alan bu paradigmada, toplumdaki hiyerarşi ve hiyerarşinin getirmiş olduğu
güç yapısı önemlidir. Sınıflar arasında beliren statü farklılaşmaları, tekelci grubun gücü dışlanma
için başlıca nedendir (Silver, 1995:68-69). Güçlü grubun içerisinde kendine yer bulanlar sahip
oldukları hiyerarşik düzeyi korumak istemekte ve bunun için dışarıda kalanların gruba dahil
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olmalarını engellemek için savaşmaktadırlar. Bu da grup içinde birlik ve bütünlüğü güçlendirir ve
bu grup için bir sosyal kapalılıktır.
Sosyal dışlanma kavramının tek bir tanımlamaya sahip olmaması sebebiyle Levitas üç farklı
yaklaşım içinde sosyal dışlanma kavramı için bir bütünlük sağlamayı amaçlamıştır. Levitas’ın tek
bir sonuca götüren yaklaşımları her ne kadar birbirinden farklılık arz etse de çoğu zaman bir arada
bulunabilen zıtlıkları açıklamak için kullanılmaktadır (Levitas, 1998).
- Bölüşüm Yaklaşımı
Bu yaklaşım sosyal dışlanmayı ekonomik manada yoksulluk üzerinden değerlendirir ve temel
neden olarak düşük gelir seviyesini görür. Dolayısıyla toplumdaki diğer kesimlere göre
dezavantajlı olan yoksul bireyler ve gruplar aynı zamanda sosyal olarak da dışlanmışlardır
(Levitas, 2000). Yoksulluk beraberinde dışlanmayı getirdiği için yoksulluğu azaltıcı politika eş
anlı olarak sosyal dışlanmayı da azaltacaktır.
- Sosyal Bütünleşme Yaklaşımı
1980’ler ile birlikte işsizliğin yükselmesi sosyal dışlanma kavramının Avrupa dışına yayılması
sonucunu doğurmuştur. Bu tarihten itibaren sosyal dışlanma kavramı daha geniş tanımlamalarla
anılmış, özellikle de istihdam açısından değerlendirilmiştir. Sosyal dışlanma emek piyasasına
katılamamanın doğrudan sonucu haline gelmiştir. En iyi mücadele yöntemi de bu bağlamda
bireylerin topluma entegrasyonunu sağlayacak iş imkanların yaratılması olmuştur ve bu hiç
beklenmedik bir anda işsizlik potansiyeline sahip gençler arasında önemli olmaktadır (Levitas,
2000).
- Sınıf-altı Yaklaşımı
Sınıf altı kavramı dışlanma kavramından farklılık göstermekte, daha çok toplum için tehlikeli
görülen sınıf şeklinde algılanmaktadır. Yaşa dışı eylemlerde bulunmak, kötü alışkanlıklara sahip
olma, aile yapısındaki bozukluluk gibi problemler bu tehlikeli sınıfı oluşturmaktadır (Levitas,
2000).
Sosyal dışlanma kavramının farklı bakış açılarınca tanımlanmış olması temel unsurlarının
açıklanmasını zorlaştırmaktadır. Genel bir fikir birliği sağlanması adına Atkinson bu noktada
sosyal dışlanmanın belli bir yer ve zamanda toplumlarca farklılık gösteren görelilik unsuru,
toplumsal oluşum sonucu ortaya çıkan grupların dışlanma üzerindeki rolüne ithafen sosyal ilişkiler
unsuru ve bireylerin geçmişten geleceğe her koşulda etkilenmelerini içeren dinamiklik unsuru
taşıdığını öne sürmüştür (Atkinson, 1998:14).
1.2.Finansal Okuryazarlık ve Finansal Dışlanma
İnsanoğlu varoluşundan ve evrimi ile devam eden süreçte hayatını idame edebilmek için hep bir
ekonomik karar almak zorunda kalmıştır. İhtiyaç hissedilen malların takası ile başlayan süreç, daha
sonra paranın kullanımı ile devam etmiştir. Günümüzde ise teknoloji ve iletişim sistemlerinin
gelişmesi tam anlamıyla ekonomik küreselleşmenin temelini oluşturmuştur. Birbiri yerine
geçebilen ekonomik küreselleşme ve finansal serbestleşme ile birlikte ülkeleri ayıran sınırlar
anlamını yitirmiştir. Bu gelişim bireyleri hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde birçok
finansal enstrümana ulaşır hale getirmiş ve bireylerin finansal durumlarını koruyabilmek adına
etkin bir yönetim becerisine sahip olmasını da gerektirmiştir. Çünkü bugünkü ekonomik
konjonktür de piyasalar arasında sınırların kalmamış olması, finansal araçların çokluğu ve bazen
de karmaşıklığı finansal karar alım sürecini etkileyebilmektedir. Dolayısıyla bireyler ne kadar
finansal bilgiye erişme olanağı bulursa, kendileri için o kadar rasyonel karar almış olacaktır.
Finansal okuryazarlık olarak nitelendirilen bu yetkinlik sadece bireyler için değil toplum için de
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önem arz etmektedir. Hayati derecede önemli bir beceriyi ifade eden finansal okuryazarlık,
finansal yönetimin kazanılmasının yanında finansal istikrar ve refah şeklinde de sonuçlarını
göstermektedir (Taylor ve Wagland, 2013:70).
Finansal okuryazarlık, bireyin sahip olduğu bilgi doğrultusunda bilinçli bir şekilde paranın
kullanımını, yönetimini sağlaması ve geleceği güvence altına almak adına yatırımlara
yönlendireceği finansal araçların seçiminde, karar aşamasında iktisadi açıdan rasyonellik taşıması
olarak tanımlanabilir.
Lusardi, temel finansal okuryazarlık ve gelişmiş finansal okuryazarlık olarak sınıflandırarak bir
tanımlama yapmıştır. Bu bağlamda güncel ekonomik değerlendirmeler başka bir deyişle faiz
oranlarını analiz etme, enflasyon olgusunu anlayabilme temel finansal okuryazarlık sınıfına
girerken; tahvil, hisse senedi, bono fiyatları ve hesaplamaları da gelişmiş finansal okuryazarlık
kapsamındadır (Lusardi, 2008).
Başka bir sınıflandırma ile tanımlama yapan ise Worthington’dur. Dar tanımı bireyin sahip olduğu
bütçeyi yönetebilmesi, temel ekonomik kararlar alabilmesi şeklinde iken geniş tanımı mevcut
göstergeler ışığında ekonomik değerlendirmeler yapma ve bireysel kararlar üzerindeki etkilerini
tahlil etme şeklindedir (Worthington, 2006:59).
Finansal piyasaların gelişmesi ve finansal ürünlerin çeşitlilik kazanması ile genelden özele doğru
ülkeler, toplumlar ve toplumun yapı taşı olan bireyler için karar alma ve olası risk durumunda
bertaraf edebilme açısından finansal okuryazarlığın önemi literatürdeki çalışmaları artırmıştır.
ABD’de üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalışmada, 1800 öğrenciye yöneltilen
tasarruf,yatırım, kredi gibi temel ekonomik faaliyetleri kapsayan soruların yalnızca %53’üne
doğru cevap verilmiştir. Bu oranın düşüklüğü öğrencilerin finans konularında asgari düzeyde
paralarını yönetebilecek bilgiye sahip olmadıklarını göstermiştir. Yapılan çalışmalarda finansal
bilgi eksikliğinin toplumun genelinde yaşandığı gerçeği de mevcuttur. Amerika’daki finansal
eğitim eksikliği günden güne finansal bilgisizliği tetiklemiştir. Bilgiye sahip olma bir maliyet
içerdiğinden insanların erişimi kısıtlanmıştır. Ancak bu durumda da bilgisizlik daha yüksek
maliyetler doğurmuştur. Bireyler gelecekleri için endişe duymuş ve bu bireyden topluma sirayet
ederek toplumsal bir sorun haline gelmiştir (Chen ve Volpe, 1998:122).
Yine ABD’de yapılan başka bir çalışmaya göre, üniversite öğrencileri cinsiyet bazında ayrıma tabi
tutulmuştur. Finansal okuryazarlık konusunda erkeklerin kadınlara göre daha fazla bilgi sahibi
olduğu ve yine erkeklerin finansal eğitim konusunda kadınlara göre daha çok öğrenme isteği
taşıdığı belirlenmiştir (Chen ve Volpe, 2002:289).
Lusardi’nin çalışması da cinsiyet bazında bir değerlendirme içermektedir. Araştırma sonucu
erkeklerin kadınlardan daha fazla bilgili olduğu şeklindedir. Literatürde “bütün yumurtaları aynı
sepete koymama” olarak ifade edilen risk çeşitlendirmesi bakımından da erkekler kadınlara oranla
daha fazla bilgilidir. Bu keskin farklılık kadınlar için finansal karar alma aşamasında zorluklar ile
karşılaşma bakımından önem arz etmektedir. Özellikle eşlerini kaybeden kadınlar finansal
kararlarını kendi bilgileri doğrultusunda almak zorunda kalacaklardır (Lusardi, 2008:8).
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nin yaptığı çalışmalar sonucunda görülen
sorunların en başında bireylerin finansal okuryazarlık düzeyinin düşük olduğu gelmektedir. Diğer
bir sorunun da bireylerin bilgisiz oldukları halde bunu kabul etmeyip kendilerini finansal
konularda bilgili görmeleridir. Bireylerin bu inanca sahip olmaları onları finansal konularda yanlış
kararlar almaya itmektedir. Dikkate değer bir diğer sorun ise bireylerin finansal bilgiye ulaşması
ve elde edilen bilgiyi anlayıp tam olarak özümsemesi noktasında görülmektedir (OECD, 2005:91).
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Yapılan bu çalışmalar finansal okuryazarlık düzeyinin geliştirilmesi için finansal eğitimin
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Finansal eğitim ile bireyin ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik
davranışta bulunması, bilgi kazanımları sayesinde finansal olanaklardan yararlanması, herhangi
bir risk durumunda karar verebilmesi ve sahip olduğu hak ve sorumlulukların farkında olması
amaçlanmaktadır. Bu şekilde daha çok bireyin finansal sisteme katılımı sağlanacaktır. Bireylerin
üstlenmiş olduğu gelişim içindeki risk ise onları her geçen gün daha çok bilgi edinmeye mahkum
hale getirecektir. Gerekli bilginin sağlanması ile bireyler finansal kurumlarla arasındaki bilgi
asimetrisini de azaltmış olurlar. Finansal bilgiye sahip olma önemini artırarak korumaktadır.
Çünkü herhangi bir yanlış tercih sonucunda bireyler sahip oldukları birikimleri kaybetme
durumunda kalacaklardır. Bireyin yanlış tercihinin faturası sadece kendisine değil topluma da mal
olacaktır (Reyes, 2006:82). Dolayısı ile toplumdaki bir kesim sahip olduğu varlıkları korumak için
kendini finansal okuryazarlık bakımından bilgi ile donatması zorunluluğu içine girerken, diğer bir
kesim ise finansal bilgi gerektirecek herhangi bir finansal ürüne yeterince ya da hiç bir şekilde
sahip olamamaktadır. Finansal ürünlere olan bu erişim yoksunluğu finansal dışlanma şeklinde
tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalar ile oluşum gösteren fikir birliği ise temel olarak bireyin
herhangi bir banka hesabına sahip olamamasıdır. Bunun yanında işlem maliyetlerinden ötürü
kredilere erişememek, bütçe kısıtından dolayı tasarrufta bulunamamak gibi ayrıştırılabilir.
Finansal dışlanma, bireylerin uygun ve satın alınabilir bir işlem hesabı, genel sigorta ve makul
miktarda kredi olarak finansal ürün ve hizmetlere erişimindeki eksikliği şeklinde var olmaktadır (
National Australia Bank, 2012:8).
Finansal dışlanma hanehalkının gelişimi üzerinde bir fren gibi hareket ederken; finansal
hizmetlere erişim ekonomik büyüme, yoksulluğun azaltılması ve sosyal içerme ile ilgili olarak
önemli bir rol oynadığı kabul edilmektedir. Ancak böyle bir erişimin ölçümü biraz sorunludur ve
bir dizi uzmanlık içerir. Finansal hizmetlere erişim bazen kredi veya bir banka hesabına erişim
olurken, ödemeler yapma, tasarruf ve yatırımda bulunma, risk yönetimi, kredi vermek ve kredi
almak, yaşlılık için mali hazırlık yapmak şeklinde tüketici davranışları ile daha tamamlayıcı olarak
tanımlanmaktadır (Hawkins, 2010:296).
2008 yılında Avrupa Komisyonu finansal dışlanmışlığı, insanların aidiyetlik taşıdığı toplum içinde
standart bir hayat sürmelerini sağlayacak finansal ürünleri serbest piyasa koşullarında elde etmede
ve kullanmada karşılaşacağı güçlükleri içeren bir süreç olarak almıştır (European Commission,
2008).
Finansal dışlanmışlığın bireysel manada birçok nedeni olabileceği gibi genel olarak işsizlik, gelir
düzeyinin düşüklüğü, evlilik akdinin son bulması, sabıkalı olma gibi nedenlerin daha fazla olduğu
görülmektedir (Kempson and Whyley, 1999). Maddi nedenlerin yanında dini inanışlar gibi manevi
nedenler de mevcuttur. Örneğin faize haram gözüyle bakıldığı toplumlarda finansal dışlanma
gönüllü bir şekilde oluşmaktadır (Kempson and Whyley, 1999). Diğer bir neden ise ödeme
düzenliliğinin olmaması sebebiyle borçların kötü yönetilmesi sonucu ortaya çıkan aşırı borçlanma
durumudur.
Finansal dışlanmışlık ile ilgili yapılan ilk çalışmalar finansal hizmetlere ve ürünlere coğrafi açıdan
erişememe olarak ele alınmıştır. Fakat günümüz şartlarının iyileşmesi, teknoloji ve iletişim
alanlarının gelişimi ile finansal dışlanmışlık farklı açılardan değerlendirilir olmuştur. Yapılan bir
çalışmaya göre gelişmiş ülkelerdeki yetişkin nüfusun %1-17 ‘lik kesimi herhangi bir banka
hesabına sahip değildir (Kempson,Atkinson,Pilley, 2004:2). Başka bir çalışmaya göre İngiltere’de
Müslüman halkın dini inanışlarına uygun olabilecek finansal ürünlere erişim imkanları kısıtlıdır.
Dolayısıyla dini inaçlarına uygun düşen herhangi bir finansal ürüne sahip olamadıkları için finans
boyutunda dışlanmışlardır. Bu çalışmanın ortaya çıkardığı önemli bir sonuç da bireylerin,
ihtiyaçlarını karşılayabileceğini düşündükleri finansal ürünü piyasada bulamamasıdır (Warsame,
2009).
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Avrupa’da daha önce yapılan çalışmalar finansal dışlanma ile düşük gelire sahip hanehalkı
arasında güçlü bir bağ olduğunu göstermiştir. Bu yüzden finansal dışlanma bir ücret kazanmayan
ve ödeme yapılmayan hanehalkı içindeki bireyler arasında oldukça yaygındır. Sonuç olarak
işsizler, yalnız aileler ve sakatlık nedeniyle çalışamayacak durumda olanlar ortalama bir dışlanma
düzeyinin üzerinde seyretmektedirler. Ayrıca yaş ve eğitim ile de bir bağ kurulmaktadır; en genç
ve en yaşlı olan bireylerin dışlanma olasılıklarının yüksek ve daha fazla eğitimli olan bireylerin
ise daha az olasılıkla dışlanabilme durumları ortaya koyulmuştur. Finansal dışlanma etnik
azınlıklar ve göçmenler arasında da çok yaygındır. 14 ülke için yapılan çalışmada araştırma
bulguları bu sonuca işaret etmiştir (European Commission, 2008).
1.3.Finansal Dışlanma ve Sosyal Dışlanma İlişkisi
Literatürde, finansal dışlanma ve sosyal dışlanma kavramları ve bileşenlerini tespite yönelik
çalışmalar mevcuttur. Ancak, finansal ve sosyal dışlanma kavramlarını birlikte ele alarak,
arasındaki ilişkileri inceleyen analiz sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışmalarda ortak genel bir
yargıya varmak güç olsa da, iki kavramın birbirleri ile ilişki halinde olduğu söylenebilir.
Finansal ve sosyal dışlanma ilişkisine yönelik kapsamlı çalışmalar olmamakla birlikte, özellikle
yoksulluk üzerine yoğunlaşan analizler, işsizler, yabancılar, azınlıklar gibi grupların geniş
kapsamlı ele alınması üzerine yoğunlaşmaktadır. Sözü edilen konulara ilişkin yükselen bireysel ve
toplumsal algı, yapılacak ampirik çalışmaların merkezinin, bu iki kavram üzerine olacağı işaretini
vermektedir.
Ampirik çalışmaların bir bölümü, finansal ve sosyal dışlanma arasında güçlü ilişki olduğu
sonucunu elde etmişlerdir. Finansal dışlanmışlığın en önemli göstergesi kabul edilen “bir banka
hesabına sahip olmayan” kişilerin, halihazırda sosyal anlamda dışlanmış, marjinal kişiler ya da
gruplar olduğu ortaya konulmuştur. Finansal anlamda dışlanmış olmanın, sosyal dışlanmanın
önemli bir destekleyicisi olduğu ve sosyal dışlanmaya önemli ölçüde katkıda bulunduğuna
değinilmektedir. Örneğin, İngiltere için yapılan analizden elde ettiği bulgulara göre, her iki kavram
birbirleri üzerinde etkileyici ve belirleyicidir. Finansal dışlanma sosyal dışlanmanın bir sonucu
olabildiği gibi, bir banka hesabına sahip olamamanın, bir işe girmede engel olabileceği şeklinde,
sosyal dışlanma finansal dışlanmanın bir belirleyicisi olabilir (European Commision, 2008;
Kempson ve Whyley, 1999).

2. Ampirik Analiz
2.1. Veri ve Araştırma Yöntemi
Çalışmanın örneklemine ilişkin veri seti, Marmara Bölgesi’nin Kocaeli, İstanbul, Sakarya illerinde
basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 1160 kişinin anket sorularına verdikleri cevaplar
üzerinden derlenmiştir. Ankette, finansal dışlanma ve sosyal dışlanma kavramlarını ölçmeye
yönelik sorular yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda, ankete iştirak eden katılımcılara yönelik
demografik bilgiler yer almaktadır.
Tablo 1:Demografik Özellikler
Cinsiyet
Diğer
Erkek
Kadın
Toplam
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Frekans
1
611
548
1160

Yüzde(%)
0,09
52,67
47,24
100

Kümülatif
0,09
52,76
100
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Yaş
60-üzeri
False
40-60 yaş arası
20-40 yaş arası
20-altı
Toplam
Eğitim
Lise
Okur-yazar değil
Orta/ilköğretim
Üniversite
İlkokul
Toplam
Gelir
5000 TL- üzeri
1000 TL- 1500 TL
2500 TL- 3500 TL
3500 TL- 5000 TL
Aylık gelirim yok
Toplam
Medeni Durum
Bekar
Boşanmış
Eşi vefat etmiş
Eşinden ayrı yaşıyor
Evli
Toplam
İş
Emekli
Esnaf
Ev hanımı
Memur
Öğrenci
İş buldukça çalışıyor
İşçi
İşsiz
Toplam

Frekans
33
11
287
755
74
1160
Frekans
266
10
96
687
101
1160
Frekans
58
312
274
100
367
1111
Frekans
599
43
41
8
469
1160
Frekans
83
95
126
131
427
31
228
39
1160

Yüzde(%)
2,84
0,95
24,74
65,09
6,38
100
Yüzde(%)
22,93
0,86
828
59,22
8,71
100
Yüzde(%)
5,22
28,08
24,66
9
33,03
100
Yüzde(%)
51,64
3,71
3,53
0,69
40,43
100
Yüzde(%)
7,16
8,19
10,86
11,29
36,81
2,67
19,66
3,36
100

Kümülatif
2,84
3,79
28,53
93,62
100
Kümülatif
22,93
23,79
32,07
91,29
100
Kümülatif
5,22
33,3
57,97
66,97
100
Kümülatif
51,64
55,34
58,88
59,57
100
Kümülatif
7,16
15,34
26,21
37,5
74,31
76,98
96,64
100

Tabloda yer alan bilgiler, pay grafiği şeklinde verilmektedir.
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Grafik 1: Demografik Özelliklere İlişkin Pay Grafiği Görünümü.
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Ankete katılanların cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde; büyük çoğunluğunun erkek (%52,67)
katılımcılardan oluştuğu görülmektedir. Cevaplayıcıların (%51,64)’ünü bekar, (%40,43)’ünü evli
katılımcılar oluşturmaktadır. Katılımın geri kalanını ise boşanmış (%3,71) ve eşi vefat etmiş
(%3,53) olan katılımcılar oluşturmaktadır.
Araştırma sonucunda ankete katılan cevaplayıcıların %65,09’nu 20-40, %24,74’ü 40-60 ,%6,38’i
20 yaş ve altı ve %2,84’si 60 yaş ve üzeri yaş aralığında bulunmaktadır.
Ankete katılan cevaplayıcıların eğitim ile ilgili bulgularına bakılacak olursak; cevaplayıcıların
%0,86’lık kısmı bugüne kadar hiç okula gitmemiş okuma yazma bilmeyen gruptur. Dolayısıyla bu
kişiler için anket soruları sadeleştirilerek kendilerine yöneltilmiştir. Ankete cevap veren 687 kişi
(%59,22) ise üniversite mezunu olup, yapmış olduğumuz 1160 gözlemli çalışmamız için tüm
cevaplayıcılar arasında en yüksek orana sahiptir. Cevaplayıcıların %22,93’ü lise mezunu , %8,28’i
orta/ilköğretim ve son olarak %8,71’i ilkokul mezunudur.
Anket katılan cevaplayıcıları meslek bazında değerlendirirsek; örneklememizin daha çok %36,81
ile öğrencilerden oluştuğunu, daha sonra yoğunluk sırasına göre %19,86 ile işçilerin, %11,29’unun
memur , %10,86’sının ev hanımı, %8,19’luk kısmı kendi işine sahip olanlar, %7,16’sının emekli
ve %3,36’lık kısmını işsizler olduğu şeklinde takip edilmektedir.
Son olarak demografik özelliklerin yanında gelir düzeyine yer verdiğimizde; 5’li likert ölçümüze
göre en yüksek yüzdeliğe %33,03 oranında aylık geliri olmayan grup sahiptir. Ortalamanın ise
daha çok 1000-1500 TL (%28,08) ve 2500-3500 TL (%24,66) gelir aralığında olduğu
gözükmektedir. Toplumun içerisinde azınlık kısım olarak nitelendireceğimiz grup ise %5,22 ile
5000 TL ve üzerinde gelire sahip kesimdir.
Analizde bazı değişken grupları arasındaki kontenjans tablolarına yer verilmiştir. Sonuçlar,
aşağıda yer alan tablolardan izlenebilir.
Topluma karşı aidiyet duygusunun cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya koymak üzere
aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Topluma ait hissetme noktasında olumlu cevap verenlerin
(oldukça fazla katılıyorum,tamamen katılıyorum) yüzdeleri cinsiyet bakımından
değerlendirildiğinde, kadın ve erkekler arasında belirgin bir farklılık gözlenmemektedir. Topluma
ait hisssetmeme konusunda ise, kadınlar (hiç katılmıyorum, kısmen katılıyorum) erkeklere nazaran
biraz daha fazla bir yüzdeye sahiptir.
Tablo 2: Topluma Aidiyet ve Cinsiyet Arasındaki Kontenjans Tablosu

Tablo 3’deki bulgular değerlendirildiğinde, 60 ve üzeri yaşa sahip grubun büyük bir oranının
(yaklaşık %75) risk almak istemediğini , risk alma konusunda en cesaretli grubun ise 20-40 ve 20
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ve altı yaş aralıkları olduğunu söyleyebiliriz. O halde risk alma konusunda yaşa göre belirgin bir
farklılaşma söz konusudur.
Tablo 3: Yaş ve Risk Alma Arasındaki Kontenjans Tablosu

Tablo 4’de, risk alma ve eğitim birarada gözlenmektedir. Okur-yazar olmayanların tamamı,
ilkokul ve orta öğretim mezunlarının da büyük bir çoğunluğu (yaklaşık %60) risk altında olmak
istememektedirler. Risk alma eğilimi en fazla grubun ise üniversite mezunlarından daha yüksek
bir yüzdeyle lise mezunlarının olduğu gözlenmektedir.
Tablo 4: Risk Alma ve Eğitim Arasındaki Kontenjans Tablosu

Risk alma ve gelir arasındaki çapraz tablo gözlendiğinde, 5000 TL ve üzeri gelire sahip olanların,
risk alma noktasında en cesaretli grup olduğu söylenebilir. Risk almayı tercih etmeyen kişiler ise
yaklaşık %46’lık oranla aylık gelire sahip olmayanlardır. Bu sonucun ortaya çıkması oldukça
doğaldır.
Tablo 5: Risk Alma ve Gelir Arasındaki Kontenjans Tablosu

Tablo 6’da yer alan veriler, topluma ait hissetmeyenlerin en fazla oranla (%70) okur-yazar
olmayan grupta olduğu söylenebilir ve birbirleri ile eşit olarak (%50) dağıldıkları gözlenmektedir.
Aidiyet duygusunun eğitim seviyesiyle birlikte arttığı, en yüksek oranla (yaklaşık %65) lise
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mezunlarında gerçekleştiği, üniversite mezunlarında ise diğer gruplardan fazla olmakla birlikte,
lise grubuna nazaran daha düşük olduğu ifade edilebilir.
Tablo 6: Topluma Aidiyet ve Eğitim Arasındaki Kontenjans Tablosu

Gelir ile topluma aidiyet duygusu incelendiğinde, gelir düzeyinin artmasıyla birlikte aidiyet
hissiyatının da arttığı gözlenmektedir. Ancak, aylık gelire sahip olmayanların yarısından fazlasının
(yaklaşık %55) topluma kendilerini ait hissetmektedirler. Bu sonuç, örneklemin bir bölümünü bir
aylık gelire sahip olmayan öğrencilerin oluşturduğu düşünüldüğünde beklenebilir.
Tablo 7: Topluma Aidiyet ve Gelir Arasındaki Kontenjans Tablosu

Analizde kullanılan yöntem olan Çoklu Uyum Analizi, yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir.
Yöntem, iki veya fazla sayıdaki kategorik değişkenlere yönelik ilişkilerin daha az boyutlu bir
uzayda, ayrıntılı bir biçimde analizine ve çapraz ilişkilerin harita adı verilen grafikler yardımıyla
açıklanmasına imkan vermektedir. Temel Bileşenler Analizi ile Uyum Analizi benzerlik
göstermekle birlikte, ilki, varyansların ayrıştırılmasına, ikincisi ise pearson ki-kare değerleri ya
da Öklid uzaklıklarını kullanarak genel inertia(değişkenlik, farklılaşma) değerinin unsurlarına
göre parçalanmasına ve değişkenler arasındaki ilişkinin yorumlanmasına odaklanmaktadır. Her bir
kategorinin oranlanmış ki-kare değeri olan inertia,
Inertia=χ$"# /&&χ$"#

(1)

şeklinde elde edilir.
Öncelikle kategorileri daha az boyuta indirgemek için, toplam inertayı en yüksek oranda belirleyen
eksenler belirlenir. Böylece alt kategoriler üzerinden, her bir kategorinin önce marjinal gözlenme
frekansları yani profilleri ardından olasılıkları (mass) elde edilir.
Uyum Analizi, bir nevi çok sayıda kategori içeren değişkenler arasındaki ilişkilerin
incelenmesinde yetersiz kalan ki-kare istatistiğinin tekrar yorumlanma biçimidir. Bu haliyle,
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ve altı yaş aralıkları olduğunu söyleyebiliriz. O halde risk alma konusunda yaşa göre belirgin bir
farklılaşma söz konusudur.
Tablo 3: Yaş ve Risk Alma Arasındaki Kontenjans Tablosu

Tablo 4’de, risk alma ve eğitim birarada gözlenmektedir. Okur-yazar olmayanların tamamı,
ilkokul ve orta öğretim mezunlarının da büyük bir çoğunluğu (yaklaşık %60) risk altında olmak
istememektedirler. Risk alma eğilimi en fazla grubun ise üniversite mezunlarından daha yüksek
bir yüzdeyle lise mezunlarının olduğu gözlenmektedir.
Tablo 4: Risk Alma ve Eğitim Arasındaki Kontenjans Tablosu

Risk alma ve gelir arasındaki çapraz tablo gözlendiğinde, 5000 TL ve üzeri gelire sahip olanların,
risk alma noktasında en cesaretli grup olduğu söylenebilir. Risk almayı tercih etmeyen kişiler ise
yaklaşık %46’lık oranla aylık gelire sahip olmayanlardır. Bu sonucun ortaya çıkması oldukça
doğaldır.
Tablo 5: Risk Alma ve Gelir Arasındaki Kontenjans Tablosu

Tablo 6’da yer alan veriler, topluma ait hissetmeyenlerin en fazla oranla (%70) okur-yazar
olmayan grupta olduğu söylenebilir ve birbirleri ile eşit olarak (%50) dağıldıkları gözlenmektedir.
Aidiyet duygusunun eğitim seviyesiyle birlikte arttığı, en yüksek oranla (yaklaşık %65) lise
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Şekil 1:Sosyal Dışlanma

Şekil 2’den izleneceği üzere, gelirin 3500-5000 ve 5000 ve üzeri olması, açlık sınırının üzerinde
gelire sahip olma ve risk alma birinci faktörü ve dolayısıyla finansal anlamda dışlanma yaşamayan
grupları temsil etmektedir. İkinci faktör ise birincinin aksine, eşi vefat etmiş, 60 yaş sonrası,
emekli, okur-yazar olmayan, belirli bir aylık geliri olmayan,kişilerin biraraya toplandığı bir
durumu temsil etmektedir. Dolayısıyla finansal dışlanma olgusunu temsil etme anlamında ikinci
faktör,gelir düzeyi düşük, eğitim düzeyi yeterli olmayan, yaş bakımından genç olmayan grupları
temsil etmektedir.
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Şekil 2:Finansal Dışlanma

Şekil 3’de hem sosyal dışlanma hem de finansal dışlanmaya yönelik grafiksel görünüm yer
almaktadır. Birinci faktör, bekar, 20 yaş altı, öğrenci olanlar ile, 20-40 yaş arası ve üniversite
mezunu olanlar arasında ilişkiye işaret etmektedir. Geliri 3500-5000 TL arasında olanlar,
memurlar ve risk alabilenler arasında önemli ilişkiler gözlenmektedir. Bu haliyle, birinci faktör
risk alabilen, ortalama gelir düzeyi yüksek olan ve yaşı genç olan finansal anlamda dışlanmamış
grubu temsil etmektedir.
İkinci faktör ise, aylık geliri olmayan, okur-yazar olmayan, para algısı zayıf insanları biraraya
getirmektedir. Diğer tarafta altmış yaş sonrası, eşi vefat etmiş , emekli, ilkokul mezunu olma
durumlarının birarada gözlendiği tespit edilmektedir.
Grafiklerin de ifade ettiği gibi, finansal anlamda dışlanmış kişiler aynı zamanda sosyal bakımdan
da dışlanmış konumdadırlar. Diğer taraftan finansal açıdan güçlü ve aktif, risk alabilen, nispeten
genç olanlar, sosyal açıdan da dışlanma problemi yaşamamaktadır.
Eşi vefat etmiş, 60 yaş sonrası, emekli, okur-yazar olmayan, belirli bir aylık geliri olmayan
kişilerin hem finansal hem de sosyal anlamda dışlanmış gruplar olduğu söylenebilir. O halde gelir
seviyesi, eğitim düzeyi, yaş, emeklilik ve eşin vefat etmesi, finansal ve sosyal dışlanmışlığı
tanımlamada en öne çıkan faktörlerdir.
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Şekil 3: Finansal ve Sosyal Dışlanma

SONUÇ
Sosyal dışlanma ve finansal dışlanma kavramları 1960’lı yıllarda, Avrupa’da ve öncelikle marjinal
grupları tanımlamada kullanılmıştır. Sonraki dönemlerde ekonomik ve toplumsal dönüşümlerle
birlikte, evsiz, işsiz, boşanmış, yaşlı, aylık geliri olmayan, engelli, düzenli bir aile ortamına sahip
olmayan, ekonomik veya sosyal ortamından hoşnutsuz olan vb. insanları içine alarak kapsamı
oldukça genişlemiş ve tüm dünyada sözü edilir olmuştur.
Esasen bu iki kavramın, birbirlerinden uzak izdüşümlere sahip olmadığı ve hatta iç içe geçmiş
olduklarından söz edilebilir. Sosyal dışlanmayı yaşayan kişiler, aslında ya finansal dışlanma
olgusunu yaşadıkları için sosyal anlamda da dışlanmıştır, ya da sosyal dışlanmış oldukları için aynı
zamanda finansal dışlanmış olarak kabul edilmektedirler.
Sosyal ve finansal dışlanmaya yönelik çalışmalar oldukça fazladır. Özellikle sosyal dışlanma
başlangıçta yoksulluk ile birlikte değerlendirildiği için, analizlerin büyük bölümü bu kapsamda ele
alınmıştır. Finansal dışlanma başlığı altında yapılan analiz sayısı da fazladır. Çalışmalardan elde
edilen bulgular, elbette ülkeye, döneme ve yönteme göre farklılık arz etmektedir.
Esasen toplumsal yaşamda bu iki olgu ve aralarındaki ilişkiyi inceleme anlamında bir ilgi mevcut
olmakla birlikte, literatürde finansal dışlanma ile sosyal dışlanma arasındaki ilişkiyi ele alan
kapsamlı analizlerin sayısı oldukça sınırlıdır. Elde edilen bulgular ise iki kavram arasındaki
ilişkilerin yönünün ve kapsamının ülkelere göre farklılık arz edebileceğine işaret etmektedir.
Çalışmamızda, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya illerinde yapılan anket çalışması ile, finansal ve
sosyal dışlanma kavramlarının ortak bileşenleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sözü edilen illerin
seçilme sebebi, özellikle İstanbul ve Kocaeli’nin oldukça fazla göç alan iller olması ve bu anlamda
Türkiye genelini temsil etme kabiliyetlerinin yüksek olmasıdır.
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Elde edilen bulgular, bekar, 20 yaşından küçük, öğrenci olanlar ile, 20-40 yaş arası ve üniversite
mezunu olanlar arasında ilişkiye işaret etmektedir. Geliri 3500-5000 TL arasında olanlar,
memurlar ve risk alabilenler arasında önemli ilişkiler gözlenmektedir. Bu haliyle, risk alabilen,
ortalama gelir düzeyi yüksek olan ve yaşı genç olan finansal anlamda dışlanmamış olanlar aynı
zamanda sosyal olarak da dışlanmamış olarak gözlenmektedir. Diğer tarafta ise, aylık geliri
olmayan, okur-yazar olmayan, para algısı zayıf insanlar birarada yer almaktadır. Aynı zamanda
altmış yaşından büyük, eşi vefat etmiş , emekli, ilkokul mezunu olma durumlarının da birarada
gözlendiği dikkate alınırsa, sosyal anlamda dışlanmış kişilerin, finansal anlamda da dışlanma ile
karşı karşıya olduğu söylenebilir. Finansal anlamda dışlanmış kişiler aynı zamanda sosyal
bakımdan da dışlanmış konumdadırlar. Diğer taraftan finansal açıdan güçlü ve aktif, risk alabilen,
nispeten genç olanlar, sosyal açıdan da dışlanma problemi yaşamamaktadır.
İki kavram birbirleri ile oldukça ilişkili, içiçe geçmiş, karşılıklı birbirlerini besleyen olgulardır.
Türkiye’de iki kavramın ilişkisine odaklanan ampirik çalışma sayısının oldukça sınırlı olduğu
gerçeği, bu alanda yapılacak çalışma sayısının artması,ilişkinin boyutu ve bu sorunlara yönelik
çözüm önerilerinin daha geniş bir perspektifte ela alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Finansal ve sosyal anlamda dışlanmış kişi ya da grupların, toplumun oldukça geniş bir kesimini
oluşturduğu ortadadır. Bu alanda yapılacak ampirik çalışmaların sayısının artması ve politika
önerilerinin geliştirilerek ilgili kurumlarla paylaşılması, soruna çözüm anlamında faydalı olacaktır.
.
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Extended Summary
The social and financial exclusion are very important concept all over the world. Social exclusion
which occurs in 1970s in Europe is much more recent concept than poverty. At first, it is used to
define some marginal groups such as homeless, unemployment, addicted to drugs, single parent
family exc. With increase of unemployment and poverty, social exclusion has been very important
for most of people.
Financial exclusion is the other charasteristic concept. It can be define as lack of ability to debt
management, not having any bank account, lack of education, inability to sense of money and risk.
With this defining it can be seen as an economic term , but at the same time it can be investigated
as social and cultural concept.
In the literature, there is a number of study about financial exclusion and social exclusion. In these
study, financial and social exclusion has been surveyed seperately and mainly indicators have been
detected. But, there is a lack of study which focuses on link between social and financial exclusion.
There are few analysis related to links between them.
Our aim is to figure out links between social and financial exclusion. In order to investigate it,
Multiply Correspondence Analysis (MCA) is used. MCA takes multiple categorical variables. At
the end of this analysis, we can reach to some figures which are to identify associations between
levels of those variables.
In our study, a total of 1160 survey respondents is evaluated with MCA in R programming in
Marmara Region. Of the 1160 respondents, 52% were man, 41% were married, 4% were divorced,
36% were students. According to our results, financial exclusion and social exclusion are very
related to each other.
The groups which have high wage, younger people are not founded as social and financial
excluded. On the other hand, the people who are illiterate, not having any certain income, retired,
upper age 60, inability of sense of money are evaluated as either social excluded or financial
excluded. Moreover, the respondents who have power financial position, ability of risk taking,
younger have not any problem in terms of social and financial exclusion.
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Özet

Bu çalışma 2008 Küresel Finansal Krizi sonrası dünya ekonomisinin finansal yapısındaki
değişimi ve finans sisteminin istikrarı adına ortaya konulan çabaların bir değerlendirmesini
amaçlamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; küresel finans sisteminin yeniden inşaası adına;
uluslararası finansal kuruluşların yeniden yapılandırılması, finansal sistemde güven ve istikrarın sağlanması için şeffaflık ve hesap verebilirlik, regülasyon ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi konularında reform kararlarının alındığı tespit edilmiştir. Ayrıca küresel krizle
birlikte ortaya çıkan finansal riskler Basel II’nin sorgulanmasına neden olmuş ve bankacılık
ve finans sisteminin daha dirençli olmasını sağlamak için sermayenin yeniden tanımlanması,
bankaların sermaye ve likidite oranlarına yeni standartlar getirilmesini içeren Basel III düzenlemelerine gidilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Kriz, G20, Basel III

2008 FINANCIAL CRISIS AND FOLLOWING RECONSTRUCTING OF GLOBAL
FINANCIAL
Abstract
This study aims to evaluate the intensive efforts revealing on behalf of stability of financial
system and the alteration of the structural global financial economy after the global financial
Crisis in 2008. According to the results of the study, on behalf of the rebuilding of the global
financial system, reconstructing the international financial institutions, transparency and accountability to provide reliability and stability in financial system, and decision making on
reinforcing regulation and international collaboration have been found. In addition, financial
risks appearing together with the global crisis have caused to be questioned and in order to
help banking and financial system feel strong; the capital has been redefined to bring new
standards for banks’ capital and rate of liquidity regarding the arrangements in Basel III.
Keywords: Financial Crisis, G20, Basel III
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1.GİRİŞ
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (FED)’nın 2001 yılından itibaren uygulamış olduğu düşük faiz oranları nedeni ile konut talebinde bir artış gerçekleşmiştir. Aşırı risk
iştahıyla kişilerin kredi geçmişine bakılmadan verilen konut kredileri, finansal aracılar
tarafından menkul kıymetleştirilerek satılmaya başlanmış ve karmaşık nitelikleri olan türev
ürünler piyasasında yapılan yüksek hacimli işlemler süreci, 2008 yılında yaşanan Küresel
Finans Krizi ile sonuçlanmıştır. 2008 Küresel Finans Krizi’nin yaşanmasının ardından, finansal sistemi istikrara kavuşturmak için uluslararası makro politika koordinasyonu oluşturulmuştur. Bu bağlamda, 2008 Finansal Krizi’ne neden olan konuları görüşmek ve küresel
ölçekli problemlere çözüm üretmek amacıyla yapılan 2008 ve 2009 Group of 20 (G20) zirveleri büyük önem taşımaktadır. G20 platformu, 2008 ve 2009 G20 zirveleri sonrasında gelecekteki krizlerden kaçınmak için finansal piyasalar ve düzenleyici rejimleri güçlendirecek
reformlar yapılması konusunda uzlaşmaya varmıştır. En başta piyasa istikrarsızlığına karşı
savunmayı yapacak uluslararası finansal kuruluşlar yeniden yapılandırılmış, finansal sistemde
kaybolan güven ve istikrarın tekrar sağlanması için şeffaflık ve hesap verebilirlik, regülasyon
ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve finansal piyasalarda bütünleşmeyi teşvik etmek
gibi reform kararları alınmıştır. Küresel krizle birlikte ortaya çıkan finansal riskler Basel
II’nin sorgulanmasına neden olmuş ve bankacılık ve finans sisteminin daha dirençli olmasını
sağlamak için Basel III düzenlemeleri getirilmiştir. Basel III düzenlemeleri ile sermaye tanımı
değişmiş, bankaların sermaye ve likidite oranlarına yeni standartlar getirilmiştir. Basel III
kapsamında sermaye tamponu kavramı gelmiş, iki adet likidite rasyosu ve kaldıraç rasyosu
ilave edilmiştir.
Bu çalışma 2008 Küresel Finansal Krizi sonrası dünya ekonomisinin finansal yapısındaki
değişimi ve finans sisteminin istikrarı adına ortaya konulan çabaların bir değerlendirmesini
amaçlamaktadır. Bu bağlamda ilk önce 2008 Küresel Finans Krizi’nin bir değerlendirilmesi
yapılacaktır. İkinci olarak kriz sonrası uygulanan politikalara yer verilecek ve son olarak sonuç ve değerlendirme kısmı yer alacaktır.
2. 2008 KÜRESEL KRİZİ
Küresel Kriz’in temeli 2001 yılında patlayan teknoloji balonuna uzanmaktadır. Teknoloji balonunun patlaması ile çok sayıda teknoloji şirketi iflas etmiş ve bu şirketlere yatırım yapanlar
da zarara uğramışlardır. ABD Merkez Bankası krizin etkilerini onarabilmek ve düşen talebi
yükseltmek için faiz oranlarında 2001 yılından itibaren %1’in altına düşen düzeylerde indirime gitmiştir. Amerika’nın yanı sıra Avrupa’da da teknoloji balonunun patlaması ile merkez
bankaları fiyat deflasyonu endişesi ile 2001 yılından itibaren 5 yıl süre ile faiz oranlarını düşürmüşlerdir (Tokucu, 2010). Merkez bankaları tarafından uygulanan düşük faiz oranları nedeni ile konut talebinde daha önce görülmemiş bir artış gerçekleşmiştir. Konut talebinde gerçekleşen bu artış, konut fiyatlarında bir şişkinliğe ya da daha genel bir ifade ile varlık fiyatlarında bir balona, bu politikada eşik altı konut krizine neden olmuştur (Caşkurlu ve Dağlaroğlu, 2010).
2008 Küresel Krizi’nin nedenleri hakkında çok sayıda çalışma ve görüş bulunmaktadır. Konut
talebinde gerçekleşen artış ile başlayan ve 2008 küresel krizi ile sonuçlanan uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin nedeni olarak G-20 Finansal Piyasalar ve Dünya Ekonomisi
Konferansı Deklarasyonunda şunlar belirtilmiştir (Ataman-Erdönmez, 2009):
1. Yüksek güçlü büyümenin olduğu, sermaye akımlarının arttığı ve finansal istikrarın
sürdüğü bir ortamda risklerin yeterince değerlendirilmeden daha fazla getiri elde et2
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mek isteyen ve bu nedenle tüketiciler hakkında gerekli incelemeleri yapmayan piyasa
katılımcılarının olumsuz davranışları,
2. Aynı zamanda zayıf sermaye standartları, sağlam olmayan risk yönetim uygulamaları,
karmaşık ve şeffaf olmayan finansal ürünlerin artmaya başlaması ve sonucunda aşırı
kaldıraç oranlarının sistemde kırılganlıklara yol açması,
3. Bazı gelişmiş ülkelerdeki politika yapıcıların, düzenleyicilerin ve denetim otoritelerinin finansal piyasalarda oluşan riskleri yeterli derecede görememesi ve değerlendirememesi sonucunda, finansal yeniliklere uyum sağlanamaması veya iç düzenleme faaliyetlerinin sonuçlarını göz ardı etmesi.
Kuttner (2008)’ a göre ise 2008 Küresel Finans Krizi’ne yol açan 7 ölümcül hata vardır. Bunlar; konut kredilerinin bir kumarhane haline gelmesine izin verilmesi, regüle edilmemiş bazı
derecelendirme kuruluşlarının bono değerlendirmesi yapmasına izin verilmesi, eşik altı kredilerin değerlendirilmesinde başarısızlık, aşırı kaldıraç işlemlerini durdurmada başarısızlık, çıkar çatışmalarını kontrol etmede başarısızlık, Hedge fonları ve özel sermayeyi regüle etmede
başarısızlık ve GlassStegal Yasası’nı1 yürürlükten kaldırmak.
2008 Kasım ayında London School of Economics’i ziyareti sırasında Kraliçe tarafından sorulan “Küresel Finansal Krizi’ni neden kimse fark edemedi” sorusu çerçevesinde Küresel Finansal Krizini tartışmak için 17 Haziran 2009 tarihinde İngiltere Akademisi’nde akademisyenler, ekonomi gazetecileri, politikacılar ve kamu çalışanlarından önde gelen bir grup katılımcı bir araya gelmiştir. Konu, British Academy ‘Global Financial Crisis’ Forum adı altında
tartışıldıktan sonra özetlenerek 22 Temmuz tarihinde Buckingham Sarayı’na bir mektup gönderilmiştir. Mektupta, finansal piyasalar ve küresel ekonomideki dengesizlikler hakkında çok
fazla uyarı olduğu, krizin öngörüldüğü fakat buradaki başarısızlığın krizin zamanlaması, boyutu ve şiddetini öngörememekten kaynaklandığı belirtilmiştir (British Academy Review,
2009).
2008 Finans Krizinin temelini; faizlerin düşük olduğu dönemlerde artan risk iştahıyla kişilerin
kredi geçmişine bakılmadan verilen subprime mortgage kredilerinin oluşturduğu literatürde
genel kabul görmektedir. Konut kredilerini veren finansal aracılar bu kredileri vadesine kadar
elinde tutmak yerine menkul kıymetleştirip satmaya başlamışlardır (Caşkurlu ve Dağlaroğlu,
2010). Menkul kıymetleştirme sürecinde üretilen Collateralized Debt Obligations2 (CDO) gibi
karmaşık yapıdaki yatırım araçları daha yüksek kâr elde etmek isteyen yatırımcılar için yeni
birer alternatif haline gelmiş ve serbest fonlar gibi yüksek kaldıraçla işlem yapan fonlar yüksek kar elde etme isteğiyle bu tür kredi ürünlerine büyük ilgi göstermişlerdir. Türev ürün kullanımının artmasının en temel sebebi yatırımcıların risk iştahının artmasıdır. Artan risk iştahına bağlı olarak,başta kredi türevleri olmak üzere, birçok yapılandırılmış ürün çıkarılmıştır. Bu
ürünler, sunulan kaldıraç imkânı nedeniyle yüksek kârlar elde etme imkânı sunmaktadır (Demir ve diğerleri, 2008).
Derecelendirme kuruluşları, subprime mortgage kredilerine dayalı tahvillerin % 96’sına A
grubu derece vererek sorunlu bir temeli olan sistem kurulmasına neden olmuşlardır. Subprime
kredi tahvillerine bu kadar yüksek not verilmesi nedeniyle CDO sözleşmeleri aşırı yüksek
getiri marjlarıyla oluşturulmuştur. CDO sisteminin geniş aralıkta ve gereğinden fazla yüksek
notlarla derecelendirilmesi, aşırı teminatlandırmanın yapılması, mortgage piyasasında çıkan
1Glass

Stegal Yasası: 1933 yılı Haziran ayının ortalarında Ferdinand Pecora yönetiminde 1929 Büyük Buhranının sebeplerini araştırmak için
toplanan Banka ve Para Komitesi tarafından çıkarılan bankacılık yasasıdır. Bu yasa ile Amerika Finansal Sistemi kamu güveni yeniden düzenlendi. Buna göre bankalar mevduat toplayan ve kredi veren ticari bankalar ve menkul kıymet işlemlerini yöneten yatırım bankaları olma
arasında tercih yapmaya zorlandı (Crawford, 2011).
2
Collateralized Debt Obligations (Teminatlı Borç Yükümlülükleri), borçlar, yüksek getirili tahviller, mortgage kredileri, yapılandırılmış menkul
kıymetler, türev araçlar gibi araçlardan oluşan bir portföye dayanılarak farklı risk derecelerini içeren yatırım dilimlerinde ihraç edilen varlığa
dayalı menkul kıymetlerdir. CDO’lar varlığa dayalı menkul kıymetlerin genişletilmiş bir türüdür (Yanpar, 2007).
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kriz sonrasında büyük finansal kuruluşların bilançolarından yüksek oranlarda varlık silmelerine yol açmıştır. Derecelendirme kuruluşlarının özellikle mortgage piyasalarında ortaya çıkan
kriz sonrası hızlı bir şekilde not düşürmeleri sonucu CDO kapsamında yapılması gereken
ödemelerin yüklü miktarlarda olması piyasada likidite krizini artırmıştır (Demir ve diğerleri,
2008).
Tüm bu menkul kıymetleştirme sürecinde “gölge bankacılık” da denilen türev piyasaların
denetlenmemesi sonucunda türev ürünlerin değeri bağlı oldukları konut değerinin çok üstüne
çıkmış, reel değerinden uzaklaşarak kredi balonu oluşmasına neden olmuştur (Göçer, 2012).
ABD gayrimenkul piyasasının doygunluğa ulaşıp durgunluk içine girmesi ile konut fiyatlarındaki düşüş ve FED’in son iki yılda sık sık faiz artırımına gitmesi, özellikle değişken faizli
kredi alan ve konut fiyatlarındaki artışa güvenenleri zor duruma düşürmesi ile kredi balonu
sönmeye başlamıştır (Susam ve Bakkal, 2008).
Bu bağlamda, ABD taşınmaz piyasasında oluşan balonun ipotek karşılığı kredi (mortgage)
yoluyla finans sektöründe krize yol açtığı görülmektedir. Bu süreçte ABD de ipotek kredi
piyasasında %50.0 paya sahip olan ve portföyleri tutarı 5.0 Trilyon United States Dollar
(USD) olarak hesaplanan Fannie Mea, Freddie Mac, devletleştirilmiş; UBS, Merill Lynch,
Citigroup, Morgan Stanley, Credit Suisse, Bank of America, Societe General, HSBC gibi
dünyanın önde gelen bankaları, daha 2008 yılının ortasına gelmeden 260 milyar USD tutarında değersiz aktifi silmiş (writeoff) ve önemli boyutta zarara uğramışlardır (Akgüç, 2009).
Kriz öncesi dönemde türev ürünlerin en çok toplandığı banka olan finans devi Lehman Brothers ise 15 Eylül 2008’de iflas etmiştir (Göçer, 2012).
3. KRİZ SONRASI POLİTİKALAR
2008 Küresel kriz sonrasında dünya finansmanının yeniden inşası adına gerek ulusal düzeyde
gerekse küresel boyutta bir dizi düzenlemelere gidilmiştir. Bu düzenlemelerde dünya finansal
yapısının zayıf yönlerinin tespitine çalışılmış, genellikle risk yönetimi, belirsizliklerin azaltılması ve şeffaflığın tesisi konularına odaklanıldığı gözlenmiştir. Bu bağlamda, 2008 Küresel
Kriz sonrası takip edilen politikalar 1929 Büyük Bunalım ve ABD’deki yasal düzenlemeler,
International Monetary Fund (IMF), G20 Zirvesi ve Basel Kriterleri nezdinde yürütülen politikalar üzerine yapılandırılmıştır.
3.1. 1929 Büyük Bunalımı’nın Rolü ve ABD’ deki Yasal Düzenlemeler.
2008 Küresel Kriz’in nedenleri ve kriz sonrası izlenecek politikaları değerlendirmede bulunmak için, kapitalist tarihin yaşadığı en etkili kriz olan 1929 Büyük Bunalımı’na Keynes’in
Genel Teori’de yer verdiği çerçeve dahilinde bakmak ta yerinde olacaktır. Keynes’e göre krizlerin süresinin ve şiddetinin temel belirleyicisi beklentilerdeki belirsizliktir. Daha istikrarlı bir
ekonomi için beklentilerdeki belirsizliğin azaltılması temel şarttır. Bu nedenle, kriz sonrasında
yeniden finansman, reel sektöre gelecekle ilgili güven verici bir yapıda kurulmalı, yani finans
sektörü ile reel sektör arasındaki bağlantıda daha anlaşılır araçlar kullanılmalı ve etkili bir
değerlendirme ve denetleme mekanizması sağlanmalıdır. Bununla birlikte, 2008 Küresel
Kriz’de, 1929 Bunalımı ile karşılaştırıldığında, para ve maliye politikası uygulamalarının her
ikisinde de daha hızlı ve etkili bir şekilde hareket edildiği görülmektedir. Diğer yandan, kriz
dönemlerinde para politikasının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkinliğinin azaldığı, kısa
dönemde maliye politikalarının krizlere en iyi çözüm olduğu yönündeki geleneksel Keynesyen görüşe güç kazandırmıştır. İki kriz arasında dikkat çeken diğer bir nokta ise, 2008 Küresel
Kriz’in 1929 Büyük Bunalımından çok farklı bir alt yapıda gerçekleşmesidir. Küresel Kriz
devletin istikrarlaştırıcı bir unsur olarak ekonominin içinde bulunduğu bir altyapıda meydana
gelmiştir. Bu nedenle, 1929 Bunalımı’nda olduğu gibi, kamunun ekonomideki ağırlığını artırıcı düzenlemeler ve uygulamalar Küresel Kriz’e çözüm olarak görülmemelidir. Sonuç olarak,
kısa dönemde maliye politikası krizden çıkış için etkin bir politika aracı olarak görülmekle
4
-284-

STATE, ECONOMIC POLICY, TAXATION AND DEVELOPMENT
ICOPEC 2016, JUNE 28-30, 2016, İSTANBUL

birlikte, dünyanın uzun vadede belli kısıtlamaların olduğu kurallara yer veren maliye politikalarına doğru ilerlemesi beklenmektedir (Bocutoğlu ve Ekinci, 2009). Zira bu beleyişi haklı kılan

önemli bir gelişme 2008 Küresel Kriz sonrası politika yapıcılarının karşısına çıkan Avrupa Borç Krizi
olmuştur.

Küresel kriz sonrası finansal istikrarın korunması ve gözetilmesi konusunda lokal düzenleme
bağlamında en kapsamlı reformlardan birisi ABD’de yapılmıştır. Dodd-Frank Kanunu olarak
adlandırılan Wall Street Reformu ve Tüketicileri Koruma Yasası 21 Temmuz 2010 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile resmi olarak ilk kez Finansal İstikrar Gözetim Komitesi ve bu
Komite’ye faaliyetlerinde destek verecek bir Finansal Araştırma Ofisi ABD Hazine Birimi
altında oluşturulmuştur. Komite’nin amacı ABD’ de finansal ve finansal olmayan kuruluşlardan kaynaklanan ve finansal istikrarı tehdit eden risklerin belirlenmesi, herhangi bir başarısızlık durumunda devletin yardım edeceği beklentisini yok ederek ABD finansal sisteminde piyasa disiplinin artırılması ve yatırımcı güveninin sürdürülmesidir (Tiryaki, 2012).
Yasada vurgulanan önemli noktalar (Acharya, 2011):
Sistemik riskin belirlenmesi ve düzenlenmesi,
Batmasına izin verilmeyecek kadar büyük sorununun3 sona ermesi için öneriler,
Federal Reserve yetki ve sorumluluklarını artırmak,
İhtiyari düzenleyici müdahaleleri kısıtlamak (bireysel banka dışı kuruluşlara acil federal yardımı önlemek ya da kısıtlamak),
 Glass Stegall’i sınırlı biçimde geri getirmek,
 Türev ürünlerin düzenlemesi ve şeffaflığı.






Geniş kapsamlı Dodd-Frank yasası, Fed ve diğer regülatörlerin finansal ağda birbirine bağlanmış olan ve küresel sistemi tehdit eden büyük şirketleri kurtarmak üzere harekete geçtiği
küresel krize karşı mücadele kapsamında çıkarılmıştır (Bloomberght, 2012). Bu uygulama,
ABD’nin 1929 Büyük Bunalımı’ndan bu yana en kapsamlı ve en sıkı finansal düzenlemesidir.
Bu yasa ile regülatörlere bankaların sermaye kuralları, likidite seviyeleri ve risk yönetim uygulamalarında daha fazla yetki tanınmıştır. Yasa, bankaların kendi paralarını sermaye piyasalarında kâr için kullanmalarına da yasak getirmiştir (Bloomberght, 2012).
3.2. IMF ve G20 Zirvesi Nezdinde Yürütülen Politikalar
Küresel Finans Krizi, finansal sistemi istikrarlı hale getirmek için, uygulanan politikaların
yanı sıra para ve mali teşviklerin üzerinde yoğunlaşan, daha önce benzeri görülmemiş derecede bir aktif politika faaliyeti ortaya çıkarmıştır. Bu politikaların potansiyel bir büyük buhran
felaketi ya da finansal sistemdeki dengenin bozulmasını önlemede yardımcı olacağı konusunda geniş bir uzlaşı olmasına rağmen aynı zamanda çıktı, dış ticaret dengesi, sermaye hareketleri, döviz değeri ve varlık fiyatlarını içeren birçok farklı boyutta yayılma etkisi üreteceği konusunda endişeler mevcuttur (Ostry and Ghosh, 2013). Bu nedenle, kriz sonrası küresel toparlanmanın nasıl destekleneceği konusunu görüşmek için uluslararası makro politika koordinasyonu ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, 2008 Finansal Krizi’ne neden olan konuları görüşmek
ve küresel ölçekli problemlere çözümler bulabilmek amacıyla yapılan 2008 ve 2009 G20 zirveleri büyük önem taşımaktadır. G20 liderleri küresel büyümeyi geri getirmek ve dünya mali
sisteminde gerekli reformları gerçekleştirmek için 15 Kasım 2008 tarihinde Washington’da
“Batmasına izin verilmeyecek kadar büyük” inancının arkasında yatan düşünce, sistemik önemi olduğu yani olası iflası durumunda tüm
finansal sistemin istikrarını tehdit edebileceği düşünülen kuruluşları genellikle politika yapıcıların kurtarma eğilimde olmalarıdır (Ennis ve
Malek, 2005). Batmasına izin verilmeyen büyük kuruluşlar açık ya da örtük olarak kamu garantileri ile piyasa disiplinine zarar verebilmektedir. Bu düşünce, bu tür kuruluşların daha fazla risk almalarına, alacaklıların, müşterilerin ve yatırımcıların bu kuruluşları izlemelerine yönelik
teşviklerinin azalmasına neden olabilmektedir (Karadağ, 2015). 2008 Krizi öncesinde bu kuruluşlar, hükümetlerin ekonomik bir felakete
neden olacak olası başarısızlıklarından onları koruyacaklarına duydukları güvenle aşırı risk alarak fazla kazanç vaadinde bulunmuşlardır. Her
şey yolunda giderken büyük kazançlar elde edilmiş, ancak işler kötüye gittiğinde yükün büyük kısmını vergi ödeyen vatandaşlar karşılamak
zorunda kalmışlardır (Gür, 2015).
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bir toplantı düzenlemişlerdir. 2008 Washington Zirvesi’nde tartışılan başlıca konular; Küresel
mali krize karşı acil önlem alınması, mali reformların koordinasyonu, toplam talebi canlandırmaya yönelik para ve maliye politikalarını kapsayan genişletici makroekonomik politikalar
ve korumacı politikalardan kaçınılması şeklinde özetlenebilir (Seyidoğlu ve Pişkin, 2015).
Zirve, gelecekteki krizlerden kaçınmak için, finansal piyasalar ve düzenleyici rejimleri güçlendirecek reformlar yapılması konusunda uzlaşmaya varmıştır. Düzenlemenin, piyasa istikrarsızlığına karşı en başta savunmayı yapacak kuruluşlar olan ulusal düzenleyicilerin sorumluluğu hakkında olması öngörülmüştür. Bu düşünce doğrultusunda alınan reform kararları şu
şekildedir (G20, 2008):






Şeffaflık ve hesap verilebilirliği güçlendirmek,
Regülasyonu güçlendirmek,
Finansal piyasalarda bütünleşmeyi teşvik etmek,
Uluslararası işbirliğini güçlendirmek,
Uluslararası finansal kuruluşları yeniden yapılandırmak.

2008 Washington Zirvesinde alınan kararların ayrıntılarının 2009 Londra Zirvesinde görüşülmesi konusunda ortak bir beyanda bulunulmuştur. 2009 Londra Zirvesinde dünya ekonomisini resesyondan çıkarmak ve gelecekte yineleyecek benzer bir krizi önlemek için liderler
tarafından taahhüt edilen konular şu şekildedir (G20, 2009a):
Güven, büyüme ve istihdamı yeniden canlandırma.
Borç verme imkânlarını tekrar sağlayabilmek için finansal sistemi onarma.
Güveni yeniden inşa edebilmek için finansal regülasyonu güçlendirme.
Mevcut ve gelecekteki krizlerin üstesinden gelebilmek için uluslararası finansal kuruluşları fonlama ve bu kurumlarda reform yapma.
 Küresel ticaret ve yatırımı teşvik etme, korumacılığı reddetme ve refahı destekleme.
 Kapsayıcı, yeşil ve sürdürülebilir bir toparlanmayı inşa etme.






2009 Londra Zirvesinde, küresel sistemdeki sorumlulardan birisi olduğu düşünülen IMF’ye,
küresel sistemi krizden çıkarma görevi verilmiştir. Ancak, 1997 Asya Krizi’nde uyguladığı
abartılı bir şekilde sermaye hareketlerinin liberalleşmesi ve aşırı zorlayıcı mali tedavi yöntemleri sonucunda çözdüğünden daha çok sorun yaratan bir kurum olduğu düşünceleri IMF hakkında oluşmaya başlamıştır (Durusoy, 2009). Hatta IMF programlarının uygulandığı ülkelerden Malezya, Rusya, Arjantin ve Brezilya IMF ile yollarını ayırmış ve bu ülkeler başarılı olmuşlardır. 1999 yılından itibaren IMF ile yapılan stand-by anlaşmalarının sayısı giderek
azalmış ve 2007 yılına gelindiğinde sadece üç ülke ile stand-by düzenlemesine gidilmiştir.
IMF kredilerine olan talebin azalması sonucunda geliri azalan IMF bütçesi 2007 yılında açık
vermiş ve sonuçta küçülme kararı almıştır. 2008 Krizi öncesinde uluslararası ekonomide rolü
azalan hatta bazı araştırmacılara göre ölen IMF’ye, 2008 Krizi ile birlikte eski rolüne ve gücüne tekrar kavuşması için bir fırsat sunulmuş, kurumun yeni koşullara uyum sağlaması ve
eski itibarını kazanabilmesi için bir dizi yenilikler getirilmiştir. Bu doğrultuda, IMF içerisinde
gerçekleşen reform sürecini; IMF’nin kredi kapasitesindeki değişiklikler, kredi verme çerçevesindeki değişiklikler ve IMF’de meydana gelen değişiklikler olarak belirtebiliriz (Hayaloğlu
ve Artan, 2011).
IMF nezdinde krize çözüm arayışı için gerçekleşen reformları şu şekilde sıralayabiliriz (IMF):
 IMF kredi mekanizmasını farklı ülkelerin ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde gözden geçirmiş ve verdiği kredilerle ilgili koşulları yeniden düzenlemiştir.
 Krizle mücadele için kredi miktarı artırılmıştır.
 Üye ülkelerin IMF kaynaklarına erişim hakkı iki katına çıkarılmıştır.
 IMF krizin etkileriyle mücadele etmek için yapılan ekonomik düzenlemeleri toplumun
en savunmasız kesimlerinin ihtiyaçlarını da dikkate alarak yürütmüştür.
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 Mali destek programlarının esnekliği artırılmıştır.
 Enflasyon konusunda esneklik artırılmıştır.
2009 Londra Zirvesinde IMF ile ilgili verilen kararlar, IMF’nin mevcut kaynaklarının üç kat
artırılarak 750 Milyar USD Doları’na çıkarılmasına, 250 Milyar Dolar yeni bir Special
Drawing Rights (SDR) tahsisinin desteklenmesine, kalkınma bankalarına ek borç verme imkanı tanımak için en az 100 Milyar Dolar destek sağlamasına, ticaret finansmanı için 250
Milyar Dolar destek sağlanmasına, yoksul ülkelere imtiyazlı finans için anlaşmalı IMF altın
satışlarından gelen ilave kaynakların kullanılmasına ve dünya ekonomisinde kredi, büyüme ve
istihdamı yeniden canlandırmak için ilave 1.1 Trilyon Dolar’ı destek programı oluşturulmasına karar verilmiştir (G20, 2009a). Bunun yanında, 2015 yılında Türkiye’de düzenlenen G20
zirvesinde konuşulan ana konular, geçmiş taahhütlerin uygulanması, büyümenin destekleyicisi olarak yatırımların artırılması, büyümenin getirdiği faydalardan her kesimin faydalanması
için kapsayıcılığın desteklenmesidir. Zirvede görüşülen başlıca konular ve alınan kararlar şu
şekilde özetlenebilir (G20, 2015):
 Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme için eşgüdüm halinde makroekonomik politikalar uygulanmaya devam edilecektir.
 Merkez Bankaları fiyat istikrarını sağlamaya ve ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik politikalara devam edecektir.
 Maliye politikalarının büyüme ve istihdam oluşturulmasını destekleyecek şekilde esnek olarak uygulanması taahhütleri yinelenmiştir.
 Olumsuz yayılma etkilerini en aza indirmek, belirsizliği azaltmak ve şeffaflığı artırmak amacıyla dikkatli adımlar atılması ve açık bir iletişim politikası izlenmesi öngörülmüştür.
 Büyük ve oynak sermaye hareketliliğinden kaynaklanan ortamda küresel olarak finansal istikrar sağlanacaktır.
 Döviz kuruna ilişkin önceden verilen taahhütler yinelenmiş ve her türlü korumacılığa
karşı durulacağı belirtilmiştir.
 Küresel finans sisteminin güçlendirilmesi, özellikle batamayacak kadar büyük sorununun sona erdirilmesi için önemli adımlar atılmıştır. Bunlar; Küresel sistemik öneme
haiz bankaların toplam zarar karşılama kapasitelerine yönelik uluslararası ortak standartların tamamlanması ve sigorta şirketlerinin zarar karşılama kapasitelerine yönelik
yükümlülüklerin ilk versiyonu üzerinde anlaşılmasıdır. Bunun yanında, finansal sistemde bankacılık dışı sektörden kaynaklanan risk ve kırılganlıklara yönelik tedbirler
alınmaya devam edileceği bildirilmiştir. Bunun için gölge bankacılığın düzenlenmesi
ve gözetimi güçlendirilecek, tezgâh üstü türev ürünler reformunun uygulanmasına yönelik çabalar artırılacaktır.
 Brisbane’de ilan edilen G20’nin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesini
2018 yılına kadar % 2 oranında artırma hedefleri yinelenmiştir.
 Küresel olarak daha adil ve modern bir uluslararası vergi sistemine ulaşmak amacıyla,
G20/Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Matrah
Aşınması ve Kâr Kaydırma (BEPS) Projesi kapsamında geliştirilen tedbirler paketi
onaylanmıştır.
 İstihdam oluşturulması, kapsayıcılığın sağlanması, eşitsizliklerin azaltılması ve fiili ve
potansiyel büyümenin artırılması için yapısal reformların uygulanmasının en önemli
öncelik olduğu belirtilmiştir.
 The Business 20 (B20) ve The Labour 20 (L20)’nin istihdam, büyüme ve düzgün iş
koşulları konusundaki ortak açıklamalarının memnuniyetle karşılandığı belirtilmiştir.
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 Girişimciliğin teşvik edilmesi, G20 ülkelerinde işgücü piyasasında geride kalma riski
taşıyan gençlerin oranının 2025 yılına kadar % 15 azaltılması, kadınların iş gücü piyasasına katılımlarının artırılması ve daha güvenli ve sağlıklı iş yerleri hedeflenmiştir.
 Yatırımların artırılması amacıyla Küçük ve Orta Bütçeli İşletmeler (KOBİ)’in desteklenmesi gibi yatırım stratejileri geliştirilmiştir.
2008 Finans Krizi sonrası toplanan G20 zirvelerinde birbirini destekleyen önemli kararlar
alınmıştır. Bu kararların takvimsel olarak özet sunumu Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: 2008-2015 G20 Zirveleri: İçerik ve Önemli Konular
Yer

Tarih

1

Washington,
DC.
ABD,

Kasım
2008

2

Londra,
İngiltere

Nisan
2009

3

Pittsburg,
ABD

Eylül
2009

4

Toronto,
Kanada

Haziran
2010

5

Seul, Güney
Kore

Kasım
2010

6

Cannes,
Fransa

Kasım
2011

7

Los Cabos
Meksika

Haziran
2012

8

St. Petersburg, Rusya

Eylül
2013

9

Brisbane,
Avustralya

Kasım
2014

10

Antalya,
Türkiye

Kasım
2015

Seçilmiş Önemli Konular
Küresel mali krize karşı acil önlem alınması, Mali reformların koordinasyonu, toplam
talebi canlandırmaya yönelik para ve maliye politikalarını kapsayan genişletici makroekonomik politikalar, korumacı politikalardan kaçınılması.
Mali krizin acil yönetimine ilişkin vurgu devam ediyor, 2008 Washington Zirvesi’nde
alınan kriz yönetimine ilişkin çoğu taahhüdün yinelenmesi. IMF ve Çok Uluslu kalkınma
Bankaları (Multilateral Development Banks-MDB)’na 1,1 milyar $ ek fon sağlanması,
IMF’nin borç verme kapasitesinin üç kat artırılması, mali teşviklerin koordinasyonu,
düzenleme reformlarını koordine etmek ve gözetlemek üzere Finansal İstikrar Kurulu
(FSB) kurulması.
G20’nin bundan böyle uluslararası ekonomik işbirliği için “premier” forum olduğunun
ilan edilmesi, küresel dengesizliklerin giderilmesi ve büyümenin hızlandırılması için
“Güçlü, Sürdürülebilir, Dengeli Büyüme” adlı yeni yeni bir çerçeve oluşturulması, yeni
yükselen ekonomilerin uluslararası kurumlardaki oy verme gücünün artırılması, belirli
kalkınma ve çevre hedeflerin taahhüt edilmesi.
Büyüme, küresel dengesizliklerin düzeltilmesi, mali sektör reformu, uluslararası mali
kurumlar ve kalkınma, ticaret ve yatırımları geliştirirken korumacılıkla mücadele edilmesi. Sanayileşmiş ülkeler mali konsolidasyon hedefleri benimsediler.
Seul Kalkınma Konsensüsü benimsendi, burada özellikle hükümetlerin kalkınmada oynayabilecekleri olumlu rol ve kalkınmada alt yapıyı geliştirmenin önemi vurgulandı. Bankalar için sıkı sermaye standartları onaylandı, küresel yoksulluğu önleme, sermaye kontrolleri ve IMF kotalarının iki katına çıkartılması tartışıldı. İş20 (B20) kurularak G20 içerisinde
iş dünyasının sorunları sektör temsilcileri ile görüşülmeye başlandı.
Zirve Toplantısı Euro bölgesi borç krizi ortamında yapıldı. Bu konu ile birlikte bazı sanayileşmiş ülkelerdeki yüksek işsizlikten duyulan endişeler tartışıldı. Uluslararası para sisteminin reformu, istihdamın artırılması, gıda fiyatları oynaklığı, enerji piyasalarının işleyişi,
çevre, kalkınma ve yolsuzlukla mücadele tartışıldı.
Tartışmalar Euro bölgesi krizi ve krize yönelik Avrupa politika çabaları ile küresel çapta
yeni iş olanakları yaratılması üzerinde toplandı. Los Cabos Büyüme ve İş Eylem Planı
yayımlandı. Aynı zamanda ticaret, uluslararası mali yapı, gıda güvenliği, mal fiyatları
değişkenliği, kalkınma, “yeşil” büyüme ve yolsuzlukla mücadele önlemleri üzerinde
görüşüldü.
Yayımlanan deklarasyon ekonomik konular üzerinde yoğunlaşır: Büyüme, yeni işlerin
yaratılması, yatırımlar, çok yanlı ticaret, vergi kaçakçılığı, uluslararası mali yapı, mali
düzenleme, iklim değişikliği ve yolsuzluk. Ayrıca Suriye’de sivillere karşı kimyasal silah
kullanımına karşı tepkiler tartışıldı. Sivil Toplum 20 (C20), Emek20 (L20), Genç20 (Y20),
Düşünce20 (T20) kuruldu.
Altyapı yatırımlarının desteklenmesi, kadın-erkek arasındaki emek gücüne katılım farkının azaltılması, kamu ve özel sektörde şeffaflığın arttırılarak yolsuzluğun önüne geçilmesi, enerji güvenliğinin temin edilmesi ve enerji verimliliği konusunda yakın işbirliğinin
sağlanması, vergi kurallarının yenilenmesi ve uluslararası standartlar belirlenerek vergi
cennetlerinin önüne geçilmesi, gıda sistemlerinin iyileştirilmesi ve Ebola virüsünün
insani ve ekonomik sonuçlarının önüne geçilmesine dair başlıklar görüşüldü.
Ana konular: Geçmiş taahhütlerin uygulanması, büyümenin destekleyicisi olarak yatırımların artırılması, büyümenin getirdiği faydalardan her kesimin faydalanması için kapsayıcılığın desteklenmesidir.Küresel finansal istikrarın güçlendirilmesi için Financial Stability
Board (FSB)’den yeni çözümler bulması istendi ve bankacılık sektörü dışındaki risk ve
kırılganlıklar için tedbirler alınacağı belirtildi. Enerjiye erişim, gıda güvenliği, beslenme,
insan kaynaklarının geliştirilmesi, kaliteli altyapı gibi alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı
destekleyecek kararlar alındı.
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Kaynak: Nelson, 2014; G20, 2015
3.3. Basel Kriterleri Nezdinde Yürütülen Politikalar.
24-25 Eylül 2009’da Pittsburgh’da yapılan G20 Zirvesi’nde tüm büyük G20 finans merkezleri
2011 yılına kadar Basel II sermaye çerçevesini kabul ettiklerini taahhüt etmişlerdir. Bununla
birlikte sermaye standartlarını yükseltmek, aşırı risk alınmasına neden olan uygulamaların
sona erdirilmesini amaçlayan güçlü bir uluslararası tazminat standartları uygulamak, borsa
dışı türev piyasaları iyileştirmek, büyük küresel firmaların aldıkları riskleri hesaba katarak
daha güçlü araçlar oluşturmak için kararlar alınmıştır (G20, 2009b). G-20 tarafından verilen
görevler dikkate alınarak Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından kapsamlı bir reform
paketi hazırlanmıştır. Bu paketin ana unsurları; bankacılık sektöründe kırılganlığın azaltılması
ve uluslararası bir likidite riski ölçüm ve izleme mekanizması oluşturulmasıdır (BDDK, Basel
III). Bu ana unsurları gerçekleştirebilmek için getirilen, kamuoyunda Basel III olarak ta bilinen reform önerileri, temel olarak aşağıdaki konulara odaklanmaktadır (BDDK, 2013).
Sermayenin nitelik ve niceliğinin artırılması,
Risk kapsamının genişletilmesi,
Risk ağırlıklarının artırılması,
Bankaların yükümlülüklerinin sınırlandırılması amacıyla risk bazlı olmayan bir kaldıraç oranının tesis edilmesi,
 Uluslararası bir likidite riski ölçüm mekanizmasının oluşturulması ve
 Ters döngüsel bir sermaye yapısının kurulması






Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından hazırlanan reform önerileri 12 Eylül 2010 tarihinde Merkez Bankası Başkanları ve Denetim Otoritesi Başkanları Toplantısı’nda kabul edilerek nihai uygulama kararları yayınlanmıştır. Basel III kararları Basel II’nin tamamen ortadan
kaldırılması amacıyla değil ama 2008 yılındaki küresel krizle ortaya çıkan Basel II uygulamalarına ilişkin eksikliklerin bertaraf edilmesi amacıyla düzenlenmiştir (Taşpınar, 2013). Basel
III düzenlemeleri ile ulaşılmak istenen hedefler şu şekilde özetlenebilir (Cangürel et al.,
2010):
 Kaynağı ne olursa olsun finansal ve ekonomik şoklara karşı bankacılık sisteminin dayanıklılığının artırılması,
 Kurumsal yönetişim ve risk yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi,
 Bankaların şeffaflığının ve kamuya bilgi verme özelliklerinin artırılması,
 Mikro bazda yapılan düzenlemelerle bireysel olarak bankaların dayanıklılığının artırılması,
 Makro bazda düzenlemelerle finansal sistemin şoklara karşı direncinin artırılması
Ayrıca bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için;
 Halihâzırda kullanılan asgari sermayenin nicelik olarak artırılması, niteliğinde değişiklikler yapılması ve mevcut uygulamaya ilaveten risk bazlı olmayan, diğer bir ifadeyle
muhasebe bazlı bir asgari sermaye gerekliliği standardının getirilmesi,
 Tutulması gereken sermaye ihtiyacının ekonominin çevrim dönemlerine (cyclical) göre artırılabilmesi ya da azaltılabilmesi,
 Asgari likidite oranlarına yönelik düzenlemeler yapılması,
 Alım-satım hesaplarına (Trading Book) ilişkin sermaye yeterliliği hesaplamalarında
değişiklik yapılması,
 Karşı taraf kredi riskinin (Counterparty Credit Risk) hesaplamasına ilişkin değişiklik
yapılması.
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Tablo 2’de Basel II ve III kapsamında Sermaye Yeterliliği ile ilgili düzenlemeler karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. Buna göre, Basel III düzenlemeleri ile getirilen düzenlemelerde
sermaye yeterliliğine ilişkin çalışmalardaki değişiklikler; Basel II’de % 2 olan minimum çekirdek ana sermaye rasyosu % 4.5’a yükseltilmiştir. Öte yandan,ana sermaye ve diğer sınırlandırıcı finansal araçları içeren minimum ana sermaye rasyosu % 4’ten % 6’ya çıkarılmıştır.
Ayrıca, Basel II uzlaşısında yer almayan sermaye koruma tamponu (capital conservation buffer) ile konjonktürel sermaye tamponu adlı yeni oranların uygulanması kararlaştırılmıştır (Şahin, 2013).
Tablo 2:Basıl II ve III Kapsamında Sermaye Yeterliliği
Risk Ağırlıklı
Varlıklar Yüzde Olarak

Sermaye Yeterliliği

Çekirdek Sermaye
Asgari
Basel II

Koruma
Tamponu

1.KuşakSermaye
Yeterli

2

4.5

Yeterli

4

Yeni tanım altında uluslararası banka
eşdeğeri ortalama 1% civarında

Basel III Yeni
Tanım ve
Ayarlama

Asgari

2.5

7.0

Sermaye Yeterliliği
Asgari

Yeterli

8

Yeni tanım altında uluslararası
banka eşdeğeri ortalama 2%
civarında

6

8.5

8

10.5

Kaynak:Honnoun, 2010

Bankaların krizler karşısında kırılganlıklarını önlemek ve dayanıklı bir sermaye yapısını tesis
etme adına şekil 1’de görüldüğü gibi Basel kriterlerinin otuz yıllık geçmişinde bir dizi kararlar
alınmıştır.İlk uluslararası kabul görmüş sermaye standardı olan Basel I, 1988’de yayınlanmıştır. Sadece kredi riskini ele almasına rağmen, bugüne kadar devam eden düşünceyi, yani, varlığın riskliliğine bağlı olarak değişebilmesi gereken, bir varlıktaki kayıplara karşı koruma için
gerekli sermaye miktarını yansıtmaktadır. Aynı zamanda, bütün risk ağırlıklı varlıkların toplamına karşı tutulan minimum sermaye düzeyi olarak % 8 belirlenmiştir. Basel I sonrasında,
1996 yılında piyasa riski, sermayeye gerekli bir alan olarak eklenmiştir. 2004 yılında Basel II
yayınlanmıştır. Denetleyici bir gözden geçirme süreci ve kamu aydınlatma gerekliliği yanı
sıra operasyonel risk eklenmiştir. Basel II aynı zamanda Basel I de tanıtılan kredi risk ağırlıklandırma şemasını güncellemiş ve detaylandırmıştır, sadece 1988 yılından bu yana geliştirdiği
enstrümanlar ve faaliyetlerde riski yakalamaz, aynı zamanda bankaların sermaye amaçlı kredi
ve operasyonel riski ölçmek için de kendi iç risk derecelendirme sistemlerini ve yaklaşımlarını kullanmalarına olanak sağlar. Basel III, 2009 Temmuz ayında revize edilen menkul kıymetleştirme ve ticari portföy kurallarının yayınlanması ile başlamış ve aynı yılın Aralık ayında
danışma belgesi yayınlanmıştır. Ticari portföy kuralları bir sonraki yılın sonunda ve Basel III
sermayenin yeni tanımı ve sermaye yeterlilikleri Ocak 2013 yılında başlayan altı yıllık bir
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dönem boyunca hayata geçirilmesi öngörülmüştür. Basel III için bu uzun uygulama süreci
bankalara kazançlarını elde tutma ve sermaye artırma çabalarını ayarlamaları konusunda yeterli bir zaman vermek için tasarlanmıştır (Hannoun, 2010).
Şekil 1: Banka Sermaye Düzenlemesinin Otuz Yılı

Kaynak: Honnoun, 2010

Basel III düzenlemeleri ile getirilen bu yenilikler, bankacılık sisteminin adaptasyon süreci
dikkate alınarak, uzun ve aşamalı bir zamana yayılmış ve adaptasyon sürecinin 2019 yılına
kadar devam edeceği öngörülmüştür. Aşağıda yer alan Tablo 3’den de görüleceği üzere Ocak
2013 tarihinde başlayan uyum sürecinde minimum ana sermaye ve çekirdek ana sermaye rasyolarının 2015 yılına kadar hedeflenen seviyelere (% 4.5 ve % 6) çekilmesi öngörülmüştür.
Diğer kriterlerin ise Ocak 2019 tarihi itibariyle yerine getirilmesi hedeflenmektedir (Şahin,
2013).
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Tablo 3: Basel III Uygulama Takvimi
2011
Kaldıraç Oranı

2012

Sermaye Koruma Tamponu
Asgari Çekirdek Sermaye Oranı
+ Sermaye Koruma Tamponu
Çekirdek Sermayeden Düşülen
Değerler
Asgari Birinci Kuşak Sermaye
Oranı
Asgari Sermaye Yeterliliği Oranı
Asgari Sermaye Yeterliliği artı
Koruma Tamponu
Birinci ve İkinci Kuşak Sermaye
Bileşenleri Olmaktan Çıkarılan
Enstrümanlar

Net İstikrarlı Fonlama Oranı

Kaynak: BCBS (2010)

2014

2015

2016

2017

Paralel Uygulama
1 Ocak 2013-1 Ocak 2017
Kamuya Açıklama 1 Ocak 2015

Otorite Gözetimi

Asgari Çekirdek Sermaye Oranı

Likidite Karşılama Oranı

2013

2018
Birinci Yapısal Blok
Uygulaması

1 Ocak
2019 İtibariyle

3.5 %

4.0 %

4.5 %

4.5 %
0.625 %

4.5 %
1.25 %

4.5 %
1.875 %

4.5 %
2.5 %

3.5 %

4.0 %

4.5 %

5.125 %

5.75 %

6.375 %

7.00%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

100 %

4.5 %

5.5 %

6.0 %

6.0 %

6.0 %

6.0 %

6.0 %

8.0 %

8.0 %

8.0 %

8.0 %

8.0 %

8.0 %

8.0 %

8.0 %

8.0 %

8.0 %

8.625 %

9.25 %

9.875 %

10.5 %

2013 Yılından İtibaren Kademeli Olarak 10 Yıl
Gözlem
Süresinin
Başlangıcı

Gözlem
Süresinin
Başlangıcı

Asgari Standartların
Belirlenmesi

Asgari Standartların
Belirlenmesi
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4.SONUÇ
ABD’de 2001 yılından itibaren beş yıl süre ile % 1’in altına inen faiz oranları nedeni ile konut
talebinde daha önce görülmemiş şekilde bir artış gerçekleşmiştir. Konut talebinde gerçekleşen
bu artış, konut fiyatlarında bir şişkinliğe ya da daha genel bir ifade ile varlık fiyatlarında bir
balon oluşmasına neden olmuştur. Düşük faiz oranlarının olduğu dönemlerde artan risk iştahıyla kişilerin kredi geçmişine bakılmadan krediler verilmiş ve verilen bu konut kredileri finansal aracılar tarafından vadesine kadar elinde tutmak yerine menkul kıymetleştirip satılmaya başlanmıştır. Menkul kıymetleştirme sürecinde türev ürünler denilen karmaşık yapıda yatırım araçları üretilmiş, yüksek kaldıraçla işlem yapan türev ürünler yüksek kâr elde etmek isteyen yatırımcıların risk iştahının artması ile büyük ilgi görmüştür. Derecelendirme kuruluşları tarafından subprime mortgage kredilerine dayalı tahviller gereğinden fazla yüksek notlarla
derecelendirilmiştir. Denetlenmeyen türev piyasalar sonucunda türev ürünlerin değeri bağlı
oldukları konut değerinin çok üstüne çıkmış, reel değerinden uzaklaşarak kredi balonu oluşmasına neden olmuştur. Doygunluğa ulaşan ABD gayrimenkul piyasasının durgunluk içine
girmesi ile konut fiyatlarındaki düşüş ve FED’in son iki yılda sık sık faiz artırımına gitmesi,
özellikle değişken faizli kredi alan ve konut fiyatlarındaki artışa güvenenleri zor duruma düşürmüş ve kredi balonu sönmeye başlamıştır.
Kriz sonrası küresel toparlanmanın desteklenmesi konusunda birçok düzenlemeler yapılmıştır.
Bu düzenlemelerde, 1929 Büyük Bunalım tecrübeleri yol gösterici olurken, lokal uygulama
niteliği taşıyan ABD’deki Dodd-Frank Kanunu olarak adlandırılan Wall Street Reformu ve
Tüketicileri Koruma Yasası 21 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girmesi dikkat çeken bir
uygulama oluştur. Bu yasada ihtiyari politika tercihlerinin azaltılması, risk yönetimi ve şeffaflık ön plana çıkmıştır. Küresel toparlanmanın desteklenmesi ve finansal yapının yeniden inşası adına daha çok küresel düzenleme niteliği taşıyan G20 zirveleri ve sonrasında alınan kararlar da belirleyici olmuştur.G20 platformu, finansal piyasalar ve düzenleyici rejimleri güçlendirecek reformlar yapılması konusunda uzlaşmaya varmıştır. Şeffaflık ve hesap verilebilirliği
güçlendirmek, regülasyonu güçlendirmek, finansal piyasalarda bütünleşmeyi teşvik etmek,
uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve uluslararası finansal kuruluşları yeniden yapılandırmak alınan bu kararlar arasında en önemlileridir. Zirvede alınan kararla 2008 Krizi öncesinde
uluslararası ekonomide rolü azalan IMF’ye küresel sistemi krizden çıkarma görevi verilmiş,
kurumun yeni koşullara uyum sağlaması ve eski itibarını kazanabilmesi için bir dizi yenilikler
getirilmiştir. Bu doğrultuda IMF içerisinde gerçekleşen reform süreci; IMF’nin kredi kapasitesindeki değişiklikler, kredi verme çerçevesindeki değişiklikler ve IMF’de meydan gelen
değişiklikler olarak belirtilebilir. Bunun yanı sıra, küresel krizle birlikte ortaya çıkan finansal
riskler Basel II’nin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu sorgulama, küresel finansmanın risk
ağırlıklı sorunların teşhis ve tedavisi, bankacılık ve finans sisteminin daha dirençli olmasını
sağlamak için Basel III düzenlemelerini beraberinde getirmiştir. Basel III düzenlemeleri ile
sermaye tanımı değişmiş, bankaların sermaye ve likidite oranlarına yeni standartlar getirilmiştir. Basel III ile sermaye tamponu kavramı gelmiş ve iki adet likidite rasyosu ve kaldıraç rasyosu ilave edilmiştir. Basel III düzenlemeleri ile getirilen bu yeniliklere, bankacılık sisteminin adaptasyon süreci dikkate alınarak, Ocak 2013 tarihinde başlayan uyum sürecinin aşamalı
olarak, belirlenen kriterlerin Ocak 2019 tarihi itibariyle yerine getirilmiş olması hedeflenmektedir.
Sonuç itibariyle 2008 Finansal kriz sonrası dünya finansmanın yeniden yapılanmasında bir
yandan1929 Büyük Bunalımının yol göstericiliği, ulusal düzeyde ABD’deki Wall Street Reformu ve Tüketicileri Koruma Yasası (Dodd-Frank Kanunu) önemli düzenlemeler olarak karşımıza çıkarken, diğer yandan küresel düzeyde IMF, G20 ve Basel III düzenlemeleri başrolü
oynamıştır. Bu düzenlemelerde; IMF’nin, daha önceki kredilendirme politikalarının aksine,
kredi mekanizmasını farklı ülkelerin ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde gözden geçirmesi,
13
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krizin etkileriyle mücadele etmek için yapılan ekonomik düzenlemelerde toplumun en savunmasız kesimlerinin ihtiyaçlarını da dikkate alacak biçimde yürütülmesi, mali destek programlarında ve enflasyon konusunda esnek davranması oldukça dikkat çekici olmuştur. Ayrıca,
Basel III Kriterleri çerçevesinde; risk kapsamının genişletilmesi, kurumsal yönetişim ve risk
yönetimi uygulamalarına önem verilmesi, bankaların şeffaflığının artırılması, finansal ve ekonomik şoklara karşı bankacılık sisteminin dayanıklılığının artırılması alınan önemli kararlar
arasındadır. Bu kararların iktisadi karşılığının ne olduğu ve küresel ekonomik istikrarın teminatı olup olmadığı zamanla anlaşılacaktır.
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Abstract
This paper aims at to examine the Turkish experience of economic regulation since 1980s. Economic
regulation may be defined as public policy measures to interfere with market structure or market
behavior for more efficient and equitable functioning. In theory it is claimed that most prominent and
effective regulatory instrument to correct imperfection in markets is disclosure. Contrary to conventional
wisdom Turkish regulation is control-oriented. Controlling private company behavior through restrictions is
essential. Conducted studies show us that in Turkey despite introducing regulatory boards in energy,
telecommunication and banking, sectors are still characterized monopolistic competition structure and the
regulation purpose to avoid information asymmetries has not been removed yet.
Introduction
This paper aims at to examine the Turkish experience of economic regulation since 1980s. Economic
regulation may be defined as public policy measures to interfere with market structure or market
behavior for more efficient and equitable functioning. Not only conventional market failures such as
imperfect competition, public goods, externalities and information asymmetries but also market irrationality
and inequitable distribution of national income require government intervention. The term economic
regulation may be distinguished as “structural regulation and conduct regulation Structural regulation
concerns the regulation of the market structure. Examples are restrictions on entry or exit, and rules
mandating firms not to supply professional services in the absence of a recognized qualification. Conduct
regulation is used to regulate the behavior of producers and consumers in the market. Examples are price
controls, the requirement to provide in all demand, the labeling of products, rules against advertising and
minimum quality standards.” (Hertog, Johan Ter, 2010:3)
It is argued that the main cause of market imperfection is information asymmetries and most effective way of
correcting these asymmetries is disclosure. We would focus only the forms of economic regulation through
regulatory bodies to fix and correct imperfect market structure and behavior. Turkish regulation -in Turkish
terminology regulation & control- control oriented and using mostly restrictions rather than disclosure as a
tool of ensuring competitive market structure and is almost ineffective. First part of the paper will be devoted
regulation through regulatory bodies and in the second part Turkish practice of regulation discussed.

I. Regulatory Body and Instruments
Regulatory body is a government agency responsible to exercise authority over so called imperfect market
structures and sectors. It is justified by the complexity of certain regulatory and supervisory tasks that require
expertise and the need for rapid implementation of public authority in certain areas to enforce rules &
procedures for public interest. Although regulation of businesses existed in the ancient Egyptian, Indian,
Greek, and Roman civilizations US is the country which the early examples of regulatory bodies appeared in
public administration.2
1 Professor of Public Finance at Istanbul Commerce University, obatirel@ticaret.edu.tr
2 At the federal level, one of the earliest institutions was the Interstate Commerce Commission which had its roots in earlier state-based regulatory
commissions and agencies. Later agencies include the Federal Trade Commission, Securities and Exchange Commission, and various other
institutions.
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Regulatory body exercises authority by using three regulatory instruments. Disclosure, restrictions and
mandates all pursue the objective of efficient resource allocation (Stiglitz).
A. Disclosure. It is necessary to disclose all necessary informa2on regarding within the markets. Disclosure
would be essen2al in case of health risks about human nutri2on. As S2glitz argued “Market forces do not
necessarily lead to full (or eﬃcient) disclosure of informa9on, so there is a good ra9onale for disclosure
requirements Markets cannot func9on well with distorted and imperfect informa9on; hence,
requirements that lead to improved informa9on can (by and large) lead to beCer resource alloca9ons…
The design of disclosure requirements, however, oCen entails more complex issues than one might have
thought…Disclosures may be done in ways which in fact do not “alert” consumers to risks when they are
there. That is why the form of cigareGe warnings has been 2ghtly regulated. All investment prospectuses
describe a large number of risks which the investor may face—they are fully disclosed but in ways that may
not be helpful in dis2nguishing the level of risk. Disclosures concerning stock op2ons, which dilute
shareholder value, are s2ll done in a manner which does not convey the relevant informa2on to most
shareholders in an eﬀec2ve way.
Disclosure requirements seem less invasive than other regulation. It does not fully address the market
failures discussed earlier. This is partly because market participants do not know how to process fully the
information which has been disclosed and partly because even if market participants know what firms are
doing, firms may still not behave appropriately. Citizens may put pressure on firms that have been disclosed
to be polluting the atmosphere—disclosure has been shown to have some effects on some firms—but some
firms continue to pollute excessively. And there are some firms that are willing to take advantage of
individuals who remain uninformed—even when the information is potentially available, for instance, by
producing unsafe products.
B. Restrictions. Stiglitz defines restrictions “often refer measures firms may not do. Not allowing firms to
form a price setting or other types of anti-competitive practice would mean benign restrictions to lead
efficiency. Regulation thus often focuses not on behaviors so much as on factors that might affect behaviors.
A critical issue is the specificity of the restrictions. Most direct restrictions are proscriptions on behaviors:
firms are not allowed to collude in price setting or to engage in other anti-competitive practices, banks are
not allowed to engage in insider lending. The latter is an illustration of a general principle: one would like
to be able to tell banks only to give “good loans” and not to give preferential treatment to one’s friends. But
regulators cannot tell what is good or a bad loan. They can only tell when there might be distorted
incentives. Regulation thus often focuses not on behaviors so much as on factors that might affect behaviors.
It attempts to proscribe conflicts of interest (e.g. recent restrictions on accounting firms), or to ensure that
the firm has enough wealth not to act in a reckless way (for instance, capital requirements on banks and
airlines). Proposed restrictions on sovereign wealth funds fall in this category.
A critical issue is the specificity of the restrictions. The economy is constantly changing; this is particularly
so in the financial sector. Financial innovators will figure out a way of getting around any set of regulations
—and, in what has come to be called regulatory arbitrage, make a great deal of profits in doing so…. In
return for the lack of specificity in actions, the punishments are more muted: fines which will recapture the
ill-gotten gains rather than prison terms. It was these laws that were among the most effective in addressing
the series of scandals in which financial firms were involved in the late 90s and early years of this decade,
including those involving analysts, stock options, the investment banks, and CEO’s.
Similar issues have arisen in anti-trust. Firms have been extraordinarily clever in devising ways of reducing
competition. If regulators impose restrictions on particular behaviors, monopolies will innovate to find new
ways of acting anti-competitively that are consistent with the rules (but obviously, against the spirit of the
rules). The only way to reduce the scope for such anti-competitive behavior is to affect incentives, i.e.
structural remedies, such as breaking up the firm or limiting the scope of intellectual property protections.
Thus, we not only restrict anti-competitive actions, but we also break up monopolies because we believe it is
impossible to stop them from acting in an anti-competitive way.
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C. Mandates have increased in popularity because they enable the accomplishment of public purposes
without the expenditure of money. But as critics point out, they are often a hidden form of taxation, though
the incidence of the tax is often difficult to assess, and the tax/expenditure programs that are “implicit” are
often inefficient and inequitable. Several candidates are now considering health mandates, requiring all
firms to provide health insurance to their employees. Yet, some mandates may be viewed as efficient ways of
addressing complex societal problems involving externalities. …Granting a license to a bank is a privilege,
with market value. Governments do not typically auction off the licenses to the highest bidder. So society
engages in a kind of barter: rights are exchanged for responsibilities. This kind of exchange has become
particularly common as a part of zoning restrictions on land usage. The lack of transparency is disturbing,
offset in part by how effective it often is, particularly in the presence of budgetary constraints.”
In the view of above mentioned instruments regulation as a government duty is handled through regulatory
bodies or by related government agencies by themselves.
Regulatory bodies are operating mostly in the fields of natural monopoly (energy, transportation,
communication) as examples of telecommunication, financial services (banking), energy, gas and
electricity, food and drug. They all serve to the purpose of avoiding adverse selection, moral hazard
caused by information asymmetries and producer & consumer irrationality. No agency has been equipped
to challenge for changing market structure and removing obstacles before the competition. Unless the
disclosure, restrictions and mandate as instruments of regulation had been used effectively by these bodies as
necessary, regulation would have never reached the efficient market allocation.
Now we turn our face to Turkish practice.
II. Turkish Experience of Regulation
Turkey as a young rising economy has experienced after 1980’s liberalization, globalization and
digitalization of markets. Along with these global trends she also had implemented a vast amount of
privatization of energy and communication industries. New 1982 Constitution had legal basis for regulation
that previous ones had never stipulated. According to the provision 167 Regulation of Markets “Government
shall take necessary measures to insure orderly and well-functioning of markets for money, credit, capital
and goods & services and prevents any monopoly and cartel agreements to dominate the markets.” The
article represents well-defined regulatory function of the government.
In the course of these developments government Turkey first established Capital Market Board in 1981. No.
2499. The subject of the Law No.2499 is “to regulate and control the secure, transparent and stable
functioning of the capital market and to protect the rights and benefits of investors with the purpose of
ensuring an efficient and widespread participation by the public in the development of the economy through
investing savings in the securities market.” As it is stated the aim was to regulate safe, transparent and stable
functioning of capital market to protect the rights of small investors. Main instrument used to regulate capital
market is public disclosure as defined “the issuer3 is obliged to prepare and submit financial statements and
reports to be disclosed to public or be requested by the Board when necessary in compliance with
regulations established by the Board in the framework of the Turkish Accounting Standards in terms of
format and content in a timely, complete and accurate manner.” Penal restrictions and mandates are also put
into effect.
After introducing capital market regulation Turkey sets forward new regulatory agencies within the scope of
influence IMF and World Bank as creditors.
Competition Board is the most remarkable example of regulatory board in Turkey. The aim of establishing
such wide scope institution is defined as “to prevent agreements and practices preventing, distorting or
restricting competition in markets for goods & services and abuse of dominance by the firms dominating the
market and to insure fair competition.” Board uses restrictions as ensuring competition by not allowing
“agreements and concerted practices between undertakings, and decisions and practices of associations of
undertakings which have as their object or effect or likely effect the prevention, distortion or restriction of
competition directly or indirectly in a particular market for goods or services.”, abuse of dominant
3

Legal entities, who issue capital market instruments, who apply to the Board for issue or whose capital market instruments are offered to public and
mutual funds subject to this Law
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position means “position in a market for goods or services within the whole or a part of the country on their
own or through agreements with others or through concerted practices.”
In telecommunication industry the competent regulatory authority is Information Technologies and
Telecommunication Board. Board is authorized “in the electronic communications sector; to make
regulations to create and protect competition and to eliminate the practices which are obstructive, disruptive
or limitative for competition, to this end to impose obligations on operators with significant market power in
the relevant markets and on other operators when required, and to take measures stipulated by the
legislation.” To impose obligations would mean not to things or restrictions for competition.
Banking Regulatory Board is a more common government agency operating in financial sector. Board is
responsible “to regulate, enforce and ensure the implementation of the establishment, activities, management
and organizational structure, merger, disintegration, change of shares and liquidation of banks and financial
holding companies and with the reservation of the provisions of other laws and the related regulation,
financial leasing, factoring and consumer financing companies, and monitor and supervise enforcement.”
Board checks loan limits (the total amount of loans to be extended by a bank to a real or a legal person or a
risk group shall not be more than twenty-five percent of its own funds.) Also it regulates restrictions
pertaining to partnership shares that a bank shall not acquire shares at a undertaking other than credit
institutions and financial institutions at an amount that exceeds fifteen percent of its own funds, and the total
amount of its shares in these undertakings shall not be more than sixty percent of its own funds.
Finance regulation is also backed up by another public body called “Savings Deposits Insurance Fund”.
This institution makes insurance for savings deposits and similar participation accounts in order to protect
deposit holders’ rights and stability in banking system. Fund administration involves in regulation and full
undertaking & nationalization of the banks concerned if in case of irregularity and not compliance with the
rules of Basel III. Fund operations are highly criticized in terms of overlapping duties of Banking Regulatory
Board. Regulation has not led to reduce concentration index in which measures oligopoly degree in banking
sector in Turkey. Study made by (Iveta Řepková and Daniel Stavárek, 2014:625-640) “..estimates the
competitive conditions and concentration in the Turkish banking industry during the period 2002-2010…
However, there is a clear trend of increasing concentration at all segments of the Turkish banking sector over
the analyzed period. We concluded that the Turkish banking sector can be characterized as an industry with
monopolistic competition that closely approaches monopoly. The results imply that banks in Turkey do not
operate in a competitive environment and enjoy monopoly rents. Moreover, we revealed decreasing level of
competition during the entire period of estimation. Such a market structure can pose a threat for efficient
intermediation of funds through the banking sector and promoting of economic growth.”
It may be argued that Energy Market Regulatory Board is the world-wide regulation agency type in
Turkey. Board regulates electricity, gas and petroleum markets. In electricity market the aim “is to ensure the
development of a financially sound and transparent electricity market operating in a competitive
environment under provisions of civil law and the delivery of sufficient, good quality, low cost and
environment- friendly electricity to consumers and to ensure the autonomous regulation and supervision of
this market.” On the other hand with regard to petroleum market the aim “is to regulate the guidance,
surveillance and supervision activities in order to ensure the transparent, non-discriminatory and stable
performance of market activities pertaining to the delivery of petroleum supplied from domestic and foreign
resources to consumers, directly or after processing, in a reliable, cost-effective manner within a competitive
environment. Board operations cover the regulation, guidance, surveillance and supervision procedures to
ensure and improve the sound and regular operation of the markets pertaining to petroleum (Ersin, Arseven,
2015).4

7 “As of 2015 around 78 % of Turkey’s installed generation capacity is privately owned. On the other hand electricity transmission is managed by the
Turkish Electricity Transmission Company (TEİAŞ), a state-owned company with a legislatively mandated monopoly on the Turkish electricity
transmission network. TEİAŞ comprises 21 separate transmission, facility and management directorships and ten load dispatch operation
directorates located around Turkey. Electricity distribution is divided into 21 separate regions. Each region is controlled by private distribution
companies which have each obtained distribution licenses from the Energy Market Regulatory Authority (EMRA). Before the privatization process
was initiated, the state-owned company the Turkish (TEDAŞ) controlled all electricity distribution.”
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As it is observed above Turkish regulation has extended its scope beyond the conventional areas by covering
TV media, tobacco and alcoholic beverages. Lottery game rules also regulated by Turkish National Lottery
Administration which is planned to be privatized in this summer. Public Contract Administration for
ensuring competitive bidders in government tenders and Turkish Public Oversight & Accounting
Standards Agency for corporate disclosure is also regulatory bodies unique to Turkish experience. All
agencies control oriented and their duties represent public control over private markets through sanctions,
price controls and tight restrictions for market.
In our opinion, by concrete disclosure policy, we mean that all relevant true and clear information about
firms and their product operating in the markets. Detailed information should be provided and as if in
medical terminology informed consent be taken from customers and all kind of publicity causing confusion
in the minds of consumers avoided. In Turkey particularly in telecommunication cell phone companies and
in banking sector banks by giving unclear and incomplete information for attraction of consumers lead a very
huge amount of welfare loss which the cost has never calculated accurately yet.
Conclusions
In theory it is claimed that most prominent and effective regulatory instrument to correct imperfection in
markets is disclosure. Contrary to conventional wisdom Turkish regulation is control-oriented. Controlling
private company behavior through restrictions is essential. Correcting market failures, fixing imperfect
market structure is set an agency duty on paper but in real sense boards operate as a ministry or government
department to check firms for public interest .in terms of national security, public health and rule of law.
Competition Board and Capital Market Board as main regulatory agencies enforce public disclosure to some
extent but due to the reason of smallness of stock exchange operations most of the companies exempted from
Board regulation. Besides cigarettes no health risks or chemical substance of products are disclosed and in
banking, energy and telecommunication oligopolistic market structures Boards by not enforcing public
disclosure in an efficient & effective way cause consumer welfare loss.
Conducted studies show us that in Turkey despite introducing regulatory boards in energy,
telecommunication and banking, sectors are still characterized monopolistic competition structure and the
regulation purpose to avoid information asymmetries has not been removed yet.

References
ERSİN, B. T. ve ARSEVEN, B. (2015), “Overview of Electricity Regulation in Turkey”.
Hertog, Johan Ter (2010, December), “Review of Economic Theories of Regulation”, Tjalling C. Koopmans
Research Institute, Discussion Paper Series no: 10-18, December 2010.
Iveta Řepková, and Daniel Stavárek (2014), “Concentration and Competition in Turkish Banking Sector”,
Economic Interferences, 16-36, May 2014.
Stiglitz, and Joseph, “Government Failure vs. Market Failure: Principles of Regulation”.

-303-

TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ TAYLOR KURALI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Serdar Göcen, Alp Bayhanay
TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ TAYLOR KURALI
ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Serdar GÖCEN*
Alp BAYHANAY**

Özet
Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2005-2015 dönemine ilişkin olarak
izlemiş olduğu para politikasının Taylor Kuralı çerçevesinde bir değerlendirilmesi yapılmıştır.
İlk olarak, Taylor Kuralı faiz oranının, cari faiz oranından daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. İkinci olarak, geleneksel Taylor Kuralı modeli ve döviz kuru eklenerek
genişletilmiş Taylor Kuralı modeli beklentisiz ve geriye dönük (backward looking) beklentiler
eklenerek aylık veriler kullanılarak tahmin edilmiştir. Bütün modellerde enflasyon sapmasına
TCMB’nin faizleri arttırarak tepki verdiği, ancak üretim açığının anlamlı etkiye sahip
olmadığı bulunmuştur. Döviz kuru değişkeninin katsayısı, literatürde olduğundan farklı
olarak, pozitif olarak bulunmuştur. Ayrıca, beklenti eklenen modellerle beklentisiz modeller
arasında önemli bir fark da tespit edilmemiştir.
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AN EVALUATION OF MONETARY POLICY CONDUCTED IN TURKEY WITHIN
TAYLOR RULE FRAMEWORK
Abstract
Disinflation policies conducted by national central banks has been popular over the world in
the last three decades. This process has brought about many papers that looking for a
monetary policy rule. Taylor (1993) has proposed an interest rate rule for monetary policies
which is determined by the deviation of inflation from the target and output gap. Taylor
(1993) describes that rule as follows:
𝑖𝑖

: nomimal interest rate

𝑟𝑟

: real interest rate

𝑦𝑦

: output

𝜋𝜋

𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝑟𝑟 + 𝜋𝜋𝑡𝑡 + 0.5(𝜋𝜋𝑡𝑡 − 𝜋𝜋𝑡𝑡∗ ) + 0.5(𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑡𝑡∗ )

: inflation rate

𝜋𝜋 ∗ : inflation target

𝑦𝑦 ∗ : potential output

Number of papers that investigate whether central banks follow a Taylor Rule type policy has
increased in 1990s and 2000s. This is also true for the papers on the Turkey’s monetary policy
conducting since 2002 when the disinflation policies has been applied by Central Bank of
Republic of Turkey.
In this paper, we evaluate the policies of Central Bank of Republic of Turkey (CBRT) in
between 2005 and 2015 by using Taylor Rule framework. CBRT has started to conduct
inflation targeting policy in 2002. It is not possible to say that it has been successful, despite a
sharply decrease in inflation between 2002 and 2004. Monthly data is used. CBRT’s
overnight debt interest rate was used as a dependent variable. Independent variables are
twelve months inflation’s divergence from inflation targeting, output gap and the changes in
the real exchange rate. Because of impossibility of monthly Gross Domestic Product data,
industrial production index is used for output gap computation. To compute output gap,
potential values that we need are estimated by using Hodrick-Prescott Filter and the thereby
output gap is acquired. We used traditional and expanded Taylor Rule models and estimated
them without expectation and with backward looking expectation models.
In conclusion, CBRT reacts to inflation gap according to Taylor Rule. However, the
coefficient of the output gap is not significant in each model. When we expanded Taylor Rule
model with exchange rate, we found that the coefficient is positive in contrast to theoretical
expectations that the coefficient must be negative. Finally, we can say the CBRT seems to be
acting in accordance with Taylor Rule in traditional models. But appreciation of domestic
currency seems important for CBRT. It seems to be the backward expectation does not matter
and its coefficients are smaller than inflation gap without expectation.
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1.

Giriş

Para politikalarında duruma göre ve kurala göre tartışmaları özellikle 1970’lerin ortasında
yaşanan stagflasyon krizinin ardından yoğunlaşmıştır. Para politikasının ekonomi üzerindeki
etkileri hakkında yaşanan ayrışmanın tezahürü olan bu tartışmada, duruma göre para politikası
savunucuları para politikasının ekonominin büyüme ve istihdam durumuna göre ayarlanması
gereğini savunurlarken, kurala göre para politikası savunucularının para politikasının etkileri
konusunda daha şüpheci olduklarını düşünebiliriz.
Taylor (1993) tarafından geliştirilen Taylor Kuralı kural ismini taşımakta olsa da, katı bir
kural olarak düşünülmemesi uygundur. Faiz politikasının enflasyonun hedeften sapmasının ve
çıktı açığının bir fonksiyonu olarak tanımlayan bir kural olan Taylor Kuralı duruma ve kurala
göre politikaların uyumlaştırılmış hali olarak düşünülebilir.
Para politikalarının kurala göre veya ihtiyari olarak yürütülmesi gerektiği hususundaki
tartışmalar çerçevesinde, 1980’lerden itibaren pek çok ülkenin enflasyonla mücadele
politikalarına yönelmesi ile önemini arttırmıştır. Enflasyonla mücadelede para politikasının
rolünün öneminin anlaşılması ile bu konudaki yapılan tartışmalar ve bu konuda yapılan
katkılar artmıştır.
Taylor (1993)’ın bu çalışmasının ardından pek çok iktisatçı farklı ülkeler için uygulamalar
yapmış ve merkez bankalarının uygulamış oldukları politikaların Taylor Kuralı’na
uygunluğunu araştırmıştır. Türkiye üzerinde yapılan çalışmalar ise özellikle 2000’li yıllarda
artmaya başlamıştır. Türkiye 2001 yılında yaşadığı krizin ardından, 1990’lı yıllarının en
önemli sorunlarından olan bütçe açığı ve enflasyonla mücadele amacıyla TCMB’nin
bağımsızlığı sağlanmış ve fiyat istikrarı temel amaç olarak belirlenmiştir. Enflasyonla
mücadelede 2002’de zımni, 2006’da açık enflasyon hedeflemesi politikasına geçen TCMB,
enflasyon hedeflemesine ulaşmakta kullanacağı araçları belirleme açısından bağımsızlığa
kavuşmuş ve böylece bütçe açığının finansörü olma rolünden kurtulmuş ve 2002-2005
dönemine ilişkin enflasyon oranında hızlı bir düşüş yaşanmıştır. Ancak açık enflasyon
hedeflemesine geçilmesinin ardından, 2008 krizinin etkilerin hissedildiği yıllar dışında hedef
tutturulamamıştır.
Grafik-1: Gerçekleşen ve Hedeflenen Enflasyon Gelişmeleri
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Grafik-1’de görüldüğü üzere; dikey eksen enflasyon oranını, yatay eksen ise yılları temsil
etmektedir. 2008 yılında yaşanan krizin etkisi ile enflasyon hedefi 2008 yılı sonlarına doğru
kısa bir süreliğine tutturulmuştur. Ancak, bu durum TCMB’nin başarısından ziyade, kriz
döneminde azalan talebin enflasyonu düşürmesi nedeniyle gerçekleşmiştir. 2010 sonrası

-307-

TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ TAYLOR KURALI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Serdar Göcen, Alp Bayhanay

dönemde ise, enflasyonun dalgalı ve hedeflenen oranın üzerinde bir seyir izlediğini
görüyoruz.
Taylor Kuralı ile ilgili tartışmaların bir bölümü, bu makalenin konusuna doğrudan girmese de,
Taylor Kuralı’nın uygulanmasının uygunluğu ile ilgilidir. Çağlayan (2005), Türkiye üzerine
yaptığı çalışmasında, enflasyon oranının % 10 seviyesinin altına indiğinde Taylor Kuralı
takibinin uygun olduğu sonucuna ulaşmıştır. Türkiye’de enflasyonun bir süredir % 10’nun
altında olduğu ve % 6 ile % 8 arasında direnç kazandığı düşünüldüğünde Taylor Kuralı’nın
uygulanmasının Türkiye için uygun olduğu söylenebilir.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikasının Taylor
Kuralı’na uygunluğu araştırmaktır. Çalışmada 2005-2015 dönemine ilişkin olarak aylık
veriler kullanılarak Taylor Kuralı modeli tahmin edilecek ve TCMB’nin yürütmüş olduğu
para politikasının Taylor Kuralı çerçevesinde bir değerlendirmesi yapılacaktır.
İkinci bölümde, Taylor Kuralı irdelenerek çalışma için teorik çerçeve çizilecektir. Üçüncü
bölümde, Taylor Kuralı’na ilişkin olarak dünyada ve Türkiye üzerine yapılan çalışmalar
incelenecektir. Dördüncü bölümde ise, öncelikle cari faiz oranları Taylor Kuralı faiz oranı ile
karşılaştırılacak, daha sonra ekonometrik modeller tahmin edilecektir. Beşinci bölümde, elde
edilen sonuçlar tartışılacak ve yorumlanacaktır. Altıncı bölümde ise, sonuç ve önerilere yer
verilecektir.
2.

Taylor Kuralı Faiz Oranı

Taylor (1993) merkez bankalarının politika dizaynı geliştirirken takip edebilecekleri bir
politika kuralı oluşturmuştur. Taylor (1993) bu politika kuralının mekanik olarak takip
edilmemesi gereken matematiksel bir formül olarak dizayn etmiştir.
Taylor’un ürettiği kural şu şekildedir.
(1)
𝑖𝑖𝑡𝑡 = r + πt + α (π t - π*) + β (yt - y*)
(1) numaralı eşitliğe göre, nominal faiz oranı (it ), reel faiz oranı (r), cari enflasyon oranı (πt),.
enflasyonun hedeften sapması (πt- π*) ve üretim seviyesinin potansiyel üretim seviyesinden
sapması (yt-y*) tarafından belirlenmektedir.
(1)
numaralı eşitlikte α>0 ve β>0 olarak düşünülmektedir. α merkez bankasının enflasyon
sonucuna atfettiği önemi, β ise çıktı açığına atfettiği önemi temsil etmektedir. Taylor
Kuralı’na göre, merkez bankası cari enflasyon hedefini aştığında ve cari üretim potansiyel
seviyesinin üzerine çıktığında faizi artırmak, tersi durumda ise düşürmektir.
Taylor (1993) çalışmasında reel faiz oranı 2, potansiyel üretim seviyesi 2.2, α ve β’yı 0.5
olarak belirlenmiş olup, formülü şu şekilde düzenlenmiştir.
(2)
𝑖𝑖𝑡𝑡 = 2 + πt + 0.5(πt - π*)+ 0.5(y - 2.2)
(1)
ve (2) numaralı eşitliklerde Taylor Kuralı kapalı ekonomi için üretilmiştir. Daha sonra
yapılan çalışmalar Taylor Kuralı döviz kurunun da eklenerek genişletilmiştir (Clarida vd.,
1998; Taylor, 2001; Engel ve West, 2006; Ongan, 2004; Aklan ve Nargeleçekenler, 2008;
Lebe ve Bayat, 2011).
𝑖𝑖𝑡𝑡 = r + πt + α(πt − 𝜋𝜋 *) + β (yt - y*) + 𝛾𝛾𝑒𝑒𝑡𝑡
(3)
Yukarıda yer alan eşitlikte γ’nın negatif olması beklenmektedir. Döviz kurundaki artışı
enflasyonu aşağı yönde baskılayabileceği için faizlerin düşürülmesi uygun olacaktır(Aktaş ve
Nargeleçekenler, 2008, s.33).
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3.

Literatür Taraması

Taylor (1999) ABD merkez bankası Federal Reserve Bank (Fed) üzerine yaptığı çalışmada,
Fed’in enflasyon ve üretimdeki değişmelere göre federal fon oranlarının değiştirilmesi önerisi
yapmıştır. Buna göre, federal fon oranları, enflasyon hedefin üzerine çıktığında veya üretim
seviyesi potansiyel seviyenin üzerine çıktığında arttırılmalı, tersi durumda düşürülmelidir.
Para politikasında kural arayışları için diğer önemli çalışmalardan ilki Clarida vd. (1998)
tarafından yapılmıştır. İleri dönük beklentilerin kullanıldığı çalışmanın sonuçlarına göre,
ülkelerin üstü kapalı bir enflasyon hedeflemesi politikası yürütmekte olduğu görülmüştür.
Clarida vd. (2000) ABD para politikasını 1979 öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmış ve 1979
sonrası dönemde izlenen para politikalarının Taylor Kuralı ile uyumlu olduğunu, ancak 1979
öncesi dönemde uyumun söz konusu olmadığını tespit etmişlerdir.
Yakın dönemde Taylor Kuralı üzerine ampirik çalışmalar yapılmaya devam edilmiştir.
Sghaier ve Abida (2013) Tunus üzerine yaptıkları çalışmada, Tunus Merkez Bankası’nın
reaksiyon fonksiyonunu tahmin etmişlerdir. Bulgulara göre, Tunus Merkez Bankası Taylor
Kuralı’na uygun hareket etmekte olduğunu tespit etmişler ve tahmin edilen modelde
enflasyonun hedeften sapmasını gösteren değişkenin katsayısının çıktı açığı katsayısından
yüksek olmasını merkez bankasının öncelikli amacının enflasyonla mücadele olduğunu
doğruladığı şeklinde yorumlamışlardır.
Hofmann ve Bogdanova (2012) yaptıkları çalışmada genel olarak merkez bankalarının
uyguladıkları faiz oranlarının Taylor Kuralı’nın önerisine göre daha düşük olduğu tespit
etmişlerdir.
Çağlayan ve Astar (2011), Çek Cumhuriyeti Merkez Bankasının reaksiyonunu tahmin ettikleri
çalışmalarında, merkez bankasının faizlere üretimden ziyade enflasyonun ön planda tutularak
karar verildiği sonucuna ulaşmışlardır.
2000’li yıllardan itibaren, TCMB’nin enflasyon hedeflemesi politikası yürütmeye başladığı
dönemde Türkiye üzerine yapılan çalışmalar artmıştır. Ongan (2004), 1988:01-2003:03 aylık
veriler kullanarak yaptığı çalışmada enflasyon ve nominal döviz kuru ile mevduat faizi
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu, ancak çıktı açığının anlamlı olmadığını görmüşlerdir.
Enflasyon sapması katsayısının pozitif, döviz kuru değişkeni katsayısı ise, negatif olarak
bulunmuştur.
Aklan ve Nargeleçekenler (2008), tahmin edilen modeller sonrasında, TCMB’nin kurala
dayalı politikalar izlediği ve fiyat istikrarının temel amaç olduğu tespit etmiştir.
Lebe ve Bayat (2011), 1986:5-2010:9 dönemine ilişkin döviz kurunun da dâhil edildiği üç
farklı model kullanmıştır ve genel olarak TCMB’nin politikasının kurala bağlıymış gibi
göründüğü sonucuna ulaşmışlardır.
Çağlayan (2005), 1990:3-2004:12 dönemini incelemiş ve Ongan (2004)’un sonuçları ile
tutarlı olarak çıktı açığının anlamlı olmadığı ve genel olarak TCMB’nin Taylor Kuralı
çerçevesinde davrandığı sonucuna ulaşmıştır.
Erdem ve Kayhan (2010), 2002:1-2009:11 dönemini Serdengeçti (2002:01-2004:03) ve
Yılmaz (2006:4-2009:11) dönemi olarak ikiye ayırmışlardır. Her iki dönemde de enflasyon
oranı açığına TCMB’nin Taylor Kuralı’na uygun olarak pozitif tepki verdiği tespit edilmiştir.
TCMB, Serdengeçti döneminde çıktı açığına negatif tepki vermiştir ve bu durum Taylor
Kuralı’nın aksi yönündedir. Yılmaz döneminde ise, çıktı açığına gösterilen tepki pozitiftir.
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4.

Veri ve Model

4.1.

Gerçek Faiz Oranı – Taylor Kuralı Faiz Oranı

Bu bölümde TCMB’nin gecelik borç verme faiz oranının Taylor Kuralı faiz oranından
sapması incelenecektir. Taylor Kuralı faiz oranı (1) numaralı eşitliğe göre hesaplanmıştır.
Burada reel faiz oranı 2, α ve β ise 0.5 olarak alınmıştır. Hesaplama için, çıktı açığı sanayi
üretimi kullanılarak, Hodrick-Prescott Filtresi yöntemi ile hesaplanmıştır.
Grafik-2: Gecelik Borc Verme Faizi – Taylor Kuralı Faizi
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Kaynak: www.tuik.gov.tr, www.tcmb.gov.tr ve yazarların hesaplamaları.

Grafik-2’de görüleceği üzere; dikey eksen faiz oranlarını, yatay eksen ise yılları temsil
etmektedir. 2005-2009 döneminde Taylor Kuralı faizinin üzerinde seyreden gecelik borç
verme faizi, 2010 sonrası dönemde daha düşük seyretmiştir. Bu durum para politikasında bir
gevşeme olarak yorumlanabilir.
4.2. Veri ve Yöntem
Çalışmada 2005-2015 dönemine ilişkin aylık veriler kullanılmıştır. Aylık GSYH verileri
hesaplanmadığı için sanayi üretim verisi çıktı açığını ölçmek için kullanılmıştır. Faiz
oranlarını temsilen TCMB’nin gecelik borç verme faizi kullanılmıştır. Enflasyon ve sanayi
üretimi verileri Türkiye İstatistik Kurumu (Tüik) internet sitesinden, faiz oranı ve reel döviz
kuru verileri TCMB internet sitesinden elde edilmiştir. Yapılan çalışmaların bir çoğunda
nominal döviz kuru kullanılırken, bu çalışmada Engel ve West (2006)’in çalışmasına uygun
olarak reel döviz kuru kullanılmıştır.
Çıktı açığını ölçmek için potansiyel üretim verilerine ihtiyaç vardır. Bu veri Hodrick- Prescott
filtresi ile yazarlar tarafından üretilmiş ve çıktı açığı hesaplanmıştır. Burada kullanılan veri
sanayi üretim endeksindeki değişmedir. Sanayi üretimi verilerinden Hodrick-Prescott
filtreleme yöntemi ile üretilmiş ve çıktı açığı hesaplanmıştır. Modelde kısa vadeli faiz oranı
olarak, TCMB’nin gecelik borç verme faiz oranı kullanılmıştır. Enflasyon yıllık değişmedir.
Döviz kuru, reel efektif döviz kuru endeksindeki değişmedir.
Öncelikle modelde kullanılan verilerin durağan olup olmadıkları test edilecektir. Birim
kökler, serilerdeki kırılma nedeniyle kırılmalı birim kök testi ile sınanmış ve Schwartz kriteri
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kullanılmıştır. Sonrasında ise, TCMB’nin faiz oranında yapmış olduğu değişiklikler dört
farklı model ile tahmin edilmiştir.
İlk olarak, geleneksel Taylor Kuralı modeli faiz oranı, beklenti dâhil edilmeyen enflasyon
sapması, üretim açığı ve modeldeki kırılmayı test etmek için kullanılan kukla1 ile tahmin
edilmiştir.
İkinci olarak, enflasyon sapması değişkenine geriye yönelik (backward looking) beklenti
eklenmiş ve geleneksel Taylor Kuralı modeli tahmin edilmiştir.
Üçüncü ve dördüncü modellerde Taylor Kuralı döviz kuru eklenerek genişletilmiştir. Üçüncü
model beklentisiz, dördüncü model beklentili modelin tahminidir.
Tüm modeller en küçük kareler (EKK) yöntemi ile tahmin edilmiştir.
4.3. Birim Kök Testleri
Verilerde kırılma olduğu için, durağanlıkların araştırılmasında kırılmalı birim kök testi
uygulanmıştır. Schwartz kriterinin kullanıldığı kırılmalı birim kök testlerinin sonuçları
aşağıdaki gibidir.
Tablo-1: Kırılmalı Birim Kök Testi – Düzey Değerler
Değişkenler
i
enfgap
enfgapbb
ygap
dk

ADF t-istatistiği
-4.3762
-4.512
-5.2151
-3.0032
-9.2008

Olasılık
0.0060
0.0651
0.0169
0.6841
<0.01

i: faiz oranı.
enfgap: enflasyon hedefinden sapma.
enfgapbb: geriye yönelik beklentilerin eklendiği enflasyon hedefinden sapma.
ygap: çıktı açığı.
dk: döviz kuru.
Faiz oranı, enflasyon sapması beklenti eklenmiş enflasyon sapması ve döviz kuru değişkenleri
% 10 anlamlılık seviyesinde düzey değerlerinde durağan iken, çıktı açığı değişkeni durağan
değildir. Bu nedenle bu değişkenin birinci farkı alınmıştır.
Tablo-2: Kırılmalı Birim Kök Testi - Birinci Farklar
Değişkenler ADF t-istatistiği Olasılık
d(ygap)
-3.3112
0.4972
Çıktı açığının birinci farkı alındığında, değişkende hala birim kök gözlenmektedir. Bu nedenle
çıktı açığının ikinci farkı alınmıştır.

1

Kukla değişken 2005:1-2008:11 dönemi için 0, 2008:12-2015:12 dönemi için 1 değerini almaktadır.
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Tablo-3: Kırılmalı Birim Kök Testi - İkinci Farklar
Değişkenler ADF t-istatistiği Olasılık
d(ygap,2)
-10.6864
<0.01
İkinci fark alındığında çıktı açığı da durağanlaşmıştır. Bütün değişkenlerde durağanlık
sağlandığında modellere geçilebilir.
4.4. Modeller
4.4.1. Geleneksel Taylor Kuralı Modelleri
Beklentisiz ve beklentili model tahmin sonuçları Tablo-4’de görülebilir.
Tablo-4: Geleneksel Taylor Modeli Sonuçları
1. Model
2. Model
Değişkenler
Katsayı
t-istatistiği
Katsayı
t-istatistiği
enfgap
0.22*
2.41
enfgapbb
0.16***
1.70
d(ygap,2)
-0.00
-0.08
-0.00
0.16
dum
-9.00*
-19.08
-9.16*
-18.58
c
18.87*
34.27
19.14*
33.01
Düz. R2
0.83
0.83
Not: * %1, ** %5, *** %10 seviyesinde anlamlılık seviyesini göstermektedir.

1 ve 2’inci modele göre, çıktı açığı anlamlı değildir. Bu bulgu Ongan (2004) ve Çağlayan
(2005)’nın bulguları ile uyumludur. Enflasyonun hedeften sapmasını gösteren değişkenin
katsayısının pozitif olması TCMB’nin Taylor Kuralı ile tutarlı bir politika yürüttüğünü
göstermektedir. Ayrıca, enflasyon sapması katsayısı anlamlı iken, çıktı açığı katsayısının
anlamlı olmaması, TCMB’nin fiyat istikrarına öncelik verdiğini göstermektedir.
Kukla değişkeninin negatif olması beklentilerle uyumludur. Kukla, 2008 küresel krizinin
faizler üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılmıştır. Her iki modele göre de, kriz faizlerde
düşüşe neden olurken, ikinci modelde krizin etkisi daha büyük görülmektedir. Düzenlenmiş
R2’ler karşılaştırıldığı zaman iki model arasında açıklama gücü açısından fark olmadığı
görülmektedir.
4.4.2. Genişletilmiş Taylor Kuralı Modelleri
Döviz kuru eklenerek genişletilen beklentisiz ve beklentili model tahminleri Tablo-5’de
gösterilmektedir.
Tablo-5: Genişletilmiş Taylor Modeli Sonuçları
Değişkenler
enfgap
enfgabbb
d(ygap,2)
dk
dummy
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3. Model
Katsayı t-istatistiği
0.25*
2.73
0.00
0.15**
-8.83*

0.10
2.48
-18.92

4.
Katsayı

Model
t-istatistiği

0.19**
-9.83E-0.5
0.14**
-9.00*

1.98
-0.00
2.37
-18.42
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c
18.67*
34.20
18.95*
32.92
Düz. R2
0.84
0.84
Not: * %1, ** %5, *** %10 seviyesinde anlamlılıkları göstermektedir.

Modelde çıktı açığı yine anlamlı değildir. Üçüncü ve dördüncü modeller enflasyon, enflasyon
beklentisi, kukla değişken ve sabit katsayı değişkenleri katsayıların anlamlılığı ve işaretleri
bakımından ilk iki model ile uyumludur. Döviz kuru değişkeninin katsayısı ise pozitif olarak
bulunmuştur. Bu genel olarak literatürün aksinedir. Bu bulgu, döviz kurunda bir yükselme
olduğu zaman, merkez bankasının buna faizleri yükselterek cevap verdiği şeklinde izah
edebiliriz. Ancak, Albayrak ve Abdioğlu (2015); döviz kuru yükselişlerinin neden olduğu
maliyet artışının, merkez bankasının faizleri artırması durumunda daha da yüksek olacağını ve
bu nedenle negatif katsayının anlaşılır olduğunu belirtirken, Aklan ve Nargeleçekenler (2008)
döviz kuru yükselmelerinin enflasyonu baskılayacağı için faiz artışlarına izin vereceğini
belirterek döviz kuru ile faiz arasında negatif ilişki olması gerektiği belirtmektedirler. Ayrıca,
Ongan (2004) da çalışmasında döviz kurunun işaretini negatif olarak bulmuştur.
5. Bulgular
Ekonometrik model sonucunda, dört model için de TCMB’nin enflasyon sapmasına Taylor
Kuralı ile uyumlu olarak cevap verdiği tespit edilmiştir. Beklentiler eklendiğinde bu durum
değişmese de enflasyon sapması katsayısının bir miktar küçüldüğü tespit edilmiştir. Beklentili
ve beklentisiz modellerin açıklama düzeyleri arasında önemli bir fark olmayışı da
düşünüldüğünde, beklentilerin önemli bir rol oynamadığı şeklinde yorumlanabilir.
Çıktı açığının her dört modelde de, Ongan (2004) ve Çağlayan (2005)’ın sonuçları ile uyumlu
olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı bulunmuştur. İlk iki model ele alındığında, bu durum
TCMB’nin fiyat istikrarını öncelikli amaç olarak belirlemesi ile uyumlu olarak
yorumlanabilir.
Üçüncü ve dördüncü modellere eklenen reel döviz kuru değişkeni katsayısının pozitif olması
literatürden farklılık arz etmektedir. Aklan ve Nargeleçekenler (2008) ve Albayrak ve
Abdioğlu (2015) nominal döviz kuru ile yaptıkları çalışmalarında ilişkinin negatif yönlü
olduğunu tespit etmişlerdir. Döviz kuru ile faiz politikası arasındaki pozitif ilişki, TCMB’nin
döviz kuru oynaklarını önemsediğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Nitekim
TCMB’nin, özellikle kısa sürede yerli paranın değerinde meydana gelen önemli
dalgalanmalara faiz değişiklikleri ile cevap vermek zorunda kaldığı bilinmektedir. Özellikle
aşırı oynaklık dönemlerinde, TCMB’nin rezervlerinin yetersiz kaldığı için faiz değişikliği
kaçınılmaz gibi görülmektedir.
Dört model incelendiğinde, modeller arasında büyük farklar olmadığı söylenebilir. Gerek
katsayı işaretlerinin aynı olması, gerekse düzenlenmiş R2 değerlerinin yakınlığı modeller
arasında tercih yapılmasını güçleştirmektedir. Ancak, beklenti dâhil edilen enflasyon açığının
katsayısının hem geleneksel hem de genişletilmiş Taylor Kuralı modellerinde daha düşük
olması merkez bankasının beklentilere daha az önem atfettiği şeklinde yorumlanabilir. Ancak,
bu yorum yapılırken yine de ihtiyatlı olmak gerekir.
6. Sonuç
TCMB’nin 2005-2015 yıllarına ilişkin olarak uyguladığı para politikasının Taylor Kuralı
perspektifine göre değerlendirilmesi neticesinde, faiz oranının 2010 sonrası dönemde bir
miktar gevşediği söylenebilir.
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Yapılan ekonometrik çalışma sonucunda, TCMB’nin enflasyondaki değişmelere Taylor
Kuralı çerçevesinde faiz oranı değişiklikleri ile cevap verdiği söylenebilir. Ayrıca, dört
modelin tamamında enflasyon sapması katsayısının anlamlı olması, çıktı açığı katsayısının
anlamlı olmaması TCMB’nin öncelik olarak fiyat istikrarını sağlama amacı ile tutarlı olarak
hareket ettiği şeklinde yorumlanabilir.
Enflasyonun anlamlı etkiye sahipken, üretim açığının etkisiz olması TCMB’nin fiyat istikrarı
amacı ile uyumlu olmasına rağmen, üçüncü ve dördüncü modellerde döviz kuru ile faiz
arasında pozitif bir ilişki bulunması, TCMB’nin yerli para değerindeki dalgalanmaları
engelleme isteğinin göstergesi olarak yorumlanabilir.
Son olarak, TCMB’nin enflasyon hedefini tutturmakta başarısız olması ve 2010 sonrasında
gözlemlenen gevşeme nedeniyle, mevcut politikasını sürdürürken faizleri Taylor Kuralı
faizine yaklaştırmasının enflasyon hedefinin tutturulması için yararlı olabileceği
düşünülmektedir.
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Abstract
Development process has prevalently been associated with the liberalisation and deregulation
policies along with the privatisation efforts and the goal of fiscal discipline compatible with the
policy prescriptions of the Washington Consensus since the 1990s. Concurrently development
policies shifted from basically growth objectives to human development objectives. The aim of this
paper is to evaluate the alteration in fiscal policy design and to discuss the coherency of these
changes with the human development approach. Accordingly, neoliberal restructuring of the state
and the concomitant reflections in fiscal policies will be analysed with respect to their impacts on
the human development process.
Keywords: Fiscal policy, fiscal discipline, human development.
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The Design of Fiscal Policy and the Human Development Approach

Introduction
Economic policies have been designed substantially in line with the policy prescriptions of the
Washington Consensus since the 1990s. The dominance of neoliberal discourse, particularly via the
practices of liberalisation, deregulation, privatisation and fiscal discipline (Câmara Neto and
Vernengo, 2004-2005:334) has critically designed fiscal policies. The debate on fiscal policies has
focused on the sustainability of public finances; main instrument of which has been the
implementation of tight fiscal policies in general and correspondingly rules-based fiscal policies
have been favoured by the mainstream approach. Meanwhile the focus of the development policy
shifted from growth objectives to human development objectives that has generally been perceived
as a paradigm shift. Consequently, human development approach has been on the agenda since then.
According to this view, human development must be the ultimate goal of the development policy.
The policies of the Washington Consensus were implemented extensively in the so-called emerging
economies throughout the 1990s and the main outcome was the widespread crises in many of these
countries by the end of the decade and also at the beginning of 2000s. Not surprisingly, following
the crises, austerity policies were in effect; basic elements of which were tight fiscal and monetary
policies.
The aim of this paper is to evaluate the alteration in fiscal policy design and to discuss the
coherency of these changes with the human development approach. Accordingly, neoliberal
restructuring of the state and the concomitant changes in fiscal policies will be analysed with
respect to their potential impacts on the human development process. In this framework, a critical
evaluation of the human development approach will be provided with a particular emphasis on the
role of the fiscal policies during the period.
Fiscal Policy Design since the 1990s
Discretionary fiscal policies have been criticised by the mainstream approach for the rising budget
deficits and public debts, particularly since the end of the golden age of capitalism. In connection
with this view, tight fiscal policies and fiscal rules have been favoured along with the financial
liberalisation process (Arıkboğa, 2013:64). The practices of financial liberalisation have
significantly affected fiscal policies. Particularly in emerging economies with inadequate levels of
domestic savings, massive inflows of capital implied sustainability of the current account deficit
and the public debts; whereas massive outflows signified crises that were followed by strict
austerity measures. Besides states were under serious pressure in taxing capital as a result of capital
account liberalisation; as higher tax rates were held responsible for increasing the risk of capital
flight as well as for their distortionary effects by means of the underlying concerns of efficiency.
Since the 1990s fiscal policy design has been compatible with the Washington Consensus; the
elements of which were fiscal discipline, reordering public expenditure priorities, generating a
broad tax base with moderate marginal rates, liberalising interest rates, a competitive exchange rate,
trade liberalisation, liberalisation of inward foreign direct investments, privatisation, deregulation,
and property rights (Williamson, 2004:3-4; 2004-2005:196). According to Stiglitz (2003:53); fiscal
austerity, privatisation and market liberalisation were the main pillars of the Consensus. The
proposed policy mix led to severe crises in the emerging economies of Asia and Latin America as a
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result of which Post-Washington Consensus was brought to the agenda that, essentially, indicated a
continuity and consistency rather than a radical transformation, subsequent to the failure of the
original consensus. It is noteworthy that while the focus of the Washington Consensus was on
markets and efficiency; Post-Washington Consensus was associated with issues such as market
failures, institutions, and poverty. (Fine, 2009:12).
The goal of fiscal discipline under the structural adjustment programmes following the severe crises
since the financial liberalisation process, has critically affected both the level and the composition
of the public expenditures and the tax revenues. The outcome of the goal of obtaining primary
surplus in an environment of liberalised capital accounts, was cutting down of public investments.
Primary surplus with nominal deficit was an indicator of the transfer of resources to the wealthy
debt holders (Câmara Neto and Vernengo, 2004-2005:334, 339).
Contrary to the neoclassical perceptions of the public budgetary process, public expenditures and
public revenues are mutually dependent. It should be noted that the government budget is not
merely a document displaying the public revenue estimates and the public expenditures for a
definite period; it is more than a technical document reflecting conflicting interests within the
society. (Arıkboğa, 2015a:155). As Goldscheid (1964:202) asserted; “Tell me what you want to
spend your money on, and I shall tell you by what means you will get the required revenue, what
classes of society you must draw upon and the size and kind of administrative apparatus you will
need therefor”.
Briefly, the main elements of the fiscal policy, particularly since the 1990s, have been cutting down
of public expenditures -and obtaining a primary surplus- along with a regressive tax structure as a
result of which income distribution and human development process -defined as the expansion of
freedoms and avoiding deprivation- have been critically effected. (Arıkboğa, 2015b:30).
Human Development Approach
Amartya Sen’s capability approach and emphasis on “development as freedom” significantly
influenced the expansion of the concept of development from just economic growth to human
development. According to Sen, development can be defined “(…) as a process of expanding the
real freedoms that people enjoy.” (Sen, 2000:3). In this perspective; freedoms are both primary ends
and principal means of development (Sen, 2000:10).
Human development was defined as “a process of enlarging people’s choices”2 in the first Human
Development Report (United Nations Development Programme, 1990:10). An index for the
measurement of human development was also introduced in this report; although the indicators and
the measurement method have changed throughout the years, the basic dimensions of health,
education and a decent standard of living have remained unchanged.

2 Fukuda-Parr (2003:303) points out that Sen’s definition of enlarging “functionings and capabilities” was defined as the expansion of “choices” in
the Human Development Reports.
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Four groups of human development and respective indicators can be viewed in Table 1 which also
depicts the polarization of the world economy in spite of the development efforts since the midtwentieth century.3

Table 1: Components of Human Development Index by Human Development Groups
Human
Development
Groups

Human
Life
Development expectancy
Index (2014) at birth
(2014)

Expected
years of
schooling
(2014)

Mean years
of schooling
(2014)

Gross national
income per capita
– 2011 PPP $
(2014)

Very high human
development

0.896

80.5

16.4

11.8

41584

High human
development

0.744

75.1

13.6

8.2

13961

Medium human
development

0.630

68.6

11.8

6.2

6353

Low human
development

0.505

60.6

9.0

4.5

3085

World

0.711

71.5

12.2

7.9

14301

Source: United Nations Development Programme, 2015: 211.

The concept of human development and its measurement via the human development index has
been favoured as a new goal in the development process; as there has not been a direct link between
attaining high growth rates and better health conditions, education opportunities, achieving a more
equitable income distribution, gender equality, working conditions, low levels of youth
unemployment and so on. Indeed, there are still serious problems with all of the issues mentioned
above in the world economy.

Table 2 presents the components of human development index for selected countries, almost with
similar income levels. Although the income level of Barbados is substantially lower among the
selected countries, the country is also a clear example of the inadequacy of a higher income level in
attaining a high human development index value, when compared with the countries that have
higher levels of income but lower values of human development index. This can be also viewed by
the difference between gross national income per capita rank and human development index rank,
displayed in the last column. The higher rank of a country’s human development index than the
gross national income per capita rank, can be viewed as an indicator of the government’s ability to
implement policies that can transform rising incomes into human development. (United Nations
Development Programme, 2013: 60).

3 More recent efforts are the Millennium Development Goals and the subsequent Sustainable Development Goals, which was announced by the
United Nations in September 2015.
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Table 2: Components of Human Development Index for Selected Countries
HDI Country
ran
k

Human
Developmen
t Index
(2014)

Life
expectancy
at birth
(2014)

Expected
years of
schooling
(2014)

Mean
years of
schooling
(2014)

Gross
national
income per
capita -2011
PPP $ (2014)

GNI per
capita rank
minus HDI
rank (2014)

40

Argentin
a

0.836

76.3

17.9

9.8

22050

11

52

Romania

0.793

74.7

14.2

10.8

18108

10

52

Uruguay

0.793

77.2

15.5

8.5

19283

7

57

Barbados

0.785

75.6

15.4

10.5

12488

27

60

Panama

0.780

77.6

13.3

9.3

18192

1

71

Venezuel
a

0.762

74.2

14.2

8.9

16159

-2

72

Turkey

0.761

75.3

14.5

7.6

18677

-12

Source: United Nations Development Programme, 2015: 208-209.

Contrary to the views perceiving the human development approach as a serious turning point in the
development paradigm, both the concept and the human development index have been widely
criticised.4 However, according to Fukuda-Parr (2003: 307); human development as a concept is
much more complex and broader than its measure. This point is also emphasised by Selim Jahan,
the Director of Human Development Report Office, as: “A concept is always broader than any of its
proposed measures. Any suggested measure cannot fully capture the richness, the breadth and the
depth of the concept itself.” (Jahan, 2015).

Compatibility of Fiscal Polices with the Human Development Objectives
The significance of “sensible macroeconomic policies” in achieving human development was
emphasised in the third chapter of the 1991 Human Development Report, titled as “Financing
Human Development”. Accordingly, the exchange rate should not be overvalued; there should not
be trade restrictions; inflation should be under control; interest rates should not lead to credit
rationing. Besides a roughly balanced budget should be the goal via rises in tax revenues (United
Nations Development Programme, 1991:38, 42). The state’s role was defined by the following
items in the report (United Nations Development Programme, 1991:39):
•
•
•
•
•

Allow markets to work properly
Correct for failures of the market
Create physical infrastructure
Support important public goods
Ensure that people are the centre of development

4 For instance, please see Srinivasan (1994) for a critique of the human development approach and the human development index.
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Neoliberal economic policies of the Washington Consensus have dominated fiscal policy design
since the 1990s. The most recent exception in terms of the practices of expansionary fiscal policies
was particularly the responses to the crisis of 2007-2009. As the crisis of the private sector was
transformed into the fiscal crisis of the state via the rising budget deficits and soaring public debts,
the burden of adjustment was once again on the labour incomes through cuts in wages in the public
sector, retrenchment of the welfare state, rising share of indirect taxes, privatisation of key sectors.
(Lapavitsas, et al., 2010:41). During this process, rates of value added tax increased and new excise
taxes were introduced; meanwhile, the reduction in public expenditures was asserted not to offset
the increases generated when the crisis unfolded (Martorano, et al., 2014:228). Therefore the design
of the fiscal policy in line with the neoliberal discourse and the socialisation of the costs of the
crises during the period, critically affected living conditions and “choices” of many people around
the world.
Human development approach has been widely perceived as a significant transformation in the
development paradigm. However, if the human development approach is to be associated more with
the heterodox approaches, policies towards lower working hours, better working conditions and
rising real wages would be more likely to be achieved. Whereas if it is to be associated more with
the neoliberal approach; increasing the flexibility of the labour markets, privatisation of social
policy, rising household indebtedness would be more likely outcomes, as it is today. As pointed out
by Cammack (2014:5); human development and the development of global capitalism have become
synonymous. It is noteworthy that human development leads to labour productivity increases via
the more educated and healthy labour force. In this framework, human development is also an
instrument for increasing productivity (Streeten, 1994:232) in a process of repression of wages.
The state’s role in expanding capabilities in health and education was a significant element of
policies for human development in the 1990s; whereas together with the rise of liberalisation
practices and the globalisation process the emphasis shift to capabilities to take part in social action
in recent years. Meanwhile, the agency aspects of human development gained importance (FukudaParr, 2003:313, 315), which can be viewed as a modification of the human development approach
and increasing its the compatibility with the Post-Washington Consensus.
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Table 3 presents the key differences between neoliberalism and human development approach5.
Table 3: Key Features of the Human Development Approach and Neoliberalism
Human Development

Neoliberalism

P h i l o s o p h i c a l
underpinnings
Normative assumptions

Explicit

Implicit

Concept of well-being

Functionings and capabilities

Utility

Evaluative aspect
Leading criterion for
evaluating
development progress

Human capabilities, equality of E c o n o m i c w e l l - b e i n g ,
outcomes, fairness and justice in economic
growth, efficiency
institutional arrangements

Measurement tools favoured

Human outcomes, deprivational
and distributional measures

Economic activity and
condition,
averages and aggregate
measures

Agency aspect
People in development as
ends
and/or means

Ends: beneficiaries; means: Means: human resources for
agents
economic activity

Mobilizing agency

Individual action and collective
action

Individual action

Key operational goals

Expanding people’s choices
(social, economic, political)

Economic growth

Distribution of benefits and
costs

Emphasis on equality and on the Concern with poverty
human rights of all individuals

Links between development
and
human rights and freedoms

Human rights and freedoms
have
intrinsic value and are
development objectives. Current
research on their instrumental
role through links to economic
and social progress

Development strategy

No explicit connection.
Current
search for a link between
political
and civil freedoms and
economic
growth

Source: Fukuda-Parr, 2003: 311.

5 The table presented by Fukuda-Parr (2003: 311), also includes the basic needs approach.
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Conclusion
The alteration in fiscal policy design since the 1990s is evaluated and the coherency of these
changes with the human development approach is discussed in this paper. Accordingly, neoliberal
restructuring of the state and concomitant reflections in fiscal policies are analysed with respect to
their impacts on the human development process. As opposed to the assertions viewing the human
development approach as a paradigm shift and an alternative to the prevailing neoliberal arguments;
a critical evaluation of the human development approach is provided with a particular emphasis on
the role of the fiscal policies during the period.
The rationale behind the state’s intervention in the economy is basically the market failures within
the scope of the mainstream approach. The regulatory role of the state in the smooth functioning of
the markets is indispensable and equity objectives has long been subordinated to efficiency
objectives. Fiscal policies have been designed compatible with this dominant approach.

The effects of fiscal policies on the human development process is generally analysed in terms of
the public expenditures. However, the amount and the combination of tax revenues should not be
omitted, regarding their impacts both on financing public expenditures related to human
development and redistributive purposes. The need for increasing the quality of the public services
would require rising tax revenues (Singh, 2012:145). Progressivity of the tax structure would be an
effective tool; however, the regressivity of the tax structure has long been favoured by increasing
the share of indirect taxes and the impacts of international tax competition on effective tax rates.
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Özet
Amerika’da 2008 yılında başlayan ve tüm küresel ekonomiyi etkisi altına alan finansal krizin ortaya
çıkmasında banka gibi hareket eden ancak yasal düzenlemelere tabi olmayan kurumlar ve bu
kurumların bankacılık benzeri işlemleri olarak tanımlanan gölge bankacılık etkili olmuş ve krizi
derinleştirmiştir. Gölge bankacılık kavramı ülke özelinde çeşitlilik göstermekle birlikte genel olarak
banka dışı finansal kuruluşlar ve bu kuruluşların işlemleri ile geleneksel bankaların bilanço dışı
işlemleri olarak tanımlanmaktadır. Asıl sorun finansal sistemde kontrol dahilinde olmayan bir
fonlama mekanizmasının varlığı ve piyasalarda meta üretimden bağımsız fonlama sağlayan bir
yapının yasal düzenlemelerle kontrol altına alınmaması sorunudur. Söz konusu sanal düzen yarattığı
karşılıksız fon ile krize ortam hazırlamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki finansal sistem bu açıdan
değerlendirilerek gölge bankacılık işlemlerinin ve kurumlarının varlığı sorgulanmış ve yasal
düzenlemeleri incelenerek risklilik durumu hakkında çıkarımlar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Kriz, Kredi Aracılığı, Gölge Bankacılık
JEL Sınıﬂaması: G01, G20, G28

SHADOW BANKING AND APPLICATIONS IN TURKEY
Abstract
Foundations which work like banks but not subjected to legal regulations and these foundations’
banking related operations - defined as “Shadow Banking” – have impact on the arise of financial
crisis that began in 2008 in United States and affected whole global economy. The shadow banking
concept is variable through different countries but generally it is defined as financial
corporations(foundations) other than banks and operations of classical banks that are off-balancesheet. The main concern is the existence of funding works in the system that are out of control and
the unability to control the structure, that facilitate funds dependent from meta production in
markets, with legal regulations . Such virtual system gives occasion to crisis by creating nonprovision funds. In this article, financial system in Turkey will be considered within this view; the
existence of shadow banking operations and corporations and by looking over legal regulations
inferences about the case of riskiness will be drawed.
Keywords: Financial Crisis, Credit Intermediation, Shadow Banking
JEL Classiﬁcation: G01, G20, G28
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GİRİŞ
2008 yılında Amerika’da başlayan ve akabinde tüm küresel ekonomide durgunluğa neden olan finansal
kriz beraberinde gölge bankacılık kavramının gündeme gelmesine neden olmuştur. Banka gibi hareket eden,
piyasalara kredi sağlayan kurumların ve yapılan işlemlerin (hedge fon, repo) krize neden olduğu
belirtilmiştir. Amerika’da söz konusu süreçte faiz oranlarının düşük olması nedeniyle bankalardan kredi ile
borçlanarak elde edilen paranın, emlak piyasasında beklenen yüksek getiriye istinaden konut taleplerinde
artışa neden olması, akabinde bankaların kredi vermede seçicilikten vazgeçerek eşik altı olarak tanımlanan
düşük gelir grubunu da kredilendirmesi geri ödeme sorununu beraberinde getirmiştir. Bankaların sorunlu
olarak tabir edilen kredilerini, menkul kıymetleştirerek türev piyasalarda işleme açması ekonomide
sürdürülemeyen bir finansal yapıya ve krize zemin hazırlamıştır. Krize zemin hazırlayan sürecin başında
gölge bankacılık olarak nitelendirilen kurum ve uygulamaların aktif rol oynadığı ileri sürülmektedir. Ancak
burada asıl üzerinde durulması gereken konu ekonominin bir şekilde reel piyasalardan bağımsız kaldıraçlı
işlemlerle fonlanması sorunudur. Özetle paradan para yaratan kurumların ve işlemlerin varlığıdır. Bu açıdan
bakıldığında konu kaldıraçlı işlem yapan kurumların işlem hacimleri ve yasal düzenlemeleri üzerine
yoğunlaşmaktadır.
Türkiye’de, gölge bankacılık olarak tabir edilen klasik kurumların ve uygulamaların dışında bir yapı
söz konusudur. Gölge bankacılık ile ilgili yapılan kavramsal tanımlamaya göre Türkiye’de ekonomiyi kredi
ile finanse eden finansal piyasalarda işlem yapan banka dışı finansal kurumların varlığı söz konusu
olmamakla birlikte leasing, faktoring kuruluşları, diğer finansman şirketleri ve sermaye piyasası kurumları
ekonomiyi yarattığı kaynakla bir şekilde fonlamaktadır. Ancak Türkiye’de finansal piyasalarda, özellikle
türev piyasa işlem hacmi ve yoğunluğu, dünyadaki diğer örneklerine göre düşük düzeyde kalmaktadır.
Dolayısıyla ekonomide, türev piyasaların etkisi bu aşamada kriz yaratacak düzeyde bulunmamaktadır.
Konuya bankacılık işlemleri ve faaliyet alanı ve bankaların bilanço dışı işlemleri açısından
bakıldığında da durum yine farklılık arz etmektedir. Şöyle ki, Amerika’daki gibi sorunlu kredilerin menkul
kıymetleştirilmesi Türkiye’de söz konusu olmamakta, uygulamada sorunlu kredilerin tahsil imkanı
bulunmayan kısmı varlık yönetim şirketlerine satılmaktadır.
Çalışmada, Türkiye’de gölge bankacılık uygulamaları iki kapsamda incelenecektir. İlk olarak bilanço
dışı işlemler ve etkileri, bankalara ilişkin yasal düzenlemeler ve sorunlu varlıkların bilanço dışına
çıkarılmasına değinilecektir. Ülkemizde dünya uygulamalarından farklı olarak sorunlu aktiflerin
menkulleştirme yoluyla bilanço dışına çıkarılması uygulaması dışında sorunlu aktiflerin hukuki bir
düzenleme olan alacak temliki vasıtasıyla Varlık Yönetim Şirketlerine devir edilmesi söz konudur. İkinci
olarak banka dışı finansal kurumlar açısından değerlendirme yapılarak gölge bankacılığın Türkiye’deki
durumu özetlenecektir.
1. GÖLGE BANKACILIK TANIMI VE KAVRAMSAL UNSURLARI
1.

Gölge Bankacılık Tanımı

Gölge bankacılık kavramı ilk olarak Amerika’da başlayan 2008 krizi sonrasında ortaya atılmış bir
kavram olup, banka gibi hareket eden ancak yasal düzenlemelere tabi olmayan kurumlar ve bu kurumların
bankacılık benzeri işlemleri olarak tanımlanmıştır.(FSB, 2015) Kriz sonrası yapılan değerlendirmelerde
gölge bankacılık kavramı daha geniş tanımlanmış, farklı ülkelerde yaşanan deneyimlere istinaden farklı
açıklamalar yapılmıştır.
Gölge bankacılık daha geniş bir ifade ile geleneksel bankacılık işlemleri dışında kalan özel ve kamusal
ihtiyaçlara göre şekillenen tüm finansal faaliyetler olarak genelleştirilmiştir (Claessens, Ratnovski,
2014:4) .Yukarıda yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere gölge bankacılık, her ülkedeki finansal
sistemin ihtiyaçları, deyim yerindeyse sistemdeki aksaklıkların ve çarpık yapılanmanın getirdiği
tıkanıklıkları gidermek ve sistemin mümkün olduğunca devam edebilmesini sağlamak amacıyla farklı
şekillerde ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle, gölge bankacılık kurumlarının ve işlemlerinin sistemin
aksaklıklarının giderilmesi amacıyla başvurulan bir yapılanma olduğu söylenebilmektedir.
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2008 yılında Amerika’da başlayan kriz ile birlikte Amerika’daki bankaların eşik altı sorunlu
kredilerinin bilanço dışına çıkarılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kredilerin, finansal yeniliklerden yararlanarak
menkul kıymetleştirmelere başvurularak fon yönetim şirketlerine devir edilmesi ve bu enstrümanların türev
piyasalarda işlem görmesi süreci, aslında bankaların sorunlu kredilerine bir nevi çözüm olarak ortaya
çıkmıştır.
Claessens ve Ratnovski’ye göre gölge bankacılık, geleneksel bankacılık sistemindeki riskleri bertaraf
etmeye yarayan bir yapılanma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bankacılık sisteminin kredi, vade ve likidite
riski hali hazırda bir çok ülkede yasalarla belirli sınırlar çerçevesinde şekillenmişse de ortaya çıkan riskin
sınırlar çerçevesinde kalması bu risklerin transferini gerektirmiştir.
Gölge bankacılığın, birçok açıdan krize zemin hazırladığı savunulmakla birlikte, banka dışı finansal
faaliyetlerin geleneksel bankacılık faaliyetlerine göre verimlilik, yenilik ve uzmanlık getirdiği, riskin
çeşitlendirilmesi ve hafifletilmesinin sağladığı, esneklik ve yatırım fırsatları yarattığı, likidite ve fonlamayı
artırdığı da öne sürülmektedir (IFF,2012:5).
Li ve Lin tarafından 2015 yılında, borç vermeye ilişkin sermaye düzenlemeleri ve gölge bankacılığa
dayalı borç verme işlemlerinin bankaların marj yönetiminde etkisi üzerine yapılan çalışmada, gölge
bankacılık faaliyetlerinin ve enstrümanlarının bankaların faiz marjını ve aktif riskini arttırdığı ve finansal
istikrar üzerinde negatif bir etki yarattığı gösterilmektedir (Li ve Lin, 2015:106).
Gölge bankacılık, kredi aracılığı yapan bir bankacılık türüdür. Diğer bir deyişle, gölge bankaları
finansal aracılık kurumlarıdır. Gölge bankaları, topladıkları mevduatları uzun dönemli krediler olarak kredi
talep edenlere plasman yaparlar (Oktar ve Eroğlu;2015: 307-326).
Gölge bankacılık, genel olarak banka dışı finansal kurumlar olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında tüm finansal kurumlar ve araçlar gölge bankacılığın tanımı içerisinde yer almaktadır. Buradan
hareketle, bankacılık sisteminin kendi içindeki bilanço dışı işlemleri ile banka dışı finansal kurumlar
tarafından yapılan işlemler gölge bankacılık olarak tarif edilebilir.
Örneklerden de görüleceği üzere gölge bankacılık kavramları ve tanımları farklılık içermekle birlikte
esas olarak gölge bankacılığı üç farklı tanım etrafında toplayabiliriz. Bunlar;
-

Kurumlar açısından gölge bankacılık; banka gibi hareket eden fakat bankacılık düzenlemelerine
tabi olmayan banka benzeri kurumlar olup bu kurumlar bankaların yaptıkları kredi verme
benzeri işlemleri gerçekleştirmektedir.

-

İşlemler açısından gölge bankacılık; bankaların da içinde bulunduğu finansal kuruluşlar
açısından yasal düzenlemelere ve sınırlamalara tabi olmayan bilanço dışı veya bilanço içi
işlemler olarak gösterebiliriz. Örneğin menkul kıymetleştirme ve bu ürünlerin bilanço dışına
çıkarılarak finansal piyasalarda işlem görmesi bu tanımlamayı açıklamaktadır.

-

Hem kurumlar hem de yapılan işlemlerin kesişim kümesi oluşturduğu grup; banka gibi davranan
kurumların, yasal düzenlemeye ve sınırlamalara tabi olmayan işlemleri olarak nitelendirilebilir.

Görüldüğü üzere gölge bankacılık kavramı esas itibariyle piyasada kredi mekanizması sağlayan, bir
nevi piyasayı fonlayarak para yaratan kurumlar ve kurumsal işlemler olmaktadır. 2008 krizini başlatan olgu
da, bu kurum ve işlemlerin yarattığı türev enstrümanlara dayalı riskli varlıkların alım satımı ile yaratılan
meta üretiminden ve dolaşımından bağımsız hayali para olmuştur.
Türkiye’de gölge bankacılığı ararken yukarıda yaptığımız üç tanımlama/sınıflandırma açısından
değerlendirdiğimizde, gölge bankacılık işlemi yapan ve piyasaya kredi benzeri olarak tanımlayabileceğimiz
bir çeşit kaldıraçlı işlemlerle fon girişi sağlayan, türev piyasalarda işlem yapan forex firmaları örnek
gösterilebilir. Ancak ülkemizde türev piyasaları çok yenidir ve sermeye piyasasının henüz derin ve yaygın
bir yapıda olmaması nedeniyle işlem hacmi küçük boyutludur. Yani toplam talebi ve toplam arzı etkileyecek
büyük boyutlu bir yapılanma yoktur. Aynı değerlendirmeyi işlemler ve kurumlar açısından yaptığımızda
benzer cevabı verebiliriz. Sadece işlemler bazında yapılan değerlendirmede, gölge bankacılık olarak
nitelendirilen bilanço dışı işlemler, bankaların sık başvurduğu, ekonomide doğrudan etkili olan kredi benzeri
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işlemlerdir. Çalışmanın ilerleyen kısmında Türkiye’de gölge bankacılık bu açıdan incelenecek, bilanço dışı
işlemlerin durumu ve gerçekten bilanço dışında olup olmadığı değerlendirilecektir.
Gölge bankacılığın bilançoyu sorunlu ve riskli varlıklardan temizleyerek bankaların kredi verme
potansiyelinin artırılmasına katkı sağladığı bilinmektedir. Amerika’da başlayan ve sorumlusu gölge
bankacılık olarak nitelendirilen krizde bankaların bu işlem ve kurumlara başvurma nedeni yine bilanço
temizliği olarak nitelendirilmektedir. Bankalar bu işlemleri menkul kıymetleştirme yoluyla yapmakta ve
yaratılan değerler, yatırım kurumları ve sermaye piyasalarında işlem görmektedir. Türkiye açısından durum
burada farklılık arz etmektedir. Ülkemizde sorunlu aktifler bankalar tarafından yönetilmekte, yönetilemeyen
sorunlu aktifler varlık yönetim şirketlerine devir edilmektedir.
2.

Gölge Bankacılığın Kavramsal Unsurları

Gölge bankacılık unsurları kurumlar ve işlemler/araçlar olmak üzere iki alt başlık altında açıklamak
yararlı olacaktır.
1.1.1.

Gölge Bankacılık Kurumları

Gölge bankacılık kurumları banka gibi hareket eden yasal düzenlemelere ve sınırlamalara tabi olmayan
kurumlar ve geleneksel bankalardır. Yasal düzenlemeye tabi olmayan kurumlar genelde sermaye
piyasalarında faaliyet gösteren kurumlar olarak karşımıza çıkar. Menkul kıymet yönetim şirketleri, yatırım
fonları bu gibi kurumlara örnek gösterilmektedir. Para piyasalarında hedge fonlar, yatırım şirketleri, sigorta
şirketleri, leasing ve faktoring şirketleri gibi kuruluşlar gölge bankacılık kurumları olarak tanımlanmaktadır.
1.1.2.

Gölge Bankacılık Araçları/İşlemleri/ Enstrümanları

Gölge bankacılık işlemleri piyasaya sağlanan kredi benzeri fon kaynağı olarak gösterilebilmektedir.
Yapılan işlemler menkul kıymetleştirme yolu ile yaratılan türev ürünlerle gerçekleşmektedir. Sistemin asıl
fon kaynağını repo piyasası oluşturmaktadır. Bu açıdan yapılan değerlendirmede gölge bankacılık üç alanda
faaliyet göstermekte olup bunlar; repo piyasaları, para piyasaları ve türev piyasalardır (Irıs ve Chiu, 2016:4).
Söz konusu piyasalara ilişkin işlemler dikkate alındığında gölge bankacılık araçları ve işlemleri aşağıdaki
gibi tanımlanmaktadır.
a)-Menkul Kıymetleştirme: Varlığa dayalı menkul kıymetlere dayanan, alım satıma konu olan ve bu
nedenle de likit olmayan varlıkları likit hale gelmesini sağlayan enstrümanlar olarak tanımlanmaktadır.
Burada sistemin itici gücü, finansal yeniliklerin ve bununla birlikte bilim ve teknolojideki gelişmelerin de
etkisiyle finansal piyasalarda yeni ürünlerin ortaya çıkması olmuştur. Bankaların kısa vadeli borçlanarak
özellikle kriz dönemi dikkate alındığında konut kredileri ile uzun vadeli kredi kullandırması banka
bilançolarında vade uyumsuzluğuna neden olmuştur. Konut kredilerinin teminatındaki ipotekli varlıklarla
birlikte menkul kıymetleştirme yolu ile bilanço dışına çıkarılması ihtiyacı doğmuş ve bu şekilde menkul
kıymetleştirmeler başlayarak kredi risk ve vade uyumsuzluğu bir nevi piyasaya yayılmıştır. Ashcraft ve
Schuerman (2008)’e göre menkul kıymetleştirmede kırılganlığa neden olan unsur, sistemdeki kurumlar ve
aktörler arasındaki kıymetlerin ve kurumların riskine ilişkin asimetrik bilgi sorunu olarak gösterilmiştir (Irıs
ve Chiu, 2016:4).
b)-Teminatlı varlıkların yaratılması/ Türev Piyasalar: Menkul kıymetleştirilen varlıkların sermaye
piyasalarında işlem görmesi ile birlikte bahsi geçen menkullere dayalı türev ürünler ve yine bu türev ürünlere
dayalı türevler tezgah üstü piyasalarda işlem görmeye başlamıştır. Borsaların oluşması ve hisse senetlerinin
alım satımında büyük balonların oluşarak ekonomide sanal bir talep artışı yaratılması 1929 Büyük
Bunalımının temel nedeni olarak gösterilmiştir. 2008 krizi ile birlikte finansal piyasalarda işleyen süreç
tekrar krizin nedeni olarak gösterilmiş ancak bu kez sayılar ve araçlar artmış, CDO, RMBS, MBS, CMBS,
ABS gibi kısaltmalarla türevin türevi şeklinde işlem gören enstrümanlar devreye girmiştir.
c)-Repo piyasalarından fon sağlanması: Repo piyasaları bankalar ve diğer finansal kurumlar açısından
önemli bir fon kaynağı oluşturmaktadır. Repo tanım itibariyle bankaların kısa vadeli borçlanarak genelde
devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan menkul kıymetlerini teminat olarak vermeleridir. Bu sebeple repo
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faiz oranları merkez bankaları tarafından likidite kontrolü açısından önemli bir araçtır. Repo piyasaları, kredi
riski, piyasa riski ve operasyonel riskten etkilenmekte olup, piyasayı/pazarı etkileyen asıl unsur piyasa
riskidir (Hördal ve King, 2008: 40) . Dolayısıyla repo piyasaları kriz öncesi dönemde piyasayı fonlamada
önemli bir kaynak olmakla birlikte krizin sonuçlarından etkilenen önemli bir pazar konumunda olmuştur.
Kriz sonrasında repo piyasalarda faiz kanalıyla yapılan düzenlemelerde fonlama daha katı bir yapı almış ve
fonlama sıkıntısı doğmuştur. 2008 krizinde Lehman Brothers’ın aktiflerini bilanço dışını çıkarmak amacıyla
başvurduğu repo işlemlerinde banka aldığı nakit tutarından daha fazla tutarda menkul kıymeti teminat olarak
vermiş ve bu şekilde kaldıraç rakamları ile bilançosunu küçültmüş, repodan elde edilen nakit ile bankanın
diğer yükümlülükleri ödenmiş ve aktif ve pasifte azalış sağlanarak bilanço küçültülmüştür (Tözüm, 2016:
5-31). Repo kanalıyla elde edilen nakit bilgilerine bilançoda yer verilmediğinden kamunun risk algısı
üzerinde pozitif bir yanılsama sağlanmıştır.
d)- Banka dışı kurumlar vasıtasıyla sağlanan kredi: Menkul kıymetleştirme yoluyla sağlanan varlıkların
alım satımına aracılık eden yatırım kuruluşları ve banka gibi hareket eden geleneksel bankacılık
düzenlemelerine dahil olmayan diğer finansal kurumlar aracılığıyla sağlanan krediler gölge bankacılığın
önemli bir aracı ve unsuru konumundadır.
2. DÜNYADA GÖLGE BANKACILIK UYGULAMALARI
Gölge bankacılık uygulamaları ve tanımları ülke deneyimleri ve ülkelerin finansal sistemleri özelinde
farklılık göstermektedir. Amerika’da 2008 yılında başlayan finansal krizde gölge bankacılığın etkili olduğu
ve piyasayı risk unsuru gözetmeden fonladığı görüşü hakimdir. Amerika’da gölge bankacılık para piyasası
fonları temelli olup, yüksek kaliteli ve kısa vadeli borçlanmayı sağlayan hazine bonoları, borçlanma
senetleri, mevduat sertifikaları ve repo bu grupta yer almaktadır (IFF, 2012: 25). Kısa vadeli borçlanmayı
sağlayan gölge bankacılık kurumları ekonomide bir nevi kredi mekanizması benzeri fon sağlamaktadır.
Avrupa’da gölge bankacılık tanımlaması temelde banka dışı finansal kurumları (OFI) içermektedir.
OFI, hedge fonlar, MMMF’ler vasıtasıyla uygulanmakta olup, AB’de yer alan kaldıracı yüksek olan, öz
kaynakları menkul kıymetleştirilen borçlar ve varlıkları menkul kıymetleştirmenin dayandığı borçlar olan
banka dışı kurumlar olan OFI’ların denetleme mekanizması bulunmamaktadır (Doruk, 2014:79) .
Çin’de Gölge Bankacılığın oluşması, gayri menkul piyasalarındaki fiyatlarda şişkinliğin artmasıyla
kamu bankalarının bu sektöre kredi vermesine sınır getirmesi, mevduat ve kredi faiz oranlarını da yeniden
gözden geçirmesi ile başlamıştır. Banka-dışı çeşitli mali kuruluşlar, ‘servet idaresi’ ürünleri diyebileceğimiz
yüksek getirili enstrümanları piyasaya sunarak gayri menkul ve inşaat sektörlerindeki şişkinliğin devamını
sağladılar (Atbaşı, 2015:802).
Gelişmekte olan ülkelerden olan Meksika’da Sofole adı verilen mortgage temelli küçük finansal
kuruluşlar gölge bankacılık kurumları olarak gösterilmektedir. Düşük ve orta gelirlilere konut kredileri
sağlamakta olan bu kurumlar 2000 yılından bu yana devlet desteği ile finansman sağlamışlardır. Kısa vadeli
olarak borçlanarak uzun vadeli finansman sağlayan kurumlar bilançodaki varlıkları menkul kıymetleştirme
yolu ile yeni piyasalar yaratmışlardır. Gölge bankacılık sistemi Amerika’da sisteme benzemekle birlikte
temelde 2000 yılında işlerlik kazanan Sofole’lerinin devlet destekli olması Amerika’dan ayrılan bir unsur
olarak karşımıza çıkmaktadır.
,
Dünyada gölge bankacılığın görünümü ve dağılımı ile ilgili olarak Financial Stability Board (FSB)
tarafından hazırlanan 2014 yılı verileri içeren Kasım 2015 yılı raporunda, küresel düzeyde banka dışı
kurumların ve işlemlerinin hacminin para piyasalarında etkili olan dar anlamlı tanımı çerçevesinde
hesaplamaya dahil edilen 26 bölge düzeyinde gölge bankacılığın büyüklüğünün 36 trilyon USD olduğu ve
dikkate alınan ülke/bölge genelinde GSYH’nın %59’una ve finansal sistemdeki varlıkların %12’sine eşit
olduğu belirtilmiştir. Son birkaç yıl içinde de banka dışı kurumlarda, bankalardaki büyüme oranına göre daha
yüksek bir büyüme hızı gözlenmektedir.
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Tablo1: Finansal Kurumların Varlık Gelişimi
2014 Yılı Büyüklüğü
(Trilyon $)

2014 yılı Büyüme

2011-2014 Ortalama
Yıllık Büyüme

Banka

135

6,4

5,6

Diğer Finansal
Kuruluşlar

68

9

6,3

Gölge Bankacılık

36

10,1

6,3

Kaynak: Global Shadow Banking Monitoring Report 2015;9
Raporda ayrıca, gölge bankacılık varlıklarının %80’lik bir kısmının Kuzey Amerika, Asya ve Kuzey
Avrupa’da yoğunlaştığı belirtilmektedir. Gölge bankacılık tanımının daha geniş kapsamlı olarak dikkate
alınarak diğer finansal aracı kuruluşlar, emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinin de hesaplamaya dahil
edilmesi ile söz konusu oranların 137 trilyon USD olduğu ve son birkaç yılda %9 oranında büyüme
kaydettiği, 20 ülke/bölge ve Avrupa dikkate alınarak yapılan araştırmada finansal sistemin %40’na tekabül
eden bir orana ulaşıldığı belirtilmektedir. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere banka dışı finansal kesimin
finansal piyasalar üzerinde ciddi bir ağırlığı bulunmaktadır.
3. TÜRKİYE’DE GÖLGE BANKACILIK
Türkiye’de gölge bankacılık içsel olarak geleneksel bankacılık sistemi içinde ve dışsal olarak banka
dışı finansal kurumlarda olmak üzere iki açıdan değerlendirilecektir. İlk olarak geleneksel bankacılıkta gölge
bankacılık uygulamaları bilanço dışı işlemlerin bankalar genelinde oranları ve yıllar itibariyle gelişimi,
sorunlu varlıkların bilanço dışına çıkarılması ve bankaların bilanço içi ve dışı bankacılık faaliyetlerine ilişkin
yasal düzenlemeler ve sınırlamalar yönünden incelenecektir. Bahsi geçen unsurlar gölge bankacılık
faaliyetlerinin gelişimi ve krize zemin hazırlayan sürecin ve sektörün risklilik durumuna ilişkin tabloyu
oluşturmamıza yardımcı olacaktır. İkinci olarak gölge bankacılık banka dışı finansal kurumlar açısından
değerlendirilerek söz konusu kurumların finansal piyasadaki etkinliği üzerinde durulacaktır.
1.

Geleneksel Bankacılıkta Gölge Bankacılık
1.1.

Bilanço Dışı İşlemler

Bankaların nazım hesaplarında izlenen bilanço dışı işlemlerinin sınıflandırılması ve sektördeki gelişimi
yıllar itibariyle aşağıda yer almaktadır. Bilanço dışı işlemler;
1. Garanti ve Kefaletler; Teminat Mektupları, Banka Kredileri, Akreditifler, Garanti Verilen
Prefinansmanlar,
2. Taahhütler; Cayılamaz taahhütler ve Cayılabilir taahhütler,
3. Türev Finansal Araçlar; Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar, Vadeli Döviz Alım-Satım
İşlemleri, Para ve Faiz Swap İşlemleri, Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları, Futures Para
İşlemleri, Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri,
4. Emanet ve Rehinli Kıymetler; Emanet Kıymetler, Rehinli Kıymetler, Kabul Edilen Aval ve
Kefaletler olarak tanımlanmaktadır.
Görüldüğü üzere bankaların bilanço dışı işlemleri genelde borçlar kanunu hükümlerine tabi kefalet ve
aval benzeri işlemleri kapsayan, doğrudan bir kredilendirmenin ve borç alan için nakit girişi, borç veren için
de nakit çıkışı gerektirmeyen işlemler ile türev piyasalara dayalı işlemleri kapsamaktadır. Genel olarak
“garanti ve kefaletler” - türev ürünleri içine alan “taahhütler” olarak ikiye ayrılarak sınıflandırılan bilanço
dışı işlemlerin yıllar itibariyle gelişimine aşağıda yer verilmiştir.
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Tablo 2: Bankaların Bilanço Dışı İşlemlerinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (milyon TL)
Yıllar

Gayri Nakdi Kredi ve
Yükümlülükler

Taahhütler

Toplam

2010

163.569,53

874.740,05

1.038.309,58

2011

218.517,97

1.423.995,68

1.642.513,65

2012

241.015,96

1.720.280,14

1.961.296,10

2013

333.979,44

1.626.653,02

1.960.632,45

2014

383.673,97

1.710.926,69

2.094.600,66

2015

458.492,37

2.076.222,88

2.534.715,24

2016/2

458.769,65

2.167.904,35

2.626.674,00

Kaynak: BDDK verilerinden derlenmiştir.
2008 yılı kriz sonrası dönemde bilanço dışı işlemlerde görülen artış dikkat çekici boyutta olup 2010
yılından bu yana %150 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Söz konusu artışın kaynağı türev finansal
ürünlerini de içine alan taahhütler hesabından kaynaklanmaktadır. Türev ürünlerin gelişimi ise yıllar
itibariyle aşağıdaki grafikte görülmektedir.

Grafik 1: Türev Finansal Araçların Yıllar İtibariyle Gelişimi
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Kaynak: BDDK verilerinden derlenmiştir.
Bilanço dışı işlemler BDDK tarafından karşılık uygulamalarına ve bir takım sınırlamalara tabi olup her
ne kadar bilanço dışında olsa da, kredi sınırlamaların hesaplamasında kredi olarak dikkate alınmakta, karşılık
hesaplamalarında belli krediye dönüşüm oranları dahilinde bilançoda gider olarak gösterilmekte ve bununla
birlikte sermaye yeterlilik oranın hesaplamasında dikkate alınmaktadır. Bankaların faaliyetlerine ilişkin yasal
düzenlemelere aşağıda yer verilmektedir.
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1.2.

Bankaların Faaliyetlerinde Yasal Düzenlemeler
1.2.1. Kredi Sınırlamaları

5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre; bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektupları,
kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayri nakdi krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan
tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette
verilen ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler, tahakkuk
etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler, gayri nakdi kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo
işlemlerinden alacaklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle
üstlenilen riskler, ortaklık payları ve Kurulca kredi olarak kabul edilen işlemler izlendikleri hesaba
bakılmaksızın “kredi” sayılır. Görüldüğü üzere ülkemiz bankacılık uygulamalarında kredinin tanımı
kapsamlı olarak ele alınmaktadır. Kredi tanımının bu denli kapsamlı olması bankaların aktifler ile birlikte
bilanço dışı işlemler olarak kabul edilen kefalet ve garantilerinde aslında bir risk unsuru olarak görülerek
sınırlamalara tabi olması anlamına gelmektedir.
Kredi tanımı ile birlikte önemli olan ve bankacılık kanununda kredi sınırlamalarında dikkate alınan
diğer kavram risk grubu tanımıdır. Kanunda risk hem şirketler açısından hem de bankaların içinde bulunduğu
yapılaşma açısından önem arz etmektedir. Bankaların iştiraklerine ve bağlı ortaklıkları olduğu şirketlere
sağlanan kredilere ilişkin de kanun bir düzenleme içermektedir. Buna göre bankacılık kanunun 49.
Maddesinde yer verilen risk grubu tanımı;
“Bir gerçek kişi ile eşi ve çocukları, bunların yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü oldukları veya
bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya
da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar bir risk grubunu oluşturur.” şeklindedir. Bankanın şirket
olarak kabul edildiği durumda bankalara ilişkin risk grubu tanımı;
“Bir banka ile bu bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların
birlikte veya tek başına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da bunların sınırsız sorumlulukla
katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar bankanın dahil olduğu risk
grubunu oluşturur.” şeklinde düzenlenmiştir. Kredi ve risk grubu tanımları çerçevesinde bankaların kredi
sınırları3;
•

Bankanın içinde olduğu risk grubu açısından;

Bankalar;
a) Yönetim Kurulu üyelerine, genel müdüre, genel müdür yardımcılarına ve kredi açmaya yetkili
mensuplarına; bunların eş ve velâyet altındaki çocuklarına; tek başlarına ya da birlikte sermayesinin yüzde
yirmi beş veya fazlasına sahip oldukları ortaklıklara,
b) (a) bendinde sayılanlar dışında kalan mensupları ile bunların eş ve velâyeti altındaki çocuklarına,
c) Mensuplarının kurduğu veya bunlar için kurulan sandık, dernek, sendika veya vakıflara,
her ne şekil ve surette olursa olsun nakdî ve gayri nakdi kredi veremez, tahvil ya da benzeri menkul
kıymetlerini satın alamaz şeklinde düzenlenmiştir. Ancak bankaların dahil olduğu risk grubundaki gerçek ve
tüzel kişilere kredi kullandırılması halinde kredi kullanırım koşullarının piyasa ve diğer kişi ve gruplara
kullandırılan kredi koşullardan kullanan lehine bir fark olmaması gerekmektedir.
Söz konusu düzenlemeden ayrı olarak bir bankanın yönetim kurulu üyelerine, mensupları ile bunların
eşlerine ve velâyet altındaki çocuklarına, aylık net ücretleri toplamının beş katını aşmamak üzere verilecek
krediler, üç katını aşmamak üzere çek karnesi veya kredi kartı verilmesi suretiyle kredi
kullandırılabilmektedir.
•

Şirketlerin risk grupları açısından kredi sınırları;

Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin toplamı öz
kaynakların %25’ini aşamaz. Bu oran, bankanın dahil olduğu risk grubu bakımından %20 olarak uygulanır.
Bir adi ortaklığa verilen krediler, sorumlulukları oranında ortaklara kullandırılmış sayılır.

3

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 54-59. Maddelerinde detaylı bilgiler yer almaktadır.
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Bankalarca hâkim ortak veya nitelikli pay sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın bankaların
sermayesinin %1 ve daha fazla payına sahip olup pay defterine kayıtlı olan tüm ortaklarına ve bunlarla risk
Bankalarca hâkim ortak veya nitelikli pay sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın bankaların
grubu oluşturan kişilere kullandırılacak kredilerin toplamı özkaynaklarının %50’sini aşamaz.
sermayesinin %1 ve daha fazla payına sahip olup pay defterine kayıtlı olan tüm ortaklarına ve bunlarla risk
grubu oluşturan kişilere kullandırılacak kredilerin toplamı özkaynaklarının %50’sini aşamaz.
Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna özkaynakların %10’u veya daha fazlası oranında
kullandırılan krediler büyük kredi sayılır ve bunların toplamı özkaynakların 8 katını aşamaz.
Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna özkaynakların %10’u veya daha fazlası oranında
kullandırılan krediler büyük kredi sayılır ve bunların toplamı özkaynakların 8 katını aşamaz.
Gayri nakdi krediler, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler, kabul edilen
aval, garanti ve kefaletler, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler, Kurulca kabul
Gayri nakdi krediler, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler, kabul edilen
edilecek ülkelerin merkezî yönetimleri, merkez bankaları ve bankaları ile yapılan işlemler veya bunlarca
aval, garanti ve kefaletler, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler, Kurulca kabul
çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, verilen diğer
edilecek ülkelerin merkezî yönetimleri, merkez bankaları ve bankaları ile yapılan işlemler veya bunlarca
garantiler karşılığı yapılan işlemler kredi sınırlarının hesabında Kurulca belirlenen esaslar ve oranlar
çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, verilen diğer
dâhilinde dikkate alınır (5441 sayılı Bankacılık Kanunun, Madde 54).
garantiler karşılığı yapılan işlemler kredi sınırlarının hesabında Kurulca belirlenen esaslar ve oranlar
dâhilinde dikkate alınır (5441 sayılı Bankacılık Kanunun, Madde 54).
1.2.2. Sermaye Yeterliliği
1.2.2. Sermaye Yeterliliği
Bankaların piyasa ve kredi riski karşısında yeterli öz kaynak sahip olması amacıyla BDDK tarafından
belirlenen Avrupa Birliği uyum surecinde ve 2000 krizinden sonra uygulama alanı bulan sermaye yeterliliği,
Bankaların piyasa ve kredi riski karşısında yeterli öz kaynak sahip olması amacıyla BDDK tarafından
2009 krizi ile birlikte finansal yeniden yapılanma sürecinde Basel 3 ile yeniden düzenlenmiştir. Bu
belirlenen Avrupa Birliği uyum surecinde ve 2000 krizinden sonra uygulama alanı bulan sermaye yeterliliği,
kapsamda bankaların kredi riski için hesaplanan sermaye yeterliliği ile piyasa riski için hesaplanan sermaye
2009 krizi ile birlikte finansal yeniden yapılanma sürecinde Basel 3 ile yeniden düzenlenmiştir. Bu
yeterliliği ayrımı yapılarak sermaye ana sermaye, katkı sermayesi ve üçüncü kuşak sermeye olarak 3 başlık
kapsamda bankaların kredi riski için hesaplanan sermaye yeterliliği ile piyasa riski için hesaplanan sermaye
altında tanımlanmış ve bu doğrultuda sermaye yeterlilik oranı hesaplanmıştır. Bankaların öz kaynak
yeterliliği ayrımı yapılarak sermaye ana sermaye, katkı sermayesi ve üçüncü kuşak sermeye olarak 3 başlık
unsurlarının kredi riski ve piyasa riskine ilişkin gerekli asgari %8 seviyesini karşılama durumları ayrı ayrı
altında tanımlanmış ve bu doğrultuda sermaye yeterlilik oranı hesaplanmıştır. Bankaların öz kaynak
ifade edilmiştir. Öz kaynakların kredi riski ve piyasa riski karşısındaki durumu birlikte değerlendirilmiştir.
unsurlarının kredi riski ve piyasa riskine ilişkin gerekli asgari %8 seviyesini karşılama durumları ayrı ayrı
ifade edilmiştir. Öz kaynakların kredi riski ve piyasa riski karşısındaki durumu birlikte değerlendirilmiştir.
Sermaye yeterliliği standart oranının (SYR) hesaplanması aşağıda belirtilen unsurlar kullanılarak
gerçekleştirilir.4
Sermaye yeterliliği standart oranının (SYR) hesaplanması aşağıda belirtilen unsurlar kullanılarak
a) Ana sermaye 4tutarı,
gerçekleştirilir.
b) Katkı sermayenin ana sermayeyi aşmayan kısmı,
a) Ana sermaye tutarı,
c) Üçüncü kuşak sermaye (ÜKS) tutarından piyasa riskini karşılamak üzere kullanılan kısım
b) Katkı sermayenin ana sermayeyi aşmayan kısmı,
d) Sermayeden indirilen değerler (Yukarıda a, b ve c şıklarında yer alan özkaynak unsurları toplamından
c) Üçüncü kuşak sermaye (ÜKS) tutarından piyasa riskini karşılamak üzere kullanılan kısım
sermayeden indirilen değerler indirilir.)
d) Sermayeden indirilen değerler (Yukarıda a, b ve c şıklarında yer alan özkaynak unsurları toplamından
e) Risk ağırlıklı varlıklar, gayrinakdi krediler ve yükümlülükler
sermayeden indirilen değerler indirilir.)
f) Piyasa riskine esas tutar (Piyasa riski için gerekli asgari sermayenin 12,5 katsayısı ile çarpılmış halini ifade
e) Risk ağırlıklı varlıklar, gayrinakdi krediler ve yükümlülükler
eder.)
f) Piyasa riskine esas tutar (Piyasa riski için gerekli asgari sermayenin 12,5 katsayısı ile çarpılmış halini ifade
eder.)

%
%

Sermaye yeterlilik oranının hesaplamasına ilişkin formülde de görüldüğü üzere gayrinakdi krediler ve
yükümlülükler
(teminat mektupları, aval ve verilen kefaletler) yeterliliğin hesaplanmasında dikkate
Sermaye yeterlilik oranının hesaplamasına ilişkin formülde de görüldüğü üzere gayrinakdi krediler ve
alınmaktadır.
yükümlülükler
(teminat mektupları, aval ve verilen kefaletler) yeterliliğin hesaplanmasında dikkate
alınmaktadır.
Bankaların sermaye yeterliliği açısından belirlenen tutar %8 olmakla birlikte, yazılı olmayan piyasada
beklenen ortalama tutar %13 olarak seyretmektedir. Bankaların yıllar itibariyle sermeye yeterlilik oranları
Bankaların sermaye yeterliliği açısından belirlenen tutar %8 olmakla birlikte, yazılı olmayan piyasada
ortalaması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
beklenen ortalama tutar %13 olarak seyretmektedir. Bankaların yıllar itibariyle sermeye yeterlilik oranları
ortalaması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

4https://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanununa_Iliskin_Duzenlemeler/1848ucuncu_kusak_sermaye_aciklama.pdf

sermeye
yeterlilik oranının hesaplamasına ilişkin detaylara yer verilmiştir.
4https://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanununa_Iliskin_Duzenlemeler/1848ucuncu_kusak_sermaye_aciklama.pdf sermeye
yeterlilik oranının hesaplamasına ilişkin detaylara yer verilmiştir.
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Grafik 2: Sermaye Yeterlilik Oranının Gelişimi

&

Kaynak: BDDK Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri 2016/Mart
2016/Mart ayı itibariyle sektör ortalaması %15,49 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye yeterlilik oranı
kamu bankalarında
% 16,24, özel sektör bankalarında % 14,70, yabancı bankalarda ise % 15,74
seviyesindedir. Sermaye yeterlilik oranında 2010 yılından bu yana düşüş yaşanmıştır. Bahsi geçen düşüş
sermaye yeterlilik oran hesaplamalarının değişimi ile de ilgili olmaktadır.
1.2.3. Karşılık Oranları5
Bankaların kredileri ve diğer alacaklarının niteliklerine ve geri ödeme potansiyeli göre sınıflandırılarak
doğması beklenen ancak belirsiz olan zararları için BDDK tarafından belirlenen oranlarda mali tablolarında
gider olarak gösterilen tutarlar karşılık olarak tanımlanmaktadır. Bankaların karşılık tutarlarının
hesaplanmasında kredilerinin sınıflandırılması öncelikli konudur. Krediler ve diğer alacaklar 5 grupta
toplanmaktadır.
a) Birinci Grup - Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar: Bu grupta izlenen krediler bankaların
kredi ödemeleri süresinde yapılan ve gelecekte ödeme sorunu beklemeyen tahsil edilebilir
kredileridir.
b) İkinci Grup - Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar: Bu grupta; anapara veya faizleri 30
günden fazla ödenmeyen kredileri sınıflandırılmaktadır. Bunun dışında muhtemel olarak kredi
ödemelerinin zafiyete uğraması beklenen, nakit akışında sorun yaşadığı ve kredi ödenmelerinde
sorunun çözülmemesi halinde sorun yaşayacağı muhtemel olan krediler de bu grupta
sınıflandırılmaktadır.
c) Üçüncü Grup - Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar: Bu grupta; Anaparanın, faizin
veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren 90 fazla geciken
ancak 180 günü geçmeyen, veya ödeme sıkıntısı yaşayan ve sıkıntının 90 günden fazla gecikeceğine
kanaat getirilen kredileri bu grupta yer almaktadır.
d) Dördüncü Grup - Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar: Bu grupta; Anapara veya faizin ya da
her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsilinin gecikmesi 180 günü
geçen, ancak 1 yılı geçmeyen veya banka tarafından kredi tutarının tamamının tahsilinin
sağlanamayacağına kanaat getirilen kredileri ve alacaklar bu grupta yer almaktadır.
1 Kasım 2006 ‘da resmi gazetede yayınlanan “Bankalarca Kredilerin Ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak
Karşılıklara ilişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”’inde karşılıklara ilişkin kredi sınıflamaları, donuk alacakların ve teminatlara ilişkin
düzenlemeler yapılmıştır.
5
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e) Beşinci Grup - Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar: Bu grupta; ana para veya faizinin
yada her ikisini birden ödenmesi gereken tarihte ödenmeyen ve bu tarihten 1 yıldan fazla sürede
tahsilinin mümkün olamayacağı muhtemel görünen kredileri ve alacaklar bu grupta yer almaktadır.
Üçüncü, dördüncü ve beşinci grupta yer alan krediler donuk alacak olarak sınıflandırılmaktadır.
Bankalara bir firmaya ait kredilerden birinin belirtilen gruplardan birinde izlenmesi halinde ihtiyatlılık gereği
diğer tüm kredileri de aynı grupta izlenmektedir.
Bankaların kredi ödemesinde sorun yaşamış müşterilerine mevcut kredilerinin kapatılarak yeni bir
kredi tahsis edilmesi suretiyle yeniden yapılandırılması da bir takım sınırlamalara tabidir. Şöyle ki
yapılandırma kredinin vadesinin uzatılması şeklinde yapılması halinde yönetmelikte belirtilen ve krediye
ayrılan karşılık tutarının 2,5 katı tutarında ilave karşılık ayrılmaktadır. Konut kredilerinde bu oran 1,5 kat
olarak uygulanmaktadır. Bununla birlikte yapılandırılan krediler, toplam alacak tutarının en az yüzde on
beşinin (%15) geri ödenmiş olması, en az altı ay süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri, ve ödemelerin
aksatılmaması kaydıyla, bu sürenin sonunda “Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesabına
aktarılabilir. Bu hesap 2. Grup kredileri izlendiği hesap olup aynı zamanda kredinin donuk alacak sınıfından
çıkması ve bu vesile firmanın da itibar kazanması söz konusu olmaktadır. Yeniden yapılandırmaya ilişkin
ödemelerin aksatılması halinde, yeniden yapılandırılan krediler ve diğer alacaklar her yıl kalan anapara
borcunun yüzde yirmisinin (% 20) tahsil edilmiş olması kaydıyla, azami bir kez daha yeniden
yapılandırılabilmektedir.
Bankalar tarafından kredilere 2 çeşit karşılık ayrılmaktadır.
1. Genel karşılıklar: Genel karşılık bankaların 1.Grup olarak tanımlanan standart nitelikli krediler ile
2. Grup olarak adlandırılan yakın izlemedeki krediler ve teminat mektupları, aval ve kefaletler için
ayırdıkları ve bilançoda gider olarak görünen tutarlardır.
a) Standart nitelikli nakdi kredilerinin toplamının yüzde biri (% 1) ve teminat mektupları, aval ve
kefaletleri ile diğer gayrinakdi kredilerinin toplamının binde ikisi (% 0,2) oranında,

b) Yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yüzde ikisi (% 2) ve teminat mektupları, aval ve
kefaletleri ile diğer gayrinakdi kredileri toplamının binde dördü (% 0,4) oranında karşılık
ayırırlar.
Bununla birlikte tüketici kredileri ve konut kredilerinin, bilanço dışı işlemlerden olan teminat mektubu,
kabul ve aval kredileri ve türev ürünlere ilişkin bir birtakım özel düzenlemeler söz konusudur. (BBDK,
Karşılık Yönetmeliği Madde 7) Teminat mektupları, kabul kredileri, akreditif taahhütleri, cirolar, menkul
kıymet ihracında satın alma garantileri, faktoring garantileri, diğer garanti ve kefaletler ve teminat
mektupsuz prefinansman kredileri toplamı, özkaynağın on katını aşan bankalar, standart nitelikli tüm
gayrinakdi kredileri için genel karşılık oranını binde üç olarak uygulamaktadırlar. Türev Finansal Araçlardan
Alacaklar hesaplarında izlenen tutarlar, yine BDDK tarafından belirlenen krediye dönüştürme oranlarıyla
çarpılarak bulunacak tutar üzerinden, nakdi krediler uygulanan oran üzerinden genel karşılık hesaplamasında
dikkate alınır.
2. Özel karşılıklar: bankaların donuk alacak olarak sınıflandırılan 3., 4. ve 5. Grup kredilere ayrılan
karşılıklardır. Söz konusu tutarlara ilişkin BDDK tarafından;
a) Üçüncü Gruba alındığı tarihten itibaren en az yüzde yirmisi (% 20),
b) Dördüncü Gruba alındığı tarihten itibaren en az yüzde ellisi (% 50),
c) Beşinci Gruba alındığı tarihten itibaren yüzde yüzü (% 100)
şeklinde belirlenmiştir. Gayri nakdi krediler ve türev finansal alacaklardan olan tutaralar nakde dönüşmeleri
halinde belirtilen tutarların tamamı üzerinden karşılık ayrılmaktadır.
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Kredi tahsis aşamasında, kredinin teminatı olarak alınan varlıklar sadece özel karşılık hesaplanmasında
nakde dönüşüm kolaylığına göre yine BDDK tarafından belirlenen oranlar dahilinde dikkate alınarak alacak
tutarından indirim yapılmak suretiyle karşılık hesaplamasında dikkate alınmaktadır. Bu şekilde donuk alacak
olarak sınıflandırılmış, teminatlı bir kredi ile teminatsız bir kredi için ayrılacak olan özel karşılık tutarı
farklılık göstermektedir. Teminatlar 4 gruba ayrılmış olup; (BDDK; Karşılık Yönetmeliği- Madde 10)
a)Birinci Grup teminatlar; Rehin veya temlik sözleşmesi düzenlenmiş olması kaydıyla nakit, mevduat,
katılım fonu ve altın depo hesapları ile kamu güvenceli fon ve katılım belgeleri, Hazine Müsteşarlığı,
Merkez Kamu tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan
işlemleri, altın depo hesapları vb, OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca veya
kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler ile bunlar tarafından verilecek garanti ve kefaletleri, bu ülkelerdeki
bankaların garanti ve kefaletleri, Avrupa Merkez Bankasınca ya da bu Bankanın kefaletiyle ihraç edilecek
menkul kıymetler ile bu Banka tarafından verilecek garanti ve kefaletleri, Türkiye’de faaliyette bulunan
bankaların verecekleri kefaletler, teminat mektupları aval, kabul ve ciroları, ihraç edilen bono ve tahvilleri,
kira sertifikaları ve bankalar tarafından ihraç edilen ipotek teminatlı menkul kıymetleri ve varlık teminatlı
menkul kıymetler olarak gösterilmiştir. Dikkate alınma oranı %100’dür.
b)İkinci Grup Teminatlar; altın haricindeki kıymetli madenleri, borsaya kote edilmiş hisse senetleri ve (A)
tipi yatırım fonu katılma belgeleri, borçlu tarafından ihraç edilenler hariç olmak üzere, özel sektör
tahvillerini ve varlığa dayalı menkul kıymetleri,
kredi riskine karşı koruma sağlayan kredi türev
anlaşmalarını içermektedir. Dikkate alınma oranı %75’tir.

c)-Üçüncü Grup Teminatlar; ticari işletme rehni, diğer ihracat vesaikini, taşıt rehni, ticari taşıt hat rehni ve
ticari taşıt plaka rehni, uçak veya gemi ipoteğini, kredibilitesi borçlununkinden daha yüksek gerçek ve tüzel
kişilerin kefaletlerini, gerçek ve tüzel kişilerden alınan diğer senetleri kapsamaktadır. Dikkate alınma oranı
%50 olarak belirlenmiştir.

d) Dördüncü Grup Teminatlar; ilk üç grup dışında kalan teminat türlerini kapsamakta olup dikkate alınma
oranı %25 olarak belirlenmiştir.

1.3.

Bankaların Sorunlu Aktiflerini Bilanço Dışına Çıkarması

Türkiye’de bankaların sorunlu varlıklarını bilanço dışına çıkarması işlemi Amerika’daki
uygulamalardan farklıdır. Amerika’da teknolojik gelişmenin etkisiyle finansal piyasalar daha derin olup
karmaşık ürünler/araçlar içermektedir. Finansal piyasaların gelişmişliğinden yararlanan bankacılık sektörü,
sorunlu varlıklarını menkul kıymetleştirme yoluyla bilanço dışına çıkarmaktadır. Türkiye’de ise bankalar,
Borçlar Kanunu’nda yer alan alacağın devri hükümleri çerçevesinde sorunlu aktiflerini varlık yönetim
şirketlerine satışı yoluna gitmektedir.
1.3.1. Temlik- Alacağın Devri Hukuki Yapısı ve Gelişimi
Borçlar Kanununun 183. Maddesinde düzenlenen alacağın devri alacaklının borçlunun rızasını
almaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devretmesi durumudur. Alacağın devrinin geçerliliği yazılı şekilde
yapılmış olmasına bağlıdır. Borçlu, devri öğrendiği sırada devredene karşı sahip olduğu savunmaları,
devralana karşı da ileri sürebilmektedir. Alacağın devri ile devredenin kişiliğine özgü olanlar dışındaki
öncelik hakları ve bağlı haklar da devralana geçmektedir. Asıl alacakla birlikte işlemiş faizler de devredilmiş
sayılmaktadır. Devreden, devralana alacak senedi ile elinde bulunan ispatla ilgili diğer belgeleri teslim etmek
ve alacağını ileri sürebilmesi için gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür (6098 sayılı Borçlar Kanunun
Madde: 183-192 ).
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Dünyada 1929 yılında yaşanan Büyük Bunalımın etkisiyle ilk olarak 1930 yılında Avusturya Devlet
Bankası ve bir muhasebe firması işbirliği ile kurulan bir şirket, yüksek kaliteli aktifler karşılığında büyük
bankaların düşük kaliteli aktiflerini devralmakla görevlendirilmiştir (Mesutoğlu, 2001:2).
Türkiye’de Bankacılıkta, bankalar tarafından yapılan alacak temliki ve varlık yönetim şirketlerinin
kuruluşu 2000 ve 2001 krizi sonrasında finansal sistemin ve en başta bankacılık sisteminin içinde bulunduğu
durumla birlikte başlamıştır. Kriz sonrasında 20 bankanın TMSF’ye devredilmesi ve birçok batık kredinin
banka bilançolarında yer alması yurt dışında benzer örnekleri olan varlık yönetim şirketlerinin önünü
açmıştır. Bu vesile ile TMSF tarafından devir alınan birçok bankanın sorunlu varlıklarının tek başına TMSF
tarafından yürütülmesi gerek hukuki açıdan gerekse finansal açıdan büyük bir yük yaratmış ve BDDK
tarafından çıkarılan 1 Kasım 2006 tarihli yönetmelikle birlikte varlık yönetim şirketleri kurularak başta
TMSF olmak üzere birçok bankanın sorunlu varlıklarının profesyonel olarak yönetilmesi ve tahsil edilmesi
sağlanmaya çalışılmıştır.
1.3.2. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Yapısı
Varlık yönetim şirketlerinin; anonim şirket şeklinde kurulması, ödenmiş sermayesinin yirmi milyon
Türk Lirasından az olmaması, hisse senetlerinin tamamının nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması, ticaret
unvanında "Varlık Yönetim Şirketi" ibaresinin bulunması kuruluş şartları arasında yer almaktadır.
Bununla birlikte;
-

-

-

Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren
sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın
alabilir, satabilir, satın aldığı alacakları tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir veya bunları
yeniden yapılandırarak satabilir.
Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir,
kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir.
Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir.
Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren
sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı,
yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek ve danışmanlık
hizmeti verebilir.
Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde ve gerekli izinleri
almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir, ihraç edilmiş menkul
kıymetlere yatırım yapabilir.
Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinebilir.
Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir.
Varlık yönetim şirketleri, bu maddede belirlenen konular dışında faaliyette bulunamaz. Banka ve
diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınmasına münhasır olarak,
alacağını veya diğer varlığını satın aldığı banka veya diğer mali kurumlardan kredi
kullanamazlar6 (Resmi Gazete; 2006).
1.3.3. Varlık Yönetim Şirketlerine Aktarılan Alacakların Gelişimi

BDDK kayıtlarına göre Türkiye’de 13 varlık yönetim şirketi bulunmakta olup, varlık yönetim
şirketlerinin şu ana kadar banka bilançolarından aldıkları toplam sorunlu kredi portföyü 23 milyar TL
civarındadır. Bir başka ifadeyle şu ana kadar bankacılık sisteminde tahsili gecikmiş kredilerin yüzde 30’u
varlık yönetim şirketleri tarafından “konsolide “edilmiştir (Başaran, 2016).

6

1 Kasım 2006 tarihli, 26333 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik” te
kuruluş ve faaliyetlerine, yönetime ilişkin detaylı düzenlemeler yer almaktadır.
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Kredi tahsis aşamasında, kredinin teminatı olarak alınan varlıklar sadece özel karşılık hesaplanmasında
Tablo 3: Varlık Yönetim Şirketlerine Devir Edilen Alacak Tutarı (Milyon TL)
nakde dönüşüm kolaylığına göre yine BDDK tarafından belirlenen oranlar dahilinde dikkate alınarak alacak
tutarından indirim yapılmak suretiyle karşılık hesaplamasında dikkate alınmaktadır. Bu şekilde donuk alacak
olarak
teminatlı bir
kredi
ile teminatsız
bir kredi için
ayrılacak
olan özel karşılık tutarı
Satışsınıflandırılmış,
Devir Edilen
Satış
Bedeli
Takipteki
Devir
Edilen/Toplam
farklılık
olup; (BDDK;
Tarihigöstermektedir.
TutarTeminatlar 4 gruba ayrılmışKrediler
Tutarı Karşılık YönetmeliğiTakip (%) Madde 10)
2008 Grup teminatlar;
1.665
295,6
13.000
13kaydıyla nakit, mevduat,
a)Birinci
Rehin veya
temlik sözleşmesi
düzenlenmiş olması
katılım
depo hesapları ile
kamu güvenceli
fon ve katılım belgeleri,
Hazine Müsteşarlığı,
2009fonu ve altın
925
62,3
22.000
4
Merkez Kamu tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan
işlemleri,
hesapları vb, 281,8
OECD ülkeleri merkezi
merkez bankalarınca veya
2010 altın depo
2.840
20.000 yönetimleri ile 14
kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler ile bunlar tarafından verilecek garanti ve kefaletleri, bu ülkelerdeki
2011 garanti 2.058
250,6
19.000ya da bu Bankanın
11 kefaletiyle ihraç edilecek
bankaların
ve kefaletleri, Avrupa
Merkez Bankasınca
menkul
ile bu Banka tarafından
faaliyette bulunan
2012 kıymetler 3.008
444,7 verilecek garanti
23.000 ve kefaletleri, Türkiye’de
13
bankaların verecekleri kefaletler, teminat mektupları aval, kabul ve ciroları, ihraç edilen bono ve tahvilleri,
kira2013
sertifikaları ve2.883
bankalar tarafından
ihraç edilen ipotek
teminatlı menkul kıymetleri
ve varlık teminatlı
458,8
30.000
10
menkul kıymetler olarak gösterilmiştir. Dikkate alınma oranı %100’dür.
2014
5.513
598
36.000
15
2015
2.355
279,9
48.000
5
b)İkinci Grup Teminatlar; altın haricindeki kıymetli madenleri, borsaya kote edilmiş hisse senetleri ve (A)
tipi yatırım fonu katılma belgeleri, borçlu tarafından ihraç edilenler hariç olmak üzere, özel sektör
Kaynak:
Varlık
Şirketlerine
devirkıymetleri,
edilen tutarlarkredi
KAP riskine
verilerinden
tahvillerini
ve Yönetim
varlığa dayalı
menkul
karşıderlenmiştir.
koruma sağlayan kredi türev
Not: Sektör Takipteki Krediler Tutarı Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünüm 2015/Aralık raporundan
anlaşmalarını
içermektedir.
Dikkate
alınma oranı %75’tir.
yuvarlak
tutarlar
olarak dikkate
alınmıştır.
Ekonomideki sorunlu kredi oranı aslında çok daha fazladır. Özellikle kriz dönemlerinin net göstergesi
olan sorunlu aktiflerin oranının ve bu orandaki artışın incelenmesine, varlık yönetim şirketlerine devir edilen
c)-Üçüncü Grup Teminatlar; ticari işletme rehni, diğer ihracat vesaikini, taşıt rehni, ticari taşıt hat rehni ve
alacakların da eklenmesi ekonominin gerçek performansının değerlendirilmesini sağlayacaktır.
ticari taşıt plaka rehni, uçak veya gemi ipoteğini, kredibilitesi borçlununkinden daha yüksek gerçek ve tüzel
kişilerin
kefaletlerini,
gerçek ve tüzel
kişilerdenaktif
alınan
diğer
senetleri
kapsamaktadır.
Dikkate
oranı
Varlık
yönetim şirketlerinin
ülkemizdeki
rolü
dikkate
alındığında,
geleneksel
gölgealınma
bankacılık
%50 olarak belirlenmiştir.
uygulaması
olan menkul kıymetleştirme ve sorunlu varlıklar üzerindeki riskin finansal ve reel sistemin
bütününe yayılması süreci ülkemizde gerçekleşmemektedir. Türkiye’de sorunlu aktiflerin alacak temliki
yoluyla devri ve devir edilen tutarların varlık yönetim şirketlerince daha düşük tutarlarda tahsil edilmesi,
finansal sisteme kaynak girişi sağlamaktadır. Bununla birlikte sorunlu aktiften ve yukarıda da bahsi geçtiği
d) Dördüncü
Teminatlar;
ilk bilançoda
üç grup dışında
kalan teminat
kapsamakta
olupbankalar
dikkate alınma
üzere
sorunlu Grup
aktiflere
ayrılan ve
gider olarak
yer alantürlerini
karşılıklardan
kurtulan
açısından
kredi
kaynaklarda
yani aktif yapısında artış gerçekleşmektedir. Finansal sistemde etkin olan varlık
oranıverilebilir
%25 olarak
belirlenmiştir.
yönetim şirketlerinin faaliyet yapısından ziyade finansal durumlarına ilişkin mali verilere ulaşmak, aktif
yapıları, yıllar itibariyle devir alınan alacaklardan sağlanan tahsilatlar ve piyasaya sağlanan kredi ve fon
miktarına erişim sağlanmakta güçlükler yaşanmaktadır.
Bankaların Sorunlu Aktiflerini Bilanço Dışına Çıkarması
1.3.
2. Türkiye’de
sorunlu Açısından
varlıklarınıGölge
bilanço
dışına çıkarması işlemi Amerika’daki
Banka Dışıbankaların
Finansal Kurumlar
Bankacılık
uygulamalardan farklıdır. Amerika’da teknolojik gelişmenin etkisiyle finansal piyasalar daha derin olup
karmaşık
ürünler/araçlar
Finansal
piyasaların
yararlananpiyasasında
bankacılık faaliyet
sektörü,
Finansal
kurumlar içermektedir.
para piyasasında
faaliyet
gösterengelişmişliğinden
kurumlar ile sermaye
sorunlu varlıklarını
menkulayrılmaktadır.
kıymetleştirme
yoluyla
bilanço faaliyet
dışına çıkarmaktadır.
Türkiye’de
bankalar,
gösteren
kurumlar olarak
Para
piyasasında
gösteren kurumlar
BDDKisetarafından
Borçlar kiralama,
Kanunu’nda
yer alan
alacağın devri
hükümleri
çerçevesinde
sorunlu
aktiflerini
yönetim
finansal
faktoring
ve finansman
şirketlerinin
kuruluş
ve faaliyet
esasları
kanunla varlık
belirlenmekte,
şirketlerine
satışıkurumların
yoluna gitmektedir.
sermaye
piyasası
ilişkin düzenlemeler ise SPK tarafından yapılmaktadır.

Alacağın
Devriolan
Hukuki
Yapısı
ve Gelişimi
Türkiye’de1.3.1.
banka Temlikdışı finansal
kurumlar
finansal
kiralama,
faktoring ve finansman şirketlerinin
yıllar itibariyle önemli bilanço göstergelerine tabloda yer verilmiştir.
Borçlar Kanununun 183. Maddesinde düzenlenen alacağın devri alacaklının borçlunun rızasını
almaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devretmesi durumudur. Alacağın devrinin geçerliliği yazılı şekilde
yapılmış olmasına bağlıdır. Borçlu, devri öğrendiği sırada devredene karşı sahip olduğu savunmaları,
devralana karşı da ileri sürebilmektedir. Alacağın devri ile devredenin kişiliğine özgü olanlar dışındaki
öncelik hakları ve bağlı haklar da devralana geçmektedir. Asıl alacakla birlikte işlemiş faizler de devredilmiş
sayılmaktadır. Devreden, devralana alacak senedi ile elinde bulunan ispatla ilgili diğer belgeleri teslim etmek
ve alacağını ileri sürebilmesi için gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür (6098 sayılı Borçlar Kanunun
Madde: 183-192 ).
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Tablo 4: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Göstergeleri (Bin TL)
Aktif
Büyüklüğü

Yıllar

Finansman
Kredileri

Öz
kaynaklar

Aktif
Öz kaynak
Net Kar Karlılığı Karlılığı

2009

4.491.520

3.800.050

400.220

8.770

0,19%

2,26%

2010

6.010.557

5.373.931

468.569

53.492

1,02%

12,31%

2011

8.869.447

8.385.227

605.744

105.032

1,41%

19,55%

2012

11.618.970

10.734.230

904.240

154.130

1,50%

20,41%

2013

15.956.177

14.474.899

1.214.696

176.798

1,28%

16,69%

2014

20.285.547

18.053.437

1.392.484

214.053

1,18%

16,42%

Yıllık
Artış

27%

15%

21%

-8%

-2%

25%

Kaynak:http://www.fkb.org.tr/raporlar-ve-yayinlar/raporlar/finansman-sirketleri-sektor-raporlari/
SPK düzenlemelerine tabi finansal kuruluşlar aracı kurumlar olarak nitelendirilen yatırım kuruluşları
ile kolektif yatırım kuruluşları olarak ayrılmaktadır. Yatırım kuruluşları;
-

Emeklilik Yatırım Fonları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının
Borsa Yatırım Fonları
Gayrimenkul Yatırım Fonların
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Portföy Yönetim Şirketleri,
Konut Ve Varlık Finansmanı İle İpotek Finansmanı Kuruluşları

olarak tanımlanmış ve bu kurumların kuruluş ve faaliyetlere ilişkin yasal düzenlemeler SPK tarafından 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile belirlenmiştir. Bu kurumların sahip oldukları portföy büyüklükleri ve
yıllar itibariyle gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 5: Sermaye Piyasaları Kuruluşları Portföy Büyüklükleri
Menkul
Kıymet
Yatırım
Fonları

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Milyon TL

23.979

29.608

33.220

30.219

30.688

30.083

33.315

37.186

Milyon $

15.768

19.921

21.620

15.905

17.155

14.131

14.327

12.743

Emeklilik
Yatırım
Fonları

Milyon TL

6.042

9.105

12.018

14.345

20.358

26.186

37.771

47.918

Milyon $

3.973

6.126

7.822

7.550

11.380

12.300

16.244

16.421

Yabancı
Yatırım
Fonları

Milyon TL

54

58

55

53

53

42

32

18

Milyon $

35

39

35

28

30

20

14

6

Milyon TL

4.269

4.740

17.246

11.708

15.782

18.632

21.981

21.280

Milyon $

2.808

3.172

11.189

6.224

8.857

8.730

9.462

7.279

Milyon TL

30.738

39.952

46.889

47.851

56.369

64.919

81.867

99.400

Milyon $

20.213

26.694

30.304

25.174

31.510

30.372

35.067

33.610

Gayrimenkul
Yatırım
Ortaklıkları
Portföy
Yönetim
Şirketleri

Kaynak: SPK İstatistiksel Veriler 2016
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2008 yılında yaşanan ve tüm küresel piyasaları etkisi altına alan kriz ve sonrası dönemde sermaye
piyasalarında faaliyet gösteren fonlar ile yatırım ortakları ve portföy yönetim şirketlerinin portföy
büyüklüklerinde ciddi oranlarda artış gözlenmiştir. Menkul kıymet yatırım ortaklarının portföy büyüklüğü
2008 yılından bu yana %55 oranında artmıştır. Bununla birlikte emeklilik yatırım fonları 2008 yılına göre
yedi kat, gayri menkul yatırım ortaklıkları dört kat, portföy yönetim şirketlerinde ise iki kat oranında artış
gerçekleşmiştir. Yabancı yatırım fonlarında ise %66 oranında azalma gerçeklemiştir. Artışlar ülkemizde
sermaye piyasalarının derinleşmeye başladığı ve işlem hacminin arttığını göstermektedir. Bununla birlikte
emeklilik fonlarındaki artış insanların gelecek kaygılarının bir ürünü olarak yorumlanabilmektedir.
Gayrimenkul yatırım ortaklıklarındaki7 dört kat düzeyinde gerçekleşen artış güvenli yatırım arayışının ve
faizsiz yatırım araçları tercihinin bir sonucu olarak yorumlanabilmektedir. Genel tabloda en fazla ağırlık
portföy yönetim şirketlerinde olmaktadır.
Portföy yönetim şirketlerinin 2014 yılında AB sürecinde yeniden düzenlenmiş ve yeni düzenlemelerle
banka ve aracı kurumlar tarafından sürdürülen sistem değiştirilerek yatırım fonlarının kuruculuğunun portföy
yönetim şirketlerine verildiği bir yapıya dönüşmüştür. 2013 yılından bu yana gerçekleşen artışa bakıldığında
portföy yönetim şirketlerince yönetilen tasarruf toplamının 100 milyar civarına ulaştığı görülmektedir. Bahsi
geçen artışta 2014 yılında yapılan yeni düzenlemelerin etkisinin olduğu, yatırımcı profilini ve sayısını
arttırdığı söylenebilir.
Türkiye’de tasarrufları yatırıma dönüştüren banka dışı sermaye piyasaları kurumlarının portföy
büyüklüğünde ve tabi ki yönettikleri tasarruf miktarındaki artış, banka dışı finansal kurumlara olan yönelişi
göstermektedir. Söz konusu yönelme yüksek getiri sağlama ve faizsiz kazanç elde etme isteğinden
kaynaklanmaktadır.

SONUÇ
Türkiye’de, dünyada gölge bankacılık olarak tabir edilen klasik kurumların ve uygulamaların dışında
bir yapı söz konusudur.
Türkiye’de gölge bankacılık içsel olarak geleneksel bankacılık sistemi içinde ve dışsal olarak banka
dışı finansal kurumlar olmak üzere iki açıdan değerlendirilmiş ve ilk olarak geleneksel bankacılıktaki gölge
bankacılık uygulamaları bilanço dışı işlemlerin bankalar genelinde oranları ve yıllar itibariyle gelişimi,
sorunlu varlıkların bilanço dışına çıkarılması ve bankaların bilanço içi ve dışı bankacılık faaliyetlerine ilişkin
yasal düzenlemeler ve sınırlamalar yönünden incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde bilanço dışı
işlemlerin risklilik unsurunun ülkemizdeki düzenleyici otoritelerin farkında olduğu ve bu kapsamda da bir
takım yasal düzenlemeler ve sınırlamalar getirildiği görülmüştür. İkinci olarak gölge bankacılık banka dışı
finansal kurumlar açısından değerlendirilmiş ve söz konusu kurumların finansal piyasadaki etkinliği üzerinde
durulmuştur. Ülkemizde sermaye piyasalarının yeteri kadar etkin olmadığı ve türev piyasaların risk yaratacak
düzeyde bir yapılaşma ve işlem hacmine sahip olmadığı belirtilmekle birlikte düzenlemelere ilişkin
eksiklikler de bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında konu kaldıraçlı işlem yapan kurumların işlem hacimleri
ve yasal düzenlemeleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Türkiye’de finansal piyasalarda, özellikle türev
piyasalarda işlem hacmi ve yoğunluğu dünyadaki diğer örneklerine göre düşük düzeyde kalmaktadır.
Dolayısıyla ülkemizde türev piyasaların etkisi kriz yaratacak düzeyde bulunmamaktadır.
2008 küresel krizi ile birlikte finansal istikrarın sağlanması yeniden sorgulanmış ve bu kapsamda
finansal istikrar ile birlikte makro istikrarın sağlanması için kapsamlı politikaların geliştirilmesi
hedeflenmiştir. 2011 Nisan ayında Finansal İstikrar Kurulu kurulmuş ve kurula MB, TMSF, BDDK, SPK
Başkanlarının da katılımı sağlanarak alınacak önlemlerde toplu bir sinerji yaratılması sağlanmıştır. BDDK
tarafından kriz sonrası dönemde yapılan yeni düzenlemelerle, ekonominin genelinde kredi dağılımını
etkileyen, sahip olduğu özkaynaklara istinaden yarattığı kaldıraç ile daha fazla fon yaratabilen bankaların
risklilik durumlarının objektif ve gerçekçi değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gayrimenkul yatırım ortaklığının amacı, getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmak, portföyündeki
gayrimenkullerden kira geliri ve gayrimenkul alım satım kazancı elde etmektir. Portföyündeki varlıklardan kazanç elde eden gayrimenkul yatırım
ortaklığı, yılsonunda bu kazancı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, ortaklarına temettü olarak dağıtabilmekte ve böylece
gayrimenkul gelirini ortaklarına aktarabilmektedir.
7
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Özet
Son yıllarda ekonomik istikrarın tesisinde küresel ekonomik gelişmeler etkili olduğu kadar
ulusal düzeyde yaşanan ve iktisadi sonuçlar doğuran gelişmeler de belirleyici olmuştur. Zira
2008 Küresel Kriz sonrası Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler ekonomik istikrar ve
istikrarsızlığın algısında belirleyici bir rol üstlenmiştir. Bu çalışma, 2008 Küresel Krizi sonrası
siyasi gelişmelerin para politikası uygulamaları üzerine bir değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Çalışmanın sonucunda, 2008 Küresel Finans Krizi sonrasında küresel ve siyasi gelişmelerin
para politikası uygulamalarında belirleyici olduğu ve makroekonomik büyüklüklerde
dalgalanmalar yaşandığı gözlenmiştir. Bu gelişmeler ekonomik istikrarın tesisinde küresel
gelişmeler kadar siyasi istikrarın da belirleyici olduğuna işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Fiyat istikrarı, Finansal İstikrar, Siyasi İstikrar
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An Evaluation on the Role of Political Stability to Provide
Economic Consistency in Turkey after the 2008 Global
Financial Crisis
Abstract
Not only global financial developments but also developments which have been experienced at
an international basis and have caused financial results have been effective to provide economic
consistency in recent years. Likewise, political developments in Turkey after the 2008 Global
Financial Crisis have played a significant role on the perception of financial stability and
instability. This study aims to evaluate the monetary applications of political developments after
the 2008 Global Financial Crisis. As a result of the study it has been observed that the global
and political developments have a determining role on monetary applications and there have
been fluctuations on macroeconomic growths after the 2008 Global Financial Crisis. These
developments show that as much as global developments, political stability is important in order
to provide economic consistency.
Keywords: Monetary policy, Price stability, Economic consistency, Political stability
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1. Giriş
Yerleşik kabullenişe göre 1970 yıllar makroekonominin istikrarının fiyat istikrarı ile mümkün
olacağını ortaya koymuştur. Ancak 2008 Küresel Finans Krizi gelişmiş ve gelişmekte olan
birçok ülkede para politikası uygulamalarında fiyat istikrarının makroekonomik istikrarı tesisi
etmede yeterli olmayacağını, bunun yanında, yoğun sermaye hareketlerinin etkisiyle finansal
istikrar gibi ilave bir hedefin kollanmasının kaçınılmaz olduğunu ortaya koymuştur. Para
politikası uygulamalarının gerek fiyat istikrarına odaklı gerekse fiyat istikrarı yanında finansal
istikrarı da gözetecek şekilde dizayn edilmesi, makroekonomik istikrarı tesis etmede yeterli
olmamıştır. Zira siyasi istikrar algısı makroekonomik değişkenlerin oynaklığı üzerinde
belirleyici bir rol üstlendiği gözlenmektedir. Bu durum para politikası uygulamalarının yeniden
gözden geçirilmesini gerekli kılmış ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’yi ilave
tedbirler almaya zorlamıştır.
Bu çalışma, 2010 sonrasında küresel ya da ulusal düzeyde gelişmelere bağlı siyasi istikrar
algısının değişmesinin TCMB para politikası uygulamalarına yansımalarını değerlendirmeyi
amaçlamaktadır. Bu bağlamda, çalışmada önce istikrar olgusu iktisat teorisi çerçevesinde ele
alınacaktır. Daha sonra TCMB’nin para politikasının istikrar önceliği, 2008 Küresel Finans
Krizi sonrası istikrar algısındaki değişmelerine karşın TCMB’nin para politikasını yeniden
dizayn etme gayretlerine yer verilecektir. Çalışma sonuç ve değerlendirme kısmı ile
tamamlanacaktır.
2. Para Politikasının İstikrar Önceliği: Fiyat istikrarı
1970'li yıllardan bu yana gerek para politikası literatüründeki gelişmeler gerekse uygulamada
görülen enflasyonla mücadele deneyimlerinden çıkarılan dersler para politikasının nihai ve
öncelikli amacının fiyat istikrarı olması gerektiğini ortaya koymaktadır (Mishkin, 2007:8).
Dolayısıyla, fiyat istikrarı hedefi, gerek literatürde gerekse uygulamada, para politikasına
ilişkin ortak iradenin ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu üzerine, iktisadi çevreler, para
politikasının diğer amaçlarına (düşük işsizlik ve yüksek büyüme oranı) ulaşmak için fiyat
istikrarının öncelikli bir gereklilik olduğu yönünde ortak bir iradeyi ortaya koymuşlardır. Bu
görüş季çerçevesinde, fiyat istikrarı amacı ve enflasyon hedefi para politikası için nominal çapa
görevi görmektedir.
Son zamanlarda fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin misyon merkez bankaları için
varlıklarının adeta temel nedeni olarak kabul edilmektedir. Daha da önemlisi, bağımsız bir
kimliğe sahip olan merkez bankaları fiyatlar genel düzeyinde istikrarın sağlanması ve bu
istikrarın uzun süreli korunması konusunda kamuoyu önünde açık taahhüt altına girmektedir.
Para politikası hedefleme stratejisi çerçevesinde, fiyat istikrarını amaçlayan ülkeler için
enflasyon hedeflemesi yaklaşımı ilginç bir deneyim oluşturmuştur. Ayrıca, fiyat istikrarı amacı,
para politikasının enflasyon üzerindeki gücünün ötesinde, makroekonomik istikrara ve
büyümeye uygun bir ortam sağlayan geniş季 bir yelpazede değerlendirilmektedir. Buna ilave
olarak, para politikasında belli bir enflasyon oranına ulaşmak, temel amaç haline gelmişse, bu
durum bir nominal çapa işlevi görmektedir. Böylece finansal piyasalar ve iktisadi birimler
gelecek hakkındaki bekleyişlerini çapa kabul edilen ölçüye göre şekillendirmektedirler.
Hedeflenen enflasyon oranını çapa ölçüsü olarak ortaya koyan merkez bankası ve hükümet için
hedef enflasyona ulaşmak, politikaların başarısında bir performans ölçüsü olarak kabul
edilmektedir (Eroğlu, 2009:11). Fiyat istikrarı, ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanabilmesinin
olmazsa olmaz bir koşuludur. Fiyat istikrarının sağlanamaması halinde karşılaşılan sorunlar,

-347-

2008 KÜRESEL KRİZ SONRASI PARA POLİTİKASI UYGULAMALARINDA SİYASİ İSTİKRARIN ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Nalan Kangal, İlhan Eroğlu, Mustafa Necati Çoban

tüm dünyada fiyat istikrarına neden bu derece önem verildiğinin gerekçesini ortaya
koymaktadır. (TCMB, www.tcmb.gov.tr ).
3. 2008 Finans Krizi Sonrası İstikrar Algısı: TCMB’nin Makro İhtiyati Politika Tercihi
2008 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan küresel finans krizinin etkileri, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yapısı üzerinde tahrip edici etkiler bırakmıştır. Bu
bağlamda, birçok ülke para ve maliye politikalarını içeren istikrar politikalarını devreye
sokmuştur. Bu politikaların bir yansıması olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda
olduğu gibi, Türkiye’de de politika yapıcıları ekonomik krizin yıkıcı etkisinden kaçınmak için
konjonktüre uygun para ve maliye politikalarını devreye sokmuştur. Özellikle 2010 yılı ikinci
yarısından itibaren para politikası cephesinde (TCMB), fiyat istikrarına odaklı enflasyon
hedeflemesi rejiminin gereği olan politika tercihlerinin (politika aracı kısa vadeli politika faiz
oranı) dışına çıkarak, finansal istikrar hedefini de gözetecek şekilde farklı bir para politikası
uygulamasına geçmiştir (Özatay, 2011:28). Bir başka ifadeyle, 2008 Küresel Finans Krizi
karşısında küresel piyasalarda gözlenen likidite genişlemesinin bir sonucu olan kısa vadeli
sermaye girişlerinin cari dengeleri bozması ve krediye hızlı ulaşım kolaylığının getirdiği riskler
karşısında, TCMB 2010 yılı ikinci yarısından itibaren finansal istikrarı da gözeten politika
arayışlarına girmiştir. TCMB fiyat istikrarı hedefini yıllık hedeflenen enflasyon oranını
yakalama olarak görürken, finansal istikrar hedefini sermaye hareketlerinin ve kredi
genişlemesinin kontrolü amacına dayandırmıştır. Fiyat istikrarı yanında finansal istikrar
hedefinin de bir diğer amaç haline gelmesinde dış piyasalarda görülen varlık fiyatlarının aşırı
şişmesi ve bankacılık uygulamalarının aşırı risk ihtimalinin artması yanında, Türkiye de
görülen aşırı kredi genişlemesi ve cari açığın sürdürülemez bir düzeyde olması etkili olmuştur
(Üçer, 2011:46). Cari açığın artmasında, küresel likidite genişlemesinin sermaye hareketlerini
artırıcı etkisiyle Türk Lirası (TL)’nın aşırı değerlendirme baskısı yaratması belirleyici olmuştur.
Böylece, ucuz borçlanma imkânı, iç talepte canlanma ve beraberinde ithal mal talebinin artması
cari açığın kontrolünü zorlaştırmıştır (Yılmaz, 2010:4-5).
TCMB fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefine farklı senaryolar altında nasıl ulaşacağını
açıklamıştır. Buna göre, enflasyon ve kredi hacmindeki değişikliğe göre para politikası tepki
vermektedir. Bu senaryolar içinde, TCMB’nin baz senaryo olarak kabul ettiği senaryoya göre;
enflasyon artışı ve kredi hacminin artması durumunda politika faizi ve bunun dışındaki makro
ihtiyati tedbirler olarak uygulanan araçlar artış yönünde tepki verecektir. TCMB’ ye göre
Türkiye’nin durumu birinci senaryo olarak ifade edilen hızlanan kredi büyümesi (cari açığın
artışı) ve yavaşlayan enflasyon şartlarına uymaktadır (Başçı, 2010:6). Buna göre, fiyat istikrarı
amacına yönelik olarak politika faizinde indirim, finansal istikrar amacına yönelik olarak
politika faizi dışındaki araçlarda-makro ihtiyati politika araçlarında (zorunlu karşılıklar, faiz
koridoru, likidite yönetimi ve rezerv opsiyon mekanizması ) ise artış yönünde bir tepki söz
konusu olacaktır (TCMB, 2013:12).
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Grafik 1: TÜFE ve Ana Eğilimi (Yıllık Yüzde Değişim)

Kaynak: Başçı, 2014:77.

Grafik 1’de görüldüğü gibi TCMB’nin Türkiye için düşündüğü senaryo, enflasyon değişkeni
açısından TÜFE’nin izlemiş olduğu ana eğilim itibariyle gerçekle uyumludur. Bu bağlamda,
politika faiz oranları 2010 yılının ikinci yarısı itibariyle enflasyon gerçekleşmeleriyle uyumlu
olarak %7 den, % 4,5’e kadar düşürülmüştür (www.tcmb.gov.tr). TCMB’nin finansal istikrar
kapsamında düşündüğü kredi büyüme oranı Grafik 2’de görülmektedir.
Grafik 2: Toplam ve Tüketici Kredilerinin yıllık Büyüme Hızı (Kur Etkisinden
Arındırılmış Yıllık Yüzde Değişim)

Kaynak: Başçı, 2014:63.

TCMB kredilerin artış eğilimin yükseldiği 2011 yılı ile 2012 yılında uygulanan makro ihtiyati
politikalar istenilen sonuçları vermeye başlamış ve kredi faiz oranlarında belirgin bir
yükselmenin yaşandığı gözlenmiştir (Grafik 3).
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Grafik 3: TL Kredi Faizleri

Kaynak: Başçı, 2014:64.

Öte yandan TCMB’nin finansal istikrar hedefi olarak dikkate aldığı cari açık değişkeni Grafik
4’te görülmektedir. Buna göre, 2010-2012 yıllarında cari açıkta önemli artışlar görülmektedir.
Grafik 2 ve Grafik 4 birlikte değerlendirildiğin kredi arzındaki genişlemenin cari açığı artırıcı
etkisi oldukça yalın bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Zira bu dönemdeki cari açık ile kredi
büyüme oranının paralel bir şekilde hareket etmesi dikkat çekicidir.
Grafik 4: Cari işlemler Dengesi ( 12 Aylık Birikimli, Milyar Amerika Birleşik Devletleri
ABD Doları )

Kaynak: Başçı, 2014,55.

4. İstikrar Algısında Siyasi İstikrarın Belirleyici Rolü ve TCMB’nin Para Politikasını
Yeniden Dizaynı
İstikrar kavramı aynı düzey ve biçimde devam etme, kararlılık gösterme anlamında
kullanılmaktadır (TDK, 2016). Bu bağlamda, ekonomik istikrar ve siyasi istikrar da bu
kapsamda düşünülmelidir. Ekonomik istikrar iktisadi faaliyet alanında aşırı daralma ya da
genişlemenin görülmemesi olarak nitelendirilebilir. Siyasi istikrar kavramı için siyaset bilimi
açısından üzerinde uzlaşılan bir tanımlama mevcut değildir. Bu çalışmada siyasi istikrarı
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kavramını politik yozlaşmanın olmaması anlamında kullanmanın konunun içeriği bakımından
uygun olacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda, siyasi istikrarsızlık (politik yozlaşma); politik
karar alma mekanizmasındaki aktörlerin2 özel çıkar sağlama amacı ile mevcut hukuki, dini,
ahlaki ve kültürel normları tahrip edici davranış ve fiillerde bulunmak şeklinde izah edilebilir
(Aktan, 1992:22). Hemen belirtmek gerekir ki; ekonomik istikrarsızlık siyasi istikrarı
etkileyeceği gibi siyasi istikrarsızlıkta ekonomik istikrar üzerinde etki yaratmaktadır. Bu
bağlamda, teorik literatürde siyasi istikrarsızlığın politika yapıcılarının ve özel kesimin
kararlarında kritik değişken olarak ekonomik modellere dâhil edildiği görülmektedir
(Carmignani, 2003:1).
Bir ülkede siyasi istikrarsızlık algısını artıran önemli unsurlar arasında; demokratik parlamenter
sistemin sağlıklı işlememesi (Gözler, 2000:25-47), siyasi yozlaşma, rüşvet, zimmet, siyasi
kayırma, kamu sırlarını sızdırma ve vurgunculuk, iktidarın kişiselleştirilmesi ve parti disiplini
ve diktacılık, aşırı vaatte bulunma ve yalan propaganda, lobicilik, rant kollama gibi nedenler
sayılabilir (Savaş, 1989:23; Aktan,1997:1064-1074). Bu nedenlerden birisinin ortaya çakması
kamuoyunda bir siyasi istikrarsızlık algısı yaratarak ekonomik istikrarın sürdürülebilirliğinden
kaygı duyma anlamında bir güvensizlik ortamı oluşturmaktadır. Siyasi istikrarsızlığın iktisadi
yansımaları, yapılması gereken reformların hayata geçirilememesi ve ileriye yönelik
belirsizliğin artmasına bağlı olarak, yatırımların olumsuz etkilenmesi şeklinde görülmektedir.
Siyasi istikrarsızlık durumunda, özel sektörün yatırım kararında faiz ve kredi düzeyi önemli
olmasının yanında ekonomiye duyulan güven daha da ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda,
güven zafiyetinin baş gösterdiği durumlar belirsizliği de beraberinde sürüklemektedir. Zira
belirsizliğe bağlı olarak artan risk bir yandan faiz haddini artırıcı bir sonuç verirken, diğer
yandan döviz kurunu yükseltici sonuçlar doğurmaktadır. Türkiye’nin döviz cinsinden varlık ve
yükümlülük durumunda yükümlülüğün daha fazla olduğunu ifade eden açık pozisyon hali
hesaba katıldığında, bu durumun özellikle özel sektör için yüksek maliyetlere sebep olması
beklenmektedir. Ayrıca kur artışının enflasyonist etkisi, faiz artışının da kamu borç maliyetini
artırıcı etkisi ve daha da önemlisi, büyüme verilerinde önemli düzeyde sapmaların ortaya
çıkması önemli makroekonomik sonuçlar arasında sayılmaktadır (Özatay, 2013). Literatürdeki
gelişmeler de bu durumu destekler mahiyettedir.
Brandt (2011)’in çalışmasında; geleneksel görüşe göre ekonomik büyüme yavaşladığı ya da
büyüme hızının düştüğü ülkelerin siyasi istikrarsızlığın farklı biçimlerine maruz kalacağı
düşünülmektedir. Oysa söz konusu çalışmada ekonomik istikrarsızlık üzerinde kısa dönem
ekonomik büyümenin etkisinin düşük ve sanılandan daha kompleks bir yapıda olduğuna işaret
etmektedir. Alesina et al. (1992) yapmış olduğu çalışmalarında kişi başına hâsıla ve politik
istikrarsızlık arasındaki ilişki incelemişler ve politik istikrarsızlığı hükümetlerin iktidardan
düşme durumu olarak tanımlanmışlardır. 1950-1982 dönemini kapsayan 113 ülkede üzerinde
gerçekleştirilen çalışmada politik istikrarsızlığın yüksek olduğu ülkelerde ve dönemlerde
büyüme verilerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Aisen ve Veiga (2011)’ın lineer dinamik panel veri modelleri kullanılarak Araç Değişkenler
Yöntemi (GMM) 5 yıllık zaman periyodunda 1960 dan 2004 yılına kadar 169 ülke üzerinde
yapılan çalışmasında politik istikrarsızlık artışı ile daha düşük kişi başına Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla GSYH oranının ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu ilişkide, verimliliğin azalması,
Bu aktörler, seçmenler, politikacılar, bürokratlar, baskı ve çıkar grupları olarak ifade edilebilir. Bkz. Aktan,
Çoşkun Can (1992), Politik Yozlaşma ve Kleptokrasi (1980-1990) Türkiye Deneyimi, Güncel olaylar Dizisi 8,
AFA Yayınlar, İstanbul.

2
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fiziksel ve beşeri sermaye düzeyindeki düşüklük sonucunda, ortaya çıkan politik istikrarsızlığın
büyümeyi olumsuz etkilemesi belirleyici olmuştur. Ayrıca çalışmada, demokrasinin büyümede
küçük bir olumsuz etkiye sahip olduğu belirtilirken, ekonomik özgürlük ve etnik homojenliğin
büyüme için yararlı olduğu tespitine yer verilmiştir.
Türkiye siyasi istikrarsızlığın çok kolay çıkabileceği en riskli ülkeler listesinde görülmektedir
(Gökçe, 2014a). Söz konu istikrarsızlıklar zaman zaman ulusal zaman zaman da küresel boyutu
ile ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda; Mayıs 2013 tarihli ABD Merkez Bankası (FED)’nın parasal
genişlemeden vazgeçip parasal sıkılaştırmaya gidileceği açıklamaları, gelişmekte olan ülkeler
üzerinde portföy yatırımlarını azaltıcı etki yaratarak finansal varlıkların yeniden
fiyatlandırılmasına yol açmıştır (TCMB, 2014a). Türkiye’de de bu sürecin etkileri içinde
bulunduğu ülke grubuna benzerlik gösterirken 17-25 Aralık tarihlerinde yaşanan siyasi içerikli
gelişmeler sermaye çıkış ivmesini artırıcı ya da girişi azaltıcı yönde ilave bir etki oluşturmuştur.
Bu etki en fazla döviz piyasasında görülmüş ve döviz kurundaki oynaklık artmıştır (Grafik 5).
Grafik:5 Nominal Döviz Kurları

Kaynak: Başçı, 2014:13.

Grafik 5’e göre, FED’in sıkı para politikası uygulamaya başlayacağını açıkladığı 22 Mayıs
2013 tarihinden itibaren, küresel içerikli bir iktisadi gelişme olan tahvil alımlarının azaltılması
kararına bağlı olarak, Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok gelişmekte olan ülkede döviz
piyasasında oynaklık pozitif yönde (ulusal paraların ABD Doları karşısında değer kaybetmesi)
artış göstermiştir. Burada dikkati çeken bir nokta kırılganlığı yüksek olan ülkelerde bu
oynaklığın fazla olması ve Türkiye’nin bu sıralamada ikinci sırada olmasıdır. Buna göre,
Endonezya ulusal para birimi Rupiahı ABD Dolar karşısında %25’e yakın değer kaybı ile ilk
sırada yer alırken Türkiye’de ise TL’nin %20’ye yakın oranda bir değer kaybıyla ikinci sırada
yer almıştır.
Türkiye’de 17-25 Aralık 2013 sonrası döviz piyasaları bu olaya bağlı olarak hatırı sayılır
düzeyde pozitif yönde oynaklık yaşamıştır. TCMB bu zamana kadar fiyat istikrarı ve finansal
istikrar hedefini makro ihtiyati politikalar çerçevesinde politika faiz oranı, likidite yönetimi,
faiz koridoru, zorunlu karşılık oranları ve rezerv opsiyon mekanizmasıyla ulaşmaya çalışırken
döviz piyasasındaki oynaklığı döviz satış/alış düzenlemeleri ile azaltmaya çalışmıştır. Ancak,
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TCMB 17 Aralık sonrası sadece döviz aracını aktif kullanarak döviz piyasalarında istikrarı
yakalamanın mümkün olamayacağını anlamış ve yeni politika tedbirleri almak için 27Aralık
2013 tarihinde bir basın duyurusu (TCMB, 2014b) ile Para Politikası Kurulu’nu 28 Aralık
tarihinde ara toplantıya çağırma ihtiyacı hissetmiştir. Bahsedilen toplantıda Para Politikası
Kurulu döviz piyasalarının istikrarı için o zamana kadar tercih etmediği faiz artırımı yönünde
karar almış ve buna göre, Marjinal fonlama oranı %7,75’ten %12’ye, açık piyasa işlemleri
çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkânı faiz
oranı %6,75’ten %11,5’e, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı %3,5’ten, %8’e
değiştirilmiştir. Ayrıca, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı % 4,5’ten % 10’a yükseltilmiştir
(TCMB, 2014c).
İktisadi çevreler TCMB’nin bu kararını daha önce alması gerektiğini, ancak siyasi baskılar
neticesinde alamadığı şeklinde yorumlamıştır (Özatay, 2014a). Böyle bir yorum, Merkez
Bankası’nın fiili anlamda bağımsızlığının sorgulanması gerektiği düşüncesini ön plana
çıkarmıştır. Bu değerlendirmeler ve kamuoyunun siyasi istikrar algısındaki kötüleşmeler, bir
taraftan yabancı sermayenin Türkiye’ye bakışını, diğer taraftan kamuoyunun 17 Aralık sonrası
gelişmeler ve bağlı olarak risk algısını değişmesi neticesinde, iç piyasanın dövize olan talebini
artırmıştır.
Grafik 6’da 22 Mayıs 2013’te dönemin FED Başkanı Bernanke ABD Kongresi’nde 2013 içinde
piyasaya verdikleri ek para miktarını azaltmaya başlayabileceklerini açıklaması faiz oranlarında
artış yönünde bir tepki olarak yansıdığı görülmektedir. Bu bağlamda, özellikle yurtdışından
yüklü miktarda borçlanmak fırsatına sahip olan ülkeler, artık eskisi gibi borçlanma imkânına
sahip olamayacaklarını anlamışlardır. Bu gelişmeler sonrasında uluslararası finansal raporlarda,
çeşitli göstergeler ışığında hangi ülkelerin FED kararlarından daha çok etkilenecekleri
tartışılmaya başlanarak, Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye’nin de
içinde bulunduğu
‘kırılgan beşli’ tanımlaması ortaya atılmıştır (FED, 2014
www.federalreserve.gov). Hatta bazı raporlarda, Türkiye’nin kırılganlığının ilk iki ülke içinde
olduğu iddia edilmiştir (Özatay, 2014b). Nitekim bu görüşü Grafik 5’deki ülkelere ait nominal
döviz kurundaki artış yüzdeleri doğrulamaktadır. Bu gelişmeler ışığında, bu ülkelere ilişkin
risk algılamasının artmasına bağlı olarak, döviz kurları ve faiz oranları artma eğilimine
girmiştir.
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Grafik: 6 Nominal Döviz Kuru

Kaynak: Başçı, 2014:66.

Ayrıca Grafik 6 ve 7 ‘de TCMB Para Politikası Kurulu’nun ara toplantı kararı aldığı tarihte
kurdaki oynaklığın pozitif yönde, toplantı kararları açıklandığı tarihten sonra negatif yönde
değiştiği gözlenmektedir. Bu gelişmeler sonucunda, TCMB 17 Aralık sonrası gelişmelere bağlı
olarak döviz kurundaki oynaklığı azaltmak gayesi ile faiz oranlarını artırma kararı vermiştir.

Grafik:7 Nominal Döviz Kuru

Kaynak: Başçı, 2014:67.

Sonuç olarak, 17 Aralık 2013 sonrası gelişmelere kadar TCMB fiyat istikrarı ve finansal istikrar
hedefini 20.10.2011 tarihine kadar borçlanma faizi olarak ifade edilen, bu tarihten sonra
ortalama fonlama faizi olarak düşünülen faiz oranları ile yakalamaya çalışmıştır. Bunun
yanında, bu amaca 11 Haziran 2013- 29 Ocak 2014 Tarihleri arasında uyguladığı “Ek Parasal
Sıkılaştırma” katkı sağlamaya çalışmıştır. Ancak 17 Aralık 2013 sonrası döviz kurlarındaki
oynaklığı önlemek için TCMB faiz politikasını aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Bu
doğrultuda, TCMB Para Politikası Kurulu güçlü bir parasal sıkılaştırmaya ve operasyonel
çerçevede sadeleştirmeye gitmiş ve bir hafta vadeli repo faiz oranını %4,5’ten, %10’a
çıkartmıştır. Ayrıca, takip eden dönemde Merkez Bankası fonlamasını, temel olarak marjinal
fonlama oranı yerine, bir hafta vadeli repo faiz oranından sağlanmasına karar vermiştir (TCMB,
2014c).
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Bu gelişmelere ekonomiden sorumlu siyasi otoritenin bakışı oldukça dikkat çekicidir. Buna
göre, TCMB’nin makro ihtiyati politikalar kapsamında uygulamış olduğu faiz koridoru
yaklaşımının çok kısa vadeli sermaye hareketleri bakımından cazibesini yitirdiği, bu nedenle
ülkeye gelen sermayenin kısa vadeli olmasından (sıcak para) ziyade kalıcı ve uzun vadeli
olduğu vurgulanmaktadır (Gökçe, 2014b). Böyle bir yaklaşım, son yaşanan döviz kurundaki
oynaklığın temel belirleyicisinin küresel etkenlerden (FED’in tahvil alımını azaltma kararı)
ziyade siyasi istikrarsızlık algısının daha baskın olduğu çıkarımını haklı kılmaktadır.
Sonuç
Bir ülke için ekonomik ve siyasi istikrar birbirlerini etkileyen en önemli meseleler arasında
sayılır. Ekonomik istikrar iktisadi faaliyet alanında aşırı daralma ya da genişlemenin
görülmemesi şeklinde düşünülürken, siyasi istikrar ise demokratik rejimler için mevcut
kurallara uyulması ve bu kuralların işlerliğinin tesis olarak algılanmalıdır. Bir ülkede siyasi
istikrarsızlık algısını uyandıran unsurlar; demokratik parlamenter sistemin sağlıklı işlememesi
siyasi yozlaşma, rüşvet, zimmet, siyasi kayırma, kamu sırlarını sızdırma ve vurgunculuk,
iktidarın kişiselleştirilmesi ve parti disiplini ve diktacılık, aşırı vaatte bulunma ve yalan
propaganda, lobicilik, rant kollama gibi nedenlere bağlanabilir. Bu unsurlar kamuoyunda bir
istikrarsızlık algısı yaratarak ekonomik istikrar da bir güven zafiyeti yaratabilir.
Türkiye de siyasi istikrarsızlık adına küresel ve ulusal düzeyde farklı gelişmelerle karşı karşıya
kalmıştır. Bu gelişmeler içinde 2008 Küresel Kriz sonrası FED’in izlediği politikaların yanında
17 Aralık 2013 sonrası gelişmelerin ışığında siyasi istikrarsızlık algısı önemli yer tutmaktadır.
Bahsi geçen gelişmeler hem siyasi istikrar algısını hem de ekonomik istikrar algısını
kötüleştirici etkiler doğurmuştur. Bu etki en fazla döviz piyasasında görülmüş ve döviz
kurundaki oynaklık artmıştır. TCMB 17 Aralık sonrası gelişen siyasi istikrarsızlık algısına
kadar uygulamış olduğu fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefli politikaları makro ihtiyati
politika karmasıyla yürütürken, bu tarihten sonra, özellikle döviz piyasalarındaki oynaklığı
kontrol altına almak ve hedef enflasyon oranına yakınsamak için, TCMB döviz aracının
yanında faiz aracını da etkin bir şekilde kullanmayı yeğlemiştir. Bu bağlamda, TCMB Para
Politikası Kurulu 28 Aralık 2013 tarihli ara toplantısında faiz artırım kararı almıştır. TCMB bu
kararları yer yer siyasi yer yer de iktisadi çevrelerce büyüme hedeflerini olumsuz etkilediği
gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştır.
Yukarıda açıklanan bu gelişmeler para politikasının etkinliğini tesis etmekte sadece fiyat
istikrarı ve finansal istikrarın yeterli olmayacağını, bunun yanında siyasi istikrar durumunun da
önemli bir belirleyici olduğuna işaret etmektedir. Bu bağlamda, siyasilerin para politikası
kararlarını etkileyici yaklaşım sergilememesi ve TCMB tarafından konjonktüre bağlı olarak
faiz aracının etkin biçimde kullanılması ekonomik istikrar açısından oldukça önemlidir. Zira
TCMB kararlarının siyasi iradenin etkisinde alındığı algısı, fiili bağımsızlık derecesini
zayıflatarak para politikası uygulamalarını etkisizleştirmektedir.
Bu süreçte, siyasi ve ekonomik istikrarın yeniden tesisi iktisadi bekleyişlerin olumluya
dönüştürülmesi bakımından oldukça önemlidir. Bunu tesis etme adına, hukuk çerçevesinde
iktisat politikası uygulamalarında kurumsal iradenin belirleyici olduğu, hukukun öngördüğü
biçimde milli iradenin iktisadi ve siyasi istikrarı tesis etmede belirleyici olması piyasa
aktörlerinin beklediği bir durumdur. Bunun yanında, istikrarsızlık algısını yönetmede bilgi
kirliliğin önüne geçilmesi ve güvensizlik algının tahrip edici etkisinden kurtulmak maksadıyla
kamuoyuna doğru bilgiye ulaşabileceğinin teminatının verilmesi, gerek siyasi gerekse iktisadi
istikrarın yeniden inşasında başrolü oynayacaktır.
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Özet
Bir dönem neoliberal perspektifin sosyal bilimler alanını istila ettiği ya da sömürgeleştirdiği
yönünde yararlı bir tartışma yapılarak, buna karşın, eleştirel kavram ve kuramlar gündemde tutuldu.
Bugün bu tartışmanın canlılığını sürdürdüğü söylenemez. Çalışma ilişkileri disiplini açısından
meseleye yaklaşıldığında, söz konusu tartışmanın sürdürülmesi ve bir adım daha ileri götürülmesi
gerekmektedir. Görünen o ki, bu alanda anaakım kavramlarla araya mesafe koyarak eleştirel
kavramlarla çalışmak yeterli olmamakta, yerel toplumsal gerçeklikler gündem dışı kalmaktadır. Bu
çalışma, bu konudaki sorunlara dair bir tartışma yürütme gayretindedir.
Observations on Theoretical and Methodological Problems in the Research of Labour
Relations
Summary
The dominance of neoliberal point of view in almost all branches of social sciences was discussed
before. In these discussions the main point was that critical perspectives and conceptions should be
employed instead of mainstream approaches. That was a seminal discussion, but we should take the
matter further in terms of labour relations. It seems that approaching the mainstream perspectives
hesitantly is not sufficient for tackling the issues in the area of labour relations. This paper considers
theoretical and methodological problems in the research of labour relations. First, it is pointed out
that there is no institutionalized ground for carrying out research in labour relations. There are
‘industrial relations’ in many universities, but a vast majority of researches studying in these
departments is focusing on some sub-sections of industrial sector from a mainstream perspective.
They exclude critical perspectives and do not investigate sufficiently labour relations in many
sectors, especially in agricultural sector. Second, it is claimed that labour relations in small and
medium-sized enterprises (SMEs) are not presented in the literature. In Turkey the SMEs
employing 1-9 workers account approximately for 95 per cent of the total number of firms. Our
observations from the field shows that labour relations in SMEs can be classified as paternalistic
labour relation. The dominant perspective in the area, human resources management does not
include any discussion about this traditional kind of labour relation. Third, it is shown that
theoretical approaches and conceptions developed for accounting for labour relations in Western
societies does not give any satisfactory explanation for domestic issues. Fourth, it is argued that the
campaigns organized by international organizations are treated as a social fact by the researches in
the area of labour relations.
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Giriş
Bir dönem, neoliberal perspektifin sosyal bilimler alanını istila ettiği ya da sömürgeleştirdiği
yönünde yararlı bir tartışma yapılarak, buna karşın, eleştirel kavram ve kuramlar gündemde tutuldu
(Patnaik, 1990; Fine, 1999; Boratav, 2010a, 2010b; Ercan ve Özar, 2000; Erdoğdu, 2004; Köse ve
Bahçe, 2008). Bugün bu tartışmanın canlılığını sürdürdüğü söylenemez. Çalışma ilişkileri alanı
açısından meseleye yaklaşıldığında, söz konusu tartışmanın sürdürülmesi ve bir adım daha ileri
götürülmesi gerekmektedir. Çalışma ilişkileri, neoliberal perspektifin en fazla istila ettiği alanların
başında gelmektedir. Bununla birlikte, bu alanda, yalnızca anaakım kavramlarla araya mesafe
koyarak eleştirel kavramlarla çalışmak yeterli olmamakta, olgusal gerçeklik yerine, eleştirel dahi
olsa, özellikle hazır Batılı kavramlarla yola çıkılması toplumsal gerçekliğin gündem dışı kalmasına
yol açmaktadır. Bu yazı, bu konudaki sorunlara dair bir tartışma yürütme gayretindedir. Bu
bağlamda, literatürden ve alandan gözlemlerle, çalışma ilişkileri alanında sosyolojik olgulara ilişkin
kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar açısından bir boşluk olduğu gösterilmeye ve olgusal gerçekliğe
ilişkin yeni kavram ve kuramların geliştirilmesine gereksinim olduğu vurgulanmaya çalışılacaktır.
Kurumsal bir araştırma zemininin eksikliği
Çalışma ilişkileri alanında gözlemlenen en temel sorunlardan biri, bu konuyla doğrudan ilgili
görünen “endüstri ilişkileri” başlıklı disiplinin, baştan beri, dar kapsamlı ve güdümlü ilgisidir.
Endüstri ilişkileri terimi 1920’lerden itibaren Kuzey Amerika ve Britanya’da kullanılmaya
başlanmış ve daha çok sanayi sektörü ile sınırlı bir araştırma gündemine sahip olmuştur (Edwards,
2003:1). Endüstri ilişkileri araştırmaları, bu erken dönemlerde, daha çok, Fordist-Taylorist baskıcı
çalışma düzenine karşı işçilerin işyerlerini terk ederek tepki vermesi nedeniyle yükselen işçi devri
oranlarına çözüm bulmayı amaçlayan pratik sorunlara odaklanmıştır. Bugün de, köklerine uygun
olarak, sermaye lehine verimlilik artışı gibi pratik bir önceliğe sahip olan “insan kaynakları
yönetimi” tartışmaları disiplinin ana gündemini oluşturmaktadır. Kelly (2002), egemen sınıfların
çıkarlarını ön planda tutan endüstri ilişkileri disiplininin açıklayıcı kuramsal ve kavramsal
araçlardan yoksun olduğuna işaret etmektedir.
Çalışma ilişkileri alanı, Marxist ya da diğer eleştirel bakış açılarına sahip olan araştırmacıların
gündeminde de her zaman yer almıştır. Ancak, eleştirel perspektifler, kendilerine, akademilerde
yeterli düzeyde yer edinip, kurumsal bir kimlik kazanamamışlardır. Bunun nedenlerini tartışmaya
burada yer yok.
Türkiye’de de, endüstri ilişkileri alanı, büyük ölçüde, sermaye ve politik iktidar cephesinin bu
alandaki pragmatik sorunlarına çözüm bulma arayışına angaje olmuş bir görüntü çizmektedir.
Çalışma ilişkileri alanına, anaakım perspektifin dışında, eleştirel perspektiften heyecan dolu bir ilgi
olduğu gözlense de, bu ilgi kurumsal bir zeminden ve paradigmatik birlikten uzak dağınık bir
haldedir. Bu dağınıklık içinde yürütülen tartışmalarda dikkat çeken sorunların birkaçı sonraki
bölümlerde irdelenmeye çalışılmaktadır.
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İnsan kaynakları ve modern örgüt kültürü söylemine karşı küçük işletmeler ve geleneksel
çalışma kültürü gerçekliği
Türkiye’de, Osmanlı’nın son yüzyılından beri sanayileşme yönünde harcanan yoğun çabalara
rağmen ne Osmanlı’da ne de Cumhuriyet döneminde küçük işletmelerin ağırlıkta olduğu yapı
değişmiştir. Osmanlı’da, 1800’lerin ilk yarısından itibaren, dışa açık, liberal bir ekonomi politikası
benimsenerek, loncaları oluşturan küçük işletmeler baskı altına alınmıştır. Buna karşın, istenilen
düzeyde bir sanayileşme gerçekleşmeyince, 1860’larda kurulan Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun
çabalarıyla küçük işletmeler bir araya getirilerek büyük çaplı şirketler oluşturulmaya çalışılmış,
ancak, bu çaba da sonuç vermemiştir (Ortaylı, 2012:236-238). Cumhuriyet döneminde de,
1960’larda planlı kalkınma modelinin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, küçük işletmeler gerçeği
bir kez daha kabul edilip, bu işletmeleri geliştirmeye yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Küçük
işletmeler belirli üretim mekanlarında toplulaştırılmaya başlanmıştır. Küçük işletmelerin toplulaştığı
fiziksel üretim mekanlarının biri küçük sanayi siteleri (KSS) ve diğeri de organize sanayi
bölgeleridir (OSB). Küçük işletmelerin toplulaştığı bu üretim merkezleri arasında çok temel bir fark
bulunmaktadır. KSS’ler birer kooperatiftir. Bunun anlamı, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
kapsamında kurulan KSS’lerin, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında ve çok
geniş kapsamlı devlet desteği ile kurulan OSB’ler karşısında kooperatif yoluyla ayakta durmaya
çalışıyor olmasıdır.
Türkiye, bugün de, küçük işletmelerin ağırlıkta olduğu bir ekonomik yapıya sahip olmaya devam
etmektedir. İşletme dünyasının yaklaşık yüzde 95’i 1-9 kişinin çalıştığı küçük işletmelerden
oluşmaktadır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin toplam istihdam içindeki payı % 78’dir
(Kalkınma Bakanlığı, 2014:2). Bu gerçekliğin, akademide, endüstri ilişkileri alanının gündeminde,
olması gerektiği düzeyde yer almadığı gözlenmektedir.
Endüstri ilişkileri araştırmalarının gündeminde, İKY tartışmaları ağırlıklı bir yer edinmiş
durumdadır. Çalışma ilişkileri alanında insan kaynakları yönetimi (İKY) söylemi, talep yönlü
kapitalist üretim tarzının yaygınlaşmasıyla birlikte popülerlik kazanmıştır. Akademinin İKY
gündemine yakından bakıldığında, yürütülen tartışmaların alandan üretilen bilgiler ve verilere
dayanmaktan ziyade, büyük ölçüde, Amerika Birleşik Devletleri menşeli Harvard Business Review
başlıklı dergiden beslendiği görülmektedir. İKY söyleminde, yapısal faktörler görmezden gelinerek,
bütünüyle birey ve bireylerarası ilişkiler (çalışanların birbirleriye olan ilişkileri ve yönetenyönetilen ilişkileri) ön plana çıkartılmakta ve başarının yolunun buradan geçtiği salık verilmektedir.
Verimlilik ve üretim artışının, rekabet gücü kazanmanın, çalışma barışı sağlamanın ve daha birçok
güzel şeyin anahtarı burada görülmektedir.
Çeşitli saha araştırmaları kapsamında, alanda yaptığımız gözlemlere ve derlediğimiz verilere
dayanarak, İKY kavramlarının, küçük işletmelerin dünyasında, ne işletme yönetimi ne de çalışma
ilişkileri açısından geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Saha araştırmaları sırasında KSS’lerde faaliyette
bulunan işletmelerin OSB’lerdeki işletmeler ve uluslararası işletmeler karşısında rekabet edemeyip
yok olduklarını gözlemledik. Somut düzlemde, İKY söyleminin yönetim stratejileri gerçeklikten
kopuk, idealizm ürünü tartışmalardan öte bir anlam ifade etmemektedir. Buralarda geleneksel
paternalist çalışma ilişkileri düzeninin egemen olduğu gözlemlenmektedir. İşyeri sahibi ve
çalışanlar genellikle akraba ve tanıdık çevresinde de bir arada olan kişilerdir ve bu durum, işyeri
ilişkilerini de biçimlendirmektedir. İşe almalarda objektif-formel yollar yerine sosyal ağlar
kullanılmaktadır. İşçi-işveren ilişkileri hukuki bir zeminde yazılı kurallara göre değil, taraflar
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arasındaki sosyal ilişkilere ve güvene dayalı, sözlü olarak kurulmakta ve yürütülmektedir. Ödül ve
cezalandırma da büyük oranda bu temelde olmaktadır. Örneğin, işverenler kimi zaman işçileri
döverek cezalandırmakta, dini günlerde nakdi ya da ayni ödüller vermektedir.
İKY söyleminde yer almayan bu dünya, eleştirel perspektiften işçi sınıfı araştırmalarında da yeteri
kadar yer almamaktadır. Örneğin, buralarda çalışan işçilerin, çalışma koşullarına dair taleplerini
işverenlere karşı yasal ve kurumsal yollardan iletmeleri ya da bu yollardan direnişe geçmeleri
neredeyse görülmemektedir. Türkiye’de, emekçi sınıflar üzerine eğilen araştırmaların özellikle sınıf
bilinci bahsinde, bu tür paternalist ilişkiler üzerinde hassasiyetle durması gerekmektedir. Sendikal
hareket üzerine yürütülen tartışmalarda da, çoğunlukla neoliberal piyasacı düzenin egemenliğinde,
yeni esnek çalışma biçimlerinin ve devletin kısıtlayıcı yasal düzenlemelerinin sendikacılığı bitirme
noktasına getirdiği sıkça dile getirilirken, paternalizmin ve klientalizmin egemen olduğu bir
ortamda sendikalara olan ilgisizlik çok fazla dillendirilmemektedir.
Gerçekliğe yabancı kavram ve kuramlar
Türkiye’de, çalışma ilişkileri araştırmaları açısından temel sorunlardan biri de, yerel olgularla
uyuşmayan Batı merkezli kavram ve kuramlardır. Bu konu Batılı araştırmacılar tarafından da dile
getirilmektedir (Lipietz, 1982:40; Adams, 1991:4). Neoliberal dönemde, çalışma ilişkilerinde,
Fordizmden post-Fordizme doğru bir dönüşüm olduğu yönündeki tartışmalar, bu konuda örnek
olarak ele alınabilir. Türkiye’deki çalışma ilişkilerini, Batı’da yürütülen tartışmalardan ödünç alınan
bu kavramsal ve kuramsal çerçeve içinde tartışmak toplumsal gerçekliği ne derece karşılamaktadır?
Fordizm denildiğinde, her şeyden önce, arz yönlü kesintisiz-kitlesel bir üretim, buna göre
oluşturulmuş fabrika rejimleri ve emek süreçleri, emek ve sermaye arasında korporatist nitelikte bir
işbirliğinin olduğu çalışma ilişkileri düzeni ve sosyal hakların görece güçlü olduğu bir refah rejimi
akla gelmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de, kronolojik olarak, tarihsel süreci, 1980 öncesi ve
sonrası şeklinde dönemlere ayırıp, bu dönemleri Fordizm ve post-Fordizm kavramları üzerinden
tartışmak, doğru bir kavramsal tercih olarak durmamaktadır. Zira sözü edilen dönüşüm öncesinde,
1978 verileriyle 14 milyon 485 bin kişi olan toplam istihdamın içerisinde 9 milyon 85 bin kişinin
tarımda olduğu düşünülürse (DPT, 1979:254), Türkiye’de Fordist bir üretim ve çalışma ilişkileri
düzeninden söz edilip edilemeyeceği son derece tartışmalı hale gelmektedir.
Kapitalist sistemde, post-Fordizm olarak kavramsallaştırılan dönüşüm, farklı paradigmalar
tarafından farklı bağlamlarda açıklanmaktadır. Örneğin, Fransız Düzenleme Okulu’na göre, bu,
kapitalist birikim sürecinin devamlılığı için birikim koşullarının yeniden oluşturulması iken, Postendüstriyel toplum tezini savunanlara göre, söz konusu olan, bilgi toplumuna geçiş sürecidir. Birinci
görüşte, devlet, sermaye sınıfı lehine kapitalist birikim koşullarını oluşturan bir düzenleyici
konumunda iken, ikinci görüşte, devlet toplumun daha ileri düzeye çıkmasına katkı sağlayan bir
konumda görülmektedir.
Türkiye’de, emek piyasasının post-Fordist yönde dönüştüğüne ilişkin tartışmalar, kuramsal bir
temelden yoksun olarak, emek piyasalarının esnekleşmesi, özelleştirme, taşeronlaştırma,
sendikasızlaştırma v.b.’ne bağlı olarak emekçi sınıfların yaşadığı hak kayıpları üzerinden
yürütülmektedir. Bununla birlikte, Batı merkezli kuramsal yaklaşımların Türkiye’ye
uygulanabilirliği çok da olanaklı gözükmemektedir. Türkiye’de, örneğin, çalışma ilişkileri
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bağlamında, devlet müdahalesinin -yasal düzenlemelerin ötesine geçip askeri darbelerle işçi sınıfını
baskı altına almaya varan- boyutları hesaba katılacak olursa, devlete basitçe düzenleyici bir rol
biçmek güçtür.
Fordizmden post-Fordizme dönüşüm iddiaları, neoliberal dönemde yaygınlaşan post-Fordist
çalışma ilişkileri düzeninde emekçi sınıfların derin hak kayıplarına uğradığı görüşünü ön plana
çıkarmaktadır. Bu iddiaların gerçek dışı olduğu söylenemez ise de, sosyolojik gerçekliği ne derece
ortaya koyduğuna ihtiyatlı yaklaşmak gerekmektedir. 1977 yılı verilerine göre, İş Kanunları
kapsamında çalışan işçilerin toplam işçiler içindeki oranı yalnızca % 12,9’dur. Devlet Memurları
Kanunu kapsamında çalışan kamu görevlilerinin toplam istihdam içindeki oranı 1977 yılı verileriyle
% 7,7’dir. 1977 yılında, çalışma koşullarının yasal bir dayanağı bulunan işçi ve memur konumunda
çalışanların, ülke genelindeki toplam istihdam içerisinde payı % 20,6’dır (DPT, 1979:132). 1978
yılı verileriyle toplam nüfusun % 44.74’ü sosyal güvenlik kapsamındadır (DPT, 1985:153).
Görüldüğü gibi, 1980 öncesi dönemde emekçi sınıfların sahip oldukları sosyal haklar sınırlı bir
düzeydedir. 1980 öncesi döneme ilişkin fabrika rejimleri ve emek süreçleri konusunda neredeyse
hiçbir araştırma yoktur.
Türkiye’de 1980 sonrası dönemde, piyasacı düzenin yükselişine bağlı olarak, önceki döneme
kıyasla emekçi sınıfların çalışma koşullarında ve sosyal haklarında yaşanan derin tahribat, emekçi
sınıfların küçük bir kısmı, daha çok da, kamu işçileri açısından yürütülmesi gereken bir tartışma
gündemi gibi durmaktadır. Emekçi sınıfların birçok kesiminin somut çalışma ve yaşam koşullarında
derin dönüşümler olmamışa benzemektedir.
Olgu muamelesi gören uluslararası kampanyalar
Son olarak, uluslararası kuruluşlar tarafından gündeme getirilen ve aslında birer kampanya
niteliğinde olan tartışmalara birer sosyolojik olgu muamelesi yapılarak, bu konularda araştırmalar
yapılması konusunda birkaç kelam etmekte yarar var. Örneğin, sosyal diyalog ve insan onuruna
yaraşır iş (decent work) son zamanlarda ön plana çıkan popüler kampanyalardır.
Sosyal diyalog, neoliberal dönemde, emek ve sermaye arasında çatışmacı bir çalışma ilişkileri
yerine, devletin gözetim ve denetimi altında taraflar arasında uzlaşının egemen olduğu bir çalışma
ilişkileri düzeni kurmayı amaçlayan bir kampanyadır. Böylesi bir sosyal diyalog zeminin
oluşturulması için ILO (International Labour Organisation-Uluslararası Çalışma Örgütü) ve Avrupa
Birliği düzeyinde özel bir gayret sarf edilmektedir. ILO patentli insan onuruna yaraşır iş gündemi
ise, yalnızca iş yaratmanın yeterli olmadığından hareketle çalışanların temel haklarının korunması
ve sosyal koruma ve sosyal diyalog mekanizmalarının geliştirilmesi gibi bir içeriğe sahiptir.
Bu kampanyaların amacına ulaşması için adı geçen uluslararası yapılar çeşitli toplantılar,
düzenlemekte, yasalar yapmakta, kurumlar oluşturmakta, üye ülkelerden bu gündemi kendi
ülkelerine taşımaları istenmekte ve nihai amaçlara ulaşmak için takvim belirlemektedir. Belirlenen
nihai amaçlara ulaşılıp-ulaşılamayacağı bilinmez ama bilinen şu ki, bütün bunların sosyolojik
olgular olmayıp, tepeden belirlenen resmi birer gündem olduğudur. İnsan onuruna yaraşır iş
söyleminin ilk ortaya atıldığı 1999 yılından sonra geçen zaman diliminde, bu konuda pek de bir
ilerleme kaydedilemediği, ILO (2014:22) tarafından yapılan itiraf niteliğindeki değerlendirmeden
anlaşılmaktadır.
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Hal böyle iken, Türkiye’de, sosyal diyalog uygulamalarının tarihi köklerinin Osmanlı’ya ya da
erken cumhuriyet dönemine kadar geriye giden kadim bir gelenek olduğunu ileri süren yazılar
(Görmüş, 2014; Kart, 2015) kaleme alınmaktadır. 1980 sonrası dönemde grevlerin gittikçe
azalmasını, çalışma ilişkilerinde, çatışma yerine sosyal diyalogun egemen olduğuna yoran (Şenkal,
1999:36-37 ve 272) ya da küreselleşme sürecinin, beraberinde, çalışma ilişkilerinde, çatışma yerine
diyalogu egemen kıldığına inanan (Işığıçok, 2007) çalışmaları okumak da mümkün. İşçi
sendikacılığının bitme noktasına geldiği, 15-29 yaş grubunu oluşturanların % 34,6’sının istihdamda,
eğitimde ya da askerde olmayıp işsiz olduğu (ILO, 2014:21-22) ve kayıtdışı çalışma oranının %31,8
olduğu (TÜİK, 2016) bir ortamda, Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Bankası (2013) ortaklığında, iyi
işler yaratma konusunda Türkiye’ye dair başarı hikayeleri anlatılabilmektedir.
Sonuç
Toplumsal sorunlar yalnızca bilimsel çözümleme ile gerçekçi bir açıklamaya ve nihayet çözüme
kavuşturulabilir. Çalışma ilişkileri alanına bakıldığında, sayısız denecek kadar sorun bilimsel
çözümlemeyi beklemektedir. Buna karşın, çalışma ilişkileri alanına ilgi gösteren araştırmacılar,
ortak bir paradigma etrafında toplanmaktan çok, çalışmalarını bireysel olarak yürütmektedirler.
Araştırmacılar, bireysel olarak ilgi duydukları konular üzerine araştırmalarını sürdürmekte, bu
nedenle olgular kısmen incelenebilmekte, bu durum açıklayıcı kuramsal yaklaşımlar geliştirmeyi
engellemekte ve araştırmaların eklektik olmasına yol açmaktadır.
Batılı kavram ve kuramların ödünç alınması yaygın bir eğilimdir. Bununla birlikte, toplum
bilimlerde mekanik bilimsel kuramlar ve kavramlardan söz edilemez. Bu nedenle, başka toplumsal
yapılara özgü bilimsel perspektiflerin ödünç alınıp kullanılması, birçok konunun gündem dışı
kalmasına yol açmaktadır. Özgül sosyal olgulardan hareketle geliştirilecek kuramsal yaklaşımlara
şiddetle gereksinim bulunmaktadır.
Çalışma ilişkileri araştırmalarının, an itibariyle, büyük oranda kurumsal temelden yoksun ve
dağınık bir durumda olmasının göz ardı edilemeyecek bir nedeni de, bu alanda yapılan ve zülfü yare
dokunan eleştirel araştırmalar nedeniyle araştırmacılara yönelen politik-ideolojik baskıdır.
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Özet
Bu çalışma, 1991 2014 dönemi için, ekonomik büyüme ve cinsiyete dayalı işsizlik düzeyini
yükselen G20 ekonomileri açısından incelemiştir. Çin, Rusya, Endonezya, Brezilya, Türkiye,
Arjantin, Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan ve Suudi Arabistan. Suudi Arabistan
analiz kapsamı dışında tutulmuş, çünkü bu ülkeye ilişkin eksiksiz işsizlik verisine
ulaşılamamıştır. Cinsiyete dayalı işsizlik verisi erkek, kadın ve toplam işsizlikteki yıllık
değişimlerden oluşmuştur. Reel GSYİH büyüme oranı açıklayıcı değişken olarak ele alınmıştır.
Panel veri analizi sonuçları bu ülkelerde ekonomik büyüme ile birlikte erkek işsizliğinin kadın
işsizliğinden daha fazla düştüğünü göstermektedir. Türkiye, Meksika gibi kırılgan ekonomiler de
yer almasına rağmen, ele alınan ülkelerde cinsiyete dayalı işsizliğin büyümeye duyarlı olduğu,
fakat ilişkinin zayıf olduğu tespit edilmiştir.
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Türkiye’nin 2000’li yıllarını eş anlı meydana gelen üç olgu şekillendirmiştir: 1. Ekonomik kalkınma
sürecinin hızlanması, 2. İktidar partisinin (Adalet ve Kalkınma Partisi) üst üste gelen seçim başarısı ve 3.
sosyal ve kültürel yapıda dönüşüm.
Her ne kadar 2000’li yıllardaki ekonomik kalkınma sürecinin performansı hakkında kullanılan göstergeye
bağlı olarak farklı yorumlar yapılması mümkünse de2, kişi başı gelirin büyüme hızı açısından bu dönem,
cumhuriyet tarihi ortalamaları açısından kayda değer ölçüde daha yüksektir.
2000’li yıllardaki bu ekonomik performans, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına denk gelmektedir. 2001
yılında kurulan ve islami siyasi gelenekten gelen Adalet ve Kalkınma Partisi, 2002 yılından beri girdiği her
seçimi kazanarak tek başına ve güçlü biçimde iktidarı elde etmekte ve art arda girdiği seçimlerde
performansını düşürmemektedir.
2000’li yıllar aynı zamanda siyasi ve sosyal yapıda da değişim ve dönüşümün yaşandığı, batı kültürünün
devlet yönetimindeki ayrıcalıklı konumunun değiştiği, toplumda muhafazakar değerlerin daha sık ifade
bulduğu, muhafazakar değerlerin yaygınlık kazanmasına kırsal alanların boşalmasının ve kentsel dönüşümün
eşlik ettiği, Anadolu kaplanları olarak adlandırılan muhafazakar değerlerin ağır bastığı bir girişimci sınıfın
güçlendiği bir dönemdir. Bu toplumsal dönüşümün muhafazakarlaşma boyutudur.
Bu üç olgunun, ekonomik kalkınma, muhafazakarlaşma ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının eş anlı
olarak ortaya çıkması, üç olgu arasında bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığının tartışılmasını anlamlı
kılmaktadır.
Bu üç olgu, modern dünyada toplumsal hayatın üç alanı olan devlet, piyasa ve sivil toplum alanlarına karşılık
gelmektedir. Wallerstein’ın da ileri sürdüğü gibi bu üç alanın birbirinden ayrılarak incelenmesi, toplumsal
gerçekliğin anlaşılmasını engeller3 . Bu yazıda devlet, piyasa ve sivil toplum alanlarına denk gelmek üzere,
Adalet ve Kalkınma Partisinin siyasi başarı, toplumun çeşitli kesimlerinin gelir durumlarındaki değişme ve
devlet idaresine hakim olan kültürel değerlerdeki değişme çerçevesinde - ele alınacaktır.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin aldığı oylarda diğer faktörlerin yanısıra ekonominin çok etkili olduğu çoğu
uzmanın uzlaştığı bir noktadır. Öyle ki, bu durum güncel basında seçmen tercihleri sadece özellikle yoksul
kesimlere sağlanan bazı avantajlara indirgenerek de ele alınabilmiştir. Ancak, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin
aldığı oyları tek başına seçmenin refah düzeyine indirgemek eksikli ve hatalı bir yaklaşımdır. 2012’den bu
yana ekonomik durumda bir iyileşme yokken üst üste yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oy
oranını koruması ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde %50 oy alması, sosyal adalet açısından 2002 sonrasında
izlenen sosyal politikaların ve rant ekonomisi dinamiklerinin daha yakından incelenmesini gerekli
kılmaktadır.
Adalet ve Kalkınma Partisi’ni ekonomik ve siyasi perspektiften ele alan çok sayıda çalışma bulunmasına
rağmen uluslararası ekonomi-politik yaklaşımı ile, özellikle de Adalet ve Kalkınma partisini hem
muhafazakar ve İslami referansları kuvvetli hem de neoliberal politikalara bağlı bir parti olarak ele alan
çalışmalar nispeten az sayıdadır4.
Türkiye ekonomisi hakkında çok sayıda çalışma olmasına rağmen, bu çalışmaların çoğu, Türkiye
ekonomisini küresel ekonomideki gelişmelerle ilişkilendirmek yerine ulusal gelişmelere ağırlık vermiştir5.
Türkiye ekonomisini küresel ekonomideki gelişmeler çerçevesinde ele alan çalışmalar arasında, Pamuk
(2011) Türkiye’nin 200 yıllık kalkınma serüvenini karşılaştırmalı bir perspektiften değerlendirirken, Öniş ve
Şenses (2007) ise küresel politika çerçevesini Türkiye ekonomisindeki politika değişmelerine yol açan
faktörlerden biri olarak ele almıştır.
2001-2007 dönemindeki ekonomik performans daha az tarJşmalıdır. Birçok ülkeyi etkilemiş olan küresel ﬁnansal krize karşılık, büyüme hızı nega3fe
düşse de Türkiye bu dönemde herhangi bir ﬁnansal kriz yaşamamışJr. Küresel krizin ardından büyüme sürecinin yavaşlamış olması, 2002-2015
dönemi kişi başına gelir açısından yine de Cumhuriyet tarihinde ender bulunan bir başarıdır.
2

Wallerstein’ın yeni bir sosyal bilim yaklaşımı için bu üç alanın birlikte incelenmesi gerek3ğini ileri sürdüğü çalışmaları için bkz: (Wallerstein, 2012)
ve (Hopkins & Wallerstein, 1996)
3

Adalet ve Kalkınma Par3si’ni ekonomi-poli3k yaklaşımı ile ele alınan çalışmalar için örneğin bkz. (Öniş & Şenses, 2007), (Öniş Z. , 2012), (Buğra &
Savaşkan, 2014) ve (Boratav, 2012)
4

5

Türkiye ekonomisinin gelişimini makroekonomik dengeler açısından ele alan çalışmalar için bkz (Boratav, 2012), (Pamuk, 2012), (Ekzen, 2009),
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Adalet ve Kalkınma Partisi dönemindeki ekonomik performansı değerlendiren birçok çalışma, temel
makroekonomik dengelerdeki gelişmelere odaklanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Türkiye
ekonomisini küresel ekonomideki gelişmeler çerçevesinde ele alan çalışmalarda ise öne çıkan vurgu
genellikle ekonominin uluslararası finansal akımlara olan duyarlılığı olmuştur.
Bu çalışmada ise Türkiye ekonomisi Wallerstein’in dünya sistemi yaklaşımı dahilinde ele alınacaktır. Adalet
ve Kalkınma Partisi dönemindeki ekonomik performans, biraz daha uzun bir zaman dilimi içinde Türkiye
ekonomisinin kapitalist dünya düzenine eklemlenmesi süreci çerçevesinde ve makroekonomik dengeler
açısından değil, halkın gelir ve refahındaki değişim ve sermaye sınıfları ile iktidar arasındaki ilişkiler
açısından incelenecektir. Bu yazıda, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Türkiye’nin dünya ekonomik
sistemine entegrasyonunun güçlenmiş olduğu ve bu güçlenme ile beraber burjuvalaşma ve proleterleşme
süreçlerinin önceki dönemlere oranla hızlandığı, artan burjuvalaşma ve proleterleşmeye devlet yönetimine
hakim olan kültürel değerlerdeki muhafazakarlaşmanın eşlik ettiği ileri sürülecektir. Birbiri ile ilişkili bu
dönüşümler, bu sürecin siyasi öznesi olan Adalet ve Kalkınma Partisi’ni iktidarda tutan başlıca dinamiktir.
Bu yazıda öncelikle 2000’li yıllarda Türkiye’nin ekonomi-politik gelişiminin değerlendirileceği çerçeve
özetlenecek, ardından ikinci bölümde Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisine artan entegrasyonu ortaya
konacaktır. Üçüncü bölümde büyüme ve kapitalist ilişkilerin gelişmesi, kentleşme ve proleterleşme
çerçevesinde tartışılacaktır. Dördüncü bölümde piyasa eksenindeki gelişmelerin sınıf dinamiklerine etkileri
ele alınacaktır. Beşinci bölümde ise 2000’li yılların ekonomi politiği 2 alt bölüme ayrılarak
değerlendirilecektir. Son bölüm, içinden geçilmekte olan dönemin geçiş süreci olmasının siyasi sonuçlarına
dikkat çekmektedir.
1. Kavramsal Çerçeve
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçmen teveccühünü belirleyen nedenlerin anlaşılması, sosyal bilimcileri
olduğu kadar toplumun geniş bir kesiminin de ilgi alanına girmektedir. Yazıda, Türkiye’de kapitalizmin
gelişmesinin tarihsel süreci içerisinde, seçmenin yaşam standardı ile sosyal ve kültürel değerlerinin siyasi
tercihleri biçimlendirme koşulları irdelenecektir. Bu çerçevede, kültürel ve sosyal aidiyet ile refah düzeyinin
birbiri ile olan etkileşimi, seçmenin ideolojik ve siyasi tercihleri ile ekonomik çıkarlarının birbirine ne ölçüde
bağlı olduğu sorgulanacaktır.
Bu yazıda, ne 19. Yy sonunda ne de günümüzde hiçbir kapitalist ülkedeki ekonomik gelişmelerin, dünya
ekonomisinden soyutlanarak ele alınamayacağı kabulünden hareket edilmektedir.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin siyasi performansını kapitalizmin Türkiye’deki gelişimi açısından irdelemeyi
amaçlayan bu yazıda, geç kapitalistleşen bir ülke olarak Türkiye ekonomisinin kapitalist dünya sistemine
entegrasyon sürecinin 2002 sonrasında aldığı özgün biçim ekonomi-politik perspektiften değerlendirilecektir.
Marksist ekonomi-politik yaklaşımında kapitalist üretim tarzında, üretim sürecinde emek tarafından üretilen
ürünün değeri, üretim sürecinde kullanılan emeğin kendini yeniden üretmesi için gereken değerden daha
fazladır. Bu emek tarafından yaratılan değer, artık-değer olarak adlandırılır. Marx, artık değer üretilmesini,
kapitalist üretim sürecinin belirleyici özelliği olarak belirtir (Marx, 1979). Bu üretim ilişkisinde, proletarya
artı değeri üreten, burjuvazi ise kendisinin üretmediği bu artı değere el koyan sınıf olarak tanımlanır.
Kapitalist ilişkilerin ekonomiye egemen olması, kapitalist ilişkinin tüm üretim süreçlerine egemen biricik
yapı olduğu anlamına gelmez. Belli bir dönemde bir coğrafyada birden fazla üretim biçimi aynı anda var
olabilir. Piyasa için meta üretiminin toplam üretim içindeki payının baskın olması durumunda, o coğrafyada
üretim tarzı olarak kapitalizmin egemenliğinden konuşulabilir.
Belli bir dönemde bir coğrafyada kapitalist üretim diğer üretim biçimleriyle yan yana görülebilse de,
kapitalist üretim doğası gereği genişleme eğilimindedir. Sistem olarak kapitalizmin genişleme özelliği
nedeniyle, kapitalist üretim ilişkileri sektörel ve coğrafi düzlemde tüm birimleri içine alana kadar yayılır. Bu
yayılma süreci kendi içinde çatışmaları, koalisyonları ve uzlaşıları barındırır.
Kapitalist üretimin genişleme, tarihsel olarak köylülerin ve esnafın proleterleşmesi, ücretli emeğin payının
artması ile sonuçlanır.
17-19 yy kapitalist üretim ilişkilerinin yaygınlaşması Batı Avrupa’da, kentleşme oranında ve toplam
çalışanlar arasında ücretli emekle çalışanların oranında kısa sürede hızlı bir artışa yol açmıştır. Kentlerde
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geniş halk kesimlerinin yaşam koşullarında ortaya çıkan bu ani ve şiddetli bozulma, şiddetli toplumsal
hareketler olarak ifadesini bulmuştur. Şiddet içeren ama sonuçta geniş halk kesimleri için bir dizi siyasi ve
ekonomik kazanımla sonuçlanan bu toplumsal hareketleri merkez-çevre çatışması olarak da yorumlamak
mümkündür. Toplumsal olarak dışlanmış olan, ne ulusal ne yerel düzeyde hiçbir siyasi hakkı olmayan geniş
kesimlerin hak arayışı siyaset yapma biçimlerini değiştirmiş; seçme ve seçilme hakkının giderek yetişkin
tüm nüfusa yayılmasına yol açmıştır. Bu süreç yeni oluşmakta olan işçi sınıfının çıkarlarını korumak üzere
örgütlenen sendikalar ve siyasi partiler gibi işçi sınıfı temsil örgütlerini yaratmıştır.
Bu çerçevede, 2000’li yıllarda Türkiye’de dünya ekonomisiyle eklemlenmenin güçlendiği, kapitalist
ilişkilerdeki bu genişleme ile birlikte burjuvalaşma ve proleterleşmenin hız kazandığı, ve yeni ortaya çıkan
sınıfların siyasi temsil örgütü arayışında olduğu ileri sürülebilir.
2000’li yıllara gelindiğinde Türkiye’de her ne kadar kapitalist üretim ilişkisi egemen olsa da, ekonomide
piyasa ilişkilerinin yanısıra artık değer üretiminin geçerli olmadığı önemlice bir alan da mevcut olmaya
devam etmişti. 2000’li yıllara kadar kırsal kesimde geçimlik ekonomi, kentlerde de esnaf, zanaatkar, sokak
satıcısı vb kendi hesabına çalışan kesimler yaygınlığını korumuştu.
2000’li yıllarda Türkiye’nin dünya ekonomisine daha sıkı eklemlenmesi ve bu eklemlenme olurken piyasa
üretiminin yaygınlaşması, kırsal kesimde geçimlik üretim yapanların ve kent yoksullarını piyasa ilişkisinin
içine çekmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin makroekonomi, ekonomi diplomasisi, bölgesel kalkınma,
kentsel dönüşüm, ulaştırma, sosyal koruma vb politikaları bu süreç için gerekli koşulları sağlamıştır. Piyasa
ekseninde meydana gelen bu hızlı ve sert dönüşümün yol açtığı yeni orta sınıflar, yeni proleterya ve yeni
burjuvazi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oy tabanını oluşturmuştur. Böylece, yeni sınıfların kültürel
değerleri iktidar partisinin aracılığıyla devlet idaresine taşınmıştır.
Kapitalist üretimin genişlemesi proleterleşmenin yanısıra, burjuvalaşmaya da yol açar. Ama burjuvalaşma,
proleterleşmeye oranla çok daha sınırlı kalır. Burjuvazinin gelişmesi veraset yoluyla edinilmiş zenginlikten,
girişimcilik vasıflarından ya da devletin gelir ve servet dağılımına müdahalesi yoluyla olur (Wallerstein,
2012). Burjuvazinin gelişmesinin ve yeni ekonomik elitlerin ortaya çıkmasının hangi yollarla olduğu,
burjuvazi-devlet ilişkilerinin aldığı özgün biçim üzerinde belirleyici etkiye sahiptir.
Ekonomik elitlerin ortaya çıkması, devlet aygıtını yöneten siyasi elitlerin kararlarına bağlı olduğu gibi, siyasi
elitler de iktidarlarını devam ettirebilmek için ekonomik elitlerin desteğine muhtaç olurlar. Bu çerçevede,
ekonomik ve siyasi elitlerin çıkarlarının karşılıklı olarak örtüştüğü geniş bir zemin varlığı söz konusudur
(Arrighi, Hopkins and Wallerstein, 2015).
Türkiye’de yeni burjuvazinin ortaya çıkması ve gelişmesinde daha önceki yıllarda olduğu gibi 2000’li
yıllarda da devlet müdahalesi belirleyicidir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin uyguladığı politikalar Anadolu
Sermayesi olarak adlandırılan yeni ekonomik elitlerin güçlenmesine yardımcı olmuşken, yeni ekonomik
elitler de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının devamına katkıda bulunmaktadır.
Gerek Avrupa’da gerek diğer ülkelerde toplumsal hareketlere bakıldığında, hepsinin hareketin amacını yerine
getirebilmek için daha geniş kesimleri de içine alan koalisyonlar oluşturdukları dikkati çeker6. Bu
koalisyonlar, toplumsal hareketin evrimi sürecinde dağılıp yerini yeni koalisyonlara bırakabilir. Benzeri bir
süreç Türkiye’de de yaşanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin siyasi tabanını oluşturan yeni orta sınıflar,
yeni proleterya ve yeni burjuvazi hiç şüphesiz toplum içinde bir koalisyona denk gelmektedir.
Yurtiçinde farklı çıkar gruplarının görece gücü, küresel koşullar ve politika çerçevesi arasındaki karşılıklı
etkileşim, koalisyonların gücünü ve süresini belirler ve politika çerçevesindeki değişim bu etkileşim
dahilinde meydana gelir.
Türkiye tarihinde politika çerçevesindeki 4 önemli değişimi inceleyen Öniş ve Şensen (2007) dışsal
gelişmelerden kaynaklanan etkilerin önemine rağmen ulusal aktörlerin, özellikle de güçlü koalisyon
imkanlarının öneminin altını çizmiştir7. Öniş ve Şensen (2007) dördüncü değişim olarak adlandırdıkları

6

Toplumsal hareketlerde koalisyonların önemi için bkz. Tarrow (2011) ve Tilly (2004).

Öniş ve Şensen (2007) farafndan yapılan dörtlü dönemleme ve her dönemin temel özellikleriyle büyük ölçüde hemﬁkir olmakla birlikte, bazı
farklılıklar da ileri sürülebilir. Ancak bu makalenin ana konusu i3bariyle bu farklılıklar üzerinde durulmayacakJr.
7
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Toplumsal hareketlerde koalisyonların ömürlerini, bileşenlerin çıkar ortaklığının devam etmesi belirler. Bu
çerçevede, gelir ve servet dağılımında ortaya çıkan değişmenin birikimli etkisi zaman içinde koalisyon
ortakları arasında görüş ayrılıklarına yol açmakta ve bu görüş ayrılıkları, küresel sistemdeki belirlenim ile
birlikte siyasi partilerin seçim sonuçları üzerinde etkili olmaktadır. Türkiye’nin 50 yıllık çok partili hayat
tecrübesi bu yaklaşım ile uyum içindedir.
Toplumsal hayatın üç alanı olan devlet, piyasa ve sivil toplum alanlarında eş anlı olarak meydana gelen
dönüşümü çevre-merkez kavramsallaştırması çerçevesinde de ele almak mümkündür.
Türkiye’deki siyasi sürece çevre-merkez kavramsallaştırması çerçevesinde yaklaşımın öncüsü Şerif Mardin,
1973 yılındaki makalesinde Osmanlı’dan bu yana siyasi ve toplumsal değişimi bu mercekten bakarak
açıklamaktadır (Mardin, 1973). Şerif Mardin bu tezini Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde de dillendirmiş
ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçim başarısını çevrenin merkeze doğru hareketi ile açıklamıştır.
Batı Avrupa’da kapitalizmin genişlemesi ve bu genişlemeyle birlikte ortaya çıkan merkez-çevre çatışması,
siyasi yapıyı da etkilemiştir. Bu toplumsal çatışma genellikle bir uzlaşı ile sonuçlanmış; bir tarafın baskın
zaferi olduğu durumlarda bile çatışmaların sonucunda çevre hep bir kazanımla çıkmış ve bu nedenle merkeze
biraz daha yaklaşmıştır. Bu yaklaşma sonucunda çevre-merkez çatışmasının siyaseti belirleme etkisi ortadan
kalkmıştır. Osmanlı’da ve devamında Türkiye Cumhuriyeti’nde ise çevre-merkez çatışmasının siyaseti
belirleme etkisi daha hala çok güçlüdür. Güçlü tüm muhalefet hareketleri çevreyi temsil etmek üzere ortaya
çıkmış ama çevre ve merkezin tüm karşı karşıya gelişlerinde çevrenin elde edebildiği tavizler pek sınırlı
olmuş ve merkezin çevreye açılımı çok sınırlı kalmıştır. 2000’li yıllarda ise bu tarihsel eğilimin tersine
döndüğü ve merkezin çevreye açılımının birden ve kapsamlı biçimde meydana geldiği görülmektedir.
Türkiye’de çevre-merkez çatışmasında yerelde güçlü ailelerin özel bir yeri vardır. 19. Yy. sonundan itibaren
piyasa ilişkilerinin Anadolu’ya nüfuz etmeye başlamasıyla birlikte, yereldeki güçlü ailelerin çevre-merkez
çatışmasında oynadıkları rol de değişmeye başlamıştır. Çevrede yer alan zengin aileler kapitalist üretim
ilişkilerinin yaygınlaşmasında baş aktör olmuş ve merkezi yönetim ile yoksul kesimler arasındaki bağı
sağlamıştır. 2000’li yıllarda ise yerelde güçlü ailelerin hem yeni burjuvazi olarak hem de merkezi yönetim ile
yerel kesimlerin arasındaki köprü olarak yeni bir rol üstlendikleri görülmektedir.
Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi’ni sadece Osmanlı’dan beri devam eden çevrenin merkeze taşınması
sürecinin bir devamı olarak değerlendirmek doğru olmayacaktır. Türkiye’de çevrenin merkeze taşınması
sürecinin tamamlanmak üzere olduğu dikkate alındığında, Adalet ve Kalkınma Partisi de bu tamamlanmak
üzere olan bu geçiş döneminin siyasi aktörü olarak görülebilir.
Kentleşme oranı, ücretli çalışan oranı, ulaştırma ağı vb göstergeler dikkate alındığında kapitalist üretim
ilişkisi artık sınırlarına dayanmak üzeredir. 2000’li yıllarda toplumsal yapının piyasa ekseninde meydana
gelen hızlı ve sert dönüşümün tamamlanması, çevre-merkez çatışmasının siyaseti belirleme etkisini de
ortadan kaldıracaktır. Batı Avrupa’da 1800’lerin sonunda tamamlanan çevre-merkez çatışması, Türkiye’de
2000’lerin ilk çeyreğinde tamamlanmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, Adalet ve Kalkınma Partisi de
artık sonuna gelinmekte olan bir geçiş dönemine özgü bir siyasi aktör olarak görülebilir.
2. Dünya Ekonomisi Ile Güçlenen Eklemlenme
Osmanlı’nın dünya ekonomisine eklemlenmesi 19 yüzyılda meydana gelmiştir Ancak aradan geçen yaklaşık
bir yüzyıl içinde Türkiye’nin kapitalist dünya üretim sistemine entegrasyonu Doğu ve Güneydoğu Asya
ülkeleri gibi yüksek düzeyde olmamıştır (Öniş ve Şenses, 2007)
Türkiye’nin dünya ekonomisine eklemlenme derecesinde 2000 öncesinde önemli bir değişim görülmemiştir.
Batı Avrupa’da kapitalist üretim tarzının ortaya çıkıp geliştiği 1700 sonrası dönemde Türkiye topraklarında
yapılan üretimin dünya toplam üretimi içindeki payının azalması, kapitalist üretim tarzına geçiş sürecinin
dünyanın diğer bölgelerine kıyasla görece daha yavaş olduğunu göstermektedir.
Tarihsel bir perspektiften bakıldığında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki toprakların dünya üretimi
içindeki payında bir artış olmamış, tam tersine bu pay 20 yüzyıl ortalarına kadar gerileme eğiliminde
olmuştur. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin toplam dünya üretimi içindeki payı artma eğiliminde
olmuş ancak bu payda 50 yılda sadece binde 2 düzeyinde bir artış sağlanmıştır. 2000 yılından sonra
Türkiye’nin dünya ekonomisine eklemlenmesinin hızlandığı ve 10 yılda Türkiye’nin toplam dünya üretimi
içindeki payında 50 binde 3 düzeyinde artış olduğu görülmektedir. Böylece 20 yüzyılın ikinci yarısında
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binde 80 olan pay 2010’da yüzde 1.1’e yükselmiştir.
Tablo 1: Türkiye'nin Dünya ekonomisi içindeki payı (%)
1500

1.52

1600

1.43

1700

1.36

1820

0.93

1913

0.67

1940

0.66

1950

0.64

1960

0.75

1970

0.80

1980

0.85

1990

0.87

2000

0.80

2010

1.12

2020

0.94

Kaynak: Türkiye ve Dünya için 1980 öncesi Maddison World 1980 sonrası için World Economic Outlook
veri tabanı kullanılarak hesaplanmıştır. GSYH rakamları 1980 öncesi için 1990 fiyatlarıyla uluslararası dolar,
1980 sonrası için cari ABD doları rakamlarıdır.
Küresel üretim ve ticaret hacimlerinden alınan payın düşüklüğü kalkınma literatürde yaygın olarak çalışılır.
Kalkınmanın en çok hangi ekonomik politikalar ile hızlandırılabileceği konusunda çeşitli görüşler olmakla
birlikte, bu farklı görüşlerin ortaklaştığı bir politika çerçevesinin varlığından söz edilebilir. Makroekonomik
dengelerde istikrar ve iyi bir kurumsal düzenleme olarak özetlenebilecek en temel politika çerçevesinin
pratikte hayata geçirilmesi, siyasi sistem tarafından belirlenir. Küresel üretim ve ticaret hacimlerinden alınan
payın artırılması için uygulanması gereken reform programı bazı kesimlerin yararına iken bazı kesimlerin de
zararına olur. Zarar görmesi muhtemel kesimler, reformlara şiddetle karşı çıkar. Bu kesimlerin başında,
ekonominin dışa kapalı olduğu dönemde yurtiçi piyasa için üretim yapan girişimci sınıf gelir. Bu sınıf,
gücüne ve reformların yol açabileceği zararın boyutuna bağlı olarak dışa açılmayı geciktirmek üzere çalışır.
Bu durum Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde de görülmüştür. (Öniş ve Şenses, 2007) de her ne kadar
Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında siyasa değişimlerinde dış dinamikler etkili olsa da kapsamlı politika
rejimi değişimleri için içeride de bu değişimi destekleyen aktörlerin olması gerektiğini belirtmiştir.
Politika rejimindeki değişimin zamanlamasını, ülke içinde ortaya çıkartacağı kaybedenlerin ve kazananların
toplum içindeki göreli güçleri belirler. Türkiye’de korunan iç pazar için üretim yapan girişimci kesimin
göreli gücü politika çerçevesinin değişimini geciktirmiştir. Bu durum Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde
değişmiş ve dünya ekonomisine eklemlenme toplumun daha geniş kesimlerini içine alarak gerçekleşmiştir.
Politika çerçevesindeki değişimin, çevrenin merkeze taşınma sürecini içermesi ve bu sayede nüfusun önemli
bölümünün refah düzeyinde bir artışı getirdiği için 2000’li yıllarda bu değişim mümkün olabilmiştir.
3. Büyüme, Kentleşme Ve Proleterleşme
2000’li yıllarda Türkiye’nin dünya üretimi ve ticaretindeki payının artması, yurtiçinde de büyümenin
hızlanmasına karşılık gelmektedir.
2000’li yıllar dünya ekonomisinde ticaret ve sermaye akımlarının daha önceki dönemlerle kıyaslanmayacak
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hızda artmış olduğu yıllardır. Ticaret ve sermaye akımlarındaki bu astronomik artış, dönemin neo-liberal
politikaları çerçevesinde dünya ekonomisi ile eklemlenmeyi başarıyla gerçekleştiren ülkelerde büyümenin
çok hızlanmasına yol açmıştır. Türkiye de, bu dönemde diğer birçok ülke gibi çok hızlı bir büyüme dönemi
görmüştür.
Büyüme hızı çok farklı şekillerde ölçülebilir ve farklı ölçümler farklı yorumlara neden olur. Bu çalışmadaki
amacın ekonominin performansının değerlendirilmesi yerine, seçmen tercihlerini belirleyen bir faktör olarak
refah seviyesinin ölçülmesi olduğu için seçilen ölçüt sabit fiyatlarla kişi başına gelirin artış hızı olmuştur.
2002-2007 dönemi, kişi başına gelir açısından tüm Türkiye tarihinin en hızlı büyüme dönemlerinden biridir8 .
Kişi başına gelirin büyüme hızı tüm cumhuriyet tarihi boyunca %2.8 iken, 2002 sonrası dönemde %3.5’tir.
Bu dönemde büyüme hızı çok partili dönemde kuvvetli tek parti iktidarlarının da yaşandığı dönemlere
kıyasla da yüksektir. 1947-1959 dönemindeki DP iktidarı sırasında büyüme hızı %3, 1980 darbesi
sonrasındaki ANAP iktidarı sırasında da büyüme hızı %3.2 olmuştur.
Tablo 3: Kişi Başı Gelirin Büyüme hızı
Sabit üretici fiyatlarıyla kişi başına GSMH (TL) Büyüme hızı
2002-2015

3.5

1923-2015

2.8

1947-1959

3.0

1961-1977

3.2

1981-1987

3.2

Kaynak: TUİK verilerinden hesaplanmıştır.
Kişi başına gelirdeki bu artış, ortalama vatandaşın gelir seviyesinde Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde
önceki dönemlere oranla bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Ancak bu iyileşmenin toplumun hangi
kesimlerinde olduğuna, çevre-merkez yaklaşımı çerçevesinde daha yakından bakılması, 2000’li yıllarda
piyasa, devlet ve toplum arasındaki ilişkinin anlaşılması açısından gereklidir. Ancak gelir dağılımı ve
yoksulluk göstergelerindeki değişim, bu çalışmada kentleşme ve proleterleşme olarak adlandırılan bir süreç
ile yakından ilişkili olduğu için, öncelikle bu sürecin dinamiklerine bakılması yararlı olacaktır.
Türkiye’de kentleşme ve ücretli emeğin payındaki artış, Avrupa’daki gibi ani sıçramalarla gelişmemiş,
yüzyıla varan uzun bir zaman dilimine yayılmış ve bu süre içinde sıçramalarla ilerlemiştir. Geçiş sürecinin
uzaması, merkez-çevre çatışmasını da etkilemiştir. Kentleşme ve ücretli emeğin payında ani sıçramaların
olduğu Batı Avrupa’da bu durum toplumsal hareketler yoluyla şiddetli bir hak arama sürecine yol açmışken,
sürecin yavaş seyrettiği Türkiye’de merkezi yönetimin geniş halk kitlelerine siyasi ve ekonomik haklarını,
uygun gördüğü zamanda ve uygun gördüğü ölçüde vermesi şeklini almıştır. Bu süreç, yetişkin tüm nüfusun
siyasi haklara sahip olmasını getirmesine rağmen, (Mardin, 1973)’in de belirttiği gibi çevre-merkez
gerilimini ortadan kaldırmaya yetmemiştir. 1914’e gelindiğinde Avrupa’da toplumsal hareketler yoluyla elde
edilen eşit oy hakkı beraberinde, ekonomik büyümenin nimetlerinin adil paylaşımını ve başta eğitim olmak
üzere bir dizi alanda ulusal birliği sağlayacak reformların hayata geçirilmesine yol açmıştı. Türkiye’de ise
kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim uzun süre belli bir zümrenin ayrıcalığı olarak kalmış, tüm
nüfusun yararlanabileceği bir hak olamamıştır. Bununla ilişkili olarak gelir ve servet dağılımı da dengesiz
olmuştur.
Avrupa’dan farklı olarak seyreden bu sürecin cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde siyasi parti tercihleri
üzerinde kalıcı etkileri olmuştur.
Cumhuriyetin kurulması ile birlikte yeni devlet tercihini kapitalist dünya sisteminin içinde olmaktan yana
2 Dünya savaşı sonrası dönemde birbiri ardına kesin3siz yüksek büyüme dönemleri olarak bakıldığında, 1950-55 döneminde %5.6, 1971-76
döneminde %4, 2002-2007 döneminde ise % 5,5 olmuştur. Ancak 1950-55 dönemi kesin3siz değildir, 1954 yılında daralma vardır.
8
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yapmıştır. Bu tercihin gereği olarak, tam bir tarım ekonomisi olan ve pazar için üretimin çok sınırlı olduğu
Osmanlı’nın ekonomik mirasının hızla değiştirilmesi, pazar ilişkilerinin hızla güçlendirilmesi ve sanayi
üretimine geçilmesi gerekmiştir.
Osmanlı’nın nüfus dinamikleri de yeni kurulan cumhuriyetin toplumsal yapısı üzerinde derin etkiler
bırakmıştır. Osmanlı nüfusunun yaklaşık beşte biri Müslüman olmayan halklardan oluşmaktaydı ve Osmanlı
dış ticaret ve yatırım ilişkileri ağırlıklı olarak Müslüman olmayan bu kişiler tarafından yapılmaktaydı.
Dolayısıyla yeni kurulan cumhuriyetin temel ekonomi politikasını, Osmanlı’da Müslüman olmayan girişimci
sınıfın yerine hızla Türk ve Müslüman bir girişimci sınıfın geçirilmesi oluşturmaktaydı9.
Çok kısa bir süre içinde devlet eliyle yaratılan yeni burjuvazi için, kendilerine bu serveti bahşeden siyasi
kadrolar velinimet olarak görülmüştür. Sermaye sınıfının devleti yöneten siyasi elitlere tabi olma durumu
sonraki dönemlerde de sermaye-devlet ilişkilerini şekillendirmeye devam etmiştir10 .
Sonuçta Türkiye’de burjuvazinin gelişmesi, veraset yoluyla edinilmiş zenginlik, girişimcilik vasıfları ya da
devletin gelir ve servet dağılımına müdahalesi olarak özetlenebilecek üç yol arasında ağırlıklı olarak devletin
gelir ve servet dağılımına müdahalesine bağlı olmuştur.
Türkiye cumhuriyetinin kuruluş sürecine damgasını vuran bu özellik, Türkiye’de devlet ve iktidar ile toplum
ve özelde de girişimci sınıf arasındaki ilişkiler açısından, merkez ve çevre olarak ayrılabilecek bir
katmanlaşmaya yol açmıştır. Devlet tarafından sermayedar yapılan kesim, siyasi ve bürokratik elitlerle
birlikte merkezi oluşturur ve merkezi on yıllar boyu devam edecek bir şekilde işgal ederken, bu kesimler
dışında kalan geniş halk kitleleri çevreyi oluşturmuş ve siyasi, bürokratik ve ekonomik elitin dışında
kalmıştır.
CHP döneminde başlayan devlet eliyle sanayici sınıf yaratılma süreci DP/AP döneminde ithal ikameci
sanayileşme politikaları ile devam etmiştir. Bu dönemin Avrupa ve ABD’nin başı çektiği büyüme
performansı, sermaye kesiminin şekillenmesini de etkilemiştir. Türkiye’nin de bu dönemde dünya ekonomisi
ile ticaret ve yatırım ilişkilerinde gelişmiş batılı ekonomiler ağırlıktadır. Dolayısıyla, kapitalist sınıfın
güçlenmesi, Avrupa ve Amerika kapitalist sınıfının gelişmesi ile eş anlı ve onlar tarafından belirlenen bir
dinamizmde olmuştur. Türkiye’deki kapitalist sınıf, bu dönemde Avrupa ve Amerika kapitalist sınıfı ile derin
ticari ve yatırım ortaklıkları kurmuş, bu ortaklıklar Türkiye’deki kapitalist sınıfı Türkiye’nin batı ile olan
ekonomik ilişkilerinde ayrıcalıklı ve tekel konumuna yerleştirmiştir. İstanbul sermayesi, idari ve ekonomik
ilişkilerin merkezinde yer alırken, Anadolu sermayesi ise bu ilişkilerin çeperinde kalmıştır.
Tek Parti yönetiminin kentlerdeki ticaret ve sanayi burjuvazisine verdiği güçlü desteğe rağmen, tarım
kesiminin gelişimi 1950’ye kadar çok yavaş olmuştur. Tarımda egemen üretim biçiminin ağırlıklı olarak
geçimlik ve küçük üreticilik olduğu, pazar için üretim yapan kapitalist çiftliklerin çok sınırlı olduğu dikkate
alındığında, Tek Parti yönetiminin tarımı ikincil plana atan ekonomi politikası tercihleri aynı zamanda
nüfusun büyük bir bölümünün de ikinci plana atılmasına yol açmıştır. Halkın çoğunluğunun refahını
gözetmeyen bu ekonomi politikalarına, halkın büyük bölümünün kültürel değerlerinin yok sayılması eşlik
etmiştir (Mardin, 1973). Bu durum, tek parti yöneticileri tarafından seçimlerde bir sorun olarak görülmemiş
olmasına rağmen, toplumsal dinamikler ve siyasi hayat üzerine etkileri hala hissedilebilen izler bırakmıştır.
Çok partili döneme geçilmesiyle birlikte, kentli burjuva kesimin partisi olan CHP karşısında konumlanan
DP/AP çizgisinin siyasi tabanında doğal olarak tarım kesimi ağırlık kazanmıştır.
Tek parti dönemindeki ekonomik politikaların bir niteliği de eğitimden sağlığa, ulaştırmadan elektriğe çeşitli
ayrıcalıklardan yararlanabilen kent nüfusunun nispeten stabil yapısıdır. 1927 yılından 1950 yılına kadar
geçen dönemde nüfusun %25’i kentlerde bulunmaktadır. Bugün CHP’nin oy tabanı da %25 civarındadır.
Çok kabalaştırdığımızda, %25’lik kentli nüfus, CHP döneminin ekonomik politikalarında kayrılırken,
%75’lik köylü nüfusun en iyi ihtimalle yerinde saydığı, 2. Dünya savaşı sırasında ise ziyadesiyle mağdur
olduğu söylenebilir11. Bu mağduriyetin üzerine gelen DP ve ardından mirasçısı AP için kırsal alanlar doğal
oy tabanı olmuştur. 2. Dünya Savaşı ertesinde uygulanan Marshall Planı çerçevesinde tarıma dönük
modernizasyon ve mekanizasyon politikaları nedeniyle tarımda verimlilik artışı, kırsal kesimde o döneme
‑

9

Bu konuda bkz. (Boratav, 2012) ve (Pamuk, 2012)

10

Türkiye’de devlet ve işadamları ilişkisinin özgün niteliği için bkz. (Buğra A. , 2015)

j 1923-1945 dönemi ekonomi poli3kalarının tarım kesimi üzerindeki etkileri için bkz. (Boratav, 2012), (Pamuk, 2012) ve (Yenal, 2003)
11
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kadar görülmeyen bir refah etkisi yaratmış ve bu refah etkisinin DP döneminde ortaya çıkması, kırsal kesimi
DP’nin oy deposu haline getirmiştir. Bu çerçevede, tarımsal istihdamın toplam istihdamdaki payında 1980’e
kadar görülmeyen bir refah etkisi yaratmış ve bu refah etkisinin DP döneminde ortaya çıkması, kırsal kesimi
kadar önemli bir değişiklik görülmemiştir.
DP’nin oy deposu haline getirmiştir. Bu çerçevede, tarımsal istihdamın toplam istihdamdaki payında 1980’e
kadar 5:
önemli
bir değişiklik
görülmemiştir.
Tablo
İstihdamın
sektörel
bileşimi
Tablo 5: İstihdamın sektörel bileşimi
Sanayi
Tarım
Hizmetler
1923

Sanayi
13.2

Tarım
39.6

Hizmetler
47.2

1923
1940

13.2
18.6

39.6
38.5

47.2
42.9

1940
1950

18.6
14.6

38.5
41.7

42.9
43.7

1950
1960

14.6
17.2

41.7
37.9

43.7
44.9

1960
1970

17.2
17.0

37.9
36.9

44.9
46.0

1970
1980

17.0
19.0

36.9
25.8

46.0
55.2

1980
1990

19.0
25.3

25.8
17.3

55.2
57.4

1990
2000

25.3
23.0

17.3
10.1

57.4
66.9

2000
2010

23.0
21.8

10.1
9.5

66.9
68.8

2010
2012

21.8
21.7

9.5
8.9

68.8
69.4

2012
21.7
8.9
69.4
Kaynak: TUİK verilerinden hazırlanmıştır.
Kaynak: TUİK verilerinden hazırlanmıştır.
DP/AP oy tabanındaki değişimlerde etkili olan ikinci unsur kentleşme sürecidir. Nüfusun köy-kent dağılımı
1950 sonrasında değişmeye başlamış, köy nüfusunun payı azalırken kent nüfusunun payı artmıştır. 1980’de
DP/AP oy tabanındaki değişimlerde etkili olan ikinci unsur kentleşme sürecidir. Nüfusun köy-kent dağılımı
kent nüfusu 1950’nin 4 katına ulaşmıştır. 1980 sonrasında köy nüfusu mutlak olarak da azalmaya başlamıştır.
1950 sonrasında değişmeye başlamış, köy nüfusunun payı azalırken kent nüfusunun payı artmıştır. 1980’de
Kent nüfusu ise 2000 yılına gelindiğinde 1980’nin 2 katına çıkmıştır. Seçmen tabanında köylü ve çiftçilerin
kent nüfusu 1950’nin 4 katına ulaşmıştır. 1980 sonrasında köy nüfusu mutlak olarak da azalmaya başlamıştır.
payı azalırken kent emekçilerinin payı artmaya başlamıştır. 1980 sonrasında kent ve köy nüfusları arasındaki
Kent nüfusu ise 2000 yılına gelindiğinde 1980’nin 2 katına çıkmıştır. Seçmen tabanında köylü ve çiftçilerin
bu hareket, 2000’li yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tabanını oluşturan kitleler açısından önemlidir.
payı azalırken kent emekçilerinin payı artmaya başlamıştır. 1980 sonrasında kent ve köy nüfusları arasındaki
Köyün önemindeki azalmaya paralel olarak, kırsal kesimin siyasi temsilini üstlenmiş olan DP/AP geleneği
bu hareket, 2000’li yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tabanını oluşturan kitleler açısından önemlidir.
de tabanını yitirmeye başlamıştır.
Köyün önemindeki azalmaya paralel olarak, kırsal kesimin siyasi temsilini üstlenmiş olan DP/AP geleneği
de tabanını
yitirmeye başlamıştır.
Tablo
7: Kentleşmenin
gelişimi
Tablo 7: Kentleşmenin gelişimi
Toplam nüfus (milyon)

Şehir nüfusu (milyon)

Köy nüfusu (milyon)

kentleşme oranı

1927

13.6
Toplam nüfus (milyon)

3.3
Şehir nüfusu (milyon)

10.3
Köy nüfusu (milyon) 24.22
kentleşme oranı

1950
1927

20.9
13.6

5.2
3.3

15.7
10.3

25.04
24.22

1960
1950

27.8
20.9

8.9
5.2

18.9
15.7

31.92
25.04

1970
1960

35.6
27.8

13.7
8.9

21.9
18.9

38.45
31.92

1980
1970

44.7
35.6

19.6
13.7

25.1
21.9

43.91
38.45

1990
1980

56.5
44.7

33.3
19.6

23.1
25.1

59.01
43.91

2000
1990

67.8
56.5

44
33.3

23.8
23.1

64.9
59.01

2008
2000

71.5
67.8

53.6
44

17.9
23.8

75.0
64.9

2012
2008

75.6
71.5

58.4
53.6

17.2
17.9

77.2
75.0

2015
2012

78.7
75.6

72.5
58.4

6.2
17.2

92.1
77.2

2015

78.7

72.5

6.2

92.1

Not: Veriler 2007 ve 2012 yıllarından sonra idari bölünüş değişiklikleri nedeniyle "il ve ilçe merkezleri" ile
"belde
ve köyler"
büyük farklılıklar
alınarak
yorumlanmalıdır.
Genel
Not: Veriler
2007nüfuslarında
ve 2012 yıllarından
sonra idarioluştuğu
bölünüş dikkate
değişiklikleri
nedeniyle
"il ve ilçeKaynak:
merkezleri"
ile

"belde ve köyler" nüfuslarında büyük farklılıklar oluştuğu dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Kaynak: Genel
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Nüfus Sayımı sonuçları, 1927-2000 ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları, 2007-2015
DP ve AP iktidarlarını oluşturan 1950-1970 dönemi, dünya ekonomisinin de altın yılları olarak kabul edilen
yıllardır. Bu yıllar özellikle batılı kapitalist ülkelerin çok hızlı büyüdükleri bir dönemdir. Bu hızlı büyüme
performansı, bölüşüm göstergelerinde ve gelir dağılımında bir iyileşme olmamasına rağmen seçmenin
refahında artışa yol açmış ve seçimlerde seçmenin DP/AP çizgisine oy vermesinde etkili olmuştur.
İthal ikamesi politikaları ile yerli sermaye sınıflarının güçlenmesi ve köyden kente göç olgusu, DP/AP
çizgisinin tarıma dayalı siyasi tabanında da zaman içinde değişime yol açmış ve tabanın değişen sosyoekonomik yapısı ile siyasi temsilcisinin politikaları arasında uyumsuzluklar başlamıştır. Bu uyumsuzluk,
1980 darbe dönemi hariç tutulursa, 1970-2000 arasındaki koalisyonlarla sonuçlanmıştır.
4. Adalet Ve Kalkınma Partisi’nin Sınıfsal Tabanının Gelişimi
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oy tabanında 1980’lerde hızlanan yeni kentli yoksul sınıflar ve Anadolu
kaplanları olarak da adlandırılan Anadolu sermayesi rol oynar. Her iki kesim de, şimdiye kadar idari ve
ekonomik ilişkilerin merkezinde değil, çeperinde yer almış olan kesimlerdir.
Türkiye ekonomisi 1980’lerde küresel ekonomiye entegrasyonda yeni bir sürece girmiştir. Bundan önceki
süreçten farklı olarak, bu dönem önce ticaret sonra da sermaye piyasaları yoluyla Türkiye’nin dünya
pazarlarına herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmaksızın entegre olmasıdır. Tüm dünyada egemen olan bu
serbest ticaret ve yatırım politikaları neo-liberal dönem olarak adlandırılır. Bu dönem tüm dünyada
sermayenin emek karşısında gücünü konsolide etmesine yol açarken, Türkiye’de bu süreç 1980 darbesi
koşullarında çok daha güçlü yaşanmış, apolitikleştirme ve sendikasızlaştırma ile beraber emeğin sermaye
karşısındaki payı hızla gerilemiştir. Ancak dünyada yeni oluşmakta olan neo-liberal düzene Türkiye’nin
uyum süreci çok da iyi yönetilememiştir. Bunun sonucunda özellikle 1990’lı yıllarda birbiri ardına gelen
şiddetli ekonomik krizler yaşanmıştır. Bu ekonomik krizler enflasyonun ve faiz oranlarının yüksek
seyretmesine yol açmış ve TL’de zaman zaman sert değer kayıpları görülmüştür. Yüksek enflasyon, sabit
gelirlilerin gelirlerini eritmiş, yüksek faiz oranları, servet sahiplerinin servetlerini büyütmüş, TL’deki yüksek
değer kayıpları elinde yüklü miktarda döviz olanları zenginleştirmiştir. Böylece tüm dünyada sermaye sınıfı
karşısında emekçi sınıfların gerilemesine yol açan neo-liberal dönem, siyasi ve ekonomik kurumlarıyla bu
yeni düzene ayak uydurmakta zorlanmış olan Türkiye’de emek ve sermaye arasındaki çelişkinin daha da
şiddetli biçimde derinleşmesine neden olmuştur. Kısacası, 1990’lı yılların genel olarak gelir bölüşümünün
emekçi kesimler aleyhine şiddetli bozulmalara sahne olduğunu söylemek yanlış olmaz.
1994 yılı gelir dağılımı verileri en zengin %10’un gelirden aldığı payın %41, en yoksul %50’nın gelirden
aldığı payın ise %19 olduğunu gösterir. Bu oranlar 2000’li yıllarda önemli ölçüde değişmiştir. En zengin
%10’un gelirden aldığı pay 2002 yılında %35’e, 2008 yılında %33’e gerilemiş ve sonra bu seviyede
kalmıştır. Halkın %50’sinin gelirden aldığı pay 2002’de %22’den 2008’de %23’e, 2013’te ise %24’e
yükselmiştir.
Tablo 6: Yıllık eşdeger hanehalkı kullanılabilir gelirin dağılımı
Yoksullar (alt
%50)

En zengin %10

Orta sınıf (%40)

1994

41

40

19

2002

35

44

22

2008

31

46

23

2013

31

45

24

Kaynak: TUİK verilerinden hazırlanmıştır.

2000 sonrası dinamikler açısından en belirleyici olan Türkiye’nin tarım toplumundan kentli toplumuna
dönüşümüdür. Bu dönüşüme eş anlı olarak proleterleşme süreci, bir başka ifadeyle, ücret geliri ile
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geçinenlerin nüfustaki payındaki artış eşlik etmektedir. Kentli nüfusun toplam nüfus içindeki payının %50’yi
geçmesi İngiltere’de 1850’de meydana gelmiştir. Türkiye’de ise kentli nüfusun çoğunluğu oluşturduğu yıl
1985’tir. 2000-2012 yılları arasında köy nüfusu 7 milyon azalmış, kent nüfusu ise 16 milyon artmıştır. Bu
artış kentlerdeki emekçi sınıfı büyütmüştür.
Bu olgu istihdamın bileşimindeki değişikliklerden gözlemlenebilir. Tarımda istihdam edilenlerin sayısı 2004
yılında 5,7 milyondan 2014 sonunda 5 milyona gerilerken, tarım dışında istihdam edilenlerin sayısı ise 14
milyondan 21 milyona çıkmıştır. Bu 7 milyonluk artışın tamamı ücretli çalışanlardan oluşmaktadır. Bu da
kentleşme olgusuyla birlikte meydana gelen proleterleşme olgusuna işaret etmektedir. İstihdamın içinde
ücretli çalışanların oranı 2002’de %50 iken bu oran 2015’te % 67 olmuştur. İstihdamın içinde ücretli
çalışanlar artarken artık değer üretiminin dışında kalan bir kategori olan kendi hesabına çalışanlar ve ücretsiz
aile işçilerinin radikal biçimde gerilemiştir. Kapitalist üretim ilişkisinin dışında kalanların oranı 2002 yılında
% 45 iken bu oran 2015 yılında % 29’a gerilemiştir. Küçük esnaf sayısındaki bu hızlı ve sert düşüş,
proleterleşme sürecinin şiddetine işaret etmektedir.
Tablo 8: İstihdamın işyerindeki konuma göre dağılımı (%)
Ücretli. maaşlı veya
yevmiyeli

İşveren

kendi hesabına çalışan veya
Ücretsiz aile işçisi

Toplam

1990

39

4.5

56.5

100

2000

48.6

5.1

46.3

100

2007

60.4

5.7

33.8

100

2015

67

4.4

28.6

100

Kaynak: TUİK verilerinden hazırlanmıştır.
2000’li yıllara damgasını vuran ikinci dönüşüm ise ekonomik aktivenin mekânsal değişimde meydana
gelmiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca ekonomik aktivite ağırlıklı olarak batıda yer alan az sayıda geleneksel
sanayi merkezinde yoğunlaşmış iken bu durum 1980’lerde değişmeye başlamış ancak esas değişim 2000’li
yıllarda meydana gelmiştir.
1980’li yıllardan itibaren köyden kent merkezine ve kent merkezlerinden de sanayi merkezlerine olan göçe,
1990’lı yıllarda doğu ve güneydoğuda baş gösteren iç savaş ve çatışma ortamının etkisiyle Kürt illerinden
batı illerine doğru olan göç de eklenmiştir. Böylece, yaklaşık bir yüzyıl önce olduğu gibi Türkiye nüfusunun
azımsanmayacak bir bölümü, kısa süre içinde bir kez daha yer değiştirmiştir. Öyle ki 2013 yılında nüfusun
dörtte birden fazlası doğduğu topraklarda yaşamamaktadır. Bu kadar yoğun bir göç hareketi, kültürel ve
toplumsal değerler üzerinde olduğu kadar, toplumsal hayatın örgütlenmesi üzerinde de etkili olmuştur.
Doğduğu köyde ya da küçük kentte, barınma, geçinme, yaşlı ve çocuk bakımı vb bir çok alanda, aile ve
topluluk içi enformel dayanışma ağlarından yararlananlar yeni göç ettikleri sanayi merkezlerinde bu
enformel dayanışma ağlarından mahrum kalmışlar, bunların yerini dolduracak formel sosyal hizmetleri ise
bulamamışlardır (Behar, Cem (ed), 1999).
Sonuç olarak 1980 sonrası dönemde büyük insan kitleleri, doğup-büyüdüğü mekanlardan ayrılmış, bu durum
gelenekleri ve hayat tarzları üzerinde önemli etkiler yaratmış, eş anlı olarak yaşanan ekonomik sıkıntılar
özellikle kentlerdeki yeni yoksulların yaşam standartlarını ve gelecek umutlarını aşağı çekmiştir. Mevcut
siyasi partilerin bu değişime uygun politikalar üretmemesi sonucunda, refah düzeyi düşen ve yeni kültürel
değerler ve yeni bir hayat tarzı ile karşı karşıya kalan kesimler için siyasi temsil sorunu ortaya çıkmıştır. Bu
durum siyasi partilerin seçim performansları üzerinde şiddetli dalgalanmalara ve koalisyonlar dönemine
neden olmuştur. Bir yandan toplumun geniş kesimleri için ekonomik koşulların gerilemesi, bir yandan da
kentleşme ve proleterleşme sürecine bağlı olarak DP/AP geleneğinin doğal siyasi tabanındaki erozyon
nedeniyle siyasi temsilde de sorun baş göstermiştir. Bir başka ifadeyle, 1990’lı yıllar ekonomide olduğu
kadar siyasi temsilde de kriz yıllarıdır.
Adalet ve Kalkınma Partisi, böyle bir sürecin ardından iktidara gelmiştir. Siyasi istikrarsızlık ve çok partili
zayıf koalisyonlar nedeniyle patronaj ilişkilerinin zirve yaptığı ve Türkiye’nin yeni dünya düzenine uyum
sıkıntılarını nedeniyle ekonominin yönetiminin imkansız hale geldiği 1990’ların ardından gelen Adalet ve
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Kalkınma Partisi iktidarı altında Türkiye’nin dünya ekonomisine eklemlenme sürecinde önemli bir değişim
olduğunu görmekteyiz. 2001 yılında cumhuriyet tarihinin en ciddi krizinin yaşanmasının ardından 2002
yılından başlayarak ekonomik koşullarda çok hızlı bir iyileşme ortaya çıkmıştır. Enflasyon düşmüş, faiz
oranları gerilemiş, bütçe açığı azalmış ve ekonomi hızlı bir büyüme dönemine girmiştir. Kişi başına gelir
dolar cinsinden ölçüldüğünde, 2001 öncesindeki 30 yılda (1974: $980, 2001: $3019) 3 kat artmışken, 2001’i
izleyen 7 yılda 3 kat artış göstermiştir.
Bu olumlu ekonomik performans, sabit gelirliler için de eskiye oranla yaşam standartlarında çok daha
elverişli koşullar yaratmıştır. Büyümeyle beraber her gelir grubunun, gelir pastasından aldığı miktar artmıştır.
Faizlerin düşmesi, servet sahiplerinin servetlerindeki orantısız artışı durdurmuş, enflasyonun düşmesi de
sabit gelirlilerin satın alma gücündeki gerilemeyi engellemiştir. 12 Gelir dağılımı göstergeleri 2002-2007
dönemi için iyileşmeye işaret etmektedir.
‑

2007 sonrasında ise göstergelerde kayda değer bir değişiklik olmamıştır. 2006-2013 arasında medyan gelirin
%60’ından daha az geliri olan alt gelir gruplarının nüfus içindeki oranı %25’den %22’ye gerilemiştir.
Medyan gelirin % 120'sinden daha fazla geliri oranları nüfus içindeki ağırlığı yaklaşık aynı kalmış ve
Medyan gelirin % 60 ile % 120'si arasında geliri olan ve orta sınıf olarak tabir edilen nüfusun oranı ise
%34’den %39’a yükselmiştir.
Tablo 9: Nüfusun temel gelir gruplarına dağılımı (%)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Alt gelir grupları(1)

25

23

24

24

24

23

23

22

Orta sınıf (2)

34

38

37

37

37

38

38

39

Üst gelir grupları (3)

40

39

39

39

39

39

39

39

(1) Medyan gelirin % 60'ının altında olanlar
(2) Medyan gelirin % 60 ile % 120'si arasında olanlar
(3) Medyan gelirin % 120'sinden daha fazla olanlar
Kaynak: TUİK verilerinden hazırlanmıştır.
Doğrudan gelir etkisi dışında Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde izlenen ulaştırma, kentleşme ve sosyal
harcama politikaları da nüfusun geniş bir kesiminin yaşam standartları üzerinde olumlu etki yapmıştır.
2002 yılından sonra uygulanan makroekonomik politikalar, bütçe harcamalarının alt ve orta gelirli kesimlere
dönük refah etkisi yaratacak şekilde kullanılmasını mümkün kılmıştır. Bütçe açığının azalması, bütçeden
eğitim, sağlık ve diğer sosyal harcamalara ayrılan tutarların artmasına imkan vermiştir. Faizlerin düşmesi ve
borçlanma politikasındaki değişiklik sonucunda merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ya oranı 2001
yılında %12’den 2005 yılında %1’e inerken harcamaların bileşimi de değişmiştir. 2001 yılında merkezi
yönetim bütçe harcamaları içinde faiz harcamalarının payı %47’dir. 2011’den sonra bütçe içinde faiz
ödemelerinin oranı %13’e gerilemiştir. Faiz ödemelerine giden pay azalırken, eğitim harcamalarının payı
2006’da %12,5’ten 2012’de %15.7’ye yükselmiştir. Benzeri artışlar sağlık ve ulaştırma harcamalarında da
görülmektedir.
Öniş’in (2012) de belirttiği gibi, bütçe içinde artan sağlık ve eğitim harcamaları Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin yeniden dağıtım politikaları açısından önemli olmuştur. (Pamuk, 2012) da ortalama gelirdeki
artışın yanı sıra sağlık ve sosyal yardımlardaki artışlar sayesine Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde
yoksullukta bir miktar azalma olduğunu belirtmektedir.
Sağlık harcamalarının GSYH içindeki oranı hızla artmış, bu artışa özel hastane sayısında hızlı bir artış ve
sosyal güvenlik şemsiyesi altında özel hastanelerden yararlanma imkanları eşlik etmiştir (Buğra ve
j12 2001 sonrasında seçmen üzerinde olumlu etkisi olan makroekonomik performans hakkında özet bilgi için Öniş (2012)’ye bakılabilir. Ayrıca AKP’nin
aldığı oylar üzerindeki etkisi için Akarca’ya bakılabilir.
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Savaşkan, 2014:136).
Ulaştırma imkanlarının gelişmesi sayesinde daha önceleri çeperde kalan birçok bölgeden merkezlere erişim
kolaylaşmış, hızlanmış ve ucuzlamıştır. Bu durum, birçok yerde arazi fiyatlarını artırmış; artan arazi fiyatları
sayesinde bu arazilerini satan köylü ve kent yoksulları yaşam standartlarında yükselme ortaya çıkmıştır. Bu
süreç kırsal kesimin çözülmesini, tarımsal üretimin önemini yitirmesi ve kentleşmeyi beslemiştir13 .
‑

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yasal çerçevesini oluşturarak dağıtmaya başladığı sosyal yardımların yanısıra
iktidar partisine yakın vakıf ve derneklerce devreye sokulan enformel dayanışma mekanizmaları da bu
süreçte önemli rol oynamıştır14. Zaman zaman yeni orta sınıf olarak da adlandırılan bu gruplar Adalet ve
Kalkınma Partisinin en önemli oy tabanını oluşturmaktadır.
‑

Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin yeni burjuva sınıfı
Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin ekonomi politikalarının bir diğer belirleyicisi de küresel ekonomiye
yeni eklemlenen yükselen Anadolu sermayesidir15. Kökleri cumhuriyetin kuruluş döneminde atılmış olan
İstanbul sermayesi şimdiye kadar merkezi aktörler arasında yer alırken, daha önceleri kültürel değerler ve
geleneksel eğitimleri nedeniyle bürokrasi ve siyasi kadrolara erişimi olmayan Anadolu sermayesi ise çeperde
yer almıştı. 2002’den sonra ise, Anadolu’daki görece küçük sermaye sahipleri, Adalet ve Kalkınma Partisi
kadroları ile aynı sosyo-ekonomik gruba dahil olmaları sayesinde, eski dezavantajlı konumlarından
kurtulmuşlardır. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından benimsenen aşağıdaki ekonomi politikaları
Anadolu’daki bu sermaye zümresinin serpilip gelişmesi için uygun zemini hazırlamıştır:
‑

Daha önceleri krediye erişim, ya kendi bankaları olan ya da iktidar ve bürokrasi ile ayrıcalıklı ilişkileri olan
İstanbul sermayesinin bir ayrıcalığı iken, faiz oranlarının gerilemesi ve kredi hacminin artması Anadolu’da
yeni palazlanan sermaye gruplarının sermayeye erişimini mümkün kılmıştır.
AKP’nin dış ekonomi politikası, Anadolu sermayesinin yeni pazarlara girişinin önünü açmıştır.
Ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi ve kentsel dönüşüm Anadolu’da ekonomik hayatı canlandırmış ve
Anadolu sermayesinin arz yönünden güçlenmesini sağlamıştır.
Düşük ve orta gelir gruplarının durumlarının görece iyileşmesi, Anadolu’da yeni bir tüketici kitlesinin ortaya
çıkmasına yol açmış ve yeni palazlanan şirketler için müşteri kitlesi oluşturmuş ve Anadolu sermayesinin
talep yönünden güçlenmesini sağlamıştır.
Adalet ve Kalkınma Partisinin ekonomi politikalarındaki başarısı olarak belirtilen, faiz oranları, enflasyon,
kur, bütçe açığı, borç yükü gibi göstergelerdeki iyileşmeler ile makroekonominin istikrara kavuşması ve dış
ticaret hacmindeki artışlar, Adalet ve Kalkınma Partisinin oy tabanını oluşturan Anadolu sermayesinin ve
yeni kent emekçilerinin ekonomik çıkarları ile de örtüşmüştür. Birbirinden ayrı alanlardaki ve tamamı
makroekonomik dengelerin güçlenmesi ile ilgili olan gelişmelerin, birbirlerinin etkisini büyüterek yeni
yükselen burjuvazinin ve kentli orta sınıfların toplumun diğer kesimleri karşısında göreli konumlarını
güçlendirmeye yaramış olması dikkate değer bir durumdur.
Bu alanların başında dış ticaretteki gelişmeler gelmektedir. 2000’li yıllarda dış ticaret pazarlarında meydana
gelen değişim, Adalet ve Kalkınma Partisi ve sermaye gruplarının ilişkileri açısından dikkate değerdir16. Tek
Parti döneminden itibaren, İstanbul sermayesi gelişmiş ülke pazarları ile ayrıcalıklı ve öncelikli bir ilişki
kurmuş, dil, kültür ve ilişkilerin geçmişi nedeniyle bu pazarları tekeli altına almıştı. Bu nedenle gelişmiş ülke
pazarları için giriş engelleri ile karşılaşan Anadolu sermayesi, diğer pazarlara ve ağırlıklı olarak da dini,
tarihi, kültürel değerler açısından daha rahat ilişki kurabildiği orta doğu, Asya ve Afrika pazarlarına
‑

j13 Arazilerin saJlarak kente göç etme sayesinde yeni bir yaşam tarzı kurulması birçok gence cazip gelmektedir. Bu sürecin Trakya’daki tezahürü için
bkz. (İzmen & Özbay Daş, 2015) ve (İzmen Ü. , 2015)
j Adalet ve Kalkınma Par3si döneminde uygulanan sosyal yardımlarla ilgili kapsamlı bir çalışma için bkz. (Kutlu, 2015)
14
j15 Ağırlıklı olarak 1923-1970 döneminde ortaya çıkmış ve büyümüş olan sermaye gruplarını bu yazı dahilinde İstanbul sermayesi olarak
adlandıracağım. Kuruluş tarihi i3bariyle şirket merkezleri geleneksel sanayi kentlerinde olmayan ve hızlı ekonomik gelişimini 2000’li yıllarda
göstermiş olan sermaye gruplarını ise Anadolu sermayesi olarak adlandıracağım.
j Adalet ve Kalkınma Par3si döneminde dış ekonomik ilişkilerin değerlendirmesi için bkz. (Kutlay, 2012)
16
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Kalkınma Partisi iktidarı altında Türkiye’nin dünya ekonomisine eklemlenme sürecinde önemli bir değişim
olduğunu görmekteyiz. 2001 yılında cumhuriyet tarihinin en ciddi krizinin yaşanmasının ardından 2002
yönelmiştir17. Bu yönelim, Adalet ve Kalkınma Partisinin dış politikası ile desteklenmiş ve hatta dış
yılından başlayarak ekonomik koşullarda çok hızlı bir iyileşme ortaya çıkmıştır. Enflasyon düşmüş, faiz
politikada dış ekonomik ilişkiler ağırlıklı bir yer kazanmıştı.
oranları gerilemiş, bütçe açığı azalmış ve ekonomi hızlı bir büyüme dönemine girmiştir. Kişi başına gelir
dolar cinsinden
ölçüldüğünde,
2001
30 ilişkilerdeki
yılda (1974: bu
$980,
2001: destekleyici
$3019) 3 kat olmuştur.
artmışken,2000’li
2001’i
Küresel
ekonomideki
gelişmeler
de öncesindeki
dış ekonomik
değişimi
izleyen
7
yılda
3
kat
artış
göstermiştir.
yıllarda dünya ekonomisinin dikkat çekici bir özelliği de büyümenin gelişmiş ülkelerde değil, dünya
ekonomisine sonradan eklemlenen ülkelerde görülmesidir. Avrupa ve Amerika’da büyüme %3’ün altında
Bu olumlu ekonomik performans, sabit gelirliler için de eskiye oranla yaşam standartlarında çok daha
kalırken, Doğu Asya ülkelerinde %6’nın üzerine çıkmıştır. Dünya üzerinde geleneksel zengin ülkelerde
elverişli koşullar yaratmıştır. Büyümeyle beraber her gelir grubunun, gelir pastasından aldığı miktar artmıştır.
yavaşlayan büyüme, ekonomik ilişkileri bu ülkelerle yoğun olan İstanbul sermayesinin büyüme
Faizlerin düşmesi, servet sahiplerinin servetlerindeki orantısız artışı durdurmuş, enflasyonun düşmesi de
dinamiklerini kısıtlarken, gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı büyüme, bu pazarlarla ilişki kuran Anadolu
sabit gelirlilerin satın alma gücündeki gerilemeyi engellemiştir. 12 Gelir dağılımı göstergeleri 2002-2007
sermayesinin ise serpilip gelişmesini hızlandırmıştır. 2002-2014 döneminde ihracat Türkiye genelinde 4,4 kat
dönemi için iyileşmeye işaret etmektedir.
artarken geleneksel sanayi merkezlerinin artış hızı Türkiye ortalamasının altında kalmış, buna karşılık
Anadolu’da
yeni çekim
merkezlerinde
ortalamaların
çok üstünde
bir artış görülmüştür.
2007 sonrasında
ise göstergelerde
kayda
değer bir değişiklik
olmamıştır.
2006-2013 arasında medyan gelirin
%60’ından daha az geliri olan alt gelir gruplarının nüfus içindeki oranı %25’den %22’ye gerilemiştir.
Daha önce bürokrasi ve siyasi kadrolara erişimi sınırlı olan yeni güçlenen sermaye çevrelerinin, artık yabancı
Medyan gelirin % 120'sinden daha fazla geliri oranları nüfus içindeki ağırlığı yaklaşık aynı kalmış ve
ülkelere düzenlenen işinsanları heyetlerinde yer bulmaya başlamış olmasının da gösterdiği gibi Adalet ve
Medyan gelirin % 60 ile % 120'si arasında geliri olan ve orta sınıf olarak tabir edilen nüfusun oranı ise
Kalkınma Partisi döneminde, Anadolu sermayesinin siyasi ve bürokratik elitlerle ilişkilerinde kısıt ortadan
%34’den %39’a yükselmiştir.
kalkmıştır.
Tablo 9: Nüfusun temel gelir gruplarına dağılımı (%)
Dünya ekonomisindeki ve jeopolitiğindeki gelişmeler de dış ticarette yeni yönelimler için uygun bir zemin
yaratmıştır. Böylece 2001-2014 arasında ihracat 5 kat, ithalat ise 6 kat artmıştır. Ayrıca, bu artışın yanısıra dış
2006değişim
2007 de
2008
2009
2010 sermayesinin
2011
2012
2013
ticaret yapılan ülkelerdeki coğrafi
dikkati çekicidir.
İstanbul
ekonomik
ilişkilerinin
ağırlık
taşıdığı
AB15 ve Kuzey Amerika
Türki
ve 22
sınır
25
23ülkelerine
24ihracat artışı
24 3 kat olurken,
24
23 cumhuriyetler
23
Alt gelir
grupları(1)
komşusu ülkeler gibi daha önce ticaret hacminin düşük olduğu bölgelere yapılan ihracatta 10 katın üzerinde
artışlar
34
38
37
37
37
38
38
39
Ortameydana
sınıf (2) gelmiştir.
‑

‑

Üst gelir
grupları (3)
40 güçlendikçe,
39
39
39 genel olarak
39
39
39
39
Adalet
ve Kalkınma
Partisi iktidarı
özel sektörü
destekleyen
politikalar
yerine
muhafazakar ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ye yakın sermaye grupları daha ayrıcalıklı bir konuma
(1) Medyan(Pamuk,
gelirin % 60'ının
olanlar
kavuşmuştur
2012).altında
Bu ayrıcalıklı
konumda yerel ve merkezi yönetim ihaleleri ve kamu ve özel
bankalardan kredi kullanımı önemli olmuştur (Pamuk, 2012). (Buğra & Savaşkan, 2014) kamu ihalelerinin
(2)ekonomik
Medyan gelirin % 60 ile % 120'si arasında olanlar
yeni
elitlere kaynak aktarımındaki öneminin altını çizer. 2003-2013 arasında kamu ihale yasası 29
kez(3)
değiştirilmiş
olması siyasi elitlerin kamu ihalelerini kendi seçtikleri müteahhitlere vermelerinin yolunu
Medyan gelirin % 120'sinden daha fazla olanlar
açmıştır (Buğra & Savaşkan, 2014, s. 126-7).
Kaynak: TUİK
verilerinden
hazırlanmıştır.
Anadolu
sermayesinin,
İstanbul
sermayesi karşısındaki konumunun görece güçlenmiş olması, Türkiye
ekonomisinde ağırlığın mutlak olarak Anadolu sermayesine geçmiş olduğu anlamına gelmemektedir. Pamuk
Doğrudan
gelir etkisi
Adalet1000
ve Kalkınma
Partisiyeni
döneminde
izlenen ulaştırma,
sosyal
(2012)
Türkiye’nin
en dışında
büyük cirolu
firması içinde
sanayi merkezlerinden
olankentleşme
firmalarınve
azlığına
harcamaçekerek
politikaları
da nüfusun
geniş bir kesiminin
standartları
olumlu etki
yapmıştır.
dikkat
“Anadolu
Kaplanları”
deyimininyaşam
bu yeni
sanayi üzerinde
merkezlerinin
önemini
abarttığını
belirtmiştir. Pamuk’a göre, yine de siyasi ve toplumsal uzantıları açısından bu süreci önemsemek
2002 yılından (Pamuk,
sonra uygulanan
gerekmektedir
2012). makroekonomik politikalar, bütçe harcamalarının alt ve orta gelirli kesimlere
dönük refah etkisi yaratacak şekilde kullanılmasını mümkün kılmıştır. Bütçe açığının azalması, bütçeden
eğitim, sağlık
ve diğer sosyal
tutarların
artmasına
imkan
vermiştir.
ve
Adalet
ve Kalkınma
Partisi harcamalara
döneminde ayrılan
kapitalist
sınıflar
açısından
önemli
bir Faizlerin
gelişme düşmesi
de çevre
borçlanma
politikasındaki
değişiklik
sonucunda
merkezi
yönetim
bütçe
açığının
GSYH’ya
oranı
2001
maliyetlerinin dışsallaştırılmasındaki hızlanma ve bu durumun yarattığı toplumsal eleştiridir. Başta 3. Köprü
yılında
%12’dengibi
2005
%1’e inerken
harcamaların
bileşimi
de değişmiştir.
2001 santraller
yılında merkezi
ve
3. Havaalanı
çokyılında
büyük ulaştırma
projeleri,
madencilik
faaliyetleri
ve hidroelektrik
olmak
yönetim
bütçe
harcamaları
içinde
faiz
harcamalarının
payı
%47’dir.
2011’den
sonra
bütçe
faiz
üzere, çevresel olumsuz etkinin çok yüksek olduğu bir dizi projede, yol açılan çevre maliyetlerininiçinde
yatırımcı
ödemelerinin
oranı
%13’e
gerilemiştir.
Faiz
ödemelerine
giden
pay
azalırken,
eğitim
harcamalarının
payı
firmalar tarafından üstlenilmek yerine topluma yansıtılması yoluna gidilmiştir. Bu durum, yol açtığı çevre
2006’da %12,5’ten
2012’de %15.7’ye
Benzeri
ve ulaştırmarağmen
harcamalarında
da
sorunları
nedeniyle ekonomik
kalkınmayükselmiştir.
sürecini uzun
vadedeartışlar
riskli sağlık
hale getirmesine
söz konusu
görülmektedir.
yatırımların karlılığını arttırmıştır. Bu tür maliyetlerin topluma yansıtılmasına karşılık, söz konusu büyük
yatırım projeleri önemli ölçüde istihdam ve ekonomik aktivite yarattığı için, Adalet ve Kalkınma Partisi
Öniş’inkitlesi
(2012)içinde
de belirttiği
bütçe
içinde artan sağlık ve eğitim harcamaları Adalet ve Kalkınma
seçmen
bir endişegibi,
kaynağı
olmamıştır.
Partisi’nin yeniden dağıtım politikaları açısından önemli olmuştur. (Pamuk, 2012) da ortalama gelirdeki
artışın olarak,
yanı sıra
sağlık ve sosyal
yardımlardaki
sayesine
Adalet
ve Kalkınma
döneminde
Sonuç
burjuvazinin
gelişmesinde
Türkiyeartışlar
tarihinin
geleneksel
yolu,
Adalet ve Partisi
Kalkınma
Partisi
yoksulluktade
bir değişmemiş,
miktar azalmaburjuvazi
olduğunuyaratılmasında,
belirtmektedir. devletin gelir ve servet dağılımına müdahalesi en
döneminde
önemli yöntem olmaya devam etmiştir.
Sağlık harcamalarının GSYH içindeki oranı hızla artmış, bu artışa özel hastane sayısında hızlı bir artış ve
sosyal vegüvenlik
şemsiyesi
altında
özel ile
hastanelerden
yararlanma
eşlik etmiştir
(Buğra ve
Adalet
Kalkınma
Partisi: yeni
burjuvazi
yeni kentleşen
orta sınıf veimkanları
yeni proleteryanın
koalisyonu
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçim başarısını izlenen ekonomik politikalar sayesinde daha önce

j12 2001 sonrasında seçmen üzerinde olumlu etkisi olan makroekonomik performans hakkında özet bilgi için Öniş (2012)’ye bakılabilir. Ayrıca AKP’nin
aldığı oylar üzerindeki etkisi için Akarca’ya bakılabilir.
j17 Yeni girişimci sınıfn Adalet ve Kalkınma Par3si döneminde ihracatçı olabilmesine ilişkin örnek vaka olarak bkz. (İzmen Ü. , Bölgesel Kalkınmada
Yerel Dinamikler: Çorum Modeli ve 2023 Senaryoları, 2012)
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ekonomik, siyasi ve kültürel merkezden dışlanmış olan kesimlerin güçlenmesiyle ortaya çıkan yeni burjuvazi
ile yeni kentleşen orta sınıflar ve yeni proleteryanın koalisyonu oluşturmaktadır.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin uyguladığı politikalar, Anadolu sermayesinin ve yeni kentleşen orta sınıflar
ve yeni proleteryanın eş anlı ve birbirlerini karşılıklı destekleyerek güçlenmesine yol açmıştır18 . Anadolu’da
yeni bir sermaye kesiminin yükselmesi yeni iş alanları açılmasına yardımcı olmuş, sosyal politika ve kentsel
rantlarla desteklenen yeni iş imkanları da bu yeni yükselen sermaye için talep yaratmıştır19 .
‑

‑

Anadolu’da ulaştırma ve kentsel dönüşüm politikaları da birbirini destekleyecek biçimde seyretmiştir.
Ulaştırma imkanlarının gelişmesi, daha önce merkezlerle bağlantısı zor olan yerleşim yerlerini hızla
kentleşmeye açmış, bu yeni açılan alanlardaki arsa fiyatları süratle artmış, bu artış hem arsa sahiplerinde bir
servet artışı etkisi yaratırken, yeni yerleşime açılan alanlardaki inşaatlar da Anadolu’da birçok şirket için
hızla zenginleşme sağlayan bir iş kolu haline gelmiştir. Bugün Anadolu’da birçok kentte en öncelikli iş
alanlarının inşaat sektörü, turizm ve AVM’ler olduğu dikkati çekmektedir.
Anadolu sermayesinin güçlenmesi, Anadolu’da ortalama gelir seviyesini de yukarı çekmiş ve bireysel gelir
dağılımının yanısıra bölgesel gelir dağılımının da iyileşmesine yol açmıştır. 2006 yılında İstanbul’da en
zengin %10’luk kesimin ortalama geliri, Türkiye genelinde en yoksul %10’luk nüfusun ortalama gelirinin 23
katı iken bu oran 2012 yılında 16,5 kata gerilemiştir. Bu fark bölgesel olarak daha da dikkat çekicidir.
2006-2012 döneminde bu fark Güneydoğu Anadolu’da 38 kattan 23 kata, Ortadoğu Anadolu’da 33 kattan 20
kata gerilemiştir.
Tablo 10 İstanbul'da en zengin %10'un ortalama gelirinin. bölgedeki en yoksul %10'un ortalama gelirine
oranı
İ
2012

2006

2012-2006 fark

TRC Güneydoğu Anadolu- South East Anatolia

23.4

37.7

-14.4

TR2 Batı Marmara-West Marmara

22.2

16.1

6.1

TRB Ortadoğu Anadolu-Central East Anatolia

20.1

32.3

-12.2

TRA Kuzeydoğu Anadolu-North East Anatolia

19.6

27.6

-8.0

TR6 Akdeniz-Mediterrannean

18.3

27.7

-9.5

TR8 Batı Karadeniz-West Black Sea

18.0

26.0

-8.1

TR7 Orta Anadolu-Central Anatolia

17.7

16.0

1.7

TR9 Doğu Karadeniz-East Black Sea

17.0

16.8

0.1

TR3 Ege-Aegean

16.8

17.0

-0.2

TÜRKİYE- TURKEY

16.5

22.9

-6.4

TR5 Batı Anadolu-West Anatolia

13.3

14.4

-1.1

TR4 Doğu Marmara-East Marmara

12.4

12.6

-0.2

TR1 İstanbul-Istanbul

10.1

11.1

-0.9

j18 (Buğra & Savaşkan, 2014) yeni sermaye grupları ile ik3dar arasındaki karşılıklı çıkar ilişkisini, dini kimliğin ilişki sermayesi olarak kullanılması
biçiminde yorumlamışJr.
j 2002 sonrasında farklı sektörlerde hızlı bir gelişme göstermiş olan girişimciler için bkz. (Buğra & Savaşkan, 2014)
19
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Kısaca, gerek emekçi kesimlerin refah düzeyindeki artış, gerekse Anadolu’da yeni sermaye gruplarının
ortaya çıkması ve güçlenmesi, Adalet ve Kalkınma Partisi için ciddi bir oy tabanı sağlamıştır. Kişisel gelir ve
refah seviyesinde ortaya çıkmış olan bu olumlu gelişmeler, halkın büyük kesiminde geleceğe ilişkin bir umut
ve beklenti yaratmıştır. Bu umut ve beklenti Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçimlerde aldığı yüksek oylar
açısından önemlidir; çünkü Hopkins ve Wallerstein’ın (1996) dünyada toplumsal hareketler incelemesinin de
ortaya koyduğu gibi geleceğe ilişkin olumlu beklenti sisteme duyulan güvenin en önemli
belirleyicilerindendir.

5. Adalet Ve Kalkınma Partisi Iktidarının 2 Alt Dönemi
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçmen tercihini incelerken, iktidar dönemini, kentleşme ve proleterleşme
süreci, büyüme performansı ve bu performansın sınıfsal dinamikler üzerindeki etkileri ve toplum içindeki
koalisyonlar açısından 2 alt dönemde incelemek yerine olacaktır.
Nüfus verilerinin toplanmasında 2000 yılından sonra Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne geçilmiş olması
ve 2007 ve 2012 yıllarında yasalarda yapılan idari bölünüş değişiklikleri, kentleşme hızının iki alt dönemde
doğru bir karşılaştırmasını yapmayı zorlaştırmaktadır. Ancak 2008 sonrasında il ve ilçe merkezlerinde ikamet
eden nüfusun artış hızının önceki döneme oranla yavaşlamış olduğu söylenebilir20 .
‑

Benzer bir gelişme proleterleşme süreci olarak tarif edilen ücretli çalışanların oranında da görülmektedir.
Toplam istihdam için ücretli çalışanların oranı 1990 yılında %39’dan 2000 yılında %49’a, 2007 yılında ise %
60’a yükseldikten sonra bu yükselişin durduğu dikkati çekmektedir. 2015 yılında söz konusu oran %67’dir.
2002-2007 döneminde sağlanan makroekonomik gelişmeler bu tarihten itibaren durmuş ve buna bağlı olarak
bölüşüm ve satın alma gücüne etki eden faktörlerde iyileşmelerin sonuna gelinmiştir. Büyüme hızının
düşmesi, yeni iş sahalarının açılmasını yavaşlatmış, istihdam piyasalarında iyileşmeyi engellemiş ve satın
alma gücünün eskisi gibi hızla arttığı dönemlerin geride kalması anlamına gelmiştir. Buna bağlı olarak 2007
sonrasında gelir dağılımına ilişkin göstergelerdeki iyileşme sürecinin de sonuna gelinmiştir. Gelir artışının
yavaşlaması ve faiz oranlarındaki düşüşün sonuna gelinmiş olması, bütçede sosyal harcamaların daha fazla
artmasına imkan verecek koşulları ortadan kaldırmıştır. .
2002-2006 döneminde %5.9 olan kişi başına gelirin artış hızı, 2008-2015 döneminde %2.2’ye gerilemiştir.
Kişi başı gelirin büyüme hızları üzerinden bir kuşak içinde (35 yıl) yaşam standartlarında meydana gelecek
değişme, ilk dönem için 8 kat çıkarken ikinci dönem için sadece 2 kat olarak hesaplanmaktadır.
Göstergeler, gelir dağılımındaki iyileşmenin de 2008’den sonra durduğuna işaret etmektedir. Bu tarihten
sonra en yoksul %20’nin gelirden aldığı pay %6, en zengin %20’nin gelirden aldığı pay ise %47 civarında
sabit kalmıştır. Bu oranlar, 2002-2007 döneminde sağlanan düzelmeye rağmen,
hiç şüphesiz gelir
dağılımının hala çok bozuk olduğuna işaret eder. Elimizdeki gelir dağılımı verileri 2013 yılında kalmaktadır.
Ekonomik büyümedeki yavaşlama dikkate alındığında, 2014 ve 2015 yıllarında gelir dağılımında bir
düzelme olasılığı çok düşüktür, hatta bir parça bozulma olduğu bile düşünülebilir.

j20 2000-2007 döneminde köylerde ikamet eden nüfusu %1.9 oranında azalırken, 2008-2012 arasında köylerin boşalması yavaşlamış ve değişme hızı %1 olmuştur.
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Tablo 11: Orta sınıfın gelişimi
Altsınıf

Orta sınıf

üst sınıf

En yoksul %20'nin

En zengin %20'nin

Toplam gelirden aldığı pay
2006

5

47

48

2007

6

47

47

2008

6

47

47

2009

6

47

48

2010

6

48

46

2011

6

47

47

2012

6

48

47

2013

6

47

47

Benzeri bir durum yoksulluk oranı verilerinden de gözlemlenebilmektedir.
Tablo 12: Yoksulluk göstergeleri
Yoksulluk oranı (%)
40%

50%

60%

70%

2006

12.5

18.4

25.0

32.1

2007

9.3

15.4

22.8

29.7

2008

9.6

16.1

23.7

30.6

2009

10.3

16.9

23.8

30.8

2010

10.0

16.6

23.5

30.4

2011

9.9

16.0

22.6

29.7

2012

9.9

16.2

22.6

30.3

2013

9.0

14.9

22.3

29.4

İki alt dönemleme aynı zamanda siyasi ve toplumsal dinamikler ile de örtüşmektedir. Ekonomide işlerin iyi
gittiği, kişi başına gelirin hızla arttığı, sosyal harcamaların yükseldiği ve kişisel gelir dağılımının iyileştiği,
kentsel dönüşüm ve ulaştırma projelerinin Anadolu’da ekonomik aktiviteyi canlandırdığı, bölgesel
farklılıkların azaldığı 2002-2007 yılları Adalet ve Kalkınma Partisi’nin toplumsal desteğinin de giderek
güçlendiği yıllardır. Bu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi sadece kendi tabanından değil, toplumun
liberaller olarak adlandırılan kesiminden de demokratik adımlarda onay ve destek aldığı bir dönem olmuştur.
Ayrıca dünya ekonomisinin de hızlı büyüdüğü bu ilk dönem, makroekonomik istikrarı sağlamış ve tarihsel
olarak rekor kıran büyüme hızlarına ulaşmış olan Türkiye’nin batılı ülkelerden yoğun sermaye akışları aldığı
bir dönem olmuştur. Batılı ülkelerle ilişkiler geçmiş dönem dinamiklerine uygun olarak devam ettirilirken
AB üyelik sürecinin gerekleri de süratle yerine getirilmekteydi. Batılı merkez ülkelerle güçlenen ilişkiler
nedeniyle bu ilk dönemde İstanbul sermayesinin de Adalet ve Kalkınma Partisi’ni en azından ekonomi
politikaları çerçevesinde kuvvetli biçimde desteklemiş olduğu görülmektedir21.
‑

2002-2007 yıllarını kapsayan ilk dönemin,
toplumun demokratikleşme yönündeki beklentilerini de
desteklemiş olduğu görülmektedir. (Wallerstein, 2012) demokratikleşmeyi üç şeye yönelik talebin eşit hak
j Bu durum dönemin TÜSİAD YK ve YİK başkanlarının konuşmalarından gözlemlenebilmektedir.
21
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olarak görülmesi olarak tanımlar. Bu üç alan makul gelir (bir iş ve sonra bir emekli maaşı), kişinin
çocuklarının eğitim alabilmesi ve yeterli tıbbi imkanlardır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ilk döneminde bu
kavramsallaştırmanın neredeyse tüm unsurlarının büyük ölçüde yerine getirilmiş olduğu görülmektedir.
İlk dönem, toplumun neredeyse tüm kesimlerine ekonomik avantaj sağlamış ve bu nedenle Adalet ve
Kalkınma Partisi politikalarına güçlü bir koalisyonun desteğini alabilmişken bu durumun 2007 sonrasında
devam ettirilememiş olduğu görülmektedir.
2008 sonrası dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi’ne demokratikleşme konusunda yapılan eleştiriler bir
tarafa, demokratikleşmeyi üç alanın (gelir, kaliteli eğitime ve sağlık hizmetlerine erişim imkanları) her biri
için asgari kabul edilebilir eşiğin düzenli olarak artması süreci olarak (Wallerstein, 2012) kabul ettiğimizde
bile ikinci döneminin ilk dönemden farklı olduğu ortaya çıkmaktadır.
2007 sonrasındaki dönemin belirleyici özelliği ekonomik performanstaki düşüştür. Bu düşüş, içeride artan
siyasi gerilim nedeniyle hükümetin dikkatinin iç siyasi gündeme odaklı olmasına bağlanabilirse de esas
neden, 2002-2007 dönemindeki parlak performansı belirleyen küresel ekonomik koşulların 2007/8 küresel
krizinden sonra tamamen değişmiş olmasıdır. Dünya ekonomisindeki yavaşlama, hem gelişmekte olan
ülkelere yönelen sermaye akımlarını yavaşlattığı ve hatta tersine döndürdüğü hem de dünya ticaretinde
yavaşlamaya neden olduğu için, Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Bu değişim, emekçi sınıfları
olduğu kadar Anadolu sermayesini de olumsuz etkilemiştir.
Dünya ticaretindeki yavaşlama nedeniyle 2012’den bu yana ihracat duraklamıştır. Bu durum geleneksel
sanayi merkezlerini olduğu kadar, Anadolu’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin siyasi desteğinin yüksek
olduğu ihracatçı kentleri de zor durumda bırakmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin siyasi desteği
açısından daha da dikkat çekici olan, Anadolu sermayesinin yöneldiği Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika
pazarlarının sadece dünyada bozulan ekonomik performans değil, Türkiye’nin dış politika tercihleri
nedeniyle de sıkıntı içinde olmasıdır. Bu pazarlarla iş yapan Gaziantep, Kayseri, Konya gibi yeni merkezler
bu gelişmelerden çok olumsuz etkilenmiştir.
Türkiye’nin küresel sermaye akımlarından eskisi gibi rahat yararlanamıyor olması, içeride krediye dayalı
büyüme açısından sıkıntı yaratmıştır. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişen ülkelerin tamamını
etkileyen küresel finansal dalgalanmalar, faiz oranları ve TL’nin değeri üzerinde baskı oluşturmaktadır.
Böylece yurtdışından düşük faiz oranlarıyla yapılmış olan borçlanmalarda sıkıntılar başlamıştır. Dış
borçlanmadaki düşüş şirketlerin yatırımlarını kısmasına yol açmış ve yeni istihdam yaratma imkanları
azalmıştır. 2002-2006 döneminde özel sektör makine yatırımlarının artış hızı %26 olmuşken, 2008-2015
döneminde hızla düşerek %2’ye gerilemiştir. 2008 sonrasında işsizlik oranı ortalama %10 olmuştur.
Borçlanmaların birçok Anadolu kentinde inşaat ve gayrımenkul yatırımlarında kullanılmış olması, kredi
imkanlarının daralmasının bu sektörleri de etkilemesini gündeme getirmiştir. Bu durum Adalet ve Kalkınma
Partisi döneminde yaşam standartlarında yükselmeye yol açan modelin tıkanmakta olduğuna işaret
etmektedir.
Adalet ve Kalkınma Partisinin oy tabanı açısından ekonomik koşullarda ortaya çıkan bu zafiyetin, sosyal ve
siyasi alanda bir değişiklik ile dengelenmemesi durumunda, partinin oylarını olumsuz etkilemesi beklenir.
Nitekim Adalet ve Kalkınma Partisinin oylarının Haziran 2015 seçimlerinde %20 azalmış olması, sosyal ve
siyasi alanda bir değişikliğin olmadığı bu dönemde, ekonomik gelişmelerin oy davranışları üzerindeki etkisi
olarak yorumlanabilir. Ancak kısa bir süre sonra yapılan 1 Kasım seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi
oylarının yeniden %50’ye yükselmiş olması, son 5 ayda ekonomik durum ve gelir dağılımı göstergelerinde
bir değişiklik olmadığına göre, oy verme davranışı üzerinde ekonomi dışında kalan sosyal, siyasi ve ideolojik
faktörlerin etkisine işaret etmektedir. Kısa sürede yapılan bu iki seçim, Adalet ve Kalkınma Partisinin aldığı
oyların sadece ekonomik çıkarlarla açıklanamayacağını, kültürel ve ideolojik faktörlerin de dikkate alındığı
daha geniş bir perspektifin daha açıklayıcı olacağını göstermektedir. Oylardaki bu dalgalanma, ekonomik
durumdaki gelişmelerin beklentileri karşılayamadığı, ancak Adalet ve Kalkınma Partisi oy tabanını oluşturan
Anadolu sermayesi ve yeni kentli emekçi sınıfların ekonomik çıkarlarına en uygun siyasi partinin hala Adalet
ve Kalkınma Partisi olduğu biçiminde yorumlanabilir.
Çevrede yer alan kesimler açısından bakıldığında, kendi ekonomik durumlarındaki iyileşmenin durması ve
çocuklarının daha iyi bir hayat yaşayabilecekleri umudunun da sönmesi, bu kesimlerin Adalet ve Kalkınma
Partisi’ne olan teveccühlerini nasıl etkileyeceği yanıtı kolay verilemeyecek olsa da, en azından soru olarak
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sorulması gereken bir sorudur.
Nitekim 2011 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçim bildirgesinde ekonomik vaatler ağırlık
taşımış ve gelecek için umut yaratan iddialı ulaştırma, iletişim, enerji ve savunma projelerine ve 2023
hedeflerine yer verilmiştir. 2015 Kasım seçimlerinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi’nin CHP’nin vaadini
sahiplenerek asgari ücreti arttırmış olması ve ardından bir dizi popülist politika adımı atması, ekonomik
refah etkisinin parti kurmaylarınca da önemsendiğinin bir işareti olarak görülebilir.

Sonuç:
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2002’den bu yana girdiği seçimlerde başarılı olması, ekonomik faktörlerin
olduğu kadar, sosyal ve kültürel faktörlerin de bir sonucudur. Bu çerçevede, 1990 sonrasında hızlanan
toplumsal dönüşümün 2000’li yılların ilk yarısında kentleşme ve proleterleşmede bir sıçramaya yol açması,
tarihsel olarak çevrede yer alan eski ve yeni kent yoksullarını ve Anadolu sermayesinin ekonomik çıkarları
ve kültürel değerleri ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin programının örtüşmesini sağlamıştır. Bu açıdan
bakıldığında, Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye’nin küresel kapitalist sisteme entegrasyonunun
güçlenmesinin tetiklediği kentleşme ve proleterleşme süreci olarak nitelenebilecek olan bir geçiş döneminin
siyasi öznesi olmuştur. Kentleşme ve proleterleşme sürecinin tamamlanıp geçiş döneminin sonra ermesinin,
ekonomik ve siyasi dinamikleri değiştirmesi mümkündür.
Adalet ve Kalkınma Partisi, aynı zamanda, çalışan sınıflarla sermaye sınıfının bir bölümünün, kültürel
değerler etrafında bir araya geldiği bir koalisyonun temsilcisidir. Tarihsel örnekler bu tarz koalisyonların
ömürlerinin sınırlı olduğunu gösterir. Belli bir amaç doğrultusunda kaynaklar seferber edilirken oluşturulan
koalisyonun genişliğinin, amaca ulaşmayı kolaylaştırdığı bilinmektedir22 . Ancak Fransız Devrimi’nden beri
tarihte çok sık rastlanılan bir olgu da koalisyonların çoğu kez nihai amaca ulaşmadan dağılmalarıdır.
Koalisyonların çözülmesinde, hareketin kadrolarının liderlik gücü ve gelecek beklentileri önemlidir
‑

(Wallerstein, 2012), 1945-1970 arasında iktidar olan toplumsal hareketlerin iktidarda kalabilmek için halkı,
daha iyi durumda olan ülkelerin maddi nimetlerinden yararlanma hedefi ve geleceğe duyulan inanç ile
harekete geçirmiş olduğunu vurgular. Bu ülkelerde, halkın kendileri değilse bile, çocukları, en kötü ihtimalle
torunlarının bugünkünden daha iyi bir hayat yaşamaları vaadi, hareketleri iktidarda tutan temel faktör
olmuştur. Bu gelecek inancından şüpheye düşülmesi ise hareketlerin sonunu getirmiştir. Şüphenin iki
kaynağı vardır: bunlardan birisi iktidardaki hareketin yönetici kadrolarının işlediği günahlardır. “… katharsis
anının parıltısı sönmeye yüz tutunca, yozlaşma, kendini beğenmişlik ve dediğim dedikçilik neredeyse
kaçınılmaz olmuştur. Yeni rejimin kadroları zamanla gittikçe Ancien Regime23 kadrolarına benzemeye, hatta
çoğunlukla daha da kötü bir hal almaya başlamışlardır.” (Wallerstein, 2012, s. 36). Wallerstein, bu durumda
halkın harekete geçmesi için olan sürenin belirsizliğine dikkat çekerek bunun 5 yılda ya da 25 yılda
olabileceğini, ama önünde sonunda her yerde olduğunu belirtir. Halkın, harekete inancının kaybolmasında
etkili olan ikinci neden ise daha iyi bir yaşam beklentisinin karşılanamamasıdır.
‑

1945-1970 arasında iktidar olan hareketlerin iktidarı nasıl kaybettiklerine ilişkin Wallerstein’ın yukarıda
özetlenen yaklaşımını 2000’li yıllar Türkiye’si için uyarlamak mümkündür. 2008 küresel krizi sonrasında
dünyanın içine girmiş bulunduğu uzun süreli düşük büyüme dönemi, tüm ülkeleri olduğu gibi Türkiye’yi de
etkilemektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tüm toplumda hayat standartı beklentilerini yükselttiği
2002-2006 döneminde kişi başına gelirin ortalama artış hızının %6 olması bir jenerasyon (35 yıl) içinde
yaşam koşullarında neredeyse 8 kata varan bir iyileşme anlamına gelirken, 2012-2015 döneminde kişi başına
gelirin %2 olan ortalama artış hızı, bir jenerasyonda yaşam standartlarında ancak 2 kat bir artış
beklenebileceğini ortaya koymaktadır. Hayat standartı beklentisindeki düşüş ve gündeme getirilmiş olan
yolsuzluk iddiaları, yukarıda bahsedilen Wallerstein’ın hareketlerin ömrü ile ilgili ileri sürdüğü iki koşulu ile
paralellik taşımaktadır. Bu paralelliğe rağmen Wallerstein’ın incelediği 1945-1970 arasında Avrupa’daki
iktidarlar ile 2000’li yıllarda Türkiye’deki iktidar arasında çok sayıda farklılık da vardır. Bu durumda,
Wallerstein’ın halkın Avrupa’daki iktidarlardan desteğini çekmesi için geçen sürenin belirsizliği konusunda
yapmış olduğu vurgu Türkiye için daha da güçlü hale gelmektedir.
j Toplumsal hareketlerde koalisyonların önemi için bkz. (Tilly, 2004) ve (TARROW, 2011)
22
j Ancien Regime: eski yöne3m
23
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Özet
Yer altı ekonomisi, gölge ekonomi, karapara ekonomisi gibi adlarla anılan, “kayıtdışı
ekonomi” makro ekonomiyi uzun vadede tahrip eden ulusal ve küresel bir sorundur.
Ülkemizde “kayıtdışılığın GSYH’ye oranı”, farklı deneysel bulgulara göre, 1990-2010 yılları
arasında genellikle %10-50 arasında değişmektedir. Piyasaları canlandırmak ve istihdamı
genişletmek gibi olumlu etkileri olsa da, sigortasız istihdam ve vergi kaçakları yaratmasından
dolayı hükümetler ve toplum nezdinde pek hoş görülmeyen kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin
kayıt içine çekilmesi yönünde çeşitli politikalar uygulanmaktadır. Bu incelemede, kayıtdışı
ekonominin haksız rekabete ve dolayısıyla eşitlik ve adalet hedeflerinde ciddi sapmalara yol
açtığı gerçeğinden hareketle, denetim ve teşvik (DETE) ağırlıklı ve e-maliye bilgi sisteminin
(MALBİS) kullanılmasıyla, “DETE-MALBİS” adı verilen bir ‘taslak’ model geliştirilmiştir.
Bu modelin temel özelliği, kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına alma ve kayıtdışılığı önleme
sürecinde vergi mükellefleri ve maliye bürokrasisi açısından maliyeti düşük fakat etkinliği
yüksek olmasıdır. Bu modele göre, ekonomik birimlerin e-havuz bilgileri oluşturulacak, daha
önceden belirlenmiş standart oranlar ışığında bu bilgiler karşılaştırılarak puanlamaları
yapılacak ve puanlamaya göre denetim ve teşvik sistemi yürütülecektir.
Anahtar Sözcükler: Kayıtdışı Ekonomi, E-Maliye, Denetim ve Teşvik Sistemi.
JEL Sınıflandırma Kodu: E26, G33, H21
Preventing of Unrecorded Economy with “AI-EFDS” Method:
Application of a more Efficient Audit and Incentive System According to the Data of EPool
Abstract
Unrecorded economy, which has been known as underground economy, shadow economy,
dirty money economy, is an international and global problem which destroys macro economy
in long run. The ratio of unrecorded economy to GDP in our country is in a percent of %10-50
according to the different experimental findings carried out during 1990 – 2010. Even it has
advantages like reviving markets and employment, a variety of policies have been applied to
turn unrecorded economy which is not welcomed among people and governments because of
its creation of uninsured employment and tax evasions into legal economy. In this research, a
‘first draft’ model called ‘’AI-EFDS’’ has been improved: driven by the reality that
unrecorded economy causes unjust rivalry which causes serious deviations both in equality
and in justice with the weighted utilization of audit and incentive (AI) and e-finance data
systems (EFDS). This model is cost-efficient in terms of rate payer and finance bureaucracy;

KAYITDIŞILIĞI “DETE-MALBİS” MODELİ İLE ÖNLEMEK: E-HAVUZ BİLGİLERİNE GÖRE ETKİN BİR DENETİM VE TEŞVİK SİSTEMİNİN UYGULANMASI
Barış Aytekin, İrfan Kalaycı

however; it has a strong impact on the process of recording unrecorded economy and
preclusion of informality and this is the main feature of this model. According to this model,
an e-pool of information of the economic units will be formed, and then this information will
be compared and scored in the light of the standard ratio determined in advance and with this
score audit and incentive system will be carried out.
Key Words: Unrecorded Economy, E-Finance, Audit and incentive System.
JEL Classification Codes: E26, G33, H21
Giriş
“Kayıt dışı ekonomi, ekonomik ve sosyal politikaya karşı bir meydan okumadır.”
Dominik H.Enste
Küresel ve ‘reel’ bir sorun olan “kayıtdışı ekonomi”, Türkiye’de, 2023 vizyonu ve Avrupa
Birliği tam üyelik hedefi ile birlikte düşünüldüğünde dikkat çekici bir düzeydedir.
Ekonometrik, parasalcı, anket, vb. yöntemlerle (son on yılda) yapılan tahminlere göre,
ülkemizde “kayıtdışılığın GSMH’ye oranı”, en az ve en yüksek oranlar hariç, ortalama %1048 arasında değişmektedir.1 2000 yılında bu oran %32.1 ve bu oranın parasal karşılığı ise
yaklaşık 650 milyar $ (kişi başına 995 $) olarak tahmin edilmiştir.2 Sosyo-ekonomik açıdan
bu sorunun nedenleri ve olumsuz sonuçları, her zaman politika yapıcılarının ve maliye
bürokrasisinin gündemini meşgul etmiştir. Kayıtdışı faaliyetlerin ülkeye ve topluma zarar
veren yönlerini azaltacak önlemlerin politik ve etik olduğu oranda ‘etkin’ olması
beklenmektedir.
Problem
Kayıtdışı ekonomik faaliyetler genellikle “sigortasız istihdam” ve “vergi kaçakçılığı”
şeklinde olup Türkiye’de inşaat başta olmak üzere “3T” sektörü (tarım, tekstil, turizm) bu
konuda bir laboratuar niteliğindedir. En popüler “deneylerden biri şudur: Aktif işgücünün bir
bölümünü asgari ücretle çalıştırmak! İş dünyası, toplam maliyetlerini enazlamak ve/ya kârını
ençoklamak için asgari ücretle işgücünü çalıştırırken, düşük ücrete düşük vergi+prim
ödeneceğinden, aslında vergi kaçırmış olmaktadır. En yaygın deney ise, faturasız-fişsiz
alışveriş yapmaktır.
Türkiye’de kayıtdışı ekonominin boyutlarını ortaya koymak amacıyla Maliye Bakanlığı’nın
(MB) Hesap Uzmanları Kurulu (HUK), 2002-2009 dönemini (iller/bölgeler, sektörler, vb.)
kapsayan bir rapor yayımladı. O raporda geçen, konumuzla ilgili yapılan bazı çarpıcı
saptamalar şöyledir (Dünya Gazetesi, 2011):
Türkiye'de ekonominin %28'i kayıtdışıdır. 2002-2009 döneminde kayıtdışılık sadece
katma değer vergisinde 104 milyar liralık ekonomik kayba neden oldu.
1
Scheider (2012) ve Badulescu-Caus’un (2011) saptamalarına göre, Batılı ülkelerde bu oran yarı yarıya daha
düşük hesaplanırken; ortalama olarak, geçiş ekonomilerinde %25, Asya’da %30, Afrika’da %43, gelişmiş
OECD’de ise %15 civarındadır.

Schneider ve Klinglmair (2004), toplam ve kişi başına kayıtdışılığı Türkiye’nin yanı sıra tüm dünya için
derlemişlerdir. Onlar, kişi başına düşen GSYH gibi kişi başına düşen kayıtdışılık miktarı da yüksek olan Batılı
ülkelerin bu alanda hiç de masum olmadıklarını ima etmektedirler.
2
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2002 yılında %38 olan kayıtdışılık oranı, 2005 sonuna kadar %30'ların üzerinde
seyretti; 2007 ve 2008 yıllarında %25 oldu.
Ekonomik kriz dönemlerinde, kayıtdışılık artarken, işletmelerin büyümesiyle birlikte
kayıt dışılık azalmaktadır.
Buna göre, denetim ve incelemelerin yapısının değiştirilmelidir.
Ayrıca, TÜSİAD’ın (2011:9) bir raporunda dile getirildiği gibi, işletmelerin büyüme ve
verimlilik düzeyini arttırmak için verilen kamu teşvikleri, kayıtdışı istihdam yapan işletmelere
gidince israf edilmiş olmaktadır. Zira çalışanların %65’i kayıtdışı küçük işletmelerde faaldir.
Kapsam
“Kayıtdışı ekonomi”; devlet otoritesinin bilgisi, kaydı, müdahalesi ve vergilendirmesi dışında
gerçekleşen ekonomik faaliyetler olarak tanımlanabilir. Değişik bakış açılarına göre farklı
şekillerde adlandırılır: Nakit para ekonomisi, gayri resmi ekonomi, yer altı ekonomisi, illegalyasadışı ekonomi, mafya ekonomisi, kara-gri piyasa, karaborsa, alacakaranlık ekonomi, ikili
ekonomi, elaltı ekonomisi, sanal ekonomi, yerel ekonomi, gölge ekonomi, paralel ekonomi,
görünmez-gizli ekonomi, enformal ekonomi, ikincil ekonomi, vs.3 Hatta Rusya gibi bazı
ülkelerde kayıtdışı ekonomiye “hatalı sollama” denilmektedir.
Kayıtdışı ekonomiyi “olgu” (fenomen) haline getiren; vergiye karşı direnç, vergi bilincinin
yetersizliği, göç, rüşvet ve yolsuzluk gibi “toplumsal nedenler”; istikrarsızlık, işsizlik,
enflasyon gibi “ekonomik nedenler”; ağır vergi ve sosyal güvenlik yükü, vergi yükünün
tabana yayılmaması, vergi cezalarının ve vergi denetiminin yetersizliği gibi “kurumsal
nedenler”; seçim ekonomisi handikapları, bütçe yasasındaki boşluklar, kamu otoritesinin
yeterince güven vermeyişi ve demokrasi krizi gibi “siyasal nedenler”dir.4 Doğal olarak,
bunlara “ahlaki nedenler” de eklenebilir. Torgler ve Scheneider (2007), “yüksek dereceli
vergi ahlakı”nı vergi ödemenin hakiki motivasyonu olarak tanımlayarak, tıpkı yüksek düzeyli
kurumsal kalite gibi –ceteris paribus- bir ülkede gölge ekonomisinin çapını daralttığını bir
hipotez olarak ileri sürmektedirler.
Kayıtdışı ekonominin iki önemli şekli, “vergi kaçakçılığı” ile “vergiden kaçınma”dır.
Pâslaru’nun (2006) vurguladığı gibi bunlar, büyük ölçüde, mali yönetim zafiyeti, mali
cezaların caydırı olmayışı, vergi tür ve dozunun yüksek oluşu ve vergi mükelleflerinin vergi
karşıtı psikolojisinden kaynaklanmaktadır. Frey’in (2000) de hatırlattığı gibi, her kayıtdışı
faaliyet yasadışı değildir; ev işleri gibi yasal ve vergisiz bazı kayıtdışı faaliyetler de vardır.
Kayıt dışı ekonomik faaliyetler ne tümüyle zararlı ve ne de tümüyle faydalıdır. O bakımdan
bu faaliyetlerin olumlu (+) ve olumsuz (-) etkileri, bir madalyonun iki yüzü gibidir (Tablo 1).

Bu kavramlar, bazı benzerlik ve farklılıklar gösterirler. Ortak özellik olarak, bunlarda işlemler genellikle
parasal ya da takas şeklinde olup istatistiksel olarak incelenebilir nitelikte ve kayıtdışıdır. “İnformal ekonomi”
tarımsal üretim için ve “karapara ekonomisi” uyuşturucu ticareti için geçerli iken, “gri ekonomi” ise yasal
ekonomik girişimlerin yasadışı faaliyeti olarak gerçekleştirilmesi anlamında kullanılmaktadır (Jie, vd. 2011). Öte
yandan, “yer altı ekonomisi + yasadışı ekonomi”ye “gözlemdışı ekonomi” adı verilmektedir. Mafyası ile ünlü
İtalya’da, 2005-8 ortalaması olarak, GSYH’ye oranla yeraltı ekonomisinin %16.5 + yasadışı ekonominin %10.9
(= toplam gözlemdışı ekonominin %27.4) olduğu hesaplanmıştır (Ardizzi ve Petraglia, 2012).

3

Kayıtdışı ekonomiyi “gölge ekonomi” (GE) şeklinde tanımlamayı tercih eden Thießen (2010), GE’nin
nedenlerini ve etkilerini “anayasa”, “vergi ve sosyal güvenlik yükü”, “yönetsel sorumluluk”, “yönetim ve adalet
sisteminin kalitesi”, “ekonomik kurumlar”, “değerler/ahlak”, küreselleşme, yerelleşme ve toplumsal cinsiyet
eşitliği, vb. kapsayan “diğer faktörler” olmak üzere yedi ayrı grupta kuramsal olarak incelemektedir.
4
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Tablo 1’deki “+” ve “-”ler toplandığında, “kayıtdışı ekonomi”nin, Park’ın (2005) deyimiyle,
gerçekte bir “kötü denge” ve dolayısıyla mücadele edilmesi gereken bir alan olduğu
anlaşılabilir: Zira bireyler vergi ve sosyal güvenlik yükünden kaçar → vergi ve sosyal
güvenlik temellerinde erozyon başlar → bütçe açığı artar → yer altı ekonomisi büyür → ortak
sözleşmenin ekonomik ve sosyal temeli aşamalı bir şekilde zayıflar.
Tablo 1: Kayıtdışı Ekonominin Olumlu ve Olumsuz Etkileri
Olumlu etkiler (+)
Olumsuz etkiler (-)
+ Kayıtiçi durumda vergi olarak devlete
- Kayıtdışı faaliyetlerin vergi dışı olarak da
aktarılacak olan fonların, kayıtdışılık
sürdürüldüğünden dolayı aynı alanda faaliyet
durumunda işletmelerde yatırım olarak
gösteren kayıtdışı ve kayıtiçi faaliyetler
kullanılması. Böylece, işletmelerin öz
arasında net getiri farkının oluşması ve bu
sermayelerinin yükselmesi, istihdam alanını
farkı törpülemeye yönelik piyasa
genişletmesi ve “pozitif dışsallık etkisi” ile
mekanizması ile yapılacak ayarlamayla kayıt
işsizliği düşürüp ekonomiyi canlandırması.
içi faaliyetlerin de zamanla kayıtdışına
kayması ve kayıtiçi alanda sürdürülen
+ Kayıtdışı ekonominin enformel sektörde ek faaliyetlerde verimlilik düşüşü oluşması.
istihdam yaratmasıyla, çarpan katsayısına
bağlı olarak hem gelir dağılımını ve hem de
- Kayıtdışı alanda çalışan işletmelerin ölçek
bireysel düzeyde refahı arttırması.
itibariyle genellikle küçük oldukları gibi,
kayıtdışı alanda kalabilmek için de küçük
+ Durgunluk gibi kriz dönemlerinde
kalmaya devam etme eğilimini göstermeleri,
konjonktür dalgalarını hafifletmesi. Kaçak
onların optimal boyuta ulaşmalarını
gelirin kullanılabilir kişisel geliri
engellemesi ve sonuçta ekonomide hem
arttırmasıyla, marjinal tüketim eğilimin ve
verimlilik kaybına neden olması hem de
buna bağlı olarak devletin toplam dolaysız ve ekonominin kayıt altına alınmasını
dolaylı vergi gelirini arttırması.
güçleştirir.
+ Kayıtdışı alanındaki faaliyetlerin kayıtiçi
faaliyetler dışlanmadan sürdürebilmesiyle,
kayıtiçi faaliyetlerin kamu kesimine aktardığı
fiskal ve vergi-benzeri (parafiskal) gelirlerde
fazla bir azalma olmadan, ekonomide ek
istihdam ve gelir yaratması.

- Kayıtdışılığın, geniş bir tayfın içinde, önce
istatistiksel verileri saptırması ve GSMH'den
başlayarak, bir dizi verinin eksik/yanlış
hesaplatması. (Örneğin ülkedeki kamu
kesiminin hacminin ve vergi yükünün gerçek
boyutlarından yüksek çıkması, dış ticaret ve
döviz hareketlerinin tam olarak izlenememesi
ve bunların sonucunda doğru para ve maliye
politikalarının geliştirilememesi.)

+/- Vergi kaçağının yaygın olduğu durumlarda ekonomide nakit gereksiniminin artacağı varsayımı altında,

işlem güdüsü ile para talebinin ve faizlerin artması; bunun, bir yandan yatırımları pahalılaştırarak GSMH’yi
geriletmesi (-); diğer yandan yabancı nakit sermaye girişini özendirmesi (+).
Kaynak: Önder, 2001.

Amaç ve Yöntem
Kayıtdışı ekonominin haksız rekabeti yarattığı ve kayıtiçi ekonominin de rakibi olduğu
bilinmektedir. Kayıtdışı faaliyette bulunan ekonomik birimler yasal yükümlülüklerinden
kaçarak kayıtlı çalışan ekonomik birimleri de kayıtdışılığa iterler. Bu nedenle, eğer
kayıtdışılık önlenecekse, öncelikle kayıtdışı çalışanlar ile kayıtiçi çalışanların aynı rekabet
koşullarına tabi tutulmamaları gerekir.
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O halde, bu ayrımı yapabilecek etkin bir denetim sistemi geliştirilmelidir. Bu konuda özellikle
maliyet üstünlüğü sağlayan bilgi yoğun teknolojiler kullanılmalıdır. Türkiye’de kamu
kurumların ve özellikle bankaların veri tabanlarının bir havuzda birleştirilmesi ve böylece
ekonomik faaliyetlerin daha aktif bir şekilde izlenmesi, çözümü kolaylaştıracaktır.
Etkin denetimin olası bazı aksaklıklarını gidermek ve bazı güçlü yanlarını da sürekli kılmak
için birleşik (entegre) bir teşvik sistemine ihtiyaç olacaktır. Bunun için işletme göstergelerinin
daha önce belirlenen standart göstergelerle karşılaştırılıp işletmelerin puanlanması ve
puanlamaya göre çeşitli teşviklerin ya da faiz gibi maliyet unsurlarının belirlenmesi
gerekmektedir.
Bu makalenin amacı, haksız rekabetle etkileşim halinde olan kayıtdışı ekonomiyle etkin
mücadele için bir seçenek yöntem geliştirmektir. 2. Bölümde –ham haliyle- ayrıntılı olarak
açıklanan ve “DETE-MALBİS” adını verdiğimiz “maliye e-bilgi sistemi”ne (MALBİS) dayalı
bir “denetim-teşvik” (DETE) mekanizması kurulursa, kayıtdışı ekonominin alanı daraltılırken
kayıtiçi ekonominin alanı da genişletilecek ve böylece devletin gelir kayıpları azalacağından
topluma yönelik kamusal-refah harcamaları artabilecektir. Önemle hatırlatmak gerekir ki; bu
yöntem, buradaki haliyle sadece bir taslak düzeyinde olup, olası hata ve eksiklikleri
nedeniyle, süreç içerisinde geliştirilmeye muhtaçtır.
Mevcut Durum
Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler hemen hemen her alanda giderek daha
fazla “e-uygulamalar”a başvurmayı zorunlu kılmaktadır. Vergilemede, özellikle ebeyanname, e-ödeme vb. bilişim uygulamaları yaygındır. Bu uygulamalara rağmen vergi
denetiminde bilişim sistemlerine dayalı ve/veya bütüncül bir yaklaşım gösteren bir uygulama,
gelişmiş ülkeler de dahil uluslararası düzeyde henüz yeterli ve istenilen düzeyde değildir.
Türkiye’de vergi uygulamalarında bilişim sistemleri kullanımında; e-fatura kayıt sistemi
(EFKS), elektronik defter uygulaması, elektronik beyanname uygulaması, elektronik haciz
projesi (e-Haciz), denetim bilgi sistemi (VEDOS), Veri Ambarı Projesi (VERİA) gibi denetim
standartlarını yükselten uygulamalar mevcuttur (Çetin, 2010:7). Bu uygulamalar; Maliye
Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen ve temel amacı bilgi teknolojilerinin sağladığı
olanaklardan yararlanarak vergi dairelerinin tüm işlemlerini elektronik ortamda
gerçekleştirmek, aynı zamanda vergi daireleri arasında network yapısının kurulmasıyla
erişimi kolaylaştırmak olan Vergi Daireleri Otomasyon Projesi’nin
(VEDOP) alt
sistemleridir. VEDOP kapsamında ayrıca; Merkezi Risk Analizi ve Katmanlaştırma Modeli
(MERAK) ile Gelir İdaresinin etkinliğinin ve mükelleflerin vergiye uyumunun artırılması,
incelenecek mükelleflerin nesnel risk çözümlemelerine dayalı seçilmesi ve mükelleflerin
bölgeler ve/ya sektörler itibariyle kapsamlara ayrılması ve bu sayede mükellefleri belirlenen
veriler çerçevesinde büyüklüklerine göre katmanlaştırıp bu katmanlara göre risk
çözümlemesine tabi tutulması amaçlanmaktadır (Ceylan ve Tunalı, 2011:132).
VEDOP uygulamalarından farklı olarak ve AB’ye uyum çerçevesinde HUK tarafından temel
amacı mükelleflerle ilgili verilere hızlı ve güvenilir şekilde ulaşması ve bunların veri
tabanında tutularak denetimde kullanılabilir hale getirilmesi için AB ile eğitimde eşleştirmeyi
gerektiren Twinning Projesi kapsamında “bilgisayar destekli denetim” uygulaması
geliştirilmiştir (Ceylan ve Tunalı, 2011:130). Vergi kayıp ve kaçaklarını önleme amacıyla
bilişim teknolojilerine dayalı denetim sistemlerinin kurulmasını öngören bu proje ile
amaçlananlar hakkında şunlar belirtilmektedir (a.k., 130-131):
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a) Mükellefler hakkında, bulundukları bölge, yaptıkları iş, iş hacmi vb, gruplar da
dikkate alınarak ayrıntılı bir veri tabanı oluşturulması,
b) Denetimde, bilgisayarlı uygulamaların yaygın kullanımı,
c) Vergi kurallarını ihlal eden mükelleflerin sistematik ve etkin bir biçimde
tanımlanması (risk profillerinin oluşturulması),
d) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kullanımı için uygun risk değerleme modellerinin
geliştirilmesi ve kurulması,
e) Vergi uyumunun denetimini kolaylaştırmak için bilgisayarlı denetim sistemlerinin
geliştirilmesi ve uygulanması (Risk çözümleme / seçim, risk profili ve genel denetim desteği),
f) Vergi tahsilatının büyük bölümünün sağlandığı büyük ölçekli vergi mükelleflerini
denetlemek ve takip etmek için, HUK’a özel risk değerlendirme modelinin sunulması,
g) HUK’un özel risk çözümleme modellerine temel olacak bilişim sisteminde
kullanılacak bilgilere, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın veri ambarından erişimin sağlanması,
h) Risk çözümleme yöntemlerine ilişkin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim
programlarının geliştirilmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı ve HUK’un ihtiyaçlarını karşılayacak
bu sistemin kullanılması.
Vergi denetiminde bilişim sistemlerini uygulayarak kayıt dışılığı önlemeye yönelik
bütün bu uygulamalar olumlu olmakla birlikte aşağıda sunulan DETE-MALBİS sisteminin
ortaya koyduğu kapsayıcılığı ve çok yönlülüğü içermemektedir.
Kayıtdışılığın Bir Nedeni ve Sonucu Olarak Haksız Rekabet
Türkiye’de işletmelere ve çalışanlara göre kayıtdışılığın en yüksek görüldüğü sektörün
belirlenmesine yönelik olarak yapılan ankette hizmet sektörü ağırlıklı olarak öne çıkmaktadır
(Tablo 2).

Sektörler

Doktor -Avukat

Hizmet

Emlak

Kuyumcu
Sarraflık

İnşaat

Mobilya
Dekorasyon

Konfeksiyon
Hazır Giyim

Gıda imalatı

Tekstil İmalatı

Nakliye

Diğer

Tablo 2: Türkiye’de Firmalara/Çalışanlara Göre Kayıtdışılığın Yüksek Görüldüğü Sektörler

Firmalara Göre

26

29

4

10

13

3

6

1

5

1

2

Çalışanlara Göre

25

25

10

8

16

0

3

0

7

0

6

Kaynak: Aktan ve Savaşan, 2010.

Tablo 2, toplumsal algının kayıtdışılığa bakış açısını özetlemektedir. Kayıtdışılık gibi
verilerin sağlıklı toplanamayacağı da unutulmamalıdır. Şema 1’de ise, üreticiler bakımından
kayıtdışı ekonomi ile verimsizlik arasındaki kısır döngü gösterilmektedir.
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Şema 1. Verimsizlik-Kayıtdışılık Sarmalı
Ç
NU

SO

AM

Verimsiz
firma

AÇ

Sınırlı kaynak
erişimi

Rekabet
avantajı/
Faaliyeti
sürdürmek

“AKREP”
ETKİSİ

SO
N

UÇ

Kayıt dışına
çıkış

Haksız
rekabet

Karlılık
azalışı

SO

NU

Verimli
firma

Ç

Küçülme
Sektörden
çıkış

“BULAŞICI”
ETKİSİ

Kaynak: Ercan, 2010.

Şema 1’e göre, “Akrep etkisi” olarak ifade edilebilecek işletmeler / mükellefler arasındaki
verimsizlik farkının tetiklemesi ile başlayan nedenler zinciri etkinliği az olan mükelleflerin
kayıtdışı alana geçmesini teşvik ederken, verimli işletmelerin de benzer yolu izlemesi ile
ekonominin geneline yayılan bir “bulaşıcı etki”nin oluşmasına yol açmaktadır.
Kayıtdışılığı engellemek için özel kayıtdışılık alanları ile daha belirgin bir şekilde
ilgilenilmesi gerekmektedir. Örneğin, kuyumcular-avukatlar-doktorlar gibi yüksek gelir
gruplarında kayıtdışılık yüksek olduğunda bu sektörleri yeterince hedeflemeyen mücadele
planları yeterli destek görmeyebilir (Savaşan, 2011).
Gelir unsurlarının kavranabilmesi için gelirin karinesi olan servet ve harcamaların
izlenebilmesi sağlanmalıdır. Bugün itibariyle vergileme sistemimizin temeli beyan esasına
dayanmaktadır. Bu sistem doğru bir tercih olabilir. Ancak özellikle vergi bilinci yeterince
oluşmamış ülkelerde bu sistemin ek uygulamalarla desteklenmesi kaçınılmazdır. Yaşam
standardı ve tarzına bağlı ödenen vergi ve primler karşılaştırıldığında mükelleflerimizin
önemli bir kısmında bu iki konuda doğru orantılı bir ilişki olmadığı açıkça görülecektir. Bu
kapsamda zaman zaman gündeme gelen ancak değişik gerekçelerle yasallaşma olanağı
bulamayan harcama ve tasarruflardan hareketle vergi tarhiyatı5 yapılabilmesini sağlayan
düzenlemeler bir türlü uygulanamamıştır (Acar, 2011).
Kayıtdışılığı Azaltmada Etkin Bir Yöntem: “DETE-MALBİS” Modeli
Türkiye’de kayıtdışı ekonomi ile mücadelede denetim yetersizliği birçok uzman kişi
tarafından vurgulanmaktadır. Özellikle vergi denetim elemanlarının azlığı ve bu konuda
verilerin birlikte çözümlenmesine olanak sağlayan bilgi-işlem teknolojilerinin iyi/doğru
kullanılamaması kayıtdışılıkla mücadelede başarı sağlanmasını engelleyen unsurlardır. Bu
nedenlerle maliyeti daha düşük ve-fakat etkinliği daha fazla olan bir denetim yapısının
kurulmasına ivedilikle ihtiyaç vardır.

Tarhiyat, vergi alacağının yasada öngörülen ya da defterlerde belirtilen matrah (oluşan net vergilendirilecek
miktar) üzerinden belirtilen oranlara göre hesaplanması işlemine denir.

5
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Diğer yandan günümüzde yaşanan küreselleşme olgusu; kurumsallaşmayı, özdenetimi,
şeffaflık gibi olguları da beraberinde getirmektedir. Pek çok alanda olduğu gibi ticari yaşamda
da küresel ölçekte (Base II, Sarbanes-Oxley Yasası, Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları ve Uluslararası Denetim Standartları, vb.) düzenlemeler yapılmış olup kayıtdışı
ekonominin kayda alınmasında önemli katkılar sağlamaktadır (Aslanoğlu ve Yıldız, 2007).
DETE-MALBİS Nedir?
Kayıtdışılık sorununun en önemli nedeni ve aynı zamanda sonucu olan haksız rekabeti
ortadan kaldırmak için kayıtiçi ekonomik birimlerin teşvik edilmesi ve kayıtdışı çalışan
birimlerin ise daha etkin bir denetime tabi tutulması büyük önem taşımaktadır. Kısaca,
Denetim ve Teşvik-Maliye Bilgi Sistemi (“DETE-MALBİS”) olarak adlandırdığımız
uygulanabilir bir projeyle, ekonomik birimlerin e-havuz bilgilerinin oluşturularak (MALBİS),
daha önceden belirlenmiş standart oranlara göre bu bilgilerin karşılaştırılarak puanlamalarının
yapılması ve puanlamaya göre denetim ve teşvik sisteminin (DETE) yürütülmesi
amaçlanmaktadır (Şema 2).
Şema 2: Dete-Malbis Sisteminin Temel Yapısı

Kaynak: Tarafımızdan hazırlanmıştır.

Bu noktada kayıtdışılığın yoğun yaşandığı sektörlere ilişkin standart oranların sağlanarak,
aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin aynı hesap dönemine ait olmak koşuluyla likidite,
finansal yapı, çalışma ve kârlılık durumuna ilişkin oranlarının (rasyolarının) sektöre ilişkin
standart oranlarla karşılaştırılarak standart oranlardan büyük sapma gösteren işletmelerin
‘incelenmeye alınması’ ve bu işletmeler üzerinde yoğunlaşılması bu yöntemin esasını
oluşturmaktadır (Aslanoğlu ve Yıldız, 2007).
Çünkü MB-HUK’un, 2002-2009 dönemini inceleyen “Kayıtdışı Ekonomi Raporu”nda da
özellikle denetim ve incelemelerin yapısının değiştirilmesi önerilirken, denetim ve
incelemelerin nerelerde ya da hangi mükellefler üzerinde yoğunlaştırılacağı, sektörlerin çıkış
noktası olarak alınabileceği ifade edilmektedir. Bu konuda da şu görüşler savunulmuştur
(Sosyalpolitika, 2011): ‘Sektör odaklı bir sınıflama ile aynı sektörde faaliyet gösteren
mükelleflere ilişkin düzenli veri sağlanabilir. Bu şekilde sektörle ilgili veriler toplanacak,
sektöre ilişkin oranlar, riskler, sıkça yapılan işlemler belirlenecek. Bu bilgiler doğrultusunda
sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin olağan dışı durumları, kısa zamanda fark edilip
inceleme konusu yapılabilecek. Ayrıca sektörde faaliyet gösteren diğer işletmeler de,
incelemelerde saptanan eleştiri konuları açısından incelemeye alınabilecek. Tüm ekonomi için
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ortalama kârlılık çoğu zaman bir anlam ifade etmezken, sektörel ortalama kârlılık seçme
ölçütlerinden birisi olarak kullanılabilecektir’.
Bu amaçla her sektöre / özel çalışma alanına ait standart reel ve finansal göstergeleri
belirlenerek, bu standart değerlerin MALBİS sistemi ile toplulaştırılmış mükellef bilgileriyle
karşılaştırılması bu sistemin özü olmaktadır. Çünkü günümüz bilgi çağında en etkin denetim
elektronik ortamda yapılmaktadır.
DETE-MALBİS Sisteminin Uygulanması
Kayıtdışılıkla mücadelede en önemli sorun mükelleflerin gerçek gelirlerinin ya da üretim
aşamasındaki katma değerlerinin bilinmesi noktasında olmaktadır. İşletmeler yarattıkları
katma değerleri gizlediklerinde ya da eksik gösterdikleri oranda, mükellefiyet çeşidine göre
KDV’nin yanı sıra gelir / kurumlar vergisini de eksik beyan etmiş olacaklardır. Dolayısıyla
KDV matrahına konu olan, ancak beyan dışı bırakılan satış hâsılatları, KDV, gelir vergisi,
kurumlar vergisi açısından birbirine yakın oranlarda vergi kaybına sebep olmaktadır
(Koyutürk, 2005). Bu nedenle işletmelerin gerçek katma değerinin belirlenmesi çok
önemlidir. Bu konuda işletmelerin gerçek faaliyet hacimlerinin belirlenmesi için elektrik
enerjisi tüketimlerinin incelenmesi gibi uygulamalar söz konudur. Ancak işletmelerin buna
benzer reel göstergelerinin finansal göstergeleriyle birlikte incelenmesi ve özel kredilerin /
kamu teşviklerinin bu inceleme sonucunda işletmelere verilen puanlara göre ayarlanması daha
etkin sonuçlar doğuracaktır.
Mükellefleri bilgi-işlem yoğun denetim ve puanlama sistemine dayalı kredi teşvikleriyle kayıt
altına alma stratejisi olan (ve Şema 3’te uygulama aşamaları özetlenen) DETE-MALBİS
sisteminde, standartlaştırılmış ekonomik faaliyet göstergeleri ile mükelleflerin beyan ettikleri
ya da ortaya çıkan vergi matrahlarının reel karşılığı olan verilerin bilgisayar ortamında
karşılaştırılması gerekmektedir. Belirlenen sapmalara göre işletmeler puanlandırılarak hem
kamu teşviklerinin verilmesinde hem de işletmelerin bankalardan kredi taleplerinde bu
derecelendirmenin etkin kullanılması sağlanmalıdır.
Şema 3: DETE-MALBİS Sisteminin Uygulama Aşamaları

Kaynak: Tarafımızdan hazırlanmıştır.
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Bu noktada kredi kurumlarından hem bilgi sağlanması hem de bu sisteme göre çalışmaları
için yönlendirme yapılabilmesi için gerekli hukuksal yapı oluşturulmalıdır. Diğer yandan bu
model sadece sanayi işletmeleri için değil, tarım ve hizmet sektörlerinde de uygulanabilme
esnekliğine sahip olmalıdır.
Sektörel Standart Oranlar ile Mükelleflerin Katma Değer Göstergelerinin
Belirlenmesi
Standart oranlar, hem sektörün likidite, finansal yapı, çalışma ve kârlılık durumu hakkında
önemli bilgiler vermesi ve hem de vergisel yönden incelemeye esas teşkil etmesi açısından
ayrı bir öneme sahiptir. Standart oranlardan sapmalar, incelenen sektör ve işletme ile ilgili
kayıtdışı gelirin yani vergi kayıp ve kaçağının saptanması açısından önemli bilgilere ulaşma
olanağını vermesi açısından büyük öneme sahiptir. Türkiye’de Merkez Bankası tarafından her
yıl ana ve alt sektörlere ilişkin olarak standart oranlar belirlenmektedir (Aslanoğlu ve Yıldız,
2007).
Sektörel oranlar olarak mükellefler için reel göstergeler yanında finansal göstergeler de
belirlenmelidir. Mükelleflerin reel göstergeleri olarak elektrik tüketimi, işletmelerin lojistik
faaliyetleri, üretim girdilerinin miktarı, istihdam edilen personel sayısı ve niteliği (beyaz ve
mavi yakalılar), vb. belirlenebilir. Mükelleflerin finansal göstergeleri olarak ise alınan
krediler, bankalardaki para hareketleri, kişiye ait servet ve harcamalar, işletmelerin finansal
değeri, işletmenin aldığı teşvikler, vb. olabilir (Tablo 3).
Tablo 3: Kayıtdışılığın Yüksek Olduğu Sektörlerde Mükelleflerin Gerçek Katma Değerinin
Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bazı Göstergeler
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Büyük işletme
Otel, Lokanta,
Avukat, Doktor
Kuyumculuk, Benzin
v.b. Yüksek
İstasyonu vb
Gelir Grupları
İşletmeler

HİZMETLER

Küçük
İşletme

SANAYİ

ALT SEKTÖR

REEL GÖSTERGELER

FİNANSAL GÖSTERGELER

Sektörel durumuna göre enerji tüketimi,
çalışan işçi sayısı işletmelerin lojistik
faaliyetleri, üretim girdilerinin miktarı,
istihdam edilen personel sayısı ve niteliği vb
verilerden yola çıkarak oluşan katma değerin
tahmin edilmesi

İşletmenin aldığı krediler, bankalardaki
para hareketleri, finansal değeri (BİST’de
ise hisse senetleri değeri)

İşletmedeki sermaye araçlarının değeri,
çalışan kişi sayısı, enerji tüketimi vb
verilerden yola çıkarak üretim hacminin
saptanması

Kullandığı krediler, aldığı teşvikler vb

Verilen hizmetin tahmini olarak değerinin
ölçülmesi (İşyerinin bulunduğu yer, alınan
randevu sayısı vb)

Kişiye ait servet ve harcamalar,
bankalardaki para hareketleri, tapudaki
gayrimenkul bilgileri, trafikteki taşıt
bilgileri v.b

İşletmelerin finansal değeri (otel, lokanta,
kuyumculuk gibi işletmelerde bunların
Hizmetler karşılığında kesilen fatura sayısı,
değerini belirleyecek değerleme
işletmenin fiziksel hizmet kapasitesi, akaryakıt
şirketlerinin kurulması, gayrimenkul
satış istasyonlarındaki satış verileri vb
satışlarda ise gayrimenkul değerleme
şirketlerinin görevlendirilmesi)

Bitkisel Üretim,
Hayvansal Üretim

TARIM
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Arazi varlığı ve büyüklüğü, ekili arazi varlığı,
tarımsal desteklerden yararlanıp
yararlanmadığı, büyükbaş/küçükbaş hayvan
sayısı, üretilen tarımsal ürünün değeri

Kullandığı krediler, aldığı teşvikler vb.

Kaynak: Tarafımızdan hazırlanmıştır.

MALBİS (E-Havuz)’in Oluşturulması ve Puanlama Sisteminin Yapılması
MALBİS’in oluşturulmasındaki amaç mükelleflere ait tüm bilgilerin bir havuzda toplanarak
(e-Havuz), daha kolay izleme ve denetimin yapılabilmesidir. Ayrıca her sektöre ve faaliyet
hacmine göre belirlenen standart oranlarla, mükellef göstergelerinin karşılaştırılması ve
aradaki farklılıkların saptanması amaçlanmaktadır. Mükelleflere ait tüm bilgilerin
toplanmasında daha önce diğer kamu kurumlarında farklı amaçlarla toplanan bazı bilgi
sistemlerinin birleştirilmesi ve bunlara yeni bilgilerin de eklenerek daha geniş bir havuz
oluşturulması daha az maliyetli olacaktır.
Bunlardan biri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nce (SYDGM) hayata
geçirilen “Sosyal Yardım Bilgi Sistemi” (SOYBİS) sistemidir. Bu sistemle, sosyal yardım
başvurusu yapan vatandaşların muhtaçlık durumlarını ve kişisel verilerini oluşturulan merkezi
veri tabanından temin/tespit etme ve mükerrer yardımların önlenmesine yönelik olarak
kurumlar arası (online) veri paylaşımını sağlama amaçlanmıştır. Mevcut sistem aktif durumda
olup 8 başlık altında 22 ayrı sorgulama çok kısa bir sürede yapılabilmektedir (Acar, 2011).
SOYBİS sistemi, İŞKUR, MERNİS, Gelir İdaresi Başkanlığı ve SYDGM gibi birçok
kurumun veri tabanı bir havuzda bir araya getirilerek oluşturulmuştur. SOYBİS sistemine
benzer şekilde daha kapsamlı ve çok sayıda veritabanını içerecek biçimde MALBİS sistemi
de bir an önce oluşturulmalıdır. MALBİS oluşturulurken SOYBİS gibi düşük gelir gruplarının
daha etkin denetimi amacından yola çıkılarak, kayıt dışılık oranının fazla olduğu düşünülen
daha yüksek gelir grupları hedef kitle alınmalıdır. Bu konuda bankaların veri tabanları, tapu
bilgileri, noterlerce yapılan işlemler kullanılabilir. Maliye Bakanlığı’nın “2011-2013 Kayıt
Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı”nda yer alan “Girişimci Bilgi Sistemi” ve “Merkezi
Sicil Kayıt Sistemi” (MERSİS)’in tamamlanması da bu konuda MALBİS’e katkı
sağlayacaktır.
Ancak SOYBİS sisteminin de en önemli eksikliklerinden biri olan kimlik numarası ile tapu
bilgilerini güncel olarak vermemesi ve banka kayıtları ile ilgili verilere ulaşım sağlanamaması
gibi sorunların MALBİS’te de olmaması gerekir. Diğer yandan MALBİS oluşturulurken, reel
ve finansal göstergeler ayrıca gruplandırılmalıdır. Böylece iki yönlü bir hareketin izlenmesi
olanağı ortaya çıkacaktır. Daha sonra mükelleflerin reel göstergeleriyle birlikte finansal
göstergeleri bir e-havuzda toplanarak, MB tarafından belirlenen ortalama standartlarla
karşılaştırılarak bilgi-işlem tabanlı bir çözümlemesi yapılmalıdır.
Böylece mükelleflerin e-havuz bilgileri, reel standartlarla karşılaştırılarak kayıt dışı faaliyette
bulunup bulunmadığı tahmin edilebilecektir. Bu karşılaştırma sonucuna göre ortaya çıkan
uyumsuzluk farkına göre mükellefin bir “reel puanı” (RP) olacaktır. Aynı şekilde standart
finansal göstergelerle yapılacak karşılaştırma sonucunda da bir “finansal puan” (FP) ortaya
çıkacaktır. Bu iki puan sektörel duruma göre farklı ağırlıklandırma yapılarak, “ortalama
puan” (OP) saptanabilir. OP belirlenirken, reel göstergeleri öne çıkan işletmelerde RP’nin
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ağırlığı fazla olarak belirlenmeli, finansal hareketleri öne çıkan işletmelerde ise FP daha fazla
ağırlık oranına sahip olmalıdır.
Etkin ve Çok Yönlü Fayda Sağlayan Bir DETE Sistemi
Mükelleflerin bir önceki aşamada belirlenen reel ve finansal puanlama durumları, denetim ve
teşvik sisteminin etkinliğini artıracaktır. Denetim ve teşvik (DETE) aşamasında puanı kötü
olanlar üzerinde denetim faaliyetleri yoğunlaştırılırken, bu mükelleflerin bankacılık
sisteminden kredi almaları ya da diğer kamu teşviklerinden yararlanma olanakları da
sınırlandırılacaktır (örneğin, daha yüksek faizle kredi vb). Bu sistemin işlemesi sonucunda
işletmeler arasındaki haksız rekabet de ortadan kalkarak ekonomide kayıtlı olmaya doğru bir
yöneliş başlayacaktır (Şema 4).
DETE sistemiyle aynı zamanda etkin bir teşvik sistemi de ortaya çıkacaktır. Kurallara uyan ve
vergilenme verimlilikleri yüksek işletmelerin teşvik edilmesi, haksız rekabet yapan
işletmelerin gereksiz destek görmesini de ortadan kaldıracak ve böylece ekonomik etkinlik
artarken kayıtdışı ekonomi de küçülecektir.
Şema 4. DETE Sisteminin Temel Yapısı

Kaynak: Tarafımızdan hazırlanmıştır.

Diğer yandan ekonomi kayıt içine alınabildiğince bankacılık faaliyetleri de gelişecektir. Daha
fazla işletme ve hanehalkı bankacılık üzerinden işlem yapmaya başladığında hem kayıtdışılık
azalacak hem de finansal sektör gelişmeye devam edecektir. Burada en önemli konu, aracılık
işlemlerinin en ucuza indirgenmesi olmaktadır. Daha fazla bankacılık işlemiyle bankaların
gelirleri artacak ve işlemlerden almayı düşündükleri ücretler azalacaktır (Özyıldız, 2012).
Yenilikçi bir sistem olarak DETE ayrıca işletmelerin yapısına göre ek önlemler de içermelidir.
Örneğin küçük işletmelere yönelik sektörel kümelenme faaliyetlerinin finansal araçlarla teşvik
edilerek işletmelerin büyümesinin sağlanması kayıtdışılığı azaltacaktır.
Sonuç Yerine: DETE-MALBİS Sisteminin GZFT Çözümlemesi
DETE-MALBİS sisteminin güçlü (G) ve zayıf (Z) yanları ile yaratacağı fırsatlar (F) ve
tehlikeler (T) çerçevesinde bir GZFT (SWOT) çözümlemesi de yapılabilir (Tablo 4). GZFT
çözümlemesine göre bu sistemin olumlu yanı iç piyasa denetiminin daha etkin yapılarak
mükelleflerin kayıt içine doğru bir harekete teşvik etmesi olurken, olumsuz yanı ise serbest
piyasa sistemine tam olarak uymaması olarak ifade edilebilir. GZFT çözümlemesine göre
DETE-MALBİS sisteminin, sözkonusu olumlu ve olumsuz yönleri dikkate alınarak, buna
uygun stratejiler de geliştirilmelidir. Parasal ve mali nitelikli stratejiler, sistemin olumlu
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yönlerinin korunup sürdürülmesi, olumsuz yönlerinin ise azaltılması ya da etkisizleştirilmesi
amacına uygun olarak seçilip uygulanmalıdır.
Tablo 4: DETE-MALBİS Sisteminin GZFT Özellikleri
Olumlu

Olumsuz

G: “Güçlü” Yanları
Kayıtlı İşletmelerin kredi maliyetlerini azaltması
Kurumların veri ambarına bilgi işlem
teknolojilerindeki gelişmeyle daha rahat ulaşma
kolaylığı
Şeffaflığı, rekabeti ve iyi yönetişimi artırması
F: “Fırsatları”
Kayıt dışındaki işletmelerin kayıt dışılığı terk
etmelerine olanak sağlaması
İç piyasa denetiminin daha etkin yapılmadığına
ilişkin güven sağlama
Kaynak: Tarafımızdan hazırlanmıştır.

Z: “Zayıf” Yanları
Finansal sektörle işbirliğinde olası zorluklar (bilgi
paylaşımı sorunu) yaratması
Serbest piyasa sistemine uymaması
Veri tabanlarının hareketliliğinin yavaşlığı
T: “Tehlikeleri”
İşletmelerin teşvik ve/veya daha uygun kredi
sağlayabilmek için muhasebe hilelerine başvurması
Mali bürokrasiyi çeşitlendirerek arttırması

Özetle; kayıtdışı ekonominin doğal sonucu, devletin vergi gelirinin düşmesi, sektör-içi ve
sektörler arasında haksız rekabetin doğması, kaynak ve gelir dağılımının bozulması, hatta
milli gelir hesaplarının yanlış hesaplanmasıdır. Tüm deney ve bulgulara topluca bakıldığında
görülecektir ki, ‘yasal olmayan’ kayıtdışı faaliyetler, sağlıklı bir ekonomik bünyeyi tahrip
eden mikrop ve virüsler gibidir. Bu hastalık yapıcı unsurlara karşı gerekli-yeterli antibiyotik
ve aşılardan oluşan bir ilaç paketi uygulanmalıdır. Bu ilaç paketinin özü, bu metinde de
‘taslak’ (prototip) olarak açıklandığı gibi; kamu vicdanı, toplumsal ahlak ve ekonomik barış
ekseninde uygulanacak “denetim” ve “teşvik” sistemidir.
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ABSTRACT
China’s economic performance during its transition period has attracted academic
attention based on different theoretical approaches and given rise to an extensive
literature. The state-centered approach which asserts that the state is the most
important actor and it is totally autonomous, focuses on the impact of reforms on
the capacity of the Chinese state and two opposing assertions have emerged within
the approach. Some of the authors state that the capacity of the Chinese state has
increased through its effective bureaucratic apparatus during the reform period,
while the others strongly argue that reforms have weakened the Chinese state.
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1. Introduction
China has attracted the attention of the whole world, both its developed and developing parts, by its high
economic growth which reached double digit rates in some years and impressive performance in “open door”
policy during the reform period which began in the late 1970s. Developing countries have been willing to
take lessons from Chinese experience on economic development; while developed countries have to keep
their eyes on China, since the country has gained an important position in regional and global power
relations as a consequence of its economic rise. Consequently, academic interest on China’s reform period
and its consequences has also increased and studies which concentrate on different aspects of China’s reform
experience through different theoretical approaches have emerged. This paper focuses on the state-centered
approach on China’s reform period and its consequences.
The role of states in the process of economic development has been a long debate within the disciplines of
economics, political science and also political sociology; specifically studies on development economics and
political economy have been intensively interested on this issue. Despite the liberal theory which stresses the
need to limit or minimize the role of the state in the economy, and although form and extent of this role
varies according to time and space, it is actually impossible to ignore the specific role played by the state
when analyzing political, economic and social processes. When the Chinese reform experience is taken into
consideration, it is possible to assert that the Chinese state has had a special role in the reform process, which
has been sustained even after nearly forty years of the reform. In this regard, attempts to explain the role of
the Chinese state in the economic development during the reform period gains significance not only for
having a better insight on China’s reform period and its consequences, but also having an understanding on
the nature of the Chinese state. Within the state-centered perspective, emphasis has been put on the
transformation of the Chinese state as a consequence of the reforms, as well as its role in the reform process.
The main purpose of this paper is not providing an answer to the question of how the reforms have impacted
the Chinese state, rather the paper presents a brief overview of the state-centered literature on this impact.
Literature on the theories of state is wide, since discussion on how to identify the state and its functions is
complex. It is impossible to provide a general explanation of the state and its role in political, economic and
social processes. Because of this reason, it would be useful to concentrate on the discussions within the
theories of state literature in order to have an idea on what state is before putting efforts to have an
understanding on the role of the Chinese state in the reform process. This paper mainly focuses on the statecentered approach and its explanation on the Chinese state and its reform experience. In line with this focus,
the second section presents a brief overview of the state-centered approach in order to indicate its main
assumptions. Third section concentrates on how the approach explains China’s reform experience after
briefly discussing China’s historical conditions. The paper concludes with the fourth section.

2. State-centered Approach and State Capacity
State has always been one of the most important themes of social sciences. Nevertheless, state-centered
theory, putting a more specific emphasis on the state, emerged systematically in the 1980s. This emphasis
partly stemmed from deficiencies of Marxist, elitist and pluralist political sociology theories in explaining
state, its role and functions. Marxists have put the emphasis on the functioning of the state as reproduction of
capitalism and pluralists have seen the state as an arena which is neutral to different interest groups (Amenta,
2003: 96-98). Society-centered approaches have been criticized by the state-centered approach because of
excluding autonomous state action. In this regard, state-centered approach has focused on the concepts of
state autonomy and state capacity to have an understanding on political, economic and social processes,
instead of concentrating on the analysis of class or interest group. Within this perspective, state-centered
studies have mainly stressed that interest in the state and its effective role in shaping economy and society
would have risen again, contrary to the society-centered theories.
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The state is an ancient human institution dating back some 10,000 years to
the first agricultural societies that sprang up in Mesopotamia. In China a state with
a highly trained bureaucracy has existed for thousands of years. In Europe the
modern state, deploying large armies, taxation powers, and a centralized
bureaucracy that could exercise sovereign authority over a large territory, is much
more recent, dating back four or five hundred years to the consolidation of the
French, Spanish, and Swedish monarchies. The rise of these states, with their
ability to provide order, security, law, and property rights, was what made possible
the rise of the modern economic world.(Fukuyama, 2004: 1).
Bringing the State Back In edited by Theda Skocpol, Dietrich Rueschemeyer and Peter B. Evans was
published in 1985 and turned out to be the manifesto of the state-centered approach. In this book, two main
assertions of the state-centered approach are put forward by Skocpol. First, states are autonomous actors and
second they affect and shape political, economic and social processes through their policies and their
relationships with social groups. The emphasis on the autonomous character of the state makes the statecentered approach focus on the concepts of state autonomy and state capacity as mentioned above.
Consequently, state-centered studies present comparisons of “weak” versus “strong” states by providing case
studies (cf. Skocpol, Evans and Rueschmeyer, 1985: 347-366). Building on the two assertions, it is also
argued that there is not a need for a grand theory of state which would be not able to explain specific
characteristics of different states and their autonomous power (Mann, 1984: 331).
State is autonomous; while it is also a question how the state gains its autonomous power within the statecentered discusssions. Mann (1984) presents the origins of the autonomous power of the state as necessity of
the state, multiplicity of its functions and its territorial centrality (Mann, 1984: 333,339-344). Necessity of
the state is related to the necessity of rules and laws enforced and implemented by the state, especially for
the protection of life and property of the citizens in line with the liberal tradition. The multiple functions of
the state, including maintenance of internal order, military defence/aggression, maintenance of
communications infrastructures and economic redistribution, also indicate its necessity. As states perform
multiple functions, they have a maneuvering space which is the origin of autonomous state power (Mann,
1984: 340-341). Finally, territorial centrality of the state, which is possessed only by the state, is presented
as the most important prerequisite of state power by Mann (1984). In some respects, other social actors and
groups may have a kind of power on the state; however these social actors would never have the ability of
performing functions of the state, and this fact ensures the autonomous power of the state. Mann (1984)
extends his analysis on state power by identifying two types of state power. Despotic power is based on the
use of force; whereas infrastructural power gives the state ability to penetrate in the civil society and shape
social relations (Mann, 1984: 334).
The emphasis on the state within the disciplines of economics, political science and political sociology
sustained in the 1990s and the 2000s. By concentrating on different case studies, authors have presented a
number of definitions of state capacity and its relation with different aspects of politics, economy and
society. In other words, it is not possible to find one general definition of state capacity, although different
attempts to define the concept have been based on the two main assumptions of the state-centered approach.
Duckett and Hussain define state capacity as “state’s ability to mobilize resources and take actions to achieve
chosen public goals” (2008: 1), and Schwartz presents state capacity as serving for the measurement of state
effectiveness in policy implementation (2001: 44). Similarly, state capacity is defined as “state’s ability to
implement a range of policies” by Besley and Persson (2009: 2) and as “the ability of states to plan and
execute policies and to enforce laws cleanly and transparently” by Fukuyama (2004: 7).
In addition to its relation with policy implementation, role of state capacity in economic development has
also been one of the most attractive issues within the state-centered literature. Strong states have presented
good performance in indicators such as GDP per capita and UNDP Human Development Index (Rotberg,
2003: 4). One of the most important features of strong states, as pointed out within the literature frequently,
is state’s ability to raise revenue, in other words its fiscal capacity. Without “capacity to budget”, state
capacity would even disappear (Ma, 2009: 9). Although economic and political institutions which have been
historically formed also have a role, success of “policy choices” on market supporting and taxation is
determined by legal and fiscal capacity of the state (Besley and Persson, 2007: 3).

-405-

CHINESE STATE CAPACITY DURING THE REFORM PERIOD
M. Nergis Ataçay

Perhaps nothing is more central to the concept of state capacity than raising
revenue. North defines the boundaries of the state in terms of its ability to tax
constituents (1981: 21), while Levi (1988) and Tilly (1990) make a direct
connection between a state's revenue and the possibility to extend its rule. Raising
revenue is not only a critical function of the state, but it also encompasses a
particular set of capacities that are foundational to state power. In particular, states
must have the wherewithal to reach their populations, collect and manage
information, possess trustworthy agents to manage the revenue, and ensure popular
compliance with tax policy. We characterize this particular group of capacities as
extractive capacity. (Hanson and Sigman, 2013: 4)
Within this perspective, in addition to strong market economy, strong state is essential to achieve economic
development, contrary to the neoliberal criticism on state intervention in the economy. Weak states are
associated with poor economic performance, especially because they have low fiscal and legal capacity
(Besley and Persson, 2009: 2-3). Moreover, bureaucratic and administrative capacity, infrastructural capacity
and military capacity have significance in assessing strength of the state and all these dimensions of state
capacity are complementary (Savoia and Sen, 2012: 4-5). Strong state has been associated with
centralization, wealth, professional and autonomous bureaucracy, military strength and regime legitimacy
(Geddes, 1996: 14; Kocher, 2010: 141-142). State capacity has also been related to industrialization,
innovation, violence, civil war, conflict, peace and war (Cingolani, 2013: 2). Democratization and
environment have also been discussed in relation to state capacity.2 In addition, impact of international
pressures on state capacity has also been among discussion points (cf. Weiss, 1998:3).
Within the state-centered studies, it is also pointed out that different states have different levels of capacity
and capacity of a state varies across different dimensions. In addition to effectiveness on policy
implementation, state capacity is also seen as the ability of the state to perform its functions. Most significant
function of the state is security which cannot be replaced by private security. As mentioned above, rule of
law and protection of property rights is directly related to security. Furthermore, states have to take the
necessary measures to provide health and education services to its citizens, build country’s infrastructure and
establish systems required for the functioning of the economy. Strong states perform well in fulfilling these
functions; whereas weak states fail at least in some of them (Rotberg, 2003: 2-4).
Although main assumption of the state-centered approach is that state is an autonomous actor, discussions on
state capacity has also gained a dimension putting emphasis on the interaction between state and society. The
concept of “embedded autonomy” suggested by Peter Evans would be seen as one of the best examples. By
this concept, Evans means that the state would be successful when autonomy is embedded in different ties in
society. In this regard, the linkage between state and society as pointed out by “embedded autonomy” would
be seen as the most important indicator of the fact that states do not act autonomously (Heberer, 2003:2). At
least some extent of state action stems from the society, and hence the role of the society cannot be not be
ignored (Schwartz, 2001: 41). Indicating the fact that the role of the society varies across developed and
developing parts of the world, Joel S. Migdal emphasized that strong state would have a control over the
society through his analysis on state capacities in the Third World in Strong Societies and Weak States: StateSociety Relations and State Capabilities in the Third World (1988).
It is a difficult task to examine the state-centered approach fully within the boundaries of this paper since the
approach, by a great number of studies, provides a complex analysis on the state, its functions and its role in
political, economic and social processes. In this sense, this section purposes to present the main assumptions
of the approach and state capacity has appeared as the most important concept during this effort. The
conclusion is that there is not an agreement on the definition of state capacity (Cingolani, 2013: 3; Sigman,
2013:1-2). It has a multiple number of dimensions, and hence its measurement is not an easy task (Savoia
and Sen, 2012: 4). It is an incomplete, even an underdeveloped concept (Schwartz, 2001: 5). State-centered
studies have agreed on the significance of the concept; however they have generally concentrated on its
different dimensions (Schwartz, 2001: 40). There are a number of different case studies within the statecentered literature focusing on different dimensions. Then, the question is how the state-centered approach
has explained China’s reform experience and the role of the Chinese state in the reform process.

2 For instance, Knutsen (2011) discusses the relation between state capacity and democratization in Sub-Saharan Africa and Schwartz (2001)
purposes to indicate the impact of state effectiveness on China’s environment policies.
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3. State Centered Approach On China’s Reform Experience
China has been historically significant for the world order. As a consequence of the reforms which have been
implemented since the late 1970s, China has become the second largest economy in the world after the US
and gained an important position within regional and global power relations. The role of the Chinese state in
this process has been one of the most debated issues. Within the state-centered approach, it is a discussion to
what extent the Chinese state has been autonomous and represented a strong state in the reform period. In
this section, a brief overview of the preconditions of the reform period and the reforms which have brought
China’s economic success is presented before concentrating on the state-centered explanation of China’s
reform experience.
3.1. Historical Background
People’s Republic of China (PRC) was established on October 1, 1949 by the great efforts of the Chinese
Communist Party (CCP) in ensuring independence and national unity of the country. The establishment of
the PRC also marked the beginning of a new period in Chinese modern history known as the Maoist era.
During the Maoist era, a new social order was established in China, and China witnessed a number of
significant social and economic developments in its early years, especially when the conditions under the
political instability caused by the civil war between the Kuomintang and the CCP and Japan’s invasion
which began in 1937 are taken into consideration.
China’s industrialization was the achievement of the Maoist era and industrial infrastructure built in this era
turned out to be an advantage during the reform period. On the other side, performance in agriculture was not
good, because of underinvestment, mainly as a result of the overemphasis on heavy industry. Nevertheless,
the Maoist rule achieved to establish a relatively egalitarian social structure through the commune system
which ensured that workers and peasants were provided health, education, housing and social security
services (Hart-Landsberg and Burkett, 2005: 37-38). In order to establish this system through transforming
social structure, beginning with land reform was also a significant development for China.
The overall economic performance of the Maoist era was not good, although CCP had ambitiously targeted
to establish an economic and social system which would bring prosperity to Chinese people. There was a
significant improvement in human development indicators, especially in decreasing mortality rate and
illiteracy rate, however increases in per capita output and consumption levels were not high. In addition, the
gap between rural areas and urban areas which is still one of the most important problems of China widened
despite the efforts (Bramall, 2009: 314).3 Rural industrialization was among the targets of the Maoist rule;
however strategy which focused on learning and gaining skills, rather than increasing efficiency and
productivity, brought its benefits only in the long-run. In addition, the emphasis on the Third Front program4
put pressure on efficiency, since skilled labor was transferred to the regions within the program (Bramall,
2009: 283). Also, collective farming had had a negative impact on labor productivity by diminishing
incentives of peasants, especially after migration was restricted. In addition to this, prices and wages in the
agricultural sector were kept low because of the priority assigned to the industry, specifically defense
industry because of international threats (Bramall, 2009: 255). Despite the problems, collective farms also
had important contributions, for instance irrigation systems which were built in this period turned out to be
an infrastructural gain during the reform period (Bramall, 2009: 255-256).Consequently, performance of
collective farming in increasing agricultural productivity during the Maoist era was not disappointing, while
it did not satisfy the expectations (Bramall, 2009: 254-255).
There were achievements of the Maoist era; however the process brought some costs accompanied by a oneparty regime which was getting more and more complex under the conditions of a country which was
isolated from the rest of the world. It is important to view the failures of the Great Leap Forward
(1958-1960) and the Cultural Revolution (1966-1976) within this perspective. Great Leap Forward was an
economic program putting the emphasis on developing industry and agriculture simultaneously; however it
3 In explaining the Maoist era, especially its economic performance, unreliability of data on this period must be taken into consideration (Bramall,
2009: 291-292).
4 Third Front was a program which was put into action in 1964 because of international threats. In addition to the problems with the US, China’s fear
of war stemmed from especially deteriorated relations with the Soviet Union. The program targeted to develop industry in the secure southern-western
areas of China (Macfarquhar and Schoenhals, 2006: 308-309).
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failed since overemphasis on heavy industry sustained. Consequently, agricultural output decreased giving
rise to food shortages and the greatest famine of the twentieth century between 1958 and 1961 (Meisner,
1999: 228). Only in 1961, it is estimated that 25-30 million deaths occurred because of the famine
(Naughton, 2007: 72). Similarly, Cultural Revolution which was launched with a number of supreme
purposes unfortunately ended with increasing violence in the country between 1966 and 1968 (Bramall,
2009: 161). The early Maoist era was “a creative period of reconstruction, growth and innovation”, whereas
was followed by “two periods of disaster and great disorder among the people” (Fairbank and Goldman,
1998: 343).
Chinese political life between 1949 and 1978 was not wholly based on stability, despite the fact that the CCP
was the only party. From time to time, opposition on certain issues emerged and struggles rose within the
CCP. Social and economic performance of the Maoist rule was restricted by a number of factors such as
historical and geographical conditions of the country, complex relations within the CCP as mentioned above
and conditions of the international environment which were not always friendly to China. Failures of the
Maoist era had prepared the conditions for the reform which began at the end of the 1970s. Mao Zedong died
in 1976 and Deng Xiaoping took the power in 1978 through taking the support of different sections of the
society which included the ones who were injured by the Cultural Revolution, especially Party leaders,
military leaders and intellectuals (Meisner, 1999: 431,452). Consequently, the year 1978 marked the
beginning of the reform period in China and also the so-called “Chinese miracle” which have been brought
by China’s high economic growth and its rise as a regional and global power.
At the beginning of the reform period, while political reform was not on the agenda, China’s strategy was
based on gradual liberalization of the economy contrary to the shock-therapy strategy adopted by the other
post-communist countries in the 1990s. When the failure of shock therapy strategy is taken into
consideration, gradualism was a good policy choice for China’s economic development under the conditions
of transition. It was also a suitable political option at the beginning of the reform period, since there were
conservative members within the CCP who were strictly faithful to the Maoist principles (Bramall, 2009:
332, 404; Macfarquhar, 2011: 331-332). Reform policies have been based on a shift in CCP’s understanding
of economic development from ideological motivation to pragmatic policies (Urio, 2010: 48). This shift was
partly the outcome of the fact that ensuring the sustainability of the Chinese political regime based on oneparty rule would only be possible by improving life standard of the majority of the Chinese population
(Fairbank and Goldman, 1998: 407-408).
Opening the economy to the rest of the world was among the most significant steps of China’s reform and
has turned out to be one of the factors of high economic growth by giving rise to a massive increase in
exports and foreign direct investment (FDI). In addition to opening the economy, economic decentralization
and allowance of market mechanisms to the economy were the initial steps of the reform. Most importantly,
increasing agricultural productivity and developing rural industrialization were on the agenda and the 1980s
were marked by rural reforms to realize these targets. Specifically, communes were abolished and collective
agriculture is replaced by family farming through the household responsibility system (HRS) in the first half
of the 1980s (Meisner, 1999: 460).5 As a consequence, efficiency of the Chinese agricultural sector increased
in the 1980s and the 1990s and agricultural productivity increase contributed to the process of rural
industrialization. The strategy on rural industrialization was based on putting the emphasis on light industry,
contrary to the Maoist era (Bramall, 2009: 394). Despite the increase in agricultural output, main driving
force of rural development was Township and Village Enterprises (TVEs) (Meisner, 1999: 465). TVEs,
which were mostly formed as collectives under control of local governments, were promoted through fewer
amounts of taxes and administrative regulations (Fairbank and Goldman, 1998: 412). Consequently, TVEs
had had an important role not only in rural industrialization, but also in accelerating China’s economic
growth and increasing Chinese exports in the 1980s and the 1990s (Aiguo, 2000: 138).
In addition to its economic consequences, rural reform implemented in the 1980s also played a role in the
transformation of social structure in rural China. China’s new social structure at the end of the 1980s
appeared totally different from the social structure at the end of the 1970s. As a consequence of the

5 HRS was a contract system between households and production teams for some portion of land in response to returning some share of output
(Meisner, 1999: 461). The system was put into action in 1980 as the main policy tool for increasing agricultural efficiency and developing rural
industry (Aiguo, 2000: 130).
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elimination of the commune system, most peasants became workers in the TVEs and the remaining became
migrant workers. Migrant workers turned out to be one of the important problems of China; because finding
a job has not been easy for them, since they are not welcomed by residents of the areas they have moved. In
addition, they have had to work and live in unfavorable conditions (Meisner, 1999: 468). On the other side,
rural residents who had entrepreneurial skills and had close ties with the CCP turned out to be private
entrepreneurs (Meisner, 1999: 467-468). Similar social transformation has also occurred as a consequence of
urban reforms. Hence, reforms not only ensured economic development, but also gave rise to new types of
inequalities in China in addition to the existing ones.
Although priority was given to rural reforms at the beginning of the reform period, urban reforms were also
on the agenda. Chinese industry was consisted of state-owned enterprises (SOEs) which were the backbone
of the economy under central planning system. SOEs were at the center of the “work unit” (danwei) system
as they provided welfare services to workers through the resources they received from the central
government in response to their profit transfers (Gu: 2001: 133).6 SOEs were very large and they employed a
great population of workers (Jefferson and Rawski, 1994: 50). Thus, SOE reform has been among the most
important reform areas in China, having close ties with most of the other reform areas. As an initial step
within the SOE reform, autonomy of the SOE managers was increased through granting them rights to take
the decisions on hiring, wages, production and a degree of profit retention which they did not possess during
the Maoist era. Through this policy, it was purposed to make SOE managers take their own decisions in line
with newly introduced market conditions, rather than influence of the CCP members (Bramall, 2009:
407-408, 412-414). The main target was increasing the incentives of the SOE managers to increase
productivity and profitability of the SOEs.
Privatization appeared on the reform agenda by the policy of zhuada fangxiao (grasping the large, and letting
the small go) in the mid-1990s. On the other hand, as it is understood by the title of the policy, Chinese
practice was different from privatization policies of other developing countries, since the Chinese state
preferred to privatize, close or merge small and medium-scale SOEs with bad performance in productivity
and profitability. In this sense, the main target of the policy was strengthening the industry, rather than
decreasing the dominance of state ownership in the Chinese economy. The following SOE reform policy has
also indicated this fact. Guo jin min tui (state advances, private retreats), which has been put into action in
the 2000s, especially since 2008 global financial crisis, has been based on strengthening state ownership in
strategic sectors.
Price reform was also among important reform policies implemented to introduce market mechanisms to the
Chinese economy in the mid-1980s. In line with gradual characteristic of the reforms, initial price reform
strategy was setting a dual-track price mechanism which allowed enterprises to sell their products at market
prices after fulfilling their responsibilities stated in the plan (Bramall, 2009: 350). Another significant reform
policy, related to the “open door” policy, was establishment of Special Economic Zones (SEZs) in the coastal
provinces with the purposes of attracting FDI, encouraging international trade and transferring technology to
China.7 In order to achieve these targets, SEZs were provided tax benefits and they were also exempted from
some regulations (Bramall, 2009: 332-333). Consequently, accompanied with Chinese cheap and disciplined
labor, China recorded high volume of trade and FDI in the 1980s and the 1990s and even became the secondlargest recipient of FDI in the world after the US in 1993. Especially, investments from Hong Kong and
other overseas Chinese played an important role in this process. The role of opening the economy in China’s
high economic growth have been significant; however the policy has also been the source of some problems
in China, most importantly widening disparity between coastal and inland areas (Bramall, 2009: 389).
Deng’s Southern Tour in 1992 is generally seen as the beginning of a new sub-period within the reform
period. During the tour, Deng strongly emphasized the need to accelerate economic development and
continue market-oriented policies (Meisner, 1999: 515-516). Consequently, following the Southern Tour,
efforts on liberalization and opening gained momentum and WTO membership became a realistic option for
China (Bramall, 2009: 331). Deng’s emphasis during the tour was reflected by the target of establishing
6 “Work unit” was a very complex welfare system in urban China based on the principle of life-time employment and included provision of pension,
housing and free medical care to the SOE workers (Gu: 2001: 131).
7 At the beginning of the process, four SEZs were established in Shenzhen, Shantau, Zhuhai in 1979 and in Xiamen in 1980. In the following years,
SEZs were established also in the other coastal cities (Bramall, 2009: 333).
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“socialist market economy” declared in the Fourteenth Party Congress which was held in 12-18 October
1992. Socialist market economy is obviously a confusing concept; however China would be seen to be
successful in establishing this hybrid system.
It is true that, even in 2008, the Chinese economy still differs markedly
from that of the USA. The extent of state ownership of industry is much greater
despite the privatizations of the last decade. And the rhetorical commitment of the
CCP to socialism remains undiminished. (Bramall, 2009: 491)
Deng’s famous metaphor on the insignificance of the color of the cat if it catches the mice explains China’s
transition strategy very well since the beginning of the reform period. Successor Chinese governments have
promoted establishment and functioning of socialist market economy which was formed during the era of
Deng. In the following decades of the reform, China has managed to integrate the Chinese economy to the
global economy on the one hand and sustain state intervention, control and even dominance of state
ownership in the economy on the other hand. Third Plenum of the 18th Central Committee which took place
in 9-12 November, 2013 gave rise to expectations in terms of decreasing state ownership in the Chinese
industry; while the Plenum ended with an emphasis on mixed ownership, rather than elimination of the
SOEs. This means that the Chinese state which has preserved its political dominance through avoiding
political reform has also sustained its role in the economy even after forty years of the reform period.
Because of this reason, interest in the Chinese state and its role in the reform process has increased.
3.2. Strong versus Weak Chinese State
China, its impressive economic performance since the late 1970s and its new position within regional and
global power relations have attracted academic attention as mentioned above. Explaining China’s reform
experience has been a difficult task. First of all, the difficulty stems from the historical conditions of China;
while its geographical conditions and huge population also have an influence. Chinese-style transition from
socialism to capitalism also causes the researchers put extra labor to explain China’s reform period and its
consequences.
The Chinese puzzle thus defies commonly-held dichotomies in the social
science literature: socialist versus capitalist social system, planned versus market
economy, public versus private ownership, and authoritarian versus democratic
rule. In today’s China, one finds elements of all these binary opposites co-existing
side by side. (Wang and Su, 2009: 1)
State-centered approach on China’s reform experience focuses on the Chinese state as the most important
actor of the reform process and the impact of the reforms on state capacity. The factors such as new social
structure which emerged as a consequence of the reforms, external constraints which especially came to the
sight with the “open door” policy and the transformed center-local relations are mentioned only in relation to
their influence on the capacity of the Chinese state (cf. Bramall, 2009, p.530). Generally, state-centered
studies discuss factors in terms of causing weakness of the Chinese state or not, rather than mentioning their
other forms of impact on the reform process. In other words, state-centered explanation mainly concentrates
on how capacity of the Chinese state has been affected by the reforms which have been implemented for
nearly forty years. Within this perspective, two opposing state-centered explanations have emerged on
China’s reform experience. Some of the authors have presented the success of the reforms as an indicator of
the strength of the Chinese state; whereas others have been critical of the reform process because of
diminishing state capacity.
According to Bramall, it is ironical that capacity of the Chinese state has been diminishing because of the
reforms, despite the fact that the reforms have been implemented by the Chinese state itself (2009: 532).
Within this perspective, capacity of the Chinese state has been diminishing as a consequence of
developments during the reform period such as fiscal decentralization, reduction of tariffs, membership to
the WTO, and increasing inequalities and relative poverty. The Chinese state has challenges especially about
fiscal capacity since the beginning of the reform period. Under the central planning system, state-owned
enterprises were the sources of fiscal revenues, while the Chinese state has become dependent on taxation
since the beginning of the 1980s (Ma, 2009: 12-13). This transition has put pressure on the Chinese state
because it has also had to put efforts in legitimizing tax policies. At the beginning of the reform period,
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budget capacity of the Chinese state was more important since budget system was under construction (Ma,
2009: 19). In addition, Chinese state is also viewed to be captured by the new capitalist class (cf. Bramall,
budget capacity of the Chinese state was more important since budget system was under construction (Ma,
2009:530-531). Before the reforms, the state controlled all the economic resources in China; while
2009: 19). In addition, Chinese state is also viewed to be captured by the new capitalist class (cf. Bramall,
introduction of market mechanisms especially after 1992 have eroded state capacity in the economy.
2009:530-531). Before the reforms, the state controlled all the economic resources in China; while
introduction of market mechanisms especially after 1992 have eroded state capacity in the economy.
Moreover, Chinese state has been in trouble to solve the problems which have risen during the reform period
according to this perspective. For instance, Chinese state has been weak in tackling with increasing
Moreover, Chinese state has been in trouble to solve the problems which have risen during the reform period
unemployment, not only in terms of job creation but also in gathering unemployment data and setting an
according to this perspective. For instance, Chinese state has been weak in tackling with increasing
efficient unemployment insurance system (Duckett and Hussain, 2008: 13-14). Diminishing capacity of the
unemployment, not only in terms of job creation but also in gathering unemployment data and setting an
Chinese state was also reflected by the failure of the policy goal of reducing urban-rural disparity (Tao, Yang
efficient unemployment insurance system (Duckett and Hussain, 2008: 13-14). Diminishing capacity of the
and Liu, 2009: 372-373). Hence, China has suffered from “capacity deficit” since the beginning of the
Chinese state was also reflected by the failure of the policy goal of reducing urban-rural disparity (Tao, Yang
reforms and the Chinese state is a weak state when the criteria of an effective state are considered (Wang,
and Liu, 2009: 372-373). Hence, China has suffered from “capacity deficit” since the beginning of the
2003: 38; Collins and Chan, 2009: 1). Consequently, this perspective strongly suggests that the Chinese state
reforms and the Chinese state is a weak state when the criteria of an effective state are considered (Wang,
would target to regain its capacity, since such a target is significant especially for ensuring the sustainability
2003: 38; Collins and Chan, 2009: 1). Consequently, this perspective strongly suggests that the Chinese state
of China’s economic development (cf. Wang, 2003: 41).
would target to regain its capacity, since such a target is significant especially for ensuring the sustainability
of China’s economic development (cf. Wang, 2003: 41).
On the other side another state-centered perspective stands, which asserts that the capacity of the Chinese
state has increased during the reform period. “State capacity, defined here as the capacity to control and
On the other side another state-centered perspective stands, which asserts that the capacity of the Chinese
monitor lower-level agents has increased in China” and some of the failures in policy implementation stem
state has increased during the reform period. “State capacity, defined here as the capacity to control and
from policy priorities, rather than loss of state capacity (Edin, 2003: 36, 51). China’s economic success has
monitor lower-level agents has increased in China” and some of the failures in policy implementation stem
been the outcome of high state capacity and its correct utilization through complementing market, rather than
from policy priorities, rather than loss of state capacity (Edin, 2003: 36, 51). China’s economic success has
substituting it (Lu, Luan and Sng, 2016: 27). Under the control of the CCP, the Chinese state has been
been the outcome of high state capacity and its correct utilization through complementing market, rather than
transformed to suit market conditions (Yang, 2003: 45-47). Despite decentralization policies, the Chinese
substituting it (Lu, Luan and Sng, 2016: 27). Under the control of the CCP, the Chinese state has been
central government has still the ability of controlling and using bureaucratic apparatus effectively to realize
transformed to suit market conditions (Yang, 2003: 45-47). Despite decentralization policies, the Chinese
its targets (Chang, 2005:30). In this regard, CCP has been a specific example when it is taken into
central government has still the ability of controlling and using bureaucratic apparatus effectively to realize
consideration that the other ruling communist parties in the world have lost their power (Shambaugh,
its targets (Chang, 2005:30). In this regard, CCP has been a specific example when it is taken into
2008:1). CCP has survived successfully, since it has managed to guarantee sustainability of the regime which
consideration that the other ruling communist parties in the world have lost their power (Shambaugh,
has been based on a single ruling party, CCP itself, “through introspection, adaptation, and implementation
2008:1). CCP has survived successfully, since it has managed to guarantee sustainability of the regime which
of preemptive reforms and policies” (Shambaugh, 2008: 2-3).8 CCP would be seen to be in atrophy as a
has been based on a single ruling party, CCP itself, “through introspection, adaptation, and implementation
consequence of the reforms; however it is certain that it has a 8great capability of adaptation, especially in
of preemptive reforms and policies” (Shambaugh, 2008: 2-3). CCP would be seen to be in atrophy as a
some specific areas, which enables it to deal with the challenges it faces and sustain its legitimacy and power
consequence of the reforms; however it is certain that it has a great capability of adaptation, especially in
(Shambaugh, 2008: 4-5, 9).
some specific areas, which enables it to deal with the challenges it faces and sustain its legitimacy and power
(Shambaugh, 2008: 4-5, 9).
During the reform period, Chinese state would be seen to be strong, since it has been able to maintain
economic growth and social stability; however it has to be stronger in order to ensure sustainability (Zhu,
During the reform period, Chinese state would be seen to be strong, since it has been able to maintain
2013: 6-12). Gradual character of China’s reforms would be seen as a strategy which has preserved state
economic growth and social stability; however it has to be stronger in order to ensure sustainability (Zhu,
capacity from diminishing. For instance, avoiding mass privatization enabled the Chinese state preserve its
2013: 6-12). Gradual character of China’s reforms would be seen as a strategy which has preserved state
capacity by keeping SOE revenues and skillful SOE managers (Hamm, King and Stuckler, 2012: 298-301).
capacity from diminishing. For instance, avoiding mass privatization enabled the Chinese state preserve its
Private sector has gained importance in China as a consequence of the reforms, which has had a role in
capacity by keeping SOE revenues and skillful SOE managers (Hamm, King and Stuckler, 2012: 298-301).
diminishing the capacity of the Chinese state; however China’s market-driven economic growth has occurred
Private sector has gained importance in China as a consequence of the reforms, which has had a role in
under the control of the state (Wang and Su, 2009: 4, 17-18). Within this perspective, capacity of the Chinese
diminishing the capacity of the Chinese state; however China’s market-driven economic growth has occurred
state during the reform period has been closely related to the discussions on legitimacy of the political
under the control of the state (Wang and Su, 2009: 4, 17-18). Within this perspective, capacity of the Chinese
system, partly because reform agenda have not included political reforms. In this regard, Chinese state
state during the reform period has been closely related to the discussions on legitimacy of the political
capacity is identified as the ability to find a balance between various interests which have risen as a
system, partly because reform agenda have not included political reforms. In this regard, Chinese state
consequence of the reforms (Heberer, 2003: 46).
capacity is identified as the ability to find a balance between various interests which have risen as a
consequence of the reforms (Heberer, 2003: 46).
Within this perspective, liberalization policies which have been adopted especially since the mid-1990s have
been implemented by the Chinese state and under its strict control. In other words, implementing neoliberal
Within this perspective, liberalization policies which have been adopted especially since the mid-1990s have
policies and creation of private sector have been among the policy choices of the Chinese state to sustain its
been implemented by the Chinese state and under its strict control. In other words, implementing neoliberal
power (Chu and So, 2010: 52-53, 58). In this sense, China’s transition to capitalism has represented a unique
policies and creation of private sector have been among the policy choices of the Chinese state to sustain its
example, because it is an artifact created by the Chinese state, rather than a spontaneous process (cf. Chen,
power (Chu and So, 2010: 52-53, 58). In this sense, China’s transition to capitalism has represented a unique
2002: 405). Despite the reforms, the Chinese state still sustained its “ability to control the prices of strategic
example, because it is an artifact created by the Chinese state, rather than a spontaneous process (cf. Chen,
resources, served as the major shareholder of the restructured and most competitive state enterprises, and
2002: 405). Despite the reforms, the Chinese state still sustained its “ability to control the prices of strategic
made tireless efforts to maintain macroeconomic stability, albeit using economic measures of adjustment and
resources, served as the major shareholder of the restructured and most competitive state enterprises, and
made tireless efforts to maintain macroeconomic stability, albeit using economic measures of adjustment and
8 The ability of the CCP to adapt itself to the changing conditions under reforms have also been mentioned by the new institutionalist approach, while
this approach presents the adaptability as one of the most important obstacles to the completion of transition from plan economy to market economy
8 The
ability of the CCP
to adapt
itself to the
changing conditions under reforms have also been mentioned by the new institutionalist approach, while
and
democratization
in China
(cf. Dickson,
2003).
this approach presents the adaptability as one of the most important obstacles to the completion of transition from plan economy to market economy
and democratization in China (cf. Dickson, 2003).

-411-

CHINESE STATE CAPACITY DURING THE REFORM PERIOD
M. Nergis Ataçay

control” (Chu and So, 2010: 59). This perspective concludes that China has experienced “state
neoliberalism” since the beginning of the reform period as a consequence of its historical conditions, rather
than Western neoliberalism. State neoliberalism enabled China to sustain the power of the Chinese state on
the hand and gain a good position within the global economic relations on the other hand (Chu and So, 2010:
49-50).
Overviewing the state-centered approach on China’s reform experience is useful in understanding the role of
the Chinese state in the reform process. It is possible to state that both state-centered perspectives on the
Chinese state would be seen to be right. The Chinese state would be seen as a weak state in some dimensions
as a consequence of the reforms, most importantly in decreasing inequalities in China. On the other hand, it
is actually difficult to claim in general that the Chinese state is a weak state. Sustaining political regime and
the effective role of the state in the economy would be seen as indicating the strength of the Chinese state.
State neoliberalism would be seen as an attractive concept which indicates the strength of the Chinese state
and the effect of the reforms at the same time; however presenting Chinese experience as state neoliberalism
in contradiction with Western neoiberalism is problematic because of two points. First, explaining social,
economic and political concepts by making a comparison between the West and the East without referring to
the historically determined conditions does not give accurate results to make assessments. Second, though it
is impossible to present the discussions on this issue within the boundaries of this paper, it would be
mentioned that neoliberal economic development model is not actually based on “the limited state” or “the
minimal state”. Rather, neoliberalism systematically uses state power in order to realize its objectives. The
important role of the state in economic development has also been accepted within the neoliberal perspective
since the mid-1990s through the shift from Washington Consensus to Post-Washington Consensus. States
have a crucial role in the implementation of neoliberal policies and the Chinese state would not be seen as an
exception since the beginning of the reform period. Hence, it is a question whether there is really a need to
use the concept “state neoliberalism” for any case, as well as for China.
4. Conclusion
As China recorded an impressive economic performance, there have been different attempts to explain
China’s reform period which began in the late 1970s. State-centered approach has also paid attention on this
issue by focusing mainly on the impact of the reforms on the capacity of the Chinese state. State-centered
authors have presented two opposite answers to the question whether the Chinese state has been weakened
because of the reforms. On the one side, it is asserted that capacity of the Chinese state has diminished as a
consequence of the reforms; whereas a number of studies have mentioned that the Chinese is a strong state
which has also been indicated by the success of the reforms. One of the common points of these two
different perspectives is that they both relate sustainability of China’s economic development to the capacity
of the Chinese state. It is possible to claim that the Chinese state capacity has been diminished in some
dimensions as a consequence of the reforms; however it sustains to be a strong state in general even after
nearly forty years of the reform period. Sustaining one-party regime and effective state intervention in the
economy would be seen as the indicators of the strength of the Chinese state.
Actually, problem with the state-centered approach is not disagreement on the impact of the reforms on the
Chinese state capacity. Beyond doubt, state-centered approach is valuable in having an understanding of the
role of the state in political, economic and social processes. This is also valid for China’s reform experience.
On the other hand, it is a question whether viewing the Chinese state as the only actor managing, controlling
and shaping the reform process is possible and gives accurate results on examining and explaining the
process and its consequences. State is vital; however it is not the only actor and it is not autonomous. In other
words, impact of the other factors on the performance of the reforms, other actors, historical conditions,
social and economic transformation experienced by China since the beginning of the reform period would
not be ignored in analyzing the reform and its consequences. Chinese state is strong despite the reforms;
however this is only a part of the picture. Interaction between the state and the society would also be taken
into consideration in order to have an understanding of political, economic and social processes. As overview
of some of the studies indicates, state-centered approach itself has also evolved in terms of including society
and social change as a factor. When China’s reform experience is taken into consideration, the relation
between the Chinese state and transforming economic and social structures cannot be ignored; because this
relation has an impact on the reforms and their consequences, while it has also been shaped by the reforms.
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ABSTRACT
The study is carried out to test whether system succession and regime durability affect
investment climate in Pakistan, significantly or not. It will help to identify the reasons
for low investment in the country which is among the lowest in the region. The
investment flows have fluctuated over the years and political instability has often been
cited as a reason.
Ordered probit and ordered logit are used for econometric modelling. It is discovered
that regime durability, interest rates and government stability positively affect
investment profile while unstable regime shifting is detrimental to it. The study provides
insights into the need for formulation of stable economic policies that are not vulnerable
to regime changes.
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PART 1: INTRODUCTION
This section introduces and explains the main relationships explored in this study. It
provides an analysis of the link between the variables considered and thus serves as a
rationale for taking up the topic for this research.

1.

Role of Political Stability and Risk in affecting the Investment Climate Ratings

Claud Ake (1975) defines political stability as the existence of regularity in political
exchanges and alternatively as the conformance of political behavior to the standards or
norms that are set in the society. This definition has been further refined and added to in
the recent years. Political stability requires consistency of government policies and
peaceful functioning of political machinery among other things. An absence of this can
give rise to political instability which can be detrimental to business and commerce. The
potential costs that political instability can impose on business operations are depicted in
the political risk that corporations undertake when investing in a country. Pakistan has
consistently been rated as a high political risk country. The country saw a wave of
nationalizations in 1970s, however, in the recent decades there has been greater
liberalization. Even though Pakistan has investor-friendly policies but it suffers from
risk of political violence, policy changes and so forth.
There has been a rising trend of political risk insurance being utilized by firms,
especially by firms making investment in developing countries. Political risk insurance
provides protection from events that may lead to expropriation which refers to losses
from government actions such as nationalization, losses due to difficulty in converting
and transferring currency and finally risk arising from political violence such as war or
civil unrest. Over the years surveys of investors have reported that political risk is
among the top business risks being faced.1 This means that political instability directly
influences investment decisions and political risk tends to make the investment climate
unappealing.

1 According to a compilation of surveys reported in MIGA’s report on World investment and political risk 2013 published by
Multilateral Investment Guarantee Agency, Table 1.3 page 19.
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1.2 Government Regimes, Regime Shift and Risk of Public Policy
As the previous section noted there are considerable political risks that a firm investing
abroad will have to face. A change in government policy can be detrimental to the
operations of a multinational and can result in losses. Therefore such political risk can
hinder investment. Government regimes which decrease such risk can help to attract
more investment within a country and so can have an impact on the investment that a
country receives. The type of regime is of significance here. The government may be
democratic or authoritarian. The different regime type leads to differing quantity of
investment depending on the kind of institutions and policies in place as different
institutions lead to different levels of political risks. Pakistan has experienced both
military rule and democracy since its independence in 1947.In terms of economic
performance, Pakistan performed particularly well during the golden era of Ayub Khan
in 1960s and later in Pervez Musharraf’s regime in 2000s. Pakistan received a lot of aid
during Zia-ul Haq’s regime and while there was growth in GDP, the political situation
was tense with ban on most political activity. Democratic governments also saw growth
but the economy suffered under Z.A. Bhutto due to nationalizations. Benazir Bhutto and
Nawaz Sharif’s regimes saw an increase in investment; however, government debt
increased as borrowing from IMF went up. Therefore, investment patterns in Pakistan
have fluctuated. There has not been any clear rule about whether authoritarian or
democratic government leads to more investment.
There has been a lot of regime instability as well in Pakistan. The transition from one
democratic government to another was a rare event occurring in 2013. There have been
four attempts to remove a government from office and three of these movements were
eventually successful. These were against Ayub Khan, Z.A Bhutto and Pervez
Musharraf. Therefore, in terms of regime durability and system succession Pakistan has
a poor track record and it has often led to disruption of economic activities.
Furthermore, the government has a role to play in shaping the investment climate by
forming favourable policies. There is a need to formulate policies which decrease the
perceived risk of investors. The investment policy in Pakistan has been revised over the
years and has become more liberalized; therefore public policy has been aimed to
facilitate economic activity.
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1.3 A Critical Overview of Strategies, Policies and Reforms for improving

Investment Climate
There has been a global trend of greater economic liberalization and there have been
efforts for the creation of a favorable investment climate. The Pakistani government
took the first steps to set out policy governing foreign investment in the country when it
passed the Foreign Private Investment Act of 1976. The Act guaranteed remittances of
profit to the foreign firms and policies which would prevent double taxation. Greater
investment liberalization took place with the founding of the Board of Investment (BOI)
in 1992 which is a part of the Prime Minister’s Secretariat. The organization is
responsible for the formulation of investment policies and facilitation of foreign
investment. It passed the first investment policy in 1997 according to which many new
sectors were opened for foreign investment as prior to this only manufactured sector
could receive foreign investment. This greatly increased the amount of investment being
carried out in the country. Foreign firms were allowed to hold 100% equity in industrial
projects apart from certain exceptions such as explosives, firearms and so forth.
Restrictions on royalty fees, franchise fees, capital and profits were also greatly relaxed.
This helped to make Pakistan’s investment policies one of the most favorable in South
Asia at the time.
The BOI revised the Investment Policy of 1997, in 2013 and the new policy aims to
reform the investment environment by expediting the investment procedures. Emphasis
has been placed on reducing the cost and procedures of doing business along with
creation of special economic zones for catalyzing the process of growth as was seen in
countries like China and Malaysia. In addition to the policies of BOI, regulations passed
by the government helps to offer protection to the earnings of investors such as the
Protection of Economic Reforms Act of 1992 and Foreign Currency Accounts
(Protection) Ordinance enacted in 2001.
Despite these investor friendly regulations investment has failed to increase as it has in
other countries in this region such as in India. This has been because of the weak
institutional infrastructure in place such as property rights and also due to the adverse
conditions created by the energy crisis and grave law and order situation. Therefore,
these liberal investment policies have failed to increase the flow of investment into
Pakistan.
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1.4 Macroeconomic Outcomes of Investment Climate
Investment is a very important component of the GDP of a country. It is in a way the
building block that leads the country to higher levels of future income and greater
development. The investment climate has a significant impact on the investment that a
country receives. Private investment is especially determined by the prevailing
investment climate. Investment in turn not only increases employment, output and
income but can also lead to higher levels of research and development. Investment in
infrastructure and human capital development also lead to development along with
growth. The macroeconomic outcomes of improving the investment climate can be
observed in certain countries such as China and India. The Chinese economy has grown
immensely in the past few decades and investment has been the main factor contributing
to this. China opened up its economy to international capital and good flows later than
most other countries; however, by introducing investment climate reforms such as
recognition of private property China has been the recipient of large private investment.
A country with better investment climate is likely to have higher productivity as the
infrastructure, institutions and policies will favor production in these countries. As the
literature suggests, wages equate with the total factor productivity of labour and as the
productivity grows the wages are also likely to grow. Therefore, a more conducive
investment climate will not only lead to greater investment but will also result in greater
remuneration for the factors of production. However, it should be noted that investment
climate will also take into account the market failures and so even if a government taxes
firms but uses the revenue to resolve market failures or provide better infrastructure, it
would help to improve overall investment environment. Therefore, a good investment
climate will also try to achieve greater good for the whole society.
1.5 Research Concerns and Study Objectives
The research intends to estimate the impact of factors effecting significantly/
insignificantly on the investment profile of Pakistan especially system succession and
regime durability in a time series setting. This issue is very pertinent for Pakistanas the
country has a history of political instability and unrest resulting from it and so the study
intends to investigate what ramifications does this have for the investment climate. For
this specific focus has been placed on factors such as regime durability, government
stability and institutional factors such as military in politics. Secondary time series data
from 1995-2012 has been used and econometric techniques are used to estimate the
relationship between investment profile and specific elements causing political risk.
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Previous research (Aqeel, Nishat and Bilquees, 2004: 651-664; Khan and Khilji, 1997:
959-985) on the topic of investment in Pakistan has been largely restricted to studying
the determinants of foreign direct investment (FDI) and trends in it over time. Other
studies (Ahmad, Qayyum and Salam, 2008: 517-530) have been of micro nature and
consider investment in a specific sector. Studies on FDI do not consider the decision
making process, weighing of costs and benefits of investing while keeping in mind the
risks. FDI is the final outcome; on the other hand this study analyzes the perception of
investors in terms of the desirability of investing in Pakistan. Hence there is hardly any
study on the investment climate of Pakistan.
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PART II: PROPOSED FRAMEWORK OF ANALYSIS AND MODELLING
CHOICES
The main factors that are studied to assess the level of political risk are focused upon in
this section. A discussion on the characteristics of political regimes in Pakistan such as
system succession and regime durability along with the institutional determinants of
investment climate is carried out. For this the literature is studied and the variables are
studied in the context of Pakistan especially.
2.1 System Succession, Regime Durability and the Investment Climate
System succession refers to how power changes hand in a government. The process will
be different depending on the type of regime and the current government in office.
Within a democracy succession takes place when elections are held after a government
completes its prescribed term in office. However, there can be disruptions to this process
for instance when a government in power is forced to resign, receives a vote of no
confidence from the legislature or if the executive in office is for some reason made
ineligible to continue to govern such as due to health issues. In the case of an
authoritarian government, succession system can be of different types. Klitgaard (2000)
classifies these as open succession, appointed succession and hereditary succession.
Open succession refers to the constitutional arrangement where no successor is
appointed but there might be rules which govern the succession. Appointed succession
would take place when the successor has already been appointed, this may be according
to some criteria and the appointment may be made by the incumbent leader or some
other body. Lastly, hereditary succession occurs when an individual is selected as an
automatic successor and is usually part of the family or extended family. The study
considers succession of Danish monarchs and concludes that among the different
succession systems, hereditary succession is the most stable and there was not a single
coup against the monarch under this system.
It is largely believed that democracies are more stable; however, within democracies
some do not last that long while others endure. Wright (2008) studies new democracies
to study what leads to this distinction. He claims that democracies are likely to be more
stable as they include greater participants in the political process. New democracies
which include all organized political groups which have control over violence tend to be
more stable. Especially groups which hope to come into power in the future will want
the political regime to be stable as it will offer them a chance of being a part of the
government. Therefore, the greater the political competition is the more stable the
regime will be as all the political actors will have a stake in preserving the political
process. The durability of democratic regimes would depend on the extent of political
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2.2 Institutional elements of Investment Climate
An institution is defined as the way of doing things in a society. These are the norms and
rules which govern the economic, legal, political and social life. Institutions are of
paramount significance within a country. They combine to provide the environment
within which individuals function in a society and deal with each other. The judicial
system, executive, legislature, military, educational system, health, infrastructure,
financial system and so forth, all are part of the institutions in a society. The qualities of
institutions that are present in a society are representative of the extent of development
that is present. Recently, it has been realized that income as the only criterion for
development is insufficient. Good quality institutes are a prerequisite for growth and
development.
Poor institutes lead to frequent breakdowns in the system. In such a scenario firms will
be more vulnerable. Therefore, in order to minimize losses and protect investment firms
will want to operate in an economy where the institutions are sound and wellfunctioning. Investors are not only concerned with institutes which ensure that contracts
are honored but also with institutes that govern the environment in which these contracts
are made. Douglas North, famous for his study of institutional economics, came up with
the distinction between contracting institutions and property rights institutions (North,
1981: 20-27). He states that there are two theories can be used to explain the role taken
by the government; the contract theory and the predatory theory. The state sets up the
institutions and the regulatory framework which allows private contracts to be honored
and the other theory states that the government/state may be used as a way to transfer
resources among groups. Thus, institutions will be set up in the society to provide the
regulations for private contracts and also to prevent the expropriation of funds and
resources by the government or other political elites. Institutions will serve as
contracting institutes and property rights institutions. Both contracting and property
rights institutions are vital, however, which of these is more significant for the economic
growth and investment is significant. Acemoglu and Johnson (2005) evaluate this and
conclude that property rights institutions have a greater impact on the economic activity
and so countries where there is greater control on expropriation by the political elites
tend to have higher per capita incomes, greater investment and better performing stock
markets. They conclude that even if countries have weak contracting institutions their
economic performance may still be acceptable but with weak property rights
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institutions, with great risk of expropriation, economic activity will be seriously
impaired.
Lim (2014) also reaches the same conclusion that traditional policy areas tax credits and
regulatory regime are not that significant but rather factors affecting institutional
environment such as property rights and control of corruption are more significant in
determining the attractiveness of an economy for investment. Dollar, Driemeier and
Mengistae(2005) stress the importance of institutions and especially political institutions
for investment climate of a country. It is stressed that countries which have a good
governance system with less bureaucracy and corruption along with sound infrastructure
and financial system tend to attract more investment. Within infrastructure problems
such as power outages and custom delays tend to be serious issues for business climate.
Alternatively there is also a study in which Egger and Winner (2005) claim that in
certain instances heavily regulated economies may find that as corruption grows so does
investment, in the form of foreign direct investment (FDI) as corruption helps to
expedite the process through the regulatory red tape. However, that is an exception
rather than a rule. Aboal, Noya and Rius (2014) study the link between contract
enforcement and investment but they do not find very substantive evidence of it, so in
some cases investment may not depend that heavily on institutional factors such as
contract enforcement.
2.3 Data Collection Choices and Preferences

The study aims at finding the extent of impact, if any, of political risk factors on the
investment climate of Pakistan. As a time-series analysis is conducted so secondary data
has been collected for the period 1995-2012. A number of different variables are
considered to study what are the main factors which engender political instability and
risk in the country and thereby affect the attractiveness of the economy for investment.
The variable investment profile is used as the dependent variable in the study. The
variable is measured by subcomponents of contract viability/expropriation, ease of
repatriating profits and payments delays. The variable does not include the effect of
political and other economic factors on risk to investment and so we can use it to
determine how the measure is impacted by changes in political risk factors. The data is
taken from the International Country Risk Guide (ICRG) published by the Political Risk
Services (PRS) Group. The three components are rated out of four and an overall value
out of 12 is assigned. The greater the value the lower the risk to investment and so a
better investment profile of the country.
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The independent variables considered are as follows. External debt that a country owes
to foreigners or nonresidents can impact policy making as greater debt creates greater
pressure on the government. This debt may be owed to foreign governments,
international organizations such as International Monetary Fund (IMF) or individuals.
External debt can have an impact on policy making as it creates pressure on the
government since external debt means the government not only owes the principal
amount but also interest payments. Furthermore, these loans usually come with strings
attached for instance certain policy changes need to be made such as reduction in
government expenditure. These changes will not always be favorable for investors and
so can impact the investment climate. The data for external debt stocks as a percentage
of gross national income is taken from World Development Indicators (WDI).
Government stability is also included in the study. It measures the support that the
government enjoys and how effectively it is able to carry out its policies. The data is
taken from PRS Group. It is broken down into legislative support, government unity and
popular support, each being rated out of 4. The higher the value of the variable from
0-12, the more stable the government is.
External conflict is another factor which affects the investment received by a country.
This gauges the threat that the current government has in the form of non-violent and
violent threat from external sources. These may be diplomatic pressure on the
government, trade sanctions, cross border conflicts and war. The data is obtained from
the PRS database and is also broken down into three components of war, cross-border
conflict and foreign pressures, rated out of 4 each. Overall score ranges from 0-12, the
higher the lower the risk of external conflict.
Political effectiveness is taken from the Polity IV series. It includes a number of
components measuring the durability of government and stability in succession of
government within a country. The variable comprises of durability of government
(greater than 10 years=1), the number of years a leader stays in office (greater than 12
years=1) and total coup events (1-2 is scored as 1 and greater than 2 is scored as 2) but
the maximum score of 4 is recorded as 3. Therefore, the variable is measured on an
ordinal scale and the lower the score the greater the political effectiveness.
Next, regime durability was directly observed by taking the number of years since the
last regime change, this is taken from Polity IV series as well. However, the variable is
interacted with the external debt stocks (% of GNI) taken from WDI to get regime*debt.
The interacted variable is used to show what impact do greater debt stocks with
increasing years of a regime have on the investment climate.
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Lastly, lending interest rate for Pakistan is taken. Lending interest rate can impact
investment as interest is the reward on saving and when interest rates rise more money
flows into the economy to earn the higher return. This money is then invested in the
economy and so investment increases. The lending interest rate data is taken from the
WDI database and the Pakistan Bureau of Statistics.
2.4 Specification of Econometric Modelling and Estimation Techniques

In order to assess the impact of political risk variables on investment climate, Ordered
Probit and Ordered Logit are used. Since the dependent variable is measured on the
ordinal scale and is a rating from 0-12, logistic regression is used. The model gauges the
impact of independent variables on categorical dependent variable by converting the
values into probability of obtaining a predicted value of the regressor. Ordered Logit and
Ordered Probit are similar in this regard. Ordered Probit is also applied when the
dependent variable is categorical. The general specification of the model is
Yt = βX +ε

(Equation 2.4.1)

Yt is the ordinal dependent variable, X is the set of independent variables, β is the vector
of co-efficients of the independent variables and ε is the error term which is logistically
distributed in the Ordered Probit and in the case of Ordered Logit is normally
distributed.
The dependent variable taken in both Ordered Logit and Ordered Probit model is the
investment profile rating for Pakistan. A higher value represents lower risk of
investment.

0 if Yt≤ µ 1 ( Very high risk of investment- Unfavorable investment climate)
1 if µ 1 <Yt≤ µ 2
Yt=
12 if µ 12 <Yt(Very low risk of investment-Favorable investment climate)
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The threshold values of µ are unknown parameters.
Y = (Investment Profile)
X1 = External Debt Stocks
X2 = Government Stability
X3 = External Conflict
X4 =Lending Interest Rate
X5=Political Effectiveness
X6=Regime x Debt
Y(Investment Profile) = f (X1, X2, X3, X4, X5,X6)
Y= β1 (X1) +β2 (X2) + β3 (X3) + β4 (X4) + β5(X5) +β6(X6)+ ui
The same independent variables are considered in both models. The reason two models
are estimated is to consider the consistency of co-efficient estimates and their
significance. If the results of both the models agree then the findings will be consistent
and the results validated.

Part III: Model Estimates and Analysis

The results of econometric modelling are presented in this section. Tests are carried out
to check the model fit and a comment is made on the interpretation of the results of the
main and competing model. The applicability of the findings for Pakistan is discussed
and policy recommendations are made accordingly.
3.1 Estimates of Ordered Logit and Ordered Probit Models, Goodness of fit and
Model Consolidation Tests
Ordered Logit and Ordered Probit models are used to estimate the impact of factors such
as system succession and regime durability on investment profile. Mathematical form of
the model has been explained in equation 2.4.1. The following table reports the results.

Table 1: Results

Regressand: Investment Profile
(0 =very high risk and 12 =very low risk)
Regressors
External debt stocks
(% of GNI)
Government stability
(0 =very high risk and 12 =very low risk)
Source: PRS Group data
External conflict
(0 =very high risk and 12 =very low risk)
Source: PRS Group data
Lending interest rate(%)
Political effectiveness
(0= High political effectiveness and
3=Low political effectiveness)
Source: Politity IV data set
Regime durability x Debt
(no. of years from a regime change) & (%
of GNI) respectively
Observations

Ordered Probit Model

Ordered Logit Model

-0.166***
(0.0579)

-0.290***
(0.142)

1.150**
(0.481)

1.927**
(0.975)

2.502***
(0.785)

4.006**
(1.521)

0.571***
(0.180)

0.968***
(0.460)

-2.243*
(0.840)

-3.585*
(1.448)

-0.0117*
(0.00562)

-0.0184*
(0.0109)

18

18

Goodness of fit estimates
Likelihood Ratio Test

Prob> chi2 =0.0031

Prob> chi2 =0.0059

Wald Test

Prob> chi2 =0.0079

Prob> chi2 =0.0252

Note: Below the coefficient value, in ( ) parentheses we report standard errors. *
denotes significance at 10 % level, ** denotes significance at 5 % level while ***
denotes significance at 1 % level.
A pre estimation test was conducted on ordinary least squares model for
heteroskedasticty, Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test accepts the null hypothesis of no
heteroskedasticity at 5% significance level as Prob> chi2 = 0.0623 which is greater
than 0.05. To prevent heteroskedasticity robust standard errors are found in the ordered
probit and ordered logit models.The results in table 1 show that the model is overall
significant and the co-efficients are also significant. In order to assess the credibility of
the models Wald test is used to test the co-efficients of the parameters. Wald test, tests
the following hypothesis Ho=β1=β2=β3=0, where the βs are co-efficients of political

effectiveness, regime*debt and external debt stocks. The null hypothesis is rejected for
both Ordered Probit and Ordered Logit at 5% significance level as the p-value is 0.0079
for the former and 0.0252 for the latter. Therefore, these variables are different from
zero and do have an impact on the investment profile for the population.
The LR test is used to see how significant a variable/variables are in estimating the
dependent variable i.e. the investment climate. The log likelihood value for the complete
and restricted model is compared. The hypothesis is again Ho=β1=β2=β3=0, where the βs
are co-effiecients of political effectiveness, regime x debt and external debt stocks. The
hypothesis is rejected for both Ordered Probit and Ordered Logit models at 1%
significance level as the p value is 0.0031 for Ordered Probit and 0.0059 for Ordered
Logit. Therefore these variables are significant in explaining the variation in investment
profile.
3.2 Analysis of Findings

3.2.1 Government Regime, Regime durability and Investment Climate
The variables political effectiveness and Regime x Debt are included in the econometric
analysis to observe their impact on investment climate. As stated previously political
effectiveness comprises of regime durability, leader’s years in office and total coup
events. Also, the lower the score a country receives for this variable the greater its
political effectiveness. Therefore the impact of regime durability and government
regime can be inferred from the co-efficient of this variable. Table 1 shows that political
effectiveness has an inverse relationship with investment profile so that if Pakistan has a
higher score for political effectiveness it will have a lower investment profile rating.
Pakistan has had a history of unstable and short-lived democratic regimes coupled with
long military regimes For the time period considered, 1995-2002, Pakistan experienced
instable democratic governments along with a coup d'état followed by military rule.
Benzair Bhutto was the Prime Minister in 1995 and was followed by Nawaz Sharif in
1997, after failing to stay in office to complete the term. Nawaz Sharif was also unable
to complete his term as tensions with the then Chief of Army Staff Pervez Musharraf,
led to the bloodless coup which led to the imposition of martial law in the country.
Thereafter, elections were held in 2002 but Musharraf was able to stay in office.
Eventually he was forced to resign in 2007 as unrest was created from the movement by
lawyers against the removal of the Supreme Court judge, Iftikhar Chaudhary by
Musharraf. Musharraf suspended the constitution and declared a state of emergency

twice. Finally, elections were held again in 2008 and Pakistan People’s Party came to
power.
The political history of Pakistan shows why it has performed poorly on the regime
durability and system succession fronts. There have been transitions from democratic to
military regimes and this creates a threat of martial law being implemented whenever
there is unrest as the military remains a powerful actor. This has adverse effect on the
investment profile. Even though the investment and trade policy has been greatly
liberalized during this time period but the political instability has been detrimental to the
investment climate.
Moreover, the co-efficient for Regime x Debt shows that even when regime lasts for a
longer number of years but the external debt stocks of the country rise, it has a negative
impact on the investment profile. Pakistan has frequently received loans from other
countries and the IMF. The country had to ask for IMF financing during the financial
crisis in 2008. Even though this eased out the financial problems that the country was
facing but it debt has its downsides too. The increasing debt of Pakistan leads to
increasing amounts of debt servicing payments and the strings attached limits the
freedom that it has in shaping its own fiscal and monetary policies. Therefore, regime
durability has a significant impact on attractive of a Pakistan for investment, however,
when taking into account the prevailing conditions in the economy factors such as huge
external borrowing can have a negative impact even when regime durability may be
present.
3.2.2 Legislative Strength, Popular Support and Investment Climate

The variable government stability is used to ascertain how the stability of the current
government impacts the investment climate. The results show that government stability
is positively related to the investment profile rating. The greater the legislative strength
and popular support the higher the rating of investment profile. The co-efficient is
significant at 5% level.
During the democratic regimes Pakistan has not seen much of a divided government as
might be the case in western democracies such as the US where legislative deadlock is
common. Confidence in the presidency of Pervez Musharaf was expressed by the
National Assembly in 2004 and the Prime Minister Chaudhry Shujaat Hussain was able
to receive a vote of confidence as well in 2004 by the National Assembly. Moreover,
during the government of Asif Ali Zardari, the opposition by Pakistan Muslim League
(N) was described as being soft opposition. Overall, there has not been much
disagreements in the government during the years considered. The governments have

also enjoyed support by the public generally. Even though there was military
government in 1999, but the public perception of military government is not that bad.
The government of Zardari also received much support at the start due to public
sympathies for the assassination of his wife, Benazir Bhutto at a political rally.
However, support gradually declined as the economy worsened during the financial
crisis. Hence, it can be said that in Pakistan government stability has a positive impact
on investment climate.
3.3 Conclusion

The research has been carried out to estimate the impact of political risk on investment
climate in Pakistan. The investment flows have exhibited volatility as political
instability has been prevalent. The results of the econometric modelling show that
investment climate is positively related with government stability so that greater support
for the current government leads to more conducive investment climate as it allows
smooth functioning of the governmental machinery. Political effectiveness variable
shows that a stable regime attracts more investors, however, exogenous factors such as
level of external borrowing significantly affects investment climate even with stable
government regimes. Interest rate has a positive relation with investment climate as
higher interest rates offer higher returns on capital and help to attract capital inflows into
the economy. Another factor which has a significant impact on investment profile is
external conflict. As the risk of external conflict is decreased it has a favorable impact
on investment climate. Lastly, external borrowing has a negative impact on investment
profile as this increases the risk of financial problems for Pakistan as debt repayments
are coupled with high interest bill.
3.4 Policy Recommendations
Political participation has increased over the years in Pakistan and there is greater
awareness about the political rights that the people enjoy. The first peaceful transition
from one democratic government to another took place for the first time in 2013. Under
these circumstances, political situation in the country has important implications for the
economy. As regime changes are detrimental for investment profile, there is a need for
economic policies to be consistent over time so that government regime changes do not
translate into policy changes. Reliance on external borrowing should be limited
especially borrowing from international organizations which require certain policy
changes.

3.5 Limitations of the Study

The study includes data for 18 years only as data was available for only this time period.
A larger reference period would provide more accurate estimates and values closer to the
true values for the population. Moreover, additional data could be obtained by
purchasing from other sources, however, as the study was not funded and is student
research only so it could not be obtained. Also, as the data used is secondary the
accuracy can be questioned even though data from reliable databases such as WDI and
PRS Group is used.
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Özet
Bu çalışmanın amacı uluslararası siyasi bir ittifak olarak temelleri yeni atılmaya başlanılan
MIKTA (Meksika, Indonesia, Korea, Turkey ve Austalia) ülkelerin makro ölçekte ulusal
insan sermayelerini durumunu karşılaştırarak bu siyasi oluşumun insan sermayesi zemininde
temellerinin olup olmadığını anlamaya çalışmaktır. Çalışmada ayrıca daha odaklanılmış
olarak Türkiye’de son on yıllık dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri tarafından
izlenen eğitim politikaları neticesinde şekillenen Türkiye’nin ulusal insan sermayesinin
durumu değerlendirilecek ve geleceğe dair oluşturulacak eğitim stratejilerine yönelik
önerilerde bulunulacaktır.
Absract
Human capital is the combination of acquired knowledge through official or unofficial
education. It includes knowledge, skills, abilities gained thorugh life span of individuals.
Human capital is different from traditional capitals like capital, land or underground
resources. It leads to individual and national development, productivity increase and positive
change. National educational policies, organizational training and development programs and
individual development efforts increase not only individual but aldo national human capital
overall. This leads to competitive advantage over other nations. This study focus on current
human capital of MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea, Turkey and Australia) countries.
MIKTA is a new international structure established by goverments of above countries. Its
aim is to offer international policies towards regional and global problems and involve in
conflict resolution effors. It is vision is to be an influent power center in global affairs. All
MIKTA nations are also members of G-20 and their total Gdp is %5, 8 of World total Gdp.
This study aims to compare national human capitals of MIKTA countries and try to
understand if political vision is adjustible with human capital and if establisment philosophy
is sustainable grounded on human capital. Depending on analysis, future policy advises also
will be given for Turkey to develop its human capital base.

“Economic activity was not fuelled not by workers as a
Collective mass but by “the acquired and useful abilities
of all the inhibitants or members of the society”.
(Adams Smith, BOOK 2, CHAPTER 1)
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1. GİRİŞ

"İnsan Sermayesi" bireylerin ömürleri boyunca devam etmiş oldukları resmi ve gayri resmi
eğitimler, yetiştirmeye yönelik programlar sonucunda elde etmiş oldukları bilgi, yetenek ve
kabiliyetlerin bütünüdür. Bu kazanımlar hem bireysel hem de toplumsal olarak üretici,
verimlilik artırıcı ve değişim meydana getirici önemli bir sermayedir (Becker, 1993).
Geleneksel ekonomide toprak, para ve iş gücü gibi maddi ölçekli sermayeden farklı olarak
insan sermayesinde, eğitim neticesinde elde edilen bilgi söz konusudur. İnsan Sermayesi' nin
seviyesi bireylerin hayatında farklılık meydana getiren bir unsur olarak ortaya çıktığı gibi
bireylerden oluşan toplumsal kalkınmışlığın da önemli bir göstergesidir. Bir değişim faktörü
olarak bilgi birikiminin en önemli sağlayıcısı ise milli eğitim, mesleki eğitim, kurumsal
yetiştirmeye yönelik yetiştirme programları ve bireylerin kendi gayretleri ile devam ettikleri
gönüllü programlardır (Porter, 1990:628). Eğitimin ekonomik ve toplumsal kalkınmaya olan
pozitif etkileri üzerine gerçekleştirilmiş olan çalışmalar da bu görüşü destekler niteliktedir
(Schultz, 1961; Denison, 1962; Becker, 1993; Lynham and Cunningham, 2006).
Bu çalışmanın amacı uluslararası siyasi bir ittifak olarak temelleri yeni atılmaya başlanılan
MIKTA (Meksika, Indonesia, Korea, Turkey ve Austalia) ülkelerinin makro ölçekte “Ulusal
İnsan Sermayeleri”nin durumunu karşılaştırarak bu siyasi oluşumun İnsan Sermayesi
zemininde temellerinin olup olmadığını anlamaya çalışmaktır. Bu ülkeler hali hazırda
toplamda yarım milyarlık bir nüfusa, toplam üretimde ise (dünya toplam üretimi içinde)
%5,8’lik bir paya sahiptir. İleride daha etkin bölgesel siyasi aktörler olmanın yanında
yetişmiş insan kalitesiyle de önemli bir konuma sahip olacaklardır.
Çalışmada ayrıca Türkiye’de son on yılda eğitim alanında meydana gelen makro
değişikliklere odaklanmaya çalışılacak, bu yolla, diğer ülkelerle mukayese etme imkânı elde
edilecektir. Buna bağlı olarak öncelikle İnsan Sermayesi'nin tanımıyla ilgili olarak literatüre
başvurulacaktır. Ardından MIKTA ittifakının oluşum sürecine değinilerek ülkelerin hali
hazırdaki durumlarına dair bilgiler verilecektir. Sonrasında ise eğitim hakkındaki makro
verilerle karşılaştırma yapılacaktır.
Çalışmada, İnsan Sermayesinin birikiminde önemli bir girdi olan "kurumsal" ve "gayri resmi"
eğitim programlarının nicelik ve niteliğini ölçme ve mukayese etmek amacıyla hükümetlerce
hazırlanan, okul öncesi eğitimi, orta öğrenim ve yüksek ögrenimi kapsayan, ulusal eğitim
programlarının durumuna dair istatistiksel veriler, OECD istatistikleri, Dünya Bankası ve
Dünya Ekonomi Formu gibi veritabanları kullanılmıştır.
Tartışma kısmında "Adalet ve Kalkınma Partisi" (AKP) hükümetlerinin eğitim politikaları
neticesinde şekillenen Türkiye Ulusal İnsan Sermayesi'nin durumu değerlendirilecek ve
geleceğe dönük eğitim stratejilerine katkı sağlamak üzere bazı önerilerde bulunulacaktır.
2. İNSAN SERMAYESİ
Bilgi, yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren, üretim ve ekonomik kalkınmanın temel
girdileri olan arazi, sermaye ve işgücü gibi faktörler kadar önem kazanmaya başladı. Emek ve
sermaye yoğun üretime yönelik sanayiler, yerlerini, bilgi yoğun sektörlere bırakmaya
başladılar (OECD, 2001:17). Küreselleşme ile birlikte ucuz işgücünün dünyanın farklı
coğrafyalarında kolaylıkla bulunabilmesi, ülkelerin yabacı yatırımları çekmeye yönelik
kolaylaştırıcı kanuni düzenlemelere gitmesi, Avrupa Birliği, NAFTA, ASEAN gibi bölgesel
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ittifakların önem kazanması ve Dünya Ticaret Örgütü'nün getirdiği düzenlemeleri kabul eden
ülkelerin artması da küresel sermaye akışını kolaylaştırdı. Ülkeler arasındaki sınırların
öneminin azalması, vergilendirme ve tariflerdeki yeni düzenlemeler, geleneksel sermaye
girdilerinin rekabet avantajı yakalamadaki önemini azalttı. Uluslararası üretim ve ticarette
dünyanın hangi bölgelerinin ne tip avantajlar sunduğuna dair bilgilere ulaşım imkânları arttı.
Ürünlerde farklılık meydana getiren ve rekabet avantajı sağlayan fiyat faktörünün yanında,
fonksiyonellik ve farklılığa dair algının önemi arttı. Farklı ürünler ise bilgi yoğun üretim
faktörlerinin bir fonksiyonu olarak ortaya çıktı. Maliyetleri, dünyanın farklı köşelerinde
rahatlıkla düşürebilme imkanı bulan işletmeler için, yaratıcı düşünceye sahip donanımlı
işgücü, rekabet avantajı sağlayabilen en önemli girdi olarak hayati bir önem kazandı. Kar
payı yüksek ürünlerin ileri teknoloji ve bilişim sektörü ağırlıklı olması, bu alanlarda üstün
işgücünü gerekli hale getirdi. Örneğin, ürün tasarımı ve teknolojisini, kendi ülkesindeki
nitelikli çalışanları vasıtasıyla geliştiren işletmeler, üretim için daha avantajlı olan ülkeleri
kolaylıkla tercih eder hale geldiler.
Nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde ve uluslararası üretimin hizmetine sunulmasında ulusal
eğitim politikalarının önemi artmıştır. Okul öncesi eğitimden başlayarak üniversiteye kadar
ortalama 18 yıl boyunca eğitime tabi tutulan bireylerin sahip oldukları birikimde, sağlanan
eğitimin kalitesi önem kazandı. Yaklaşık olarak aynı süre eğitime tabi tutulmasına rağmen
bireylerin eğitim çıktılarının ülkeden ülkeye farklılık göstermesinin en önemli sebebi,
ülkelerin uyguladıkları eğitimin içeriği ve niteliğidir. Aynı akademik derecelere sahip olsalar
dahi, olaylara farklı yaklaşabilen ve yaratıcı çözümler üretebilen farklı milletlere mensup
çalışanları şekillendiren milli eğitim politikalarının içeriği, rekabet avantajı sağlayabilecek bir
faktör olarak önemini daha da artırmıştır. "Hayat Boyu Öğrenme" sürecinde olan ve ancak
öğrenmeyi hayata yayabildiğinde rekabet içinde kalabileceğinin farkında olan bireylerin
biriktirdiği insan sermayesi, farklılık meydana getirebilecek önemli bir üretim girdisidir.
Bireylerin bu bilgi birikimlerinden oluşan ulusal insan sermayesinin değeri ise ülkeleri
uluslararası arenada öne çıkarmaktadır.
Gelişmişlikte önemli bir kıstas olan nitelikli işgücü; geleneksel üretim faktörleri gibi,
ülkelerin tarihi mirasların bir sonucu olmaktan ziyade, nispeten daha kısa dönemli bilim,
teknik ve eğitim politikalarının sonucudur. Ulusal eğitim politikaları beşeri sermayenin
birikiminde en önemli girdilerdendir. Zorunlu eğitimin yanında kurumsal eğitimler, resmi
veya gayri resmi mesleki eğitimler ve sürekli eğitim faaliyetleri aynı zamanda bu birikime
önemli ölçüde katkı yaparlar (Porter, 2011:218; Porter, 1990:628; Becker, 1993:20).
İnovasyon indekslerinde üst sıralarda yer alan Finlandiya, İsveç, İsviçre, Norveç, Hollanda
gibi Kuzey Baltık ülkelerinin aynı zamanda ‘OECD PISA’ sıralamalarında da üst sıralarda
yer alması, eğitim ile inovasyon arasında bir bağ kurulmasında önemli bir delil olabilir
(www.globalinnovationindex.org).
İnsan sermayesinin temellerini Adam Smith’e kadar geri götürmek mümkündür. Smith’e göre
ekonomik faaliyetler, sadece işçilerin kollektif gayretleri neticesinde değil aynı zamanda
toplumun bütün üyelerince kazanılmış kullanışlı kabiliyetlerce de kuvvetlendirilir (Smith,
1776). Her ne kadar eğitim ve kalkınmışlık arasındaki ilişkiye dair çeşitli vurgular yapılmış
olsa bile, Smith’den sonra uzun bir süre, toplumsal bilgi birikimi temelli ve ekonomik bir
üretim faktörü olarak insan sermayesi kavramının kullanımına rastlanmamaktadır. İnsan
sermayesi kavramına 1961 gibi geç bir tarihte vurgu yapan ilk araştırmacı Shultz’dur. Ona
göre insan sermayesinin kalitesinin göstergesi olan eğitim seviyesi ve yüksek sağlık
standartları ile ekonomik gelişim arasında bir bağlantı vardır. Kalkınma politikalarında
eğitimli çalışanların nitelik ve nicelik olarak yetkin olmaları gerektiği göz ardı edilemez.
Shultz’a göre insanların yaşam kalitesini etkileyen faktörler de insan sermayesini artırıcı
etkiye sahiptirler. Bunlar beş başlık altında toplanabilir (Shultz, 1961:9) :
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1. İnsanların sağlıklarını, hayat sürelerini ve canlılıklarını etkileyen sağlık hizmetleri ve
ilgili altyapılar
2. Çıraklığı da içeren iş başı eğitim
3. İlköğretimden üniversiteye kadar devletçe verilen resmi eğitimler
4. Şirketlerin haricinde yetişkinler için düzenlen öğretim programları (örneğin çiftçiler
için tarım ve hayvancılık bilgisi gibi)
5. Bireylerin ve ailelerin yeni işler edinmek için taşınmaları, sosyal ortamlarını
değiştirmeleri
Lucas’a göre (1988) ekonomik kalkınmada iki tür sermaye ele alınmaktadır. Bunlar, somut
(fiziki sermaye) ve soyut (insan sermayesi) karakterlere sahiptirler. Fiziki sermayeye,
geleneksel olarak tanımlanagelmiş arazi, para ve iş gücü, örnek verilebilir. Fiziki sermaye
biriktirilebilir ve üretimde önemli bir girdi olarak faydalanılır. Beşeri sermaye ise bilgi
birikimin neticesi olarak ortaya çıkar. Beşeri sermaye, çalışanların teknolojiyi kullanabilme
ve teknoloji geliştirme yetenekleri ile ilişkili olduğundan verimlilik artışında kritik bir rol
oynar. Lucas’a göre eğitim ve öğretim gibi faaliyetlerle kazandırılan beceriler insan
sermayesini artırarak verimliğe katkıda bulunmaktadır. Ayrıca öğrenilen bilginin bireyler
arasında paylaşımı, karşılıklı öğrenmeyi sağlamaktadır. Bu ise toplam bilginin artışı anlamına
gelmektedir (Lucas 1988). Geleneksel sermaye kullanıldıkça azalırken insan sermayesinin bir
ürünü olan bilgi, paylaşıldıkça artmaktadır. Geleneksel sermaye mekânla sınırlı olup sadece
bir yerde kullanılabilirken, bilginin mekânsal bağlılığı daha azdır (Saygılı, Cihan ve Yavan,
2006:23). Ayrıca bilgi bireysel faydaya hizmet etmenin yanı sıra paylaşım yoluyla toplumsal
iyiliğe de hizmet etmektedir.
Bontis (2004), üretimde farklılık meydana getirebilecek ve rekabet avantajı sağlayabilecek en
önemli girdilerden birisi olarak ulusal entellektüel sermayeyi görür. Ulusal entelektüel
sermayeyi, bireylerden topluma uzanan zincirde içselleştirilmiş olan yahut potansiyel olarak
var olan ve ulusal amaçlara ulaşmada kullanılabilecek bilgi, tecrübe ve birikimlerin toplamı
olarak tanımlar. Bontis’e göre insan sermayesi ise entelektüel sermayenin bir alt boyutu olup
bireylerin sahip oldukları bilgi ve yetenekler toplamıdır. İnsan sermayesi potansiyelden daha
ziyade hali hazırda var olan bilgi birikimine odaklıdır. Bu birikimler milli eğitim
faaliyetlerini de içeren, ülkedeki bütün eğitim çalışmalarının bir sonucu olarak kazanılır.
Eğitim faaliyetleri ise, ancak hem nitelik hem de nicelik olarak üstün özelliklere sahip
olabilirlerse farklılık meydana getirebilirler (Bontis, 2004:14-15; Bontis, 2004:20).
Nicelikten; toplumun maruz kaldığı zorunlu eğitim faaliyetlerin süresi, mezun oranları,
eğitime bütçeden ayrılan pay, bütçeden ARGE’ye ayrılan pay, öğrenci başına düşen öğretmen
sayısı, derslik başına düşen öğrenci sayısı, eğitimde kız-erkek öğrenci oranı gibi sayısal
ifadeler anlaşılabilir. Niteliksel özellikler ise, verilen eğitimin farklılık meydana getirebilecek
ve yaratıcı düşünceyi teşvik edebilecek seviyede tasarlanıp tasarlanmadığını anlamaya
yönelik kıstaslar olarak değerledirilebilir. OECD’nin gerçekleştirdiği, ülkelerin matematik ve
fen bilimleri seviyelerini anlamaya yönelik PISA sıralaması ve metin içeriğini anlamakavrama indeksi de niteliksel özellikler arasında sayılabilir.
OECD (2001:19) ise beşeri sermayeyi tanımlarken sadece eğitim faaliyetleri ile sınırlı
tutmayıp daha geniş bir çerçeve çizmektedir: Bireysel, toplumsal ve ekonomik iyileştirmeyi
sağlayan, üretimi süreçlerini kolaylaştıran kanunlar; üretim ve hizmet faaliyetlerinin
sürdürülmesinde kullanılabilecek her türlü bilgi; iletişim becerileri; karşılıklı anlayışı ve
anlaşmayı kolaylaştırabilecek uzlaşı kültürü ve kişiler arasındaki bilgi ağları da beşeri
sermaye kavramına dâhil edilebilir. İnsan Sermayesi birikimi sağlayan eğitim ise sadece
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formel eğitim ile sınırlanamaz. Eğitim beşikten mezara kadar sürdürülen ve farklılık meydana
getiren bilgi birikimi faaliyetlerinin tümüdür. Aile içinde ve erken çocukluk dönemlerinden
başlayarak, zorunlu eğitim, mesleki eğitim ve hayat boyu eğitime kadar uzayan bir zinciri
kapsamaktadır. Ayrıca iş yerinde verilen teknik eğitimler ve bireysel ağlardan ve
üyeliklerden sağlanan bilgi birikimleri, sivil toplumca kazandırılan yetkinlikler de eğitimin
kapsamı içerisine alınabilir.
Benzer bir yaklaşımı Lin ve Edvinsson'ın da (2011:4) sergilediği söylenebilir.
Araştırmacılara göre, ulusal eğitim politikalarıyla birlikte girişimcilik yeteneği, sezgisel
yetiler gibi soyut özelliklerin yanında, sağlık, araştırmacıların toplam nüfusa oranı, kadınların
üretimde etkinliği ve ortalama hayat süresi gibi somut faktörler de beşeri sermaye ile birlikte
değerlendirmelidir.
3. MİKTA'NIN OLUŞUMU VE ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ
MIKTA, ilgili ülkelerin dış işleri başkanları tarafından ülkelerinin küresel yönetimde seslerini
daha etkin duyurabilmek, bölgesel problemlerin çözümünde etkili bir aktör olarak rol
alabilmek ve ortak politikalar geliştirerek küresel gündemler oluşturabilmek amacıyla 2013
yılının Eylül ayında oluşturulmuş gayri resmi bir ittifaktır. Üyelerinin her birisi aynı zamanda
G-20 üyesidir. G-20 üyesi ülkeler, toplam olarak küresel ekonominin %80’i, dünya
ticaretinin %80’i ve dünya nüfusunun üçte ikisini oluşturması açısından önemli bir güçtürler.
G-20 üyesi ülkeler arasında gerek politik ve gerekse ekonomik etkileri ile diğerlerinden
ayrılmış olan G-7 ülkeleri ise küresel politikaların belirlenmesinde daha etkin aktörler olarak
diğerlerinden ayrılmaktadırlar. Güçlü aktörlerden teşekkül etmiş G-7 ülkelerinin temsil
edilmediği coğrafyalarda alternatif çözümler üretmek ve orta ve üstü gelişmişlik seviyesine
sahip ülkelerin seslerini daha güçlü duyurabilmek ve ortak çıkarlara dair politikalar
belirlemek amacıyla MIKTA teşekkül etmiştir. MIKTA ayrıca önemli bölgesel aktörler
olarak daha fazla söz sahibi olabilmek, birbirleriyle ilişkilerini kuvvetlendirmek ve G-20
üyesi ülkeler içerisinde de küresel problemlerin çözümünde ortak gündemler oluşturabilmek
gibi amaçlara sahiptir. Ayrıca küresel yönetimde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında
köprü oluşturabilmek, MIKTA’nın kuruluş amaçları arasındadır. Finans, ekonomi,
uluslararası güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda ortaya çıkan sorunları temel
alarak gündemlerini oluşturan ve esnek bir yapıya sahip olan MIKTA üyesi ülkeler, farklı
coğrafi konumlarda yer almaları münasebetiyle ortak gündemlerini geniş bir coğrafyaya
taşıyabilme gibi bir avantaja sahiptirler. Ayrıca kutuplaşmış uluslararası siyasi gerginlikleri
azaltmaya yönelik yapıcı bir rol oynamak ve farklı çözüm önerileri getirmek gibi bir
misyonla da kurulmuştur (www.mikta.org).
Temel ortak değerlere sahip olmaları ve benzer problemlerle karşı karşıya kalmaları da
birliğin teşekkülünü anlamlı hale getirmektedir. Açık ve gelişmekte olan ekonomileri, yüksek
kalkınma hızları, demokratik yönetim sistemleri, bölgesel güç olma potansiyelleri önemli
ortak noktalar arasında sayılabilir.
3.1. Meksika
Meksika 125 milyonluk nüfusuyla ve 2 milyon metrekarelik yüzölçümüyle gayrisafi yurtiçi
hâsıla sıralamasında dünyanın onüçüncü büyük ekonomisidir. Hızla gelişen ekonomiye sahip
olması ve petrol ihraç eden bir ülke olması önemli avantajlarındandır. Kuzey Amerika kıtası
için önemli bir endüstriyel üretim merkezidir. Üyesi olduğu NAFTA dolayısıyla üretime
dayalı ekonomisi çoğunlukla Amerika ve Kanada eksenlidir. Ancak petrol ihraç eden bir ülke
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olması sebebiyle dünyaya açık bir pazardır. Toplam nüfusunun % 8,2’si üniversite
mezunudur. Çalışanların genel nüfusa oranı ise %58,5’dir. Çalışanların %7,7'si ziraat
sektöründe, % 13,7’si endüstriyel üretimde, %35,7’si ise hizmet sektöründe istihdam
edilmiştir. İşsizlik oranı % 4,9’dur.
Eğitim çıktısını anlamak için önemli bir ölçüt olan PISA sonuçlarına göre Meksika;
matematik, fen bilgisi ve okuma-anlama skorlarında OECD ülkeleri arasında en düşük
değerlere sahiptir. Hükümet son on yılda eğitimin kalitesini artırmak için birçok politikalar
belirlemektedir. Mesela, anaokulu ve lise eğitimin zorunlu hale getirilmesi bunlardan biridir.
Ayrıca gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarına burs sağlanması ve sağlık hizmetlerinden
ücretsiz faydalandırılması gibi politikalar da uygulamaya konulmuştur. Altı buçuk milyon
aileyi kapsayan bu program kapsamında ilkokuldan ortaokula geçiş oranlarında artış
gerçekleştirilmiştir. Ögrencilerin eğitimlerini liselerde yarım bırakmasının önüne geçmek için
ise okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri kapsayan rehberlik ve bilinçlendirme
programı başlatılmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımaları ve hedef
belirlemeleri için birebir karakter analizleri yapılmıştır. Sivil toplum kuruluşları ve
Unesco’nun da katıldığı program, ülkedeki liselerin üçte birinde uygulamaya konulmuştur.
Okulların altyapı ve malzemelerinin yenilenmesi içinde önceki yıllara göre daha fazla bütçe
ayrılmıştır. Öğretmenlere performans değerlendirme sistemi uygulamaya konularak
öğretmenlerin yetersiz kaldıkları alanlarda yetiştirilmesine yönelik eğitim programları
düzenlenmiştir (OECD, 2003b).
3.2. Endonezya
Endonezya 255 milyonluk nüfusuyla Güney Doğu Asya’da en büyük ekonomik güçtür. Aynı
zamanda dünyanın 16. büyük ekonomisine sahiptir. Ucuz işgücüne sahip olması dolayısıyla;
Kore, Japonya, Avustralya gibi yakın coğrafyadan ve Asya’ya açılmak isteyen Avrupa ve
Amerikan’dan gelen yabancı yatırımcılar önemli bir bir cazibe merkezidir. Petrol rezervleri
ve doğal kaynaklarıyla da endüstriyel yatırımlar için fırsatlar sunmaktadır. G-20 üyesi ülkeler
arasında en hızlı büyüyen ülkeler sıralamasında ilk üçte yer almaktadır. Çalışanların toplam
nüfusa oranı %63,5 olup, nüfusun ancak %4,5’i üniversite mezunudur. Çalışanların %21,8’i
ziraat ve hayvancılık, %12,8’i endüstri, %28,1’i ise hizmet sektöründe çalışmaktadır. Ülkenin
2014 yılına ait işsizlik oranı %6,2 dir.
Endonezya 50 milyon öğrencisi, 250 bin okulu ve 2,5 milyon öğretmen kadrosuyla, dünyanın
en büyük eğitim örgütünü yönetmek ve iyileştirmek gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Ülkede
modern ve dini eğitim veren iki ayrı sistem bulunmaktadır. Modern eğitim veren okullar
%85’lik bir orana sahiptir ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir. Dini
eğitim veren medreseler ise Din İşleri Bakanlığı tarafından idare etmektedir. PISA
sonuçlarına göre incelendiğinde ise matematik, fen bilgisi ve okuma anlama becerilerinde
Meksika’dan daha düşük seviyededir. Gayri safi yurt içi hasıladan eğitime ayrılan oran 2,6
seviyesinde olup bu rakam diğer MIKTA ülkelerine göre oldukça düşük seviyededir.
Endonezya oldukça geniş coğrafyaya yayılmış ve farklı milletlerden oluşan bir toplum
olduğundan oldukça kalabalık bir öğrenci kitlesinin ihtiyaçlarına cevap vermenin zorluğunu
yaşamaktadır. Bölgeler arası eğitim eşitliğini sağlamaya, aynı zamanda da etnik özelliklere
uygun politikalar izlemeye çalışmaktadır.
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3.3. Kore
Kore, dünyanın en büyük 11. ekonomisini yönetmektedir. 1955’te sona eren Kore Harbi’ni
takiben hızlı bir ekonomik kalkınma hamlesi gerçekleştirmiştir. Yer altı ve üstü zenginliklere
sahip olmamasına rağmen, 1960’lı yıllardan itibaren % 8’in altına düşmeyen büyüme oranları
yakalamış; ziraat ve emek yoğun endüstriye dayanan bir ekonomik yapıdan bilişim
sektöründe öncü bir ülke haline dönüşmüştür. İthalatın ikamesi üzerine kurgulanan gelişme
dönemi ekonomik stratejisi, 1960’lı yıllardan itibaren ihracat eksenli üretime kaydırılmıştır.
Hali hazırda dünyanın en fazla ihracat yapan yedinci ülkesi konumundadır. Kore
kalkınmasında, disiplinli ve teknik bilgilerle donatılmış çalışanlar yetiştirmeye odaklanmış
ulusal eğitim politikalarının rolü büyüktür. 1950’li yıllardan bu yana devam eden eğitim
yatırımlarının sonucu olarak ülkenin %25’i üniversite mezunudur. Çalışanların toplam nüfusa
oranı % 59,1 olup bunların %3,8’i ziraat, % 15,2 endüstriyel üretim, %43,4’ü ise hizmet
sektöründe çalışmaktadır. Ülkenin 2015 işsizlik oranı %3,1 olarak gerçekleşmiştir.
Kore’de eğitim yatırımları 1950’li yıllardan bu yana artan bir ivmeyle devam etmektedir.
Tabii kaynaklardan yoksun olan Kore, kalkınmada en önemli girdi olarak nitelikli insan
gücünü görmektedir. Bu sebeple 1960’lı yıllarda endüstrinin ihtiyacını karşılamak amacıyla
mesleki ve teknik eğitimlere büyük yatırımlar yapmıştır. Kore toplumu; eğitimi, daha yüksek
hayat seviyesine çıkabilmek ve sınıf atlayabilmek için tek çıkar yol olarak gördüklerinden,
aile bütçesinden öğrenci başına düşen harcama oranı bakımından dünyada sayılı ülkeler
arasına girmektedir. Ülkede özel okullaşma oranı yüzde 90’ları bulmasına karşın, çoğunlukla
devlet tarafından bütçelendiriliyor olmasından dolayı, geleneksel manada bir özel okul
kültüründen bahsetmek zordur. Devlet, finansal kaynakları elinde tutarak özel okulların
müfredatlarını ve işleyişlerini sıkı bir kontrole tabi tutmaktadır. Bu, alternatif eğitim
metodlarının özgürce uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Eşitlikçi bir anlayışa sahip olan
devlet, uzun yıllar alternatif sistemlerin resmileştirilmesini engellemiştir. 2000’li yıllardan
itibaren klasik eğitimin dışında sivil toplum kuruluşlarınca açılan alternatif okullar rağbet
görmeye başlamıştır. Lise ve üniversite sınavı eksenli bir yarış söz konusu olduğundan
dersaneler ve özel eğitim kurumları oldukça revaçtadır. İlkokuldan başlamak üzere her
seviyede öğrenci, okuldan arta kalan zamanının önemli bir kısmını dersanelerde
geçirmektedir. Bu durum, yaratıcı düşünebilen bireylerin yetiştirildiği bir eğitimin
uygulanmadığı şeklinde bir eleştiriyi beraberinde getirmektedir. Ancak, bu eleştirilere karşın,
Kore, eğitim çıktısının önemli bir göstergesi olan PISA sıralamalarında ilk üçte yer
almaktadır.
3.4. Türkiye
Stratejik konumu, tarihi mirasıyla önemli bir konuma sahip Türkiye, son yıllarda yakaladığı
ekonomik istikrar neticesinde dünyanın on yedinci büyük ekonomisidir. Cumhuriyet'in ilan
edildiği 1923 yılından bugüne, ziraata dayalı bir ekonomiden sanayi ağırlıklı bir yapıya
geçmenin mücadelesini veren Türkiye, tekstilden otomotiv yan sanayine, inşaat sektöründen
elektronik ve beyaz eşyaya kadar uzanan geniş spektrumlu bir endüstriyel yapıya sahiptir.
1980’lı yıllara kadar devletçi bir sanayi politikası izleyen Türkiye, Turgut Özal' ın
başbakanlık yaptığı hükümetlerle beraber liberal ekonomik politikalara ağırlık vermiştir.
Ortadoğu, Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasındaki konumu, stratejik ve lojistik avantajları
beraberinde getirmektedir. Ancak, siyasi karmaşa ve belirsizliğin hâkim olduğu Ortadoğu
coğrafyasındaki bölgesel çatışmalardan da kolaylıkla etkilenmektedir. Avrupa Birliği ile
müzakere sürecinde kanuni ve sistemsel altyapısını düzenleme gayretlerinde bulunmasına
rağmen; iç siyasi problemler, demokratikleşme gayretleri, bölgesel kalkınmışlık farklılıkları,
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mülteci sorunu gibi problemler, bu süreci yavaşlatmaktadır. Cumhuriyet dönemi boyunca,
modernleşme ve sanayileşme gayretlerini eğitim reformları ile destekleme yönünde
politikalar izlenmeye çalışılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında modern okullar kurulmuş, hızlı
bir okullaşmaya gidilmiştir. Ancak hükümetlerin sıklıkla eğitim politikalarında değişikliğe
gitmiş olmaları beklenen neticeye ulaşılmasını geciktirmiştir.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarları döneminde okulların altyapısını iyileştirme,
okul sayısını artırma, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltma gibi sayısal değerlerde
oldukça başarılı adımlar atılmıştır. Ancak ilk ve orta öğretimde yapılan sistemsel değişikler
eğitimde istikrarın yakalanmasını güçleştirmektedir. Bütün eğitim kurumlarının müfredatı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın kontrolü altındadır. Özel okulların oranı ise %2’yi
geçmemektedir. Avrupanın en genç nüfusuna sahip olan Türkiye’de zorunlu eğitim 12 yıldır.
Nüfusun %8,7’sinin üniversite mezunu olduğu Türkiye’de işsizlik oranı %8,7’dir.
Çalışanların %10,5’i ziraat, %12,1’i sanayi, %23,3’ü ise hizmet sektöründe istihdam
edilmektedir.
AKP, iktidara geldiği 2002 yılından itibaren altyapısal iyileştirme çalışmalarına büyük önem
vermiştir. 2002 yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 28, ortaöğretimde
18, genel ortaöğretimde 21, mesleki ve teknik ortaöğretimde 15 idi. Onüç yılda
gerçekleştirilen iyileştirmeler sonucunda, 2015 yılında bu rakamlar, ilkokulda 18, ortaokulda
17, ortaöğretimde 14, genel ortaöğretimde 14, mesleki ve teknik ortaöğretimde 14 olarak
gerçekleşmiştir. İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 2002 yılında 36 iken,
2015’te 27 rakamına ulaşılmıştır. 880.065 lisans ve ön lisans öğrencisine aylık 300 liralık
burs verilmektedir. 6299 yüksek lisans öğrencisine ise 600 lira burs ödenmektedir. Devlet
üniversitelerinde eğitim harcı uygulaması kaldırılmıştır. 2002 yılı ile karşılaştırıldığında
üniversitelerdeki akademik personel saysında yüzde 88’lik bir artış sağlanmıştır. Devlet
üniversitelerindeki ögretim üyelerinin maaşlarına vakıf üniversitelerindeki ücretlerle rekabet
edecek seviyede zam yapılmıştır. İlk ve orta öğretimde 4+4+4 sistemine geçiş yapılmıştır.
Lise giriş sınavları ise 8. sınıfta uygulanacak şekilde azaltılmıştır (www.akparti.org).
2012 yılında uygulamaya konulan Fatih Projesi kapsamında 2015 yılının sonuna kadar tüm
sınıflara akıllı tahta yerleştirilmesi, öğretmenler ve öğrencilere tablet dağıtılması, kitapların eiçeriklerinin
hazırlanması
planlanmıştır.
Toplamda
737.800
tablet
dağıtımı
gerçekleştirilmiştir (www.akparti.org). Ancak, gerek öğrencilerin gerekse öğretmenlerin
yeterli altyapıya sahip olmamaları, e-içeriklerin yeterli olmayışı, tabletlerin işlevsizliği ve
bütçesel sıkıntılar olması gibi sebeplerden projenin başarılı olup olmayacağı
sorgulanmaktadır.
AKP iktidarı zamanında altyapı iyileştirme çalışmalarındaki başarıların sistemsel iyileştirme
ve eğitim kalitesinin yükseltilmesinde gösterildiğini söylemek zordur. Aynı iktidar tarafından
atanmış olmalarına rağmen her yeni Milli Eğitim Bakanı’yla birlikte çeşitli değişikliklere
gidilmiştir. İlk AKP hükumetinin kurulmasıyla beraber, 2003 yılında, aralarında imam hatip
liselerinin de olduğu meslek lisesi mezunlarının, üniversite sınavlarına girerken maruz kaldığı
katsayı uygulaması kaldırılmıştır. Ayrıca lise eğitimi dört yıla çıkarılmıştır. Ülkede farklı
isimlerle eğitim veren liselerde birliği sağlamak amacıyla ‘Süper Lise’ler ‘Anadolu
Lise’lerine dönüştürülmüştür. 2008 yılında 79 okul türü 15’e indirilmiştir. Gerekli altyapı
hazırlığı yapılmadan tüm düz liseler 2010 yılında Anadolu Liselerine dönüştürülmüştür.
Temel bilimlerin İngilizceyle öğretilmesi kararının ardından yapılan son değişiklikle Anadolu
Liseleri diğer okulların seviyesine indirilmiştir. Temel disiplinlerde anadilde eğitim yapılması
gerektiği tezine binaen Anadolu Liseleri’ne ayrıcalık sağlayan bazı derslerin İngilizce
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öğretilmesi uygulamasına son verilmiştir. 2004 yılında ilköğretim müfredatı değiştirilmiştir.
Ortaöğretimden liseye girişte seçme sınavı olan "LGS" kaldırılarak 2005 yılında yerine
"OKS" sınavı getirilmiş, ancak, aradan iki yıl geçmeden OKS de kaldırılarak ortaöğretimin
her sınıfında yıl sonu değerlendirme sınavını getiren "SBS" sınav sistemi uygulamaya
konulmuştur. Daha öncesinde tek sınava düşürülen üniversiteye giriş sınavı 2009 yılında
tekrar iki aşamalı hale getirilmiştir. 2010 yılında ise üç yıl önce uygulamaya konulan üç tane
SBS, tekrar bir sınava indirilmiştir.
İlk ve orta öğretimin 4+4+4’lük sisteme dönüştürülmesinde yapılan vurgulardan en önemlisi;
ilköğretimi bitiren öğrencilerin daha sonra devam edecekleri meslek liseleri öncesinde,
mesleki formasyonun altyapısını oluşturabilecek meslek ortaokullarına yönlendirmenin
hayati derecede önemli olduğu idi. Ancak yasa değişikliğinden tek faydalanan İmam-Hatip
Liseleri olmuştur. 2012 yılında 1099 İmam-Hatip Ortaokulu kurulmuş ve bir yıl sonra bu sayı
1361’e çıkarılmıştır. Mesleğe yönelik ortaokullar ise açılmamıştır. AKP’nin iktidara geldiği
2002 yılında 450 olan İmam-Hatip Lisesi’nin sayısı 2014’e gelindiğinde 952’ye çıkarılmıştır.
İmam-Hatip Liseleri’nde 700 bine yakın öğrenci eğitim görmektedir.
AKP’nin iktidara geldiğinde kurduğu ilk hükümeti olan 58. Hükumet programında “Eğitimin
her alanında özel teşebbüs desteklenecek ve özel teşebbüsün eğitimdeki payı artırılacaktır”
ibaresi mevcuttur. Ancak üniversite ve liselere girişte en önemli seçme metodu olan sınav
sistemi değiştirilmeden, 2014 yılında, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlayan dersanelerin
kapatılması veya özel okullara dönüştürülmesine yönelik kanun yürürlüğe sokulmuştur.
İstihdam edilmeyi bekleyen Eğitim Fakültesi mezunu onbinlerce mezunun yanı başında, hali
hazırda işi olan ancak kanun sonrası işsiz kalacak 40.000’e yakın dersane öğretmenlerinin
nasıl ve nerede istihdam edileceği sorunu net, açık ve eşitlikçi bir kıstas ileri sürülerek
çözülmeyi beklemektedir. Ayrıca liseden yeni mezun olan ve üniversite sınavına ikinci kez
girecek öğrencilerin, dersanelerin yokluğunda üniversite sınavlarına nasıl hazırlanacağına
dair ciddi bir alternatif ortaya konulamıştır. Bu yasal ve fiili boşluk, özel ders ve merdiven
altı dersanelerin sayısında bir patlamaya sebep olabilir. Ayrıca özel okula dönüşmek için
başvuruda bulunan dersanelere dönüşüm izni verilmesinde ciddi aksaklıklar ve gecikmeler
yaşanmaktadır. İşi daha karmaşık bir hale getiren ve durumun belirsizliğini daha da
koyulaştıran hadise ilgili kanunun, Anayasa Mahkemesi tarafından, Anayasa'nın 13, 42 ve
48. maddelerinde yer alan eğitim ve öğretim hakkı ile çalışma hürriyetinin ihlal edildiği
hükmüne dayanarak iptal edilmesidir. İptal, ilgili bakanlığının dersanelerle ilgili olarak nasıl
bir düzenlemeye gideceğine dair belirsizliği çok daha koyu bir noktaya taşımıştır.
3.5. Avustralya
Avustralya ekonomik olarak dünyanın en büyük onikinci ülkesidir. 46.000 dolarlık kişi başı
gayri safi milli safi yurt içi hasılası ile Güney Doğu Asya’nın en müreffeh ülkesidir.
Birleşmiş milletlerce oluşturulan insani gelişmişlik endeksinde ikinci sırada yer almaktadır.
Nüfusun % 23’i üniversite mezunu olup, çalışanlar, toplam nüfusun %61’ini oluşturmaktadır.
Tüm nüfusun % 58’i ise üniversite veya teknik eğitim almış durumdadır. Ülkedeki işsizlik
oranı ise %5,7 olarak gerçekleşmiştir.
Avustralya’nın eğitim sistemi birçok Avrupa ülkesini aratmayacak ölçüdedir. Ancak
Aborjinlerin ve diğer yerli gurupların eğitim seviyelerin artırmaya yönelik gayretler başlıca
gündem maddelerindendir. Özellikle bu gruplar için mesleki ve teknik eğitimi geliştirici
adımlar atılmaya çalışılmaktadır. Ülkedeki dezavantajlı öğrencilerin topluma kazandırılması
için 1700 okul kapsamında iyileştirme projeleri uygulanmaktadır (OECD, 2003a)
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4. MİKTA ÜLKELERİNİN ULUSAL BEŞERİ SERMAYE DURUMLARI
Bu çalışmada İnsan Sermayesi'nin bileşenleri belirlenirken, OECD (2001) ve Lin ve
Edvinson (2011) tarafından geniş kapsamlı olarak yapılan tanımlardan hareket edilmiştir.
Araştırmacılara göre toplumsal iyileştirmeyi sağlayan; üretim süreçlerini kolaylaştıran;
bilgiye erişimi kolaylaştıran; iletişim becerilerini, karşılıklı iletişim ve uzlaşma kültürünü,
kişiler arası bilgi ağlarının kullanımını artıran; sağlık hizmetlerinden yararlanma,
araştırmacıların toplum nüfusa oranı, ortalama hayat süresi gibi somut ve soyut özellikler
içeren; ve nihayet, bilgi birikimini sağlayan her türlü faaliyet, insan sermayesini artırıcı
etkiye sahiptir. Bu bağlamda, Ulusal insan sermayesini artıracak girdiler (yatırımlar) olduğu
müddetçe tatminkâr çıktılar olabileceği varsayımından hareketle aşağıdaki model
çerçevesinde karşılaştırma yapılacaktır.

4.1. Ulusal İnsan Sermayesi Girdileri
4.1.1. Eğitim ve Hayat Standartlarına Dair Girdiler
Ulusal insan sermayesinin belirleyici etkenleri arasında eğitim ve hayat standartlarına dair
veriler önemli kıstaslar olarak ele alınabilir. Bilginin elde edilmesi ve uzun süre kullanımda
kalabilmesi zamana bağlı bir değişkendir. Bilginin elde edilmesinde, toplum fertlerinin ne
kadar süre eğitim sürecine tabi tutuldukları, fertler tarafından edinilen bilgilerin de yaşam
sürelerine bağlı olarak ne kadar kullanımda kaldığı gibi faktöreler öne çıkmaktadır. Eğitime
harcanan süre, bilginin kullanım zamanı, eğitimin kalitesini iyileştirme, eğiticilerin bireyler
üzerinde ne ölçüde yoğunlaşabildiği, devletin refah seviyesi ve milli gelirden eğitim için
harcanan pay gibi faktörler de çok önemlidir. Bu açıdan öğretmen başına düşen öğrenci
sayısının az olması ilgi yoğunluğunu artırır. Devletin refah seviyesi ve eğitime ayrılan pay ise
daha modern imkânlara sahip bir eğitim ortamını temin eder ve öğretmenlerin maddi
sıkıntılarla mücadele içerisinde olmadan eğitime odaklanmalarını sağlar. Aşağıdaki tabloda
yukarıda bahsi geçen faktörlere ilave olarak “World Economy Forum” tarafından, ülkeleri
uzun ve sağlıklı bir hayat, bilgi ve yaşam standartları kriterlerine göre değerlendirmekle
oluşturduğu “insani gelişmişlik endeksi” değerleri de yar almaktadır.
Karşılaştırılan beş ülkeden insani gelişmişlik endeksi verilerine göre en iyi durumda olan
ülke Avustralyadır. Avustralya'nın diğer kriterlerdeki değerleri de Kore, Türkiye, Meksika ve
Endonezya’nın üzerindedir. Türkiye ise Kore’nin ardından üçüncü sırada yer almaktadır.
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Meksika’nın dışındaki diğer ülkelerle hemen hemen
aynı seviyedir.
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Tablo 1. Eğitim ve Hayat Standartlarına Dair Girdiler
HDI
Sıralam
ası

Ortalama
Yaşam
Süresi

Ortalama
Eğitim
Süresi

Beklenilen
Okula
Devam
Süresi

Kişi
Başı
Milli
Gelir

Ögretmen
Başına
Düşen
Ögrenci

Eğitim
Harcamaları
(% of GDP)

2013

2012

2012

2013

2003-2012

2005-2012

Çok Yüksek İnsani Gelişmişlik Seviyesi
2

Avustralya

82,5

12,8

19,9

41.524

5,1

15

Kore

81,5

11,8

17,0

30.345

19

5,0

Yüksek İnsani Gelişmişlik Seviyesi
69

Türkiye

75,3

7,6

14,4

10.404

18

2,9

71

Meksika

77,5

8,5

12,8

15.854

28

5,3

12,7

8.970

16

2,8

Orta İnsani Gelişmişlik Seviyesi
108

Endonezya

70,8

7,5

HDI (Human Development Index: İnsani Gelişmişlik Endeksi
Ortalama Yaşam Süresi: Yaşa bağlı ölüm oranlarına göre hesaplanan süredir.
Ortalama Eğitim Süresi: 25 yaş ve üzeri nüfus için ortalama okula devam süredir.
Beklenilen Okula Devam Süresi: Okula yeni başlayan öğrenciler temel alındığında zorunlu eğitim
süresi de göz önüne alınarak hesaplanan süredir.
Gross national income (GNI) per capita: Kişi başına düşen gayri safi milli gelir
Eğitim Harcamaları (% of GDP): Gayrisafi Yurtiçi Hasıladan Eğitime ayrılan harcamaların oranıdır.

4.1.2. Eğitim Kurumlarına Kayıt Oranı
Ülkelerin yakın gelecekte üretici gücünü oluşturacak önemli yaş grubu, kısa vadede
eğitimlerini tamamlayıp çalışan olarak hayata atılacak olan 15-19 yaş grubudur. Liseden
mezun olanların 19 yaşında, üniversiteye devam edenlerin ise 23 yaş civarında çalışmaya
başlayabilecekleri düşünülürse bu yaş gurubundaki gençlerin dört ile sekiz yıl arasında
sektörün ihtiyacını karşılayabilecek teknik yeterliliğe sahip olması gerektiği sonucu çıkar.
Tablo 2, 15-19 yaş grubunda herhangi bir eğitim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin aynı yaş
grubundaki toplam nüfusa oranını göstermektedir. Ülkeler karşılaştırıldığında 2012 yılı
itibariyle eğitim kurumlarına en yüksek oranda devam oranı olan ülke Kore’dir. Türkiye
%58,96’lık oranla dördüncü sırada yer almaktadır. Benzer milli gelire sahip Endonezya ile
Türkiye arasında %11,71’lik bir fark söz konudur.
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yatmaktadır. Ulusal yeni bilgi üretiminin ve dolayısıyla bilgiye dayalı insan sermayesinin
artışında tüm ülkedeki ARGE yatırım oranları önemli bir girdi olarak ele alınabilir. Tablo
4’te ülkedeki tüm şirketlerin, araştırma merkezlerinin, üniversitelerin, devlete ait araştırma
kuruluşlarının ve özel araştırma kurumlarının ARGE’ye yapmış oldukları harcamaların gayri
safi yurtiçi hasılaya oranları verilmiştir. 2011 yılı baz olarak bir değerlendirme yapıldığında
Türkiye, Meksika’nın arkasında yer almaktadır. Ayrıca Türkiye, gelişmiş ülkeler liginde yer
alan Kore’nin yaklaşık dörtte biri kadar pay ayırmıştır. Ancak son on yıldaki performansı göz
önüne alındığında iki katlık bir artış söz konusudur.
Tablo 4. GDP’nin yüzdesi olarak ARGE Harcamaları Oranı ( %)
2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meksika

0,334

0,404

0,373

0,368

0,404

0,431

0,455

0,426

Endonezya

0,06

Kore

2,180

2,626

2,831

3,000

3,123

3,293

3,466

3,744

4,026

4,152

Türkiye

0,479

0,591

0,580

0,722

0,725

0,849

0,843

0,860

0,922

0,946

Avustralya

1,477

2,196

2,128

OECD

2,139

2,298

2,331

2,371

2,398

0,08

2,003
2,157

2,188

2,249
2,219

2,292

2,335

Kaynak: OECD (2015), Gross domestic spending on R&D (indicator). doi: 10.1787/d8b068b4-en
(Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2015)

4.2. Ulusal İnsan Sermayesi Çıktıları
4.2.1. Eğitim, Sağlık, Yaşam Standardı ve Güvene Dair Çıktılar
Hem devlet tarafından sağlanan altyapı yatımları, eğitime yapılan destek, sağlıklı bir toplum
inşası, toplumsal huzurun sağlanması, karşılıklı güven ortamının oluşturulması gibi unsurlar
hem de toplumun sosyo-kültürel temellerinden beslenen faktörler ulusal insan sermayesinin
çıktılarının anlaşılmasında değerlendirme kıstasları olarak kullanılabilir. İnsan sermayesinde,
bilgi sağlayıcı faktör olarak eğitim kadar bilginin sağlıklı ve uzun süreli kullanımına imkân
hazırlayan sağlık hizmetleri ve bilginin paylaşımının temel taşı olan karşılıklı güven ortamın
sağlanması çok önemli bir yer işgal etmektedir. Bu açıdan bu çalışmada, bireylerin, verilen
hizmetleri nasıl algıladıkları, yaşam standartlarına dair memnuniyetleri ve bilgi paylaşımında
en önemli şartlardan birisi olan başkalarına güven duyma gibi faktörler değerlendirme
ölçütleri olarak kullanılmıştır. Ayrıca, ülkeleri, uzun ve sağlıklı bir hayat, bilgi ve yaşam
standartları gibi üç başlık altında değerlendiren “İnsani Gelişmişlik Endeksi" (Human
Development Index; HDI), karşılaştırma unsuru olması amacıyla eklenmiştir.
Tablo 6’da gösterildiği gibi toplum tarafından algılanan eğitim kalitesi bakımından Türkiye
ilginç bir şekilde Kore ile aynı skorlara sahiptir. Endonezya'nın eğitime dair girdilerde diğer
ülkelere göre daha geride olmasına rağmen toplumun verilen hizmetlerden memnun olması
dikkate değer bir sonuçtur. Eğitimde yüksek rekabetin yaşandığı Kore'de, devlet tarafından
verilen eğitimin veliler tarafından yetersiz bulunmasından dolayı, sınav temelli giriş
sınavlarına hazırlanmak için çocuklarını özel dershanelere göndermek zorunda kalmaları
nedeniyle, memnuniyetsizlik değerinin düşüklüğü anlaşılabilir bir durumdur. Endonezya ise
sosyo-kültürel temelli kanaat anlayışının olduğu bir ülkedir. Gelişmekte olan bir ülke
olmasına rağmen dünya mutluluk indekslerinde ilk üç sırada yer alması, memnuniyetin
kaynağını daha açık bir hale getirmektedir.
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Tablo 6. Eğitim, Saglık, Yaşam Standardı ve Güvene Dair Çıktılar
Eğitim
Kalitesi

Algılanan Saglık
Hizmetleri Kalitesi

Algılanan Yaşam
Standardı

Başkalarına
Güven
2009-2011

HDI
Sıralaması

Ülke

2012

2008-2012

2007-2013

2

Avustralya

66

81

87

15

Kore

55

68

72

26

69

Türkiye

55

60

55

8

71

Meksika

62

71

78

29

108

Endonezya

82

80

63

21

Algılanan Eğitim Kalitesi: Gallup Dünya Araştırması kapsamında sorulan “ Eğitim sisteminizden
tatminkarmısınız veya memnun değilmisiniz? Sorusuna verilen cevaba göre hesaplanmıştır.
Algılanan Sağlık Hizmetleri Kalitesi: Gallup Dünya Araştırması kapsamında sorulan “ Sağlık
sisteminizden tatminkarmısınız veya memnun değilmisiniz? Sorusuna verilen cevaba göre
hesaplanmıştır.
Algılanan Yaşam Standardı: Gallup Dünya Araştırması kapsamında sorulan “İstediğiniz şeyleri alacak
veya yapabilecek imkânlara sahip olmanız açısından yaşam standardınızdan tatminkarmısınız veya
memnun değilmisiniz? Sorusuna verilen cevaba göre hesaplanmıştır.
Başkalarına Güven: Gallup Dünya Araştırması kapsamında sorulan “İnsanlara güvenileciğini mi yoksa
ilişkilerde dikkatli olmak gerektiğine mi inanıyorsunuz? Sorusuna verilen cevaba göre hesaplanmıştır.

4.2.2. Matematik Performansı-Fen Bilgisi ve Okuma Anlama Performansları (PISA)
Eğitimin çıktılarını doğru değerlendirmek amacıyla, uzun yıllar boyunca verilmeye çalışılan
temel bilgilerin ne ölçüde anlaşıldığı, kavramların içselleştirilip içselleştirilmediği, kavramlar
arasında bağlantıların kurulup kurulamadığına dair önemli ölçümler yapılmaktadır. Ülkelerin
seviyelerini ortaya çıkarmak ve karşılaştırmak için OECD tarafından yapılan PISA
değerlendirmeleri bu açıdan önemlidir. Tablo 7’de verilen matematik, fen bilgisi ve okumaanlama performansı değerlendirmeleri, 15 yaşındaki öğrencilerin, ilgili alanla ilgili
kavramları anlama, kavramlar arası ilişki kurabilme, tanımlama, tahmin edebilme ve sorulara
doğru yanıt verebilme yeteneklerini ölçmektedir.
Tablo 7. Matematik, Fen Bilgisi ve Okuma ve Anlama Performansı (Kız öğrenciler ortalaması)
Matematik Performansı

Fen Bilgisi

Okuma ve Anlama

2003

2006

2009

2012

2006

2009

2012

2006

2009

2012

Meksika

380

401

412

406

406

413

411

427

438

435

Endonezya

358

382

372

372

387

387

383

402

420

410

Kore

528

543

544

544

523

539

535

574

558

548

Türkiye

415

421

440

443

430

460

468

471

476

498

Avustralya

522

513

509

497

527

528

519

532

533

529

OECD

494

488

489

488

497

500

500

508

513

515

Kaynak: OECD (2015), Mathematics performance (PISA) (indicator). doi: 10.1787/04711c74-en
(Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2015)
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4.2.3. Çalışmayan ve Resmi Eğitim Kurumlarına Devam Etmeyen Genç Nüfus Oranı
Ülkelerde 20-24 yaş aralığı, lise mezunları için çalışma hayatının başladığı, üniversiteye
devam edenler için ise kariyerlerini şekillendirecekleri bir dönem olması açısından önemlidir.
Tablo 8’de yer alan değerler 20-24 yaş aralığında, herhangi bir eğitim kurumuna devam
etmeyen ve herhangi bir iş kolunda çalışmayan insan sayısının aynı yaş gurubundaki toplam
nüfusa oranını göstermektedir. Bu yaş grubunda mesleği olmayan ve eğitim almayan gençler,
sosyal dışlanmaya maruz kalabileceklerinden, OECD tarafından risk grubu olarak
tanımlanmaktadır. Türkiye'nin değerleri her ne kadar yıllara göre azalarak iyileşme
eğiliminde bulunsa bile yine de %35,89 gibi oldukça yüksek bir değere sahiptir. Bu haliyle
diğer ülkeler arasında sonuncu sırada yer almaktadır.
Tablo 8. Çalışmayan, Resmi Eğitim Kurumlarına Devam Etmeyen Genç Nüfus Oranı (20-24 yaş
aralığı)
2000
Meksika

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

27,14 26,96 26,63 26,51 26,49 27,58 26,11 25,03 25,19

Kore
Türkiye

2007

22,20 23,01 23,51 23,28

2,51

44,18 49,70 48,77 46,25 46,07 46,12 43,67 39,63 35,89

Avustraly 13,29 11,64 11,48 10,73 10,71 11,58 11,20 11,69 12,19
a
OECD

17,65 17,50 17,03 16,04 15,97 17,87 18,87 18,32 18,21

OECD (2015), Youth not in employment, education or training (NEET) (indicator). doi:
10.1787/72d1033a-en (Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2015)

4.2.4 Genç Nüfus İşsizlik Oranı
Tablo 9, 15-24 yaşları arasında olup işsiz olan gençlerin oranına dair değerleri içermektedir.
Bunlar, işsiz ve iş aramakta olduklarını beyan eden ve son bir ayda aktif olarak iş aramış olan
kişiler temel alınarak elde edilen verilerdir. Avustralya ve Endonezyaya ait değerler
bulunmadığından eklenmemiştir. Bu değerler açısından bakıldığında Türkiye, hem Meksika
ve Kore’nin hem de OECD ortalamasının oldukça üzerinde bir değere sahiptir.
Tablo 9. 15-24 Yaş Aralığı İşsizlik Oranı
2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meksika

2,41

3,68

2,91

3,62

3,30

4,23

4,88

4,80

4,52

5,21

Kore

3,63

2,94

2,88

2,94

2,61

3,17

3,26

2,92

2,85

2,91

Türkiye

3,90

6,91

6,88

6,81

7,34

9,20

7,93

7,63

7,48

7,69

OECD

3,50

3,92

3,54

3,43

3,29

4,35

4,67

4,74

5,03

5,32

OECD (2015), Youth unemployment rate (indicator). doi: 10.1787/c3634df7-en (Erişim Tarihi: 10
Temmuz 2015)
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4.2.5. Yetişkinler Arasında Üniversite Mezunları Oranı
Halihazırda çalışmakta olan nüfusta üniversite mezunlarının oranı toplumun genel bilgi
seviyesinin anlaşılmasında bir kıstas olarak kullanılabilir. 24-64 yaş arası, bilgiyi kullanması,
geliştirmesi ve paylaşması anlamında ulusal insan sermayesine doğrudan katkı yapabilecek
yaş grubu aralığıdır. Tablo 10’da verilen oran 25-64 yaşları arasında bulunan yetişkinler
arasında üniversite mezunlarının aynı yaş grubundaki toplam nüfusa oranıdır. Bu veriler
ışığında Türkiye, gelişmiş ülkeler olan Kore ve Avustralya'ya göre yaklaşık üçte bir oranında,
OECD ortalamasının ise yarısı kadar daha düşük bir değere sahiptir.
Tablo 10. Üniversite Mezunları Oranı (25-64 yaşları arası nüfusu, %)
Meksika

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

14,6

15

15,3

15,9

16

17

17

17,3

18,1

18,7

Endonezya

7,9

Kore

23,9

31,6

32,9

34,6

36,5

38,7

39,7

40,4

41,7

43,1

Türkiye

8,3

10,2

10,9

11,3

12,0

12,7

13,1

14

15,3

15,9

Avustralya

27,5

31,7

33

33,7

36,1

36,9

37,6

38,3

41,3

39,5

OECD

22

26,9

27,5

28

28,9

29,9

30,7

31,2

32,6

33,3

OECD (2015), Adult education level (indicator). doi: 10.1787/36bce3fe-en (Erişim Tarihi: 10
Temmuz 2015)

4.2.6 İhracatta İleri Teknoloji Gerektiren Ürünlerin Oranı
Farklılık meydana getiren bilginin, sektörde ne derece uygulanmakta olduğunun önemli bir
göstergesi, ileri teknoloji kullanımı gerektiren ihracat ürünlerinin, ihrac edilen bütün mamül
mala oranıdır. Bu oran aynı zamanda insan sermayesinin ne ölçüde yüksek teknolojiyi
kullanmaya yatkın olduğunun da pratik bir göstergesidir. Tablo 11’de verilen değerler,
toplam ihracat içerisinde, üretimi ileri teknoloji kullanımı ve araştırma geliştirme faaliyetleri
sonucunda gerçekleştirilen havacılık sanayii ürünleri, bilgisayar, ilaç, bilimsel aletler ve
elektrik-elekronik makinalar gibi ürünlerin oranını göstermektedir. Bu değerler ışığında
Türkiye diğer ülkelere göre oldukça düşük bir orana sahiptir. En yakın takipçisi olan
Endonezya ile arasında % 5,18’lik fark söz konusudur. Bu tablodan Türkiye’nin yüksek
teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak üretim yapabilecek insan sermayesine ihtiyacının çok
fazla olduğu sonucuna varılabilir.
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Tablo 11. İhracatta İleri Teknoloji Gerektiren Ürünlerin Oranı (%)
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

Meksika

22,45

21,42

21,28

18,98

15,72

16,93

16,33

15,92

Endonezya

16,37

16,67

16,39

13,46

10,90

9,77

7,29

7,05

Kore

35,06

31,52

32,91

32,14

27,59

29,46

26,17

27,09

Türkiye

4,82

1,78

1,89

1,85

1,61

1,93

1,82

1,87

Australya

15,35

16,51

13,53

12,34

10,78

11,87

12,72

12,90

OECD

24,45

21,95

20,42

20,61

16,39

16,96

16,50

16,12

OECD (2015), ICT goods exports (indicator). doi: 10.1787/b4d99334-en (Erişim Tarihi: 10
Temmuz 2015)

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
"Eğitim ve Hayat Standartlarına Dair Girdiler" temel olarak yapılan değerlendirmede eğitim
harcamaların gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı dikkate alındığında, Türkiye %2,9 luk bir
değerle, parlak bir durumda olduğu söylenemez. Türkiye, Avustralya, Kore ve Meksika’nın
yarısından ancak biraz fazla bir pay ayırmıştır. Her ne kadar AKP hükümetinin iktidarda
olduğu zaman diliminde bir hayli mesafe katedildiği söylenebilirse de erişilen rakam üye
olmaya çalıştığı Avrupa Birliği standartlarının çok gerisindedir. Ayrıca hâlihazırda üyeliği
bulunulan OECD ve G-20 ülkelerinin de oldukça altındadır. Burada kamu bütçelerinde israf
kalemlerinin tespit edilerek bunların eğitim bütçesine aktarılması tavsiye edilebilir. Her ne
kadar israfın önlenmesi adına sembolik bazı adımlar atılmaya çalışılsa da daha güçlü bir irade
ile eğitimde kalıcı bir sürdürülebilir gelişme sağlanabilir.
"Eğitim Kurumlarına Kayıt Oranları" incelendiğinde, 2000 yılından itibaren değerler temel
alındığında iki katlık bir artış yakalandığı görülmektedir. Bu artışta lise eğitiminin zorunlu
hale getirilmesinin payı olduğu düşünülebilir. Ayrıca, önceki dönemlere göre eğitime yapılan
yatırımların artırılması ve teknik yeterliliğe sahip olmayan bireylerin iş bulmada yaşadığı
zorluklar, eğitime devam oranlarının artmasında diğer nedenler olarak düşünülebilir. Ancak
benzer bir İslami kültüre sahip olan Endonezya’da bu oranın Türkiye’ye göre daha fazla
olması dikkat çekicidir. Kayıt oranları kadar eğitimin içeriği de önemlidir. Üniversiteye
devam etmeyecek/edemeyecek gençlerin tespit edilerek erken dönemden itibaren mesleki
yetkinlik kazandıracak şekilde yetiştirilmeleri önerilebilir. Gerçi 4+4+4’lük sistemin
uygulamaya konulmasında ileride meslek liselerine geçişi kolaylaştıracak ve ön mesleki
temel eğitimi verecek meslek ortaokullarının açılması düşüncesi ön plandaydı. Bu yönde
ilkesel de olsa bir adım atılmıştı. Ancak netice itibariyle bakıldığında, açılan meslek lisesi ön
hazırlık ortaokullarının büyük oranda imam-hatip ortaokulları olduğu görülmüştür. İmamhatip ortaokulları ileride imam hatip liselerine devam edecek öğrenciler için iyi bir
alternatiftir. Ancak bütün imam-hatip ortaokulu ve lisesi mezunlarının üniversiteye
giremeyeceği, ancak bir kısmının üniversiteye girebileceği istatistiki bir gerçek olarak
ortadadır. Bu durumda üniversite okumayan imam hatip mezunlarının imam ve hatiplik harici
özel bir mesleğe dönük mesleki yetkinliği yine olamaycaktır. Bu durumda imam-hatip
eğitimi almış ancak üniversite eğitimi almamış ve mesleki teknik bir becerisi olmayan
yüzbinlerce mezun havuzu oluşacaktır. Çözüm önerisi olarak imam-hatip ortaokulları
açılması yönünde gösterilen hassasiyetin diğer teknik ortaokulların açılması hususunda da
gösterilmesi tavsiye edilebilir. Sadece imam-hatipler için değil normal lise eğitimini
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tamamlayıp üniversiteye devam edemeyen mezunların varlığı, bunların herhangi bir teknik
yeterlilikleri bulunmayışı, erken dönemden itibaren meslek edindirme programlarının
uygulamaya konmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu konuda erken yaşlardan itibaren,
öğrencileri, mesleki yeterlilik kazandırmaya yönelik politikalarıyla başarı kazanmış Almanya
modelinden faydalanılabilir.
"Çalışanlara Mesleki Yetiştirme Programları" açısından bakıldığında, 2014 değerleri temel
alındığında, Türkiye beş ülke arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Bu noktada devletten
ziyade özel sektörün, çalışanlarına teknik eğitimler verme konusunda diğer ülkelere göre
yetersiz kaldığı sonucuna varılabilir. Gerek mesleki eğitime dair teşvik ve takiplerin
artırılması gerekse işe alımlarda ve terfilerde sertifikasyon uygulamasına geçilmesi
önerilebilir.
Devlete ait araştırma merkezlerinde ve üniversitelerdeki araştırma faaliyetlerinin, büyük
oranda devlet bütçesinden desteklendiği göz önüne alındığında, ARGE faaliyetlerinin
artırılmasında devlete büyük görev ve sorumluluk düştüğü söylenebilir. Bu noktada
TÜBİTAK fonlarının artırılması, üniversitelere daha fazla bütçe ayrılması, devlet
teşviklerinin özel sektörce daha iyi anlaşılması için gayret gösterilmesi gibi teklifler
önerilebilir.
"Eğitim, Sağlık, Yaşam Standardı ve Güvene Dair Çıktılar"a göre bir değerlendirme
yapıldığında, sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesi, yaşam standardı ve
başkalarına güven faktörlerinde Türkiye beşinci sırada yer almaktadır. Değerler genel olarak
değerlendirildiğinde Türk toplumunun, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, verilen
hizmetlerden daha memnuniyetsiz olduğu ve bireylerin birbirlerine neredeyse
güvenmedikleri sonucu çıkmaktadır. Bu konuda sosyal bilimcilere büyük bir görev
düşmektedir. Memnuniyetsizlik ve karşılıklı güven eksikliğinin nedenlerini irdeleyen
akademik çalışmalar yapılarak devletin makro planda stratejiler üretebileceği gündemlerin
oluşturulması gerekmektedir.
"Matematik Performansı-Fen Bilgisi ve Okuma Anlama Performansları" (PISA)
değerlendirmelerinde Türkiye diğer ülkeler arasında üçüncü sırada yer almaktaysa da OECD
ortalamasının altında yer almaktadır. Bu verinin eğitimden amaçlanan temel hedefe ulaşılıp
ulaşılmadığını göstermek gibi bir özelliği vardır. Matematik ve fen bilimlerinde ezberci
müfredattan çıkılmak suretiyle, öğrencilerin konuları daha iyi kavrayabilmeleri için hayattan
örneklerle desteklenen interaktif metodlar geliştirilebilir. Bu konuda ise eğitim bilimcilere
görev düşmektedir. Daha ilginç, daha güncel ve daha etkileşimci metodlar öğrencilerin
öğrenim seviyesini artırabilir.
Türkiye'de 20-24 arası yaş grubunda çalışmayan ve resmi eğitim kurumlarına devam etmeyen
genç nüfus oranının tüm gurubun üçte biri bir orana sahip olması düşündürücüdür. Bu yaş
grubunda mesleği olmayan ve eğitim almayan gençler, sosyal dışlanmaya maruz
kalabileceklerinden, OECD tarafından risk grubu olarak tanımlanmaktadır. Çünkü ne
geçimlerini sağlayabilecek bir gelirleri vardır ne de iş bulmak için yeterli teknik yeterliliğe
sahiptirler. Zorunlu eğitimlerini tamamlamış, üniversiteyi de bitirmiş olmalarına rağmen iş
bulamamış olmalarının temel sebebi sektörün ihtiyaç duyduğu teknik özelliklerden yoksun
bulunmaları şeklinde değerlendirilebilir. Bu açıdan gerek yeni istihdam imkânlarının
yaratılması, gerekse sektörün ihtiyacını karşılayabilecek teknik yeterliğin kazandırılmasında
devlete görev düşmektedir.
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"Yetişkinler Arasında Üniversite Mezunları Oranı" çıktılarına bakıldığında Türkiye,
üniversite mezunu en az olan ülkedir. Mezunların bilgilerini sektörde aktif olarak
kullanmaları söz konusu olduğunda, kısa vadede, Türkiye'nin, sahip olduğu üniversite
mezunları oranı ile gelişmiş ülkelerin seviyesini yakalaması zor görünmektedir. Ancak son
on yılda uygulanan yeni üniversitelerin açılması politikasının sonucunda orta vadede bu
oranın iyileşebileceği söylenebilir.
"İhracatta İleri teknoloji Gerektiren Ürünlerin Oranı"nda Türkiye diğer ülkelere göre oldukça
düşük bir seviyeye sahiptir. En yakın takipçisi olan Endonezya ile arasında % 5,18’lik fark
söz konusudur. Bu tablodan Türkiye’nin yüksek teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak
üretim yapabilecek insan sermayesine ihtiyacının çok fazla olduğu sonucuna varılabilir.
Sanayi-üniversite işbirliğinin artırılmasına dönük politikalar izlenerek bu konuda ilerleme
sağlanabilir.
Genel olarak insan sermayesinin oluşturulmasında eğitimin büyük bir rolü vardır. Türkiye’de
eğitim devlet merkezli bir anlayışla yönetilmeye çalışılmaktadır. Devlet ise karakteri gereği
değişime oldukça yavaş ayak uydurabilir. Ayrıca bürokratik mekanizmalar, verimliliği öne
çıkaran bir çalışma prensibine sahip değildir. Bu noktada devlet, özel sektörün, sahip olduğu
yaratıcılığın eğitime yansıtılmasına izin veren etkin politikalar geliştirilmelidir. Türkiye’de
okullaşmada özel sektörün payının ancak yüzde 2’lik seviyelerde olduğu göz önüne alınırsa
durum daha net ifade edilmiş olunabilir. Bu anlamda özel okulların kuruluşunun
kolaylaştırılması ve finansal olarak teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu vesile ile özel eğitim
kurumlarından kastedilenin sadece özel ilk-orta-lise ve üniversite değil aynı zamanda her
türlü temel ve mesleki takviyeyi sağlayabilecek kurumlar olduğunu belirtmekte fayda var.
Diğer deyişle dersaneler de bu kapsama dâhil edilebilir. Ayrıca büyük şehirlerde daha geniş
imkânlara sahip öğrencilerle küçük şehirlerde daha kıt imkânlara sahip öğrenciler arasındaki
farkın kapatılmasında takviye kursları, etüt merkezleri, okuma salonların rolü görmezlikten
gelinemez.
Aynı durum eğitim kalitesi içinde geçerlidir. Bireysel farklılığı canlandıramayan, yetenekleri
önceden keşfedip yönlendiremeyen toptancı bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Bütün
öğrencilerin lise sonrası üniversite giriş sınavlarına yönlendirildiği, bu sınav uğruna iki
milyona yakın gencin her sene gayret gösterdiği, lise sonda okuyan 900 bin son sınıf
öğrencisinden 415 bininin tercihlerinden birine yerleşemeyerek boşta kaldığı bir sınav sistemi
söz konusudur. Bu durum karşısında, yukarıda ifade edildiği gibi yetenekleri ve ilgi alanlarını
önceden keşfedip geliştirecek ve sektörün ihtiyaçları ile örtüşecek bir model geliştirilmelidir.
Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında altyapı inşası, yollar, barajlar, ağır sanayi yatırımları,
üretim muhakkak önemlidir. Ancak günümüzde daha az maliyetle daha çok çıktı alınabilen
ve yatırım oranı daha düşük bilişim sektörüne dönük eğitim yatırımlarına ağırlık verilebilir.
Bu konuda Hindistanın izlediği programcı ve bilişim teknikeri yetiştirme politikaları örnek
alınabilir.
Sahip olduğu genç nüfusuyla Türkiye'nin eğitim politikaları verimli bir istikamete
yönlendirilebilirse orta ve uzun vadede oldukça yüksek bir insan sermayesi noktasına
ulaşabileceği çok açıktır. Eğitim kişilere, gelip geçici heveslere, günlük siyasi çatışmalara ve
iyi analiz edilmemiş kararlara emanet edilmeyecek kadar stratejik öneme sahiptir. Bu açıdan
eğitim politikalarının ülkedeki akademisyenlerin, uzmanların, ailelerin, öğrencilerin, farklı
siyasi partilerin de mutlaka görüşlerinin alınarak ortak bir akılla iyileştirilmesi gerekmektedir.
Ülkedeki her kesimin hayatını mutlaka bir noktada etkilediğinden, eğitim politikaları, siyasi
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gündemlerden bağımsız, ortak geleceği inşa duyarlılığında soğukkanlılıkla yönetilmesi büyük
önem arz etmektedir.
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Özet
Hem küresel finans krizi ile birlikte geri dönen devlet tartışmaları hem de görgül
deliller gözleri Çin’e çevirdi. 1978 yılından itibaren uygulanan piyasa yönlü reformlarla
devlet mülkiyetli şirketler dönüşüm sürecine girdi ve 2000’li yılların başından itibaren
“küreselleş” stratejisi ile birlikte büyük devlet şirketleri küresel piyasaya açıldı. Özellikle
2008 krizi sonrasında petrol, telekomünikasyon, bankacılık gibi stratejik sektörlerde Çin’in
devlet mülkiyetli şirketleri birer dev küresel şirkete dönüştü. Ayrıca devlet mülkiyetli şirketler
ülkenin, dış yatırımlarının büyük kısmına hakimdir. Bu şirketler, dünyanın piyasa değeri en
yüksek, karlı şirketleri arasında üst sıralardadır. Söz konusu durum devletin girişimci olarak
küresel kapitalizmde var olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla çalışmanın amacı, devletin
konumunun ülkelerin tarihsel yapısına göre farklılık gösterebileceğini ve devletin ekonomide
farklı rollerde var olabileceğini ifade etmektir.
Anahtar Kelimeler: Çin, küreselleşme, devlet mülkiyetli şirketler, iktisat politikası

Abstract
Both the state debates which came after global crisis and empirical evidences put a
spotlight on China. With the market directed reforms which has practised since 1978, the
state-owned enterprises has entered in a transformation period and since the start of 2000s,
with the strategy of “go global”, these big state corporations has get into global market.
Especially, after the 2008 global financial crisis, China’s state owned enterprises which
operate in oil, telecommunication and banking sectors has turned into giant global companies.
Also state-owned enterprises has dominated much of the country’s outward investments.
These companies, are in the top rank of the world in the market value and profitability.
Key Words: China, globalization, state-owned enterprises, economy policy
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1. Giriş
2008 finansal krizi, küreselleşmenin dengelerini yerinden oynatan bir gelişme olmuş
ve hem mevcut ekonomik model sorgulanmaya başlamış, hem de küresel kapitalizmin hakimi
ABD odaklı Batı dünyası ekonomik darboğaza girmişti. McNally (2013)’nin deyimiyle
küreselleşmenin ağırlık merkezi değişmekteydi. Washington Uzlaşması’na dayalı neoliberal
dünya düzeni tartışılmaya ve alternatif modeller ön plana çıkmaya başlamıştı. Bu noktada,
2000’lerin başından-hatta reform sürecini başlattığı 1978 yılından- itibaren hızlı bir büyüme
patikası içerisine giren Çin bu performansı doğal olarak bu ülkenin uyguladığı iktisadi modeli
de gündeme getirdi. Öyle ki, Çin’in Mao sonrası başlattığı iktisadi reformlar ile birlikte Çin
iktisadın ve siyasal iktisadın en büyük çalışma alanlarından biri haline geldi.
Söz konusu reformlar, Çin’in büyük dönüşümünün de aslında başlangıcını
oluşturmaktadır. 1980’ler itibariyle yükselen küreselleşme dalgası, kapitalizmin yeni
aşamasını temsil etmekte ve bu yeni kapitalist aşama neoliberal politikalar ile ilerlemekteydi.
Çin de bu yeni düzene ayak uydurmuş ve sosyalist ekonomik yapısında değişikliklere giderek
kontrollü olarak dışa açılmıştır. Bu dışa açılış, Çin’in kendi özgün nitelikleriyle küreselleşme
ile bütünleşmesine neden olacaktır. Önceleri “sosyalist piyasa ekonomisi” olarak adlandırılan
Çin’in küreselleşme ile bütünleşme süreci, özellikle 2001’de DTÖ’ye üyelik ve üzerine 2008
küresel finans krizinin gelmesiyle birlikte, “devletçi küreselleşme (Harris, 2009)”, “devlet
kapitalizmi (Bremmer, 2009; 2010, The Economist, 2012), “yenilenmiş devlet kapitalizmi
(McNally, 2013)”, “merkezden yönetilen kapitalizm (Lin, 2011)”, “neo-devletçilik (Gerritsen
vd, 2014)”, “devlet merkezli kapitalizm (ten Brink, 2014; Nölke, 2015)” olarak
adlandırılmaya başlamıştır.1
Çin iktisadi sisteminin, hem yukarıdaki adlandırmalar ışığında hem de görgül
delillerin ispatıyla birlikte genel hatlarıyla bir devlet kapitalizmi2 olduğu ortaya
konulmaktadır. Burada bahsi geçen görgül delillerin de en önemlisi devlet mülkiyetli
şirketlerdir. Mao döneminde ekonominin yapıtaşları olan bu şirketlerin bazıları, liberal
reformlar ve özelleştirmelere rağmen stratejik politikalarla birer dev küresel şirkete
dönüşmüşler ve dolayısıyla da Çin’in devlet eliyle küreselleşmesinin en önemli unsurları
olarak sahne almışlardır.
Devlet mülkiyetli şirketler, küreselleşme bağlamında iki temel noktada dikkat
çekmektedir. Birinci olarak, devlet mülkiyetli şirketler ülkenin, ulusaşırı-dış yatırımlarının
büyük kısmına hakimdir. İkinci olarak da bu şirketler, dünyanın piyasa değeri en yüksek, karlı
şirketleri arasında üst sıralardadır. Dolayısıyla çalışmanın iddiası, devletin geri plana itilip
ekonomiden elini çektiğini savunan hiper-küreselleşmeci3 görüşün aksine, devletin
konumunun ülkelerin tarihsel yapısına göre farklılık gösterebileceğini ve devletin ekonomide
farklı rollerde var olabileceğini ifade etmektir.
1

Bu ifadeler, elbette sadece Çin’e özgü değildir. Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkeler de benzer iktisat
politikaları uygulamakta ve çalışmalara konu olmaktadır. Topyekün bir inceleme için The Economist (2012).
2
Devlet kapitalizmi, Bremmer (2010: 43) tarafından devletin siyasi ilerleme için piyasalara egemen olduğu bir
iktisadi sistem olarak tanımlanmaktadır.
3
Hiper-küreselleşmeci görüş ve diğer yaklaşımlar için bkz. Held ve McGrew (2008).
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2. Çin Devlet Kapitalizmi ve Devlet Mülkiyetli Şirketler4
Çin’in uyguladığı iktisadi sistem, aslında tamamıyla kalkınma politikaları üzerine bir
yeniden düşünme sürecini başlatmıştır. 1980’ler ile birlikte hakim paradigma olarak yerleşen
neoliberalizm ile minimal devlet anlayışı çerçevesinde, devletin ekonomiden elini çekmesi,
devlet işletmelerinin özelleştirme yoluyla elden çıkarılması, ticari ve finansal kuralsızlaştırma
gibi ilkeler benimsenmiş ve bu ilkeler ülkelerin büyük kısmında uygulanmıştır. Böylelikle
küreselleşme süreci neoliberal unsurlarla hızlanmış ve teknolojinin de ilerlemesi ışığında
üretimin merkezsizleşmesi söz konusu olmuştur. Bu doğrultuda, üretimin parçalara ayrılması
ve merkezsizleşmesi sürecinin en cazip bölgelerinin başında Çin gelmiştir.
Günümüzde dünyanın adeta atölyesi, fabrikası niteliğine bürünen Çin’in bu aşamaya
gelmesi, yukarıda bahsi geçen reform sürecinin bir neticesidir. 1978 yılı itibariyle başlayan
reformlarda temel hedefler, özel iktisadi bölgeler aracılığıyla doğrudan yabancı yatırımları
ülkeye çekmek, sosyalist dönemin mirası geniş devlet sektörünün ekonomideki payını
kontrollü biçimde azaltmak, tarım sistemini liberalleştirmek ve sonuç olarak ihracata dayalı
olarak büyümek olarak sıralanabilir. Bununla beraber Çin’in sahip olduğu demografik
özellikler doğrultusunda ucuz işgücü avantajı da bu liberalleştirme adımlarını
kolaylaştırmıştır. Bu olgular, Çin’in iktisadi göstergelerine-özellikle büyümeye- büyük oranda
yansımıştır (Şekil 1).
Şekil 1. Çin’in büyüme oranları (1979-2014), %
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Kaynak: Dünya Bankası verileri
Son otuz yılda Çin’in ekonomik yapısı, büyük bir dönüşüme uğradı. Sosyalist bir
ekonomiden kapitalist karakteristiklere sahip bir ekonomi olarak küreselleşmeye uyum
sağlayan Çin, iktisadi sisteminde devletin ağırlığının sürdüğü ve bir nevi devlet merkezli
kapitalizmin uygulandığı bir yapıya sahiptir. Bu sistemde devlet bir kapitalist yapı olarak aktif
Çalışmanın bu bölümünde, yazar tarafından hazırlanmış olan “Küreselleşme ve Yeni Devlet Kapitalizminin
Yükselişi” başlıklı doktora tezinden büyük ölçüde yararlanılmıştır.

4
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role sahiptir (Lin, 2011; ten Brink, 2014). Bu sistemde devlet, büyük şirketlerin ya tamamına
ya da hisselerinin çoğunluğuna sahiptir. Devlet bu büyük şirketleri aracılığıyla küresel
ekonomide bir ulusötesi yatırımcı olarak yer almaktadır.
İşte bu noktada Çin’in küreselleşme sürecinin sadece doğrudan yabancı yatırımları
ülkeye çekip dünyanın üretim üssü olması şeklinde okumamak gerekir. Özellikle 1990’larda
Çin’e doğrudan yabancı yatırımların girişi oldukça artmış ve bu 2000’lerde de devam etmiştir.
Ancak, Çin politika yapıcıları küresel ekonomideki genişlemenin tek yolunun bu olmadığını
farkındalığına sahip olmakla birlikte, yatırımlarında dışa açılmayı tercih etmeye
başlamışlardır. Bu da devlet mülkiyetli şirketler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Elbette devlet
mülkiyetli şirketleri ve dolayısıyla devlet aygıtını küresel yatırımcıya dönüştürmek de reform
sürecinin bir uzantısıdır. 1978 reformları ile birlikte devlet mülkiyetli şirketler de dönüşüme
uğramış ve devlet kapitalizmi sistemi ile uyum hale gelmişlerdir. Çizelge 1, devlet mülkiyetli
şirketlerin reform sürecini özetlemektedir.
Çizelge 1. 1978’den günümüze devlet mülkiyetli şirketlerin reform aşamaları
Birinci Aşama
(1978-1992)

Şirketleri karar verme
konusunda
yetkilendirmek,
Rekabete dayalı kar
için üretim yapan
şirketlere
dönüştürmek

İkinci Aşama
(1993-1997)

Üçüncü Aşama
(1997-2003)

Dördüncü Aşama
(2003-günümüz)
SASAC idaresi altında
merkezi devlet mülkiyetli
şirketlerin küreselleşmesi
“küreselleş” stratejisi ve
devlet kapitalizmine dönüşüm:
Devlet mülkiyetli şirketler
artık birer modern küresel
kapitalist şirket.

Shanghai ve
“Büyük olanı elinde tut,
Shenzhen
küçük olanı bırak”
borsalarının
stratejisi ile devlet
kurulmasıyla
sektöründe küçülmeye
devlet mülkiyetli gitme, küçük ve orta
şirketlerin
ölçekli şirketlerin devlet
borsada işlem
mülkiyetinden tasfiyesi
görmeye
ve büyük şirketlerin
başlaması ve
merkezi kontrol altında
modern girişim
faaliyetlerini sürdürmesi:
sistemine
SASAC’ın kuruluşu
yönelme
Sezen (2007) ile Ho ve Young (2013)’dan yararlanılarak oluşturulmuştur.

Reformların başladığı 1978 yılına kadar Çin, merkezi planlamaya dayalı, devlet
mülkiyetli şirketler üzerinden işleyen bir ekonomik yapıya sahiptir. 1978’den beridir ise Çin
otoriteleri devlet mülkiyetli şirketleri özelleştirme ve yeniden inşa girişimlerinde bulundular.
Makro düzeyde devlet mülkiyetli şirketler reformları, ulusallaşmış ve merkezileşmiş
ekonominin piyasa odaklı ekonomiye stratejik uyumu olarak görülebilir ancak mikro düzeyde
bu reformlar, Çin devlet mülkiyetli şirketlerini aşama aşama modern işletmelere dönüştürme
eğilimindedir (Geng, vd, 2009: 156-158).
Birinci aşama 1978-1992 yılları arasını kapsayan ve piyasaya reformlarının ilk
yıllarına denk gelen süreçtir. Bu aşamaya dek devlet mülkiyetli şirketlerin kararları planlama
esaslarına göre alınırken, söz konusu aşamada amaç, devlet mülkiyetli şirketlerin karar verme
otonomisini arttırmak ve böylece bu işletmelere gerek üretimlerinde gerekse yönetimlerinde
daha fazla özerklik vererek sonuçta piyasa ekonomisiyle uyumlu, rekabete dayalı olarak
çalışan bir sistem kurmaktır (Sezen, 2007). Çin’in devlet mülkiyetli şirketler ile ilgili
reformları, quasi-özelleştirme ve kurumsal yönetişim reformlarının bir karması olup, devlet
mülkiyetli şirketlerin ekonomideki rolü ve pozisyonunda önemli değişikler öngörmüştür.
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1978 öncesi Çin merkezi planlama ile yönetilen bir ekonomik yapıya sahipken, üretim
hedeflerinden karar verme süreçlerine kadar hükümet doğrudan devlet mülkiyetli şirketlere
müdahil olabiliyordu. Bu dönemde devlet mülkiyetli şirketlerin üretim yapmalarının yanında
sosyal anlamda da misyonları vardı. Bu özellikleriyle demir pirinç kasesi olarak adlandırılan
şirketler, çalışanlarına çeşitli sosyal imkanlar sağlamaktaydı. İşte reform süreci, devlet
mülkiyetli şirketlerin sosyal boyuttan sıyrılıp kar elde etmeyi hedefleyen kuruluşlara
dönüştürmeyi amaçlamıştır (Zhang ve Freestone, 2013: 81).
1978’den 1992’ye dek temel kalkınma politikaları liberalizasyon ve ekonomik
yenilemeye odaklanmıştı. Bu süreçte aynı zamanda, gelişmeye başlayan özel sektör ve özel
iktisadi bölgeler aracılığıyla ülkeye giren yabancı mülkiyetli girişimler de Çin ekonomisinin
birer parçası olmuştur. Bu bağlamda Çin ekonomisi planlı bir ekonomiden piyasa
ekonomisine dönüştürülmüştür. Özel mülkiyetli şirketler ile karma mülkiyetli yapıların
ekonomideki ağırlığının artmasıyla beraber devlet mülkiyetli şirketlerin payı ise giderek
azalmıştır (OECD, 2015: 141-142).
Reform sürecinin ikinci aşaması ise 1993 ile 1997 arası süreçtir. Bu dönemin temel
özelliği devlet mülkiyetli şirketleri birer modern girişime dönüştürme hedefidir. Bu bağlamda
devlet mülkiyetli şirketler borsada işlem görmeye başlayan birer piyasa unsuru olmaya
yönelmiştir. Bununla beraber 1990’ların ortalarından itibaren devlet mülkiyetli şirketler
sektörü bir kriz içerisindeydi. Bu nedenle Çin otoriteleri reformları yeniden düzenleyerek
özelleştirme odaklı ve özel sektörün hızlı büyümesini hedefleyeme başladı. Özelleştirme
çalışmaları bağlamında, küçük ve orta ölçekli devlet mülkiyetli şirketlerden birçok işçi işten
çıkarıldı. Özelleştirmenin nedenlerinin başında her ne kadar serbest piyasayı yerleştirme
hedefi varsa da, Çin devlet yöneticileri, devlet mülkiyetli şirketlerin ekonominin her
sektöründe olmasına gerek olmadığını ifade ettiler. Ama yine de büyük devlet mülkiyetli
şirketler özelleştirilmedi, aksine elde tutulup şirket yapıları güçlendirildi. Çünkü bu şirketlerin
de özelleştirilmesi devletin ekonomideki kontrolünü tamamen kaybetmesi anlamına gelecekti.
Büyük devlet mülkiyetli şirketler yeniden inşa sürecine sokulara stratejik ve yapıtaşı
niteliğindeki sektörlerde monopolcü bir yapıda faaliyetlerine devam etti: “büyük olanı elinde
tut ve küçük olanı bırak”5 (Zhang ve Freestone, 2013: 82). Bu strateji aynı zamanda reform
sürecinin üçüncü aşamasını da betimlemeyi sağlıyordu. 1997 ile 2003 yılı arasındaki süreç,
devlet mülkiyetli şirketlerin sayısını azaltarak, büyük olanların merkezi otorite kontrolü
altında toplanmasını öngörüyordu. Bu çerçevede 2003 yılında Devlet Varlıklarını Yönetim ve
Denetleme Komisyonu (SASAC6) kurulmuştur. SASAC’ın kurulmasıyla birlikte, bu kuruluş
reform işlemlerini eline alarak, devlet varlıklarını büyütmeyi hedefledi (Zhang ve Freestone,
2013: 83; Ho ve Young, 2013: 86)
“Grasping the big and letting go of the small”: Bu deyiş, 1997 yılı itibariyle devlet mülkiyetli şirketler
reformlarının 1997 itibariyle anahtar stratejisi oldu ve bu anahtar küresel devlet kapitalizminin kapısını açtı.
“Büyük olanı elinde tut” kısmı, en büyük ve tipik olarak merkezi biçimde kontrol edilen devlet kuruluşlarını
modern şirketlere dönüştürüp üzerlerindeki devlet mülkiyetinin sürdürülmesinin ifade etmektedir. Deyişin
“küçük olanı bırak” kısmı ise, yerel yönetimlere yerel devlet şirketlerini yeniden yapılandırma, özelleştirme ve
kapatma yetkisinin verilmesini ifade eder (McGregor, 2012: 16). Böylelikle hedef, devlet mülkiyetli şirketlerin
sayısını azaltıp, onları daha etkin ve kar elde etme güdüsüyle çalışan, ülke ekonomisinin yapıtaşı olmalarıdır.
6
State-owned Assets Supervision and Administration Commission
5
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SASAC’ın websitesinde7 belirtildiğine göre, bu kuruluş devlet mülkiyetli şirketlerin
reform ve yeniden inşa süreçlerini ilerletmek, bu şirketleri yönetmek ve denetlemek, bu
şirketlerde modern girişim sistemini kurmak ve geliştirmek, kurumsal yönetişimi iyileştirmek
ve bu biçimde devlet ekonomisini düzenlemek görevlerine sahiptir.
SASAC, devlet varlıkları yönetme görevini üstlenmesinin yanında, devlet işletmelerini
dönüştürüp, küresel kapitalizmde önemli birer unsur haline gelmesini hedeflemiştir.
Böylelikle devlet sektörü, Çin kapitalizminin gündeminde yoğun bir biçimde varlığını
sürdürmektedir. Devlet şirketleri, rekabetin çok olduğu ve daha az kar elde edilebilecek
sektörlerden çekilmeye başlarken, stratejik öneme sahip olan petrol, doğalgaz, maden, çelik,
telekomünikasyon, ulaşım ve finans alanlarda varlığını arttırdı (McNally, 2012: 753).
3. Devlet Mülkiyetli Şirketlerin Ulusal ve Küresel Ekonomideki Yerleri
Çin’in küresel ekonomideki ağırlığı, 2008 kriziyle birlikte arttı. Bu artıştaki en büyük
pay, SASAC’ın kontrolünde olan merkezi nitelikteki devlet mülkiyetli şirketlerin oldu.
Reformların bir devamı niteliğinde olarak “küreselleş” stratejisi bu şirketlerin küresel
bağlamda varlık değerlerini ve karlarını arttırdı. Bu bağlamda devlet mülkiyetli şirketler
ulusal kalkınmaya da katkılarını sürdürmeye devam etti. Bu bağlamda reform süreci
çerçevesinde gerçekleştirilen özelleştirmelerle toplam sanayi üretimindeki paylarının giderek
azalmasına rağmen miktar olarak toplam çıktıya katkıları artmış olan devlet mülkiyetli
şirketler Çin’in iktisadi kalkınmasında hayati bir öneme sahiptir (Şekil 2). SASAC
kontrolündeki merkezi devlet mülkiyetli şirketlerin karları 2002’den 2012’ye yüzde 18.4 artış
göstermiştir (Yu, 2014: 161-166).
Wang, vd (2015)’e göre, 2013 sonunda toplam varlık değeri 17 trilyon dolar olan,
156.000 devlet mülkiyetli şirket var ve bunların 52 bini SASAC tarafından kontrol edilen 112
merkezi devlet şirketinin uzantısıdır. Geriye kalanlar ise yerel yönetimlerin kontrolündeki
şirketler olup, hepsi toplamda 37 milyon kişiyi istihdam etmektedir. İstihdam miktarında
merkezi devlet şirketlerinin payı yüzde 48.6’dır.

7

http://en.sasac.gov.cn/
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Şekil 2. Devlet Mülkiyetli Şirketlerin Toplam Sanayi Çıktısına Katkıları

Yu (2014) tarafından 2010 China Industry Economy Statistical Yearbook ve 2012 China
Statistical Yearbook’tan yararlanılarak hazırlanmıştır.
Görüldüğü üzere, devlet sektörünün ekonomideki payının küçülmesi “büyük olanı
elinde tut, küçük olanı bırak” stratejisinin bir sonucudur. Çin Devletinin, orta ve küçük ölçekli
devlet işletmelerini özelleştirmiş ve büyük olanları da SASAC üzerinden merkezi olarak
kontrol etme süreci, elde kalan büyük devlet şirketlerini daha güçlü hale getirmiş ve bu
şirketler kar elde etmeyi amaçlayan birer kapitalist deve dönüşmüştür.
Bununla birlikte Çin’in devlet mülkiyetli şirketlerle alakalı ikinci politikası da
“küreselleş” stratejisidir. Bu bağlamda Çin devlet mülkiyetli şirketler dış piyasalara açılmış ve
özellikle 2008 krizi sonrasında Forbes Global 2000 ve Fortune Global 500 gibi listelerde üst
sıralara tırmanmışlardır. Şekil 3, Çin devlet mülkiyetli şirketlerinin Fortune Global 500
Listesindeki toplam Çin şirketleri içindeki yüzde değişimini göstermektedir. Buna göre,
2005’ten 2014’e dek Çin devlet mülkiyetli şirketlerinin “küresel” olanlarının sayısı gözle
görülür bir biçimde artmıştır. Fortune Global 500’e ülkesel bazda bakıldığında, Çin’in 2005’te
14 tanesi devlet mülkiyetli olmak üzere toplamda 88 şirketi listedeyken 2014 yılında listede
yer alan 80 Çin şirketinin 76 tanesi devlet mülkiyetli, Rusya’nın 2005’te listede 33 şirketi
varken bir tanesi devlet mülkiyetli, 2014’te 63 şirketi listede ve 5 tanesi devlet mülkiyetli,
Brezilya’nın 2005’te toplam 67 şirketi listede ve 2 tanesi devlet mülkiyetli, 2014’te 29 şirketi
listede ve yine 2 tanesi devlet mülkiyetli, Hindistan’ın 2005’te 80 şirketi listede ve 4 tanesi
devlet mülkiyetli, 2014’te 63 şirketi listede ve 5’i devlet mülkiyetlidir.

-467-

ÇİN KÜRESELLEŞMESİNİN SİYASAL İKTİSADI: DEVLET MÜLKİYETLİ ŞİRKETLER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
Orhan ŞİMŞEK

8

Şekil 3. Fortune Global 500 Listesindeki Çin şirketleri içinde devlet
mülkiyetli şirketlerin yüzde değişimi (2005-2014)
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Şimşek (2016)
oluşturulmuştur.

tarafından

Fortune

Global

500’den

yararlanılarak

Çin devlet mülkiyetli şirketlerin küresel ekonomideki payını detaylı bir biçimde
gösterebilecek bir diğer liste de Forbes Global 2000’dir. Forbes Global 2000’de ise 2015
verilerine göre, dünyanın en büyük 20 devlet mülkiyetli şirketinin 13’ü Çin’e, 3’ü Rusya’ya,
birer tanesi de Fransa, Norveç, İtalya ve Suudi Arabistan’a aittir. Bu 20 şirketin, 7’şer tanesi
petrol&doğalgaz ve bankacılık, birer tanesi de telekom, sigorta, elektronik, kimyasal, inşaat
ve madencilik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Elde edilen karlar bakımından tüm
şirketler arasında en yüksek kara sahip ilk 10 şirketin 5’i devlet mülkiyetlidir. Bu devlet
mülkiyetli şirketlerin 4’ü Çin’e ait bankalar, biri ise Rus Gazprom’dur. Verilerden görüldüğü
üzere, en büyük şirketler arasında en çok devlet mülkiyetli şirketi olan ülke Çin’dir. Bu durum
Çizelge 2’de net bir biçimde görülmektedir.
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Çizelge 2. Forbes Global 2000’e göre dünyanın en büyük 20 devlet mülkiyetli şirketi
(milyar dolar, 2015)
Küresel
Derece
1
2

3
4
8
20
24

Şirket

Sektör

Ülke

Satışlar

Varlıklar

Çin
Çin

Piyasa
Değeri
278.3
212.9

ICBC
China
Construction
Bank
Agricultural
Bank of China
Bank of China
PetroChina
China Mobile

Bankacılık
Bankacılık

166.8
130.5

3322
2698.9

Bankacılık

Çin

189.9

129.2

2574.8

Bankacılık
Petrol&Doğalgaz
Telekom

Çin
Çin
Hong
Kong, Çin
Çin

199.1
334.6
271.5

120.3
333.4
104.1

2458.3
387.7
209

Petrol&Doğalgaz
121
427.6
233.9
Sinopec-China
Petroleum
27
Petrol&Doğalgaz
Rusya
62.5
158
356
Gazprom
37
Sigorta
Çin
160.5
71.4
362.1
China Life
Insurance
59
Petrol&Doğalgaz
Rusya
51.1
129
150
Rosneft
68
Elektronik
Fransa
46.3
96.7
324.3
EDF
73
Bankacılık
Çin
57.9
39.4
650.8
Industrial Bank
94
Bankacılık
Çin
49.7
38.3
667.1
China Citic
Bank
103
Petrol&Doğalgaz
Çin
64.4
44.6
106.8
CNOOC
103
Petrol&Doğalgaz
Norveç
58
95.1
131.6
Statoil
112
İnşaat
Çin
36.8
120.3
150.6
China State
Construction
Engineering
116
Kimyasal
Suudi
64
50.4
90.9
Saudi Basic
Arabistan
Industries
121
Petrol&Doğalgaz
İtalya
64.2
145.9
176.9
ENI
124
Bankacılık
Rusya
26.9
58.1
420
Sberbank
127
Metal&Madencilik
Çin
63.8
39.6
85.8
China Shenhua
Energy
Kaynak: Forbes Global 2000 List, 2015,
http://www.forbes.com/global2000/list/#tab:overall
(Şimşek (2016)’den aktarılmıştır)
*Seçilen şirketler devletin yüzde 50 ve üzerinde pay sahibi olduğu şirketlerdir. Bunların yanında Japonya’nın
telekomünikasyon şirketi Nippon ve Almanya’nın Deutsche Telecom gibi devlet mülkiyetinin yüzde 30 ve
civarı olduğu firmaları da listede görmek mümkündür.

Çin Devlet Mülkiyetli Şirketlerinin küreselleşmesi sürecinin bir diğer temel göstergesi
de ülkenin artan dış yatırımlarıdır.
Çin dış yatırımlarının yükselişi, son yılların dikkat çeken konularından biridir. Çin
Ticaret Bakanlığı’na göre, 2014 yılında 156 ülkede toplam 116 milyar dolar yatırım
gerçekleştirilmiş ve bu rakam 2000 yılındaki dış yatırım miktarının oldukça fazladır (Wang
vd., 2015: 315). Böylelikle, dışa açılma reformlarıyla birlikte dünya sermayesinin üretim üssü
olan Çin, kendi sermayesini de dışarıya yollamıştır. Dolayısıyla da “Made in China” dan
“Made for China” dönemine geçilmiştir (EY Global, 2015).
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Çin dış yatırımlarındaki artış Şekil 4’te net bir biçimde görülmektedir. 2000 yılında
yaklaşık olarak 1 milyar dolar civarında olan dış yatırımlar özellikle 2008 krizi döneminde
hızlı bir sıçrama göstermiş ve bu sıçrayış yükselerek devam etmiştir.
Şekil 4. Çin’in Dış Yatırımları (Milyar Dolar)
140
120

milyar dolar

100
80
60
40
20
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kaynak: UNCTAD verileri
Çin dış yatırımlarında gerçekleşen bu artış aslında yukarıda da ifade edilen küreselleşgo global stratejisinin bir ürünüdür. Çin 1978 yılından itibaren-özellikle 1990lar ve
2000lerde- yoğun bir sermaye girişine sahne olmuş ve üretimin merkezsizleşmesi sürecinin de
etkisiyle birçok Batı menşeli şirket üretimlerinin belirli kısımlarını Çin’de yapmaya
başlamıştır. Özellikle yüksek nüfusun beraberinde getirdiği ucuz işgücü maliyeti Batı
sermayesini cezbetmiştir. Ancak Çin politika yapıcıları, küresel ekonomik düzende, ABD
merkezli neoliberalizmin karşısında kendi güçlerini arttırmak amacıyla, sermaye çekmek
yerine sermaye ihraç etmeyi de önemsemişlerdir. 2000’ler itibariyle geliştirilen stratejiler,
Çin’in yayılmacı bir politika izleyerek dış yatırımlarını dünyanın tüm bölgelerinde
gerçekleştirmektir. Bu noktada en önemli araç da, reform süreçleri ile birlikte başlayan ve
SASAC’ın kurulmasıyla birlikte daha da güçlenen ve kapitalist şirketlerden farkı kalmayan
devlet mülkiyetli şirketler olmuştur.
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Çizelge 3. En çok dış yatırım yapan on devlet mülkiyetli Çin şirketi
Şirket Adı
Sektör
China Petrochemical Corporation (Sinopec)
Petrol Ürünleri
China National Petroleum Corporation (CNPC)
Petrol Ürünleri
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
Petrol Ürünleri
China Mobile
Telekomünikasyon
China Resources Co., Ltd.
Karma
China Ocean Shipping Company (COSCO)
Ulaşım
Aluminum Corporation of China
Metal
Sinochem Corporation
Kimyasal
China Merchants Group
Karma
China State Construction Engineering Corporation
İnşaat
Dobson (2014)
Büyük olanı elinde tut, küçük olanı elinde bırak stratejisi çerçevesinde enerji, maden,
telekomünikasyon gibi öncelikli sektörlerde kalan devlet mülkiyetli şirketler, sayılarının ve
toplam üretimdeki paylarının azalmasına karşın daha güçlü hale gelmişlerdir. Bununla birlikte
Lenovo, Huawei gibi ulusal şampiyon niteliğindeki özel mülkiyetli şirketler de varlığını ve
karını arttırmış, küresel piyasanın önemli birer markası haline gelmişlerdir. Devlet mülkiyetli
şirketler içerisinde en çok yatırım yapan on şirket, Çizelge 3’te gösterilmiştir. Buna göre,
özellikle enerji ve doğal kaynak şirketlerinin Çin’in dış yatırımlarının başını çektiği
görülmektedir. Dış yatırımların sektörler bakımından dağılımı da Çizelge 4’te verilmiştir.

Çizelge 4. Çin dış yatırımlarının sektörel dağılımı: 2005-2012 (Milyar Dolar)
Sektör
Yatırım
Enerji
186,1
Metal-Maden
90,2
Finans
37,3
Gayrimenkul ve İnşaat
21,7
Ulaşım
16,6
Tarım
11,8
Teknoloji
8,7
Kimyasal
6,2
Diğer
8,2
Toplam
386,7
Bowman vd. (2013)
Ulusaşırı (dış) yatırımlar konusunda en önemli unsur enerji ve doğal kaynaklar
endüstrileridir ve bu sektörler Çin’in ekonomik yükselişinin yapıtaşlarındandır. Çin devlet
mülkiyetli şirketleri artık kıtalararası işlemler yaparak birer küresel şirkete dönüştüler.
Bunların başında da üç büyük enerji firması gelmektedir: PetroChina, Sinopec ve CNOOC.
PetroChina, dünyanın ilk trilyon dolarlık şirketi ve 2015 Forbes Global 2000’de dünyanın en
büyük sekizinci şirketidir. Sinopec, dünyanın en büyük üçüncü rafineri kapasitesine sahip bir
şirket ve bu yönüyle de oldukça dikkat çekmektedir. Diğer firma CNOOC ise, Çin Kalkınma
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Bankası’ndan gelen devlet destekli kredilerle dünyaya açılan bir devlet mülkiyetli şirkettir
(Harris, 2012: 16).8
4. Sonuç
Çin, dünyanın en büyük ihracatçısı ve ikinci büyük ekonomisi olarak küresel
kapitalizmde varlığını sürdürürken, aynı zamanda 2000’lerin başlarından itibaren yürütülen
politikalarla dış yatırımlarını giderek arttırmış ve dünyanın en büyük üçüncü dış yatırımcısı
halini almıştır. Bu aşamaya gelmesinde, ülkenin uyguladığı ekonomik sistem-yani devlet
kapitalizmi-büyük önem arz etmektedir.
Devlet kapitalizmi, ABD merkezli neoliberal kapitalizmin karşısında özellikle küresel
kiriz sonrasında hız kazanmış ve Çin başta olmak üzere BRICS ülkelerinin kendi özgün
koşullarıyla uyguladığı bir sistem halini almıştır. Özellikle Çin üzerinden yükselen bu sistem,
piyasa koşullarının geçerli olduğu bir ekonomide devletin aktif olarak yer alması üzerine
kuruludur. Bu sistemde devlet sadece düzenleyici, destekleyici değil aynı zamanda aktif bir
girişimci olarak yer almaktadır.
Çin sisteminin devlet kapitalizmine evrilmesi 1978 reformlarıyla başlamaktadır.
Reformlarla bir yandan, küreselleşme dalgasına katılmak amacıyla yabancı sermayeyi
çekmek, diğer yandan da sosyalist dönemin yapıtaşı olan devlet mülkiyetli şirketlerin geniş
yükünden kurtulmak hedeflenmiştir. Bu bağlamda devlet mülkiyetli şirketlerin büyük
çoğunluğu özelleştirilmiş, devlet sektörünün ekonomideki toplam payı giderek azalmıştır.
Diğer yandan ise Çin reformların bir sonucu olarak, nüfusundan ötürü gelen ucuz işgücü
avantajıyla, küreselleşme sürecinin temeli olan üretimin parçalara ayrılması ve
merkezsizleşmesi sürecinin hızlanması dahilinde ulusötesi şirketler için bir yatırım cenneti
olmuştur ve ülkeye giriş yapan doğrudan yabancı yatırımların artışıyla birlikte Çin küresel
kapitalizmin fabrikası halini almıştır. Bu durum ve parasının düşük değeri sayesinde dünyanın
en büyük ihracatçısı olan Çin’de politika yapıcılar, küresel ekonomideki varlıklarını
pekiştirmek için de ulusöstesi doğrudan yatırım yapmaları için kendi şirketlerini teşvik
8

Harris (2012: 17-18), bu üç büyük enerji şirketinin 1996-2010 yılları arasını kapsayan dönemde 23 adet dış
yatırım anlaşması yaptığını ifade etmektedir. Örneğin PetroChina/CNPC, 2005-2008 yılları arasında 2-4 milyar
dolar yıllık gelir elde ederken, 2009 itibariyle dış yatırımlarını arttırmaya yönelmiş ve Avusturalya, Kanada,
Singapur ve Orta Asya’dan toplamda 7 milyar dolar değerinde rafineri satın almıştır. Şirket 2010 yılının sonuna
doğru giderek genişleyerek, 5,4 milyar dolarlık bir yatırımla Kanada gaz şirketinin yüzde 50 oranında ortağı
oldu. Şirket 2020 yılında kadar 60 milyar dolarlık bir dış yatırım hedeflemektedir. Sinopec ise dış yatırımlarına
2004 yılında Angola devlet mülkiyetli şirketi Sonanopol ile yaptığı 2,4 milyar dolarlık petrol çıkarma sahası
yatırımı ile başladı. 2007 yılında İran’da 2 milyar dolarlık petrol sahası yatırımı, 2009’da ise Addax Petroleum
(Kanada-İsviçre) şirketine 7,22 milyar dolarlık yatırım yaptı. Aynı yıl İspanya’nın Repsol şirketinin Brezilya
tesislerinin yüzde 40’ını 7,1 milyar dolara satın aldı. 2010 yılında da petrol arama arazileri ile ilgili Conoco
Philips ile 4,65 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı. Çin’in diğer enerji devi CNOOC da 2002 ‘de Avusturalya’da
dünyanın en büyük doğalgaz projelerinden birine dahil oldu. Bu projede BP, Chevron, Shell gibi kuruluşlar da
yer almaktaydı. Şirket, 2006 yılında Nijerya’da 2,27 milyar dolara bir petrol çıkarma arazisi satın aldı. 2010’da
2,16 milyar dolarlık bir anlaşma ile Teksas’ta bir petrol arazisi daha satın aldı. Bununla beraber Güney
Amerika’da da 3.1 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Petrol sektörü özelinde ifade edilen bu örnekler, Çin
devlet sermayesinin özellikle 2000’li yıllar itibariyle küresel bir karaktere büründüğünü göstermekte ve
böylelikle de Çin devlet kapitalizmi küreselleşmeyle giderek pekişmektedir. Bu dış yatırımlar Çin’in mal
ihracatçısı profilinin sermaye ihracatçısına dönüşmesini olanaklı kılmıştır (ten Brink, 2015).
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etmiştir. Bu bağlamda “küreselleş” stratejisi çerçevesinde, başta devlet mülkiyetli şirketler
olmak üzere, ulusal şampiyonlar olarak da nitelendirilen özel mülkiyetli şirketler dış yatırıma
yönelmişlerdir. Ağırlıklı olarak devlet mülkiyetli şirketler ile yürütülen dış yatırımlar özellikle
küresel kriz döneminde artış göstermiş olup, ülke sermaye ihraç eder konuma gelmiştir.
Forbes Global 2000 ve Fortune Global 500 gibi listelerde başı çeken devlet mülkiyetli
şirketler Çin küreselleşmesinin adeta motoru olmuşlardır. “Büyük olanı elinde tut, küçük olanı
bırak” stratejisi çerçevesinde sayıları azalan büyük devlet şirketleri daha güçlü hale gelmiş ve
kapitalist işleyiş mekanizmasına ayak uydurarak kayda değer bir yükseliş sağlamışlardır.
Ayrıca, özellikle enerji sektörü başta olmak üzere gerçekleştirilen dış yatırımlar, Çin’in
küreselleşmesinin kilidi konumundadır.
Çalışmanın giriş bölümünde de belirtildiği üzere, Çin bağlamında yapılan yukarıdaki
incelemede vurgu esas olarak devletin rolüne ilişkindir. 1980’ler itibariyle minimal devlet
anlayışıyla özelleştirme ve kuralsızlaştırmalar yoluyla devletin ekonomiden çekilmesi, devlet
aygıtının küreselleşme eksenli tartışılmasına yol açtı. Küreselleşme kavramının kendisinin de
sorgulandığı bu tartışmalarda liberal kesimin ağırlıklı olarak dahil edilebileceği hiperküreselleşmeci görüş, devletin geri plana itildiği, gücünü yitirdiği ve artık dev ulusötesi
şirketlerin hakim olduğu bir ekonomik yapının oluştuğunu ifade etmektedir.
Ancak Çin üzerinden bakıldığında, ülkenin tarihsel ve yapısal koşulları çerçevesinde,
uyguladığı devlet kapitalizmi sistemiyle küreselleşmeye eklemlendiği görülmektedir.
Özellikle devlet mülkiyetli şirketlerin küresel kapitalizme uyumu yani devletin bir girişimci
olarak küresel ekonomide yer alması, “devlet öncülüğünde kapitalizm” modelinin yükselişini
ifade etmektedir.
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Extended Summary
The Political Economy of China’s Globalization: A Review Over State-Owned
Enterprises
As the second largest economy of the world and the greatest exporter, China’s adaptation to
the globalization and the market capitalism has been an important field of research area for
the political economy literature. The emphasis here is especially for the economic policies.
Because China's integration to globalization was realized in hosting its own unique qualities.
In the beginning China was called "socialist market economy". After the China's integration
with globalization and membership to WTO in 2001 and the global crisis of 2008,
changed the epithet as “new state capitalism”, “neo-statism”, “state-centered
capitalism”. Hence, both the state debates which came after global crisis and empirical
evidences put a spotlight on China. With the market directed reforms which has practised
since 1978, the state-owned enterprises which was also labelled as the “iron rice bowls” has
entered in a transformation period. As a part of the “grasping the large, letting go of the
small” strategy, the central government has reduced the number of the state owned enterprises
and takes control of the biggest state corporations. The smaller ones has privatised or
reconstructed by local governments. On the other hand, since the start of 2000s, with the
strategy of “go global”, these big state corporations has get into global market. Especially,
after the 2008 global financial crisis, China’s state owned enterprises which operate in oil,
telecommunication and banking sectors has turned into giant global companies.
In this context, main argument of this paper is that the most important elements of China’s
globalization are the biggest state-owned enterprises and with the framework of the policies
state-handling globalization has been realized and the state has become as a global investor
entrepreneur which is spesific to China. State owned enterprises in the context of
globalization has draw attention in two points. Firstly state -owned enterprises has dominated
much of the country’s outward investments. Secondly, these companies are in the top rank of
the world in the market value and profitability. Therefore, the claim of the study, is contrary
to the view of hyper- globalist which advocates that the state has been pushed to the
background and pulled off his hand from economy, the position of states could be changed
according to the historical structure of the country and the state could exist with different roles
in the economy.
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Abstract
While state owned enterprises were generally created to support capital accumulation by reducing costs to
the private sector, after the 1980s the policy of privatization, as a tool of the neoliberal policies, was applied
in every country. But during the last crisis of 2008 “nationalization” practices for “too big to fail” companies
(TBTFs) were also seen, especially in developed countries such as USA and EU countries. This paper
analyzes the apparent contradictory effects of such nationalizations during the neoliberal era.
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Introduction
There have been various articles and columns within the main-stream economics, accepting the post crisis
nationalization policies and considering them necessary or even compulsory. Although the neoliberal policies
argue against state intervention and they advocate free markets and private property, it is interesting that
nationalizations are also demanded in order to stabilize the capitalist system.
In order to understand the reclaiming of public ownership in the neoliberal era, after the 1980s’
worldwide privatization implementations, it is important to comprehend the main causes of the 2008 crisis.
Therefore, in the first section, the description of the last crisis will be made and the government interventions
especially the nationalization policies in different countries will be analyzed in terms of historical
perspective.
After the 2008 crisis, nationalizations were mainly implemented on financial institutions described as
“too big to fail institutions” (TBTFs). The main points on TBTFs’ nationalizations, rescue plans, their effects
on the crisis through monopolization and preventing devalorization process, and lastly debates about TBTF
policies will all be discussed in the second section.
Finally, although it is difficult to measure accurately the real cost of the TBTFs’ bailouts and their reprivatizations, related data from EU will be analyzed, a comparison of the TBTF aids and other social aids
will be made and unemployment rates, wages, taxes and income inequalities will be interpreted in the last
section.
I.

Crises and Government Interventions

The Eurozone crisis is part of the global crisis that began in 2007 as a US real estate crisis which became
a global banking crisis, turned first into a global recession, and then into a sovereign debt crisis. During the
period of intense financialisation in the 2000s, the periphery’s persistent current account deficits due to loss
of competitiveness were financed by foreign lending at ECB’s low interest rates. But as a result, the
periphery found itself enormously indebted (Lapavitsas et al., 2011: 5, 17, 19). The sovereign debt crisis that
arouse in Greece subsequently spread to Ireland, Portugal and then to Spain and Italy and weakened the
banking system (United Nations, 2012: 101).
From the mid-1990s onwards the markets necessitated active state interventions to prevent systemic
failure during numerous financial crises (Cumbers, 2012: 100). Also during the 2007 crisis, common means
such as state guarantees, recapitalizations, state loans, acquisition of impaired assets and nationalizations
were used to avoid failure in the US and EU. All these interventions, which were also used by governments
before the 2007 crisis, can be considered as de-facto nationalization, government taking control of
substantial share of banking activities.
Between 1945-1980, nationalizations became hegemonic in many countries and they were used as an
integral component of national development agendas in the new international economic policy paradigm of
Fordism, the Keynesian Welfare State, Organized or Regulated Capitalism, in which nationalizations
represented an international shift in opinion away from the market as the key mechanism for economic
development (Cumbers, 2012: 11-12, 13, 35). In the post 1945 era a pivotal role of nationalizations in
reconstruction and modernization led to sustained economic growth and improved social living standards up
to the late 1970s. European governments have also responded to economic and political crisis by setting up
mixed enterprises or decreeing nationalization (Cumbers, 2012: 22-23, 35 and O’Connor, 1973: 183, 185).
But more importantly in most cases, the nationalized sector supported private capital by producing and
supplying commodities and services to the private sector at very favorable prices. (O’Connor, 1973: 186).
Nationalization practices in the Neoliberal era, especially in the last global crisis will be discussed in the
second section.
II.

TBTFs’ Nationalizations

Due to the nature of the 2008 crisis, the nationalization practices were focused on the financial sector. The
remarkable point in the post-crisis nationalizations was that the rescue interventions were made to large
financial institutions called “Too Big to Fail” firms (TBTFs).
According to the TBTF theory, the economy would face severe adverse consequences in case some
organizations, particularly financial institutions which have big size, complexity, interconnectedness, and
critical functions go unexpectedly into bankruptcy and therefore, TBTFs should be protected by the state
(Bernanke, 2010). In this context, in November 2011 the Financial Stability Board published an integrated
set of policy measures to address the systemic and moral hazard risks associated with TBTFs and noted that
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the list of TBTFs would be updated annually. The overall number of TBTFs was 30 in 2015 (Financial
Stability Board, 2015).
TBTF theory implies that the capitalist system, left on its own, is unstable, and can only avoid economic
crises by being bailed out by the government, at the taxpayers' expense. TBTFs’ nationalizations are intended
to be temporary, so not permanent; in these nationalizations the government has little or no decision-making
power in running the banks; and the loans owed by the banks to the bondholders are paid in large part by
taxpayers' money (Moseley, 2009).
Some economists oppose such nationalizations of TBTFs because of a moral hazard. According to them,
creditors will not demand as much compensation for risks as they otherwise would, if they believe that an
institution will not be allowed to fail. As a result, TBTFs will tend to take more risk than desirable and that
will increase the possibility of a financial crisis. A second opposing point for the TBTF policy is that it
creates an unfair competition between big and small firms (Bernanke, 2010: 20-21). Because knowing that
there is no risk for the bank to repay the debt which is under government guarantee, lenders provide lowinterest loans to TBTFs. This unfair competition and incentive provided to TBTF’s lead to their growth and
increased risk, artificially raising their market shares. This damages economic efficiency as well as financial
stability (Bernanke, 2010: 21). As a result, in many countries, the value of assets in the banking sector
relative to GDP has grown dramatically since 2000, while the number of banks has dropped. The assets of
the largest 3 banks represent at least 40% of total banking sector assets in the main advanced and emerging
countries. In Canada, France, and Spain, the share exceeds even 60 % (IMF, 2014: 104). These trends show
the monopolization in the banking sector which creates a high degree of potential systemic risk. Also TBTF
policies prevent the devalorization process, which gives rise to increase in productivity by elimination of less
productive capital from production through bankruptcies.
Also in order to attract private capital, the government will have to provide sufficient guarantees, so most
of the risks fall on taxpayers. TBTF policy gives megabanks an opportunity to take lots of risks and make
lots of money in good times, and then let the taxpayers pay for their losses in times of crisis. The loans owed
by the banks to the bondholders are paid by taxpayers' money. Main-stream economists call this dilemma
the "moral hazard" problem, but in fact as it is “a massive transfer of income from taxpayers to those banks'
bondholders”, it might be called - the "economic injustice" problem”. (Moseley, 2009).
The TBTF doctrine goes back in history to long before the recent financial crisis. In July 1982, the
Federal Deposit Insurance Corporation rescued Continental Illinois Bank, which in the late 1970s and early
198Os grew rapidly by taking on high-risk loans (Hetzel, 1991: 6-7). In the early 1990s, due to the real
estate bubble, Sweden and Japan temporarily nationalized banks that were on the verge of bankruptcy and
have subsequently almost entirely re-privatized them (Moseley, 2009). TBTF nationalizations were
implemented also in the recent global crisis, especially in the EU where the global financial crisis had a
major impact on financial institutions.
To reduce the effects of the crisis, the EU governments provided state aid to financial institutions (IMF,
2014: 102). Between 2007 and 2014, more than 450 State aid decisions have been taken, determining the
restructuring of 112 European banks (Adamczyk and Windisch, 2015:1).
To overcome the risks, almost all Member States have made State aid available.
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Table 1: National Rescue Measures in Response to the Current Financial Crisis
Member state

S t a t e
Guarantee

Austria

X

Belgium

X

Recapitalization

X

State
Loans

A c q u i s i t i o n o f Nationalization
impaired assets

X

X

Individual
R e s c u e
Decisions
X
X

Bulgaria
Cyprus
Czech Rep.

X

X

Denmark

X

X

X

X

Estonia

X

X

X

X

Finland

X

X

France

X

X

Germany

X

X

Greece

X

X

X

Hungary

X

X

X

Ireland

X

X

X

Italy

X

X

X

Latvia

X

Lithuania

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luxembourg

X

Malta
The NLD

X

X

X

Poland

X

X

X

Portugal

X

X

Romania

X

Slovakia

X

Slovenia

X

Spain

X

X

X

X

Sweden

X

X

X

X

UK

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Source: (Petrovic and Tutsch, 2009: 100-101)
As seen in the Table 1, government interventions have varied greatly among the EU. Those requesting the
most significant financial resources up to the end of 2013 more than 3.5% of their GDP are Ireland (37.3%),
Greece (24.8%), Slovenia (14.2%), Cyprus (10.5%), Portugal (10.4%), Germany (8.8%), the Netherlands
(6.1%), Luxembourg (5.7%), Latvia (5.0%), Spain (4.9%) and Belgium (3.9%). In Austria, the financial
needs associated with government interventions are 3.1% of their GDP. By contrast, Bulgaria, Cyprus and
Malta did not require any interventions. France and Italy made relatively minor interventions (less than 0.2%
of GDP) to support their financial sector (Maurer and Grussenmeyer, 2015: 19-20).
Eventually around 30% of the entire European banking sector has been restructured under EU State aid
rules. Out of the top 20 European banks, the Commission approved aid to 12 banks, of which six were
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subsequently restructured, five received aid, and one was liquidated (Adamczyk and Windisch, 2015:1).
Following the 2008 financial crisis, state bank ownership among developed economies increased from 6.7 %
pre-2008 to 8 % overall. Individual cases are more remarkable with Ireland jumping from 0 to 21% and the
UK from 1 to 26% from 2008 to 2010 (Marois, 2013: 6-7).
The cost and the economic and social consequences of TBTF policies in the last crisis will be discussed in
the last section.
III.

TBTFs’ Nationalizations in the EU and Their Consequences

The high-income countries allocated most of their budgets to the financial sector. Of the US$1.9 trillion
sectoral budget for high-income countries, US$1.2 trillion went to the financial sector (Mahmood, 2012: 11).
And also in the post-crisis period, in all advanced economies outside of Europe, subsidies have dropped from
their crisis peaks but they still remain higher than the levels before the crisis (IMF, 2014: 104). Depending on
responses to the policies implemented and the speed of resolution of the problems in the banking sector,
subsidies are estimated to be higher in the euro area than in the United States (IMF, 2014: 102)
During the period of 2008-2014 the EU Commission has approved a total of over € 4800 billion of state
aid2 measures to financial institutions. So far, over € 1900 billion have been effectively used under the four
main headings of debt guarantees, recapitalization, liquidity support, and treatment of impaired assets. State
guarantees on bank liabilities represent the largest budgetary commitment among the aid instruments, with €
3249 billion (23.3% of EU GDP) of approved measures, out of which € 1118 billion (8.5% of GDP) have
been effectively granted. Until now, € 802 billion of state recapitalizations have been approved (5.2 % of EU
GDP), out of which € 453 billion (3.2 % of EU GDP) have been effectively granted and € 603 billion (4.3 %
of the EU GDP) of impaired asset relief has been approved and € 188 billion (1.4% of the EU GDP) has been
effectively used, but more measures for significantly larger amounts have been announced and are currently
being implemented and discussed with the Commission (European Commission, 2015).
The four countries that together make up around 50% of the total capital support were the UK (€ 82
billion), Germany (€ 64 billion), Ireland (€ 63 billion), and Spain (€ 60 billion). The top support receiving
banks were RBS (46 billion), Anglo Irish Bank (32 billion) and Bankia (22 billion) (European Commission,
2013).
But the costs of nationalizations may also be higher than stated above. Because when the government
takes over TBTFs, it takes on responsibility for what is on their books. If many of their assets turn out to be
worthless, the government has to repay the difference. This will increase the cost of nationalization and it is a
direct expense that taxpayers will have to bear (Frieden, 2009).
Another point which raises the cost of nationalizations is TBTFs’ loss incurred privatizations. During the
post-crisis period of 2009-10 most national governments sold the financial assets rescued in the initial phase
of the crisis (Maurer and Grussenmeyer, 2015: 18). But generally “privatizations”, repurchasing of banks
from governments, are not reducing cost for taxpayer. For example having already sold sizeable part of its
holdings in Lloyds Banking Group and, in August 2015, having initiated sales of Royal Bank of Scotland
(RBS), the government of David Cameron plans to fully sell the state’s holdings in these banks even at a
price below that paid for their rescues (Megginson, 2016: 28). In a report published by the Office for Budget
Responsibility (2016: 18), the expected proceeds from RBS share sales have been revised down significantly
and, between 2016-17 and 2020-21 have fallen by 26% due to the sharp fall in the share price. So according
to the report, taxpayers could not recoup their money used to rescue RBS.
In addition to direct bailout costs of TBTFs policies and losses raised due to their unsuccessful
privatizations in the euro area, TBTFs’ effects on the real economy should also be analyzed.
The activation of debt guarantees to bail out TBTFs directly raises fiscal costs, which can lead to a
sovereign debt crisis. Table 2 shows the actual impact of interventions on government deficit.

2 Crisis aid data are reported by aid instrument that is recapitalizaLons, impaired asset measures, guarantees on liabiliLes and liquidity measures,
other than guarantees on liabiliLes. The data include the amounts of aid that EU Member States actually implemented/used. Aid repayments are
not taken into account (European Commission 2015).
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Table 2: Net revenue/cost for general government: (million Euro)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

-3006.1

-9562.9

-69618.9

-11003.5

-51451.0

-26031.9

-11558.0

-16274.4

61.4

-8594.2

-17344.6

-67326.5

-9871.4

-48798.8

-26822.6

-12898.9

-17341.1

Euro area
(EA19)
EU28

Source: Eurostat
The difference between government revenue and expenditure shows the net impact on the government
deficit/surplus due to direct government interventions to rescue financial institutions. Regarding both the
euro area and the EU28, the net impact was marginally deficit-increasing in 2007, 2008, 2009 and 2010 but
decreased sharply in 2011. The net impact was deficit-increasing again in 2012, largely due to further bank
recapitalizations and resolutions and it made a fall back in 2013. In 2014 the impact further decreased, while
in 2015 it increased marginally. In 2015 government interventions to support financial institutions increased
the government deficit in the euro area by 16.3 bn euro (0.16% of GDP) and in the EU28 by 17.3 bn euro
(0.12% of GDP). On the other hand, during this period, the most significant increase in deficit due to
government interventions in financial institutions was in Ireland, Greece, Slovenia and Cyprus (European
Commission, 2016: 3-5).
Table 3 shows stocks of government financial assets and liabilities arising from the support for financial
institutions so it shows the actual and potential impact on government debt.
Table 3: General Government Assets, Liabilities and Contingent Liabilities (Million Euro)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

E u r o
general a r e a
governmen (EA19) 150.0
t assets
EU28
150.0

175859.0 249201.2

411980.5

393931.9 424929.2

372240.0

337780.2

302.853.6

239156.7 368841.0

632171.2

562156.3 606520.2

535825.6

498517.0

431.357.6

E u r o
general a r e a
governmen (EA19) 150.0
t liabilities
EU28
150.0

180991.1 246634.3

494226.5

507939.0 580430.2

533405.1

516330.8

509342.5

248483.1 386484.9

710835.3

709798.1 772826.6

702915.7

681211.1

632521.7

509346.5 767757.6

569070.6

558554.9 563678.2

468261.2

270158.2

208777.6

847976.9 1421998.3

1040629.9 792470.5 586489.7

470676.5

27029.0

208792.4

E u r o
contingent a r e a
(EA19) liabilities
EU28

36721

Source: Eurostat
Both assets and liabilities gradually increase in the period 2008-2010 with the stock of liabilities
consistently exceeding that of assets. As shown in Table 3, the impact on government debt in 2015 was 509.3
bn euro (4.9% of GDP) for the euro area and 632.5 bn euro (4.3% of GDP) for the EU28. As far as
contingent liabilities are concerned (with a potential impact on debt and deficit), the amount is 208.8 bn euro
(2.0% of GDP) for the euro area and to 208.8 bn euro (1.4% of GDP) for the EU28. The largest impact on
the government debt at the end of 2015 is observed in Greece and Ireland where government debt arising
from support to financial institutions were at 25.7% and 31.8% of GDP respectively. Over the period
2010-2015 the impact was also large in Belgium, Germany, Spain, Cyprus, Latvia, Luxembourg, the
Netherlands, Austria, Portugal, Slovenia and the United Kingdom (European Commission, 2016: 7-8).
Besides economic and fiscal impact of TBTFs, lastly social impacts should also analyzed to see who bear
all the cost of TBTFs policies.
During the period of 2008–09, social protection played a strong role in the expansionary response. But as
stated above after 2010, as a result of TBTF policies rising sovereign debt levels and fiscal deficits led
governments to introduce fiscal consolidation measures to cut public expenditures below pre-crisis levels
(ILO, 2014: 119, 121).
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Consequently, unemployment rose by more than 45 % in 2013 compared to 2008, while expenditure on
unemployment benefits and tax-funded social assistance was reduced. Reductions in social protection were
most severe in Greece, Portugal and Ireland which have the highest budget deficits (ILO, 2014: 128, 129). In
some cases sovereign pension reserve funds have been used to finance bailouts directly; to support specific
economic sectors facing difficulties or to guarantee loans. For example, the Irish National Pension Reserve
Fund was used to recapitalize the Irish banking system (ILO, 2014: 62).
On the revenue side, measures were often aimed at increasing indirect taxes, such as value added taxes,
which is reported to have increased on average by 1.8 % points in EU member countries (ILO, 2014: 129).
European countries most affected by the sovereign debt crisis have also experienced wage cuts during the
crisis. As in the group of developed economies, real wage growth lagged behind labor productivity growth
over the period from 1999 to 2013. In Greece, Ireland, Italy, Spain and the United Kingdom average real
wages in 2013 were below their 2007 level. Also Public sector wages were reduced several times during the
crisis (ILO, 2015: xvi, 2, 3, 8).
These measures which were aimed at cost containment eliminating subsidies; cutting wages; increasing
value added taxes; undertaking pension reforms; more narrowly targeting social assistance and other social
protection benefits; and introducing reforms to health-care systems, are now affecting 123 million people in
the European Union (ILO, 2014: 120 and 122).
Conclusion
In the 2008 crisis the key policy tool was massive nationalization of the financial sector, especially the
TBTFs around the world however, the problems in the production sector which were the real causes of the
crisis were not taken into consideration. In this context, in the main-stream economics bailouts in the form of
nationalizations were supported, but the systemic risk, fairness issues and moral hazard caused by the TBTF
bailouts were only generally discussed. The main contribution of this paper is to clarify the contradictory
effects of the last crisis on the capital accumulation process through the TBTF policies.
On the one hand, the end result of the nationalizations, which were made in order to return the TBTFs to
solvency and profitability, has been the public sector’s taking on the bad debts of the TBTFs, the costs of the
financial crisis and the losses incurred in the post-crisis privatizations. Saving TBTFs through repeated
bailouts, has caused sovereign debt to increase and social expenditures to fall. It also forced taxpayers to
absorb the losses, further deepening the already existing social problems. Like the European welfare state
model, nationalizations were also consistent with market-led policies which can be summarized as “the
policy of austerity for the citizens and bailout for the banks”.
On the other hand, despite various financial support measures, financial positions of TBTFs were still
fragile and their problem has not been resolved. Excessive risk-taking by TBTFs has adversely affected the
crisis; interventions accelerating TBTFs’ post crisis monopolization have increased concentration in the
financial sector and, as a result the real recovery of the capitalist system was prolonged due to prevented
devalorization of capital. So, without questioning the systemic causes behind them, governments have
nationalized TBTFs, which has led in return to the expansion of the crisis.
Nationalizations that are used to resolve the problems of TBTFs, could possibly be the causes of future
crisis. So, like all other neoliberal policies, nationalizations have not met general public needs, but they are
still used as a temporary tool to postpone the capitalist system crisis, although they have contradictory
effects.
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Abstract
The research paper aims to demonstrate terrorism, as one of the greatest challenges of modern democratic
states, due to its devastating power on society. Terrorism is a new type of war with the hybrid features.
Further, the paper analyzes effects of terrorism on an integrated world economy. However, a comprehensive
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Introduction
There is no doubt among economists that wars, terrorism, and political instability have a significant negative
effect on the economy in which they take place. Terror will cause investment to decrease immediately and
income and consumption to decline in the long run. In the second stage, confronting a constant and
exogenous level of terror, the optimizing government uses taxes to manufacture security in order to reduce
the terror level. The prediction is a long-term equilibrium that features lower output, lower capital, and an
indecisive direction of change in long-term consumption, relative to the original state. In contrast, empirical
estimates of the consequences of terrorism typically suggest large effects on economic outcomes.
This article presents evidence of a negative economic impact of the terrorism. Mobility of productive capital
in an open economy may account for much of the difference between the direct and the equilibrium impact
of terrorism. The direct affect is described as the first shock after the attack. It can interrupt trade systems,
network of transports and restrict tourist streams. The direct economic costs are shorter-term in nature and
include the destruction of life and property, responses from emergency services providers, restoration of
systems and infrastructure, and the provision of temporary living assistance. It destructed authority and
reliability of the state governance. The indirect costs of terrorism can be significantly larger as they affect the
economy in the medium term, by undermining consumer and investor confidence. It can interrupt trade
systems, network of transports and restrict tourist streams, decrease upcoming national market activities.
The motivation to study the impact of terrorism in an open world economy is the following. Regardless of its
specific characteristics and geographic locations, every other act of terror causes the same emotions:
revulsion, shock, dread, and uncertainty. Uncertainty reigns supreme as who were the perpetrators, how did
the planning and preparation undetected, and finally, was the terror act and isolated instance or the first of a
series. It causes four main effects from an economic standpoint. First, it affects a human and physical capital
of a country subject to terrorist attacks. Second, the threat of terrorism induces higher levels of uncertainty.
Third, the threat of terrorism causes a surge in counter-terrorism expenditures, drawing resources from
productive sectors to national defense and security. Fourth, terrorism is known to have negative effects on
specific industries such as tourism (Enders, 2006:14) and financial institutions (Becker and Murphy,
2001:54)
Direct and Long-Term Effects of Terrorism
Recent terrorist attacks affected at both the national and the global economy. The economic consequences
can be largely broken down into short-term direct effects; medium-term confidence effects and longer term
productivity effects.
The direct economic costs terrorism are shorter-term in nature and including the destruction of life and
property, responses from emergency services providers, restoration of systems and infrastructure, and the
provision of temporary living assistance. All those most pronounced in the immediate aftermath of the
attacks and thus matter more in the short run. Direct economic costs are likely to be proportionate to the
intensity of the attacks and the size and the characteristics of the economy affected. While the September 11
attacks on the United States caused major activity disruption, the direct economic damage was relatively
small in relation to the size of the economy. The direct costs resulting from the terrorist attacks were
estimated by the Organization for Economic Cooperation and Development at $27.2 billion. (Bruck and
Wickstrom, 2004:23-27).
The indirect costs of terrorism can be significant and have the potential to affect the economy in the medium
term by undermining consumer and investor confidence. A deterioration of confidence associated with an
attack can reduce the incentive to spend as opposed to save, a process that can spread through the economy
and the rest of the world through normal business cycle and trade channels. Likewise, falling investor
confidence may trigger a generalized drop in asset prices and a flight to quality that increases the borrowing
costs for riskier borrowers (IMF, 2001b). The size and distribution of the effects over countries, sectors, and
time would depend on a range of factors, including the nature of the attacks, the multiplier effects, the type of
policies adopted in response to the attacks, and the resilience of the markets (Bruck and Wickstrom,
2004:12-19). The September 11 attacks primarily affected the major industrial countries through a fall in
demand generated by the loss in confidence about the economy and its impact on output.
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Emerging markets were affected by slowing external demand and a flight to quality in financial markets.
Other developing countries may have been affected through commodity markets (IMF, 2001).
For example, (Becker and Murphy, 2001:4-8) estimated that the September 11th terrorist attacks resulted in a
loss of 0.06% of the total productive assets of the US economy. In consequence, after taking into account the
four channels mentioned in the previous paragraph, some authors have argued that terrorism is unlikely to
exert a significant influence on economic activity in the long run. The calculations in (Becker and Murphy
2001) bound the long-run effect of the September 11th attacks to 0.3% of GDP (IMF, 2001 and OECD,
2001).
Financial instruments involve commitments over time and therefore price and provide a hedge against
uncertainty. While the initial effect of any major crisis may involve a financial market overreaction because
of higher levels of uncertainty as the new information is being assessed and absorbed, once the long-term
impact of the crisis is assessed, markets return to their pre-crisis condition. Thereafter, financial markets shift
up or down according to investors’ perceptions of how the crisis will be resolved (Taylor, 2004).
Finally, over the longer term, there is a question of whether the attacks can have a negative impact on
productivity by raising the costs of transactions through increased security measures, higher insurance
premiums, and increased costs of financial and other counterterrorism regulations. (Jonhston and Nedalescu,
2005)
Setting Up “Terrorist Tax”
In recent years, terrorism has shown new patterns, shifting increasingly from military targets to civilian
targets, including individuals and business activities. Figure 1 shows that business facilities have
represented, by far, the preferred target of international terrorist attacks since
1998.
Figure 1
400

300
1996
1997
1998
1999
2000
2001

200

100

0

!

Business

Diplomat Government Military

Other

Source U.S Department of State (2003)
In 2002, the Joint Economic Committee of the U.S. Congress described the costs of terrorism as the loss of
human and nonhuman capital, uncertainty in consumer and investor behavior, retrenchment in specific
industries or localities, increased costs of security (“terrorist tax”), and anti-terrorist expenditures crowding
out more productive activity. (Saxton, 2002:3-5)
Terrorist attacks take lives and destroy infrastructure. Besides the actual loss of life, the economy suffers
from a loss in productivity associated with that life. The loss of infrastructure includes not only the property
destroyed, but also cleanup and repair costs.
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In addition, after a terrorist attack markets experience increased volatility and increased risk premiums due to
public fear. Demand decreases for risky assets and increases for safe assets as investors safeguard themselves
from this increased volatility. Generally when consumption and investment decline, it adversely affects the
stock market. Furthermore, some industries, such as airlines, tourism, and casinos, carry a disproportionate
amount of the negative burdens associated with a terrorist attack.
After a terrorist attack, security tightens as businesses safeguard themselves against another attack. The
indirect costs for this increase in security are distributed throughout society in the form of travel delays,
higher insurance, increased shipping costs, and slower mail deliveries. The inefficiencies associated with this
“terrorist tax” create a negative supply shock to all production. Furthermore, there are declines in real rental
on capital, productivity, and potential growth rates.
A decade after 9/11, the New York Times published a survey of estimates of the true economic costs of the
attacks. (Carter and Cox, 2011) The total cost of 9/11 was pegged at a staggering $3.3 trillion, comprising the
following:
Toll and physical damage

$55 billion

Economic impact 1

$123 billion

Homeland Security and other costs

$589 billion

War funding and related costs 2

$1,649 billion

Future war and Veterans' care costs

$867 billion

Economic Impact: Including $22 billion for business interruption and $100 billion as the impact from
reduced airline and other travel
War funding and relates costs: Includes Iraq war $803 billion + Afghanistan $402 billion
Alberto Abadie and Javier Gardeazabal describe decreased Foreign Direct Investment (FDI) as another cost
of terrorism. (Abadie and Gardeazabal, 2008:1-27) Countries experiencing high levels of terrorism also
experience lower returns on investment, resulting in a decrease in the stock of foreign investments. Abadie
and Gardeazabal write that although terrorism contributes to only a small portion of a country’s economic
risk, the effect on FDI is magnified. For example, the 9/11 attack caused a 0.06% loss in total productive
assets for the US economy, but from 2000 to 2003 FDI inflows decreased from 15.8% to 1.5% of the gross
fixed capital formation in the U.S.
Terrorism can also have a long-term cost by reducing productivity because of increased security measures,
higher insurance premiums, and increased costs of financial and other counterterrorism regulations.
The conventional view of terrorism is that it raises risks and as a result it reduces trade. (Bandyopadhyayand
Sandler, 2014:29-41) Trade with a nation affected by terrorism involves higher risks. The consequent rise in
the transaction costs is similar to a rise in transportation costs, which tend to reduce trade. Based on such an
argument, (Nitsch and Schumacher, 2004) and (Blomberg and Hess, 2006) find evidence that terrorism
indeed tends to depress a nation’s trade.
Abadie and Gardeazabal consider how ETA terrorism has diminished economic growth in the Basque
Country of Spain. They are able to do so because ETA terrorism has been overwhelmingly concentrated in
this one region. Their analysis suggests that ETA terrorism has decreased per capita GDP in the Basque
Country by 10 percentage points since the onset of Basque terrorism in the 1960s.
Eckstein and Tsiddon employ an intervention-style time series methodology to study the effects of terrorist
attacks on the Israeli economy. (Eckstein and Tsiddon, 2004:975) They find that terrorism depresses growth,
but that the effects of any given attack are relatively short lived.
Terror attacks are known to cause a decrease in aggregate private investment. For example, Fielding (2003)
uses Israeli quarterly data from 1988–1999 to find that zero fatalities to both sides of the conflict raises
steady-state investment in non-traded capital goods by 27.9% and in traded capital goods by 14.6%. Frey et
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al. (2004) demonstrate the same negative effect foropen-economy aggregates using international terror data,
even low levels of terrorism tend to reduce a country’s capital inflow. (Enders and Sandler, 1996).
Another remarkable example of consequences of violence isthe conflicts case in Abkhazia and South Ossetia,
two different part of Georgia. Georgian GDP plummeted by 72% in 1991-1994 compared to 1990.
(Benashvili, 2015:38-51).

How Wall Street Responds to Terrorism Attacks
As noted above, financial markets have been directly and indirectly the victims of terrorist attacks. Markets
detest uncertainty, which is why the knee-jerk reaction of markets to a terrorist attack is initially invariably
downward. Striking at the core of the world’s main financial center, the terrorist attacks of September 11
aimed at undermining the stability of the U.S. and international financial system. It is one of the most
extreme examples of what terrorist activity can do to markets and individual stocks. In the aftermath of the
attacks, the financial markets were not only confronted with major activity disruptions caused by the massive
damage to property and communication systems, but also with soaring levels of uncertainty and market
volatility.(Johnston and Nedelescu, 2005:5).
The impact of the September 11 attacks was visible worldwide on the major equity markets, which
experienced sharp and rapid declines, demonstrating that market participants perceived the event as a global
shock.
In terms of market volatility, the U.S. stock markets were down overall during the first day of trading and
continued to drop in the following days. Between September 17 and September 21, Standard and Poor’s 500
index fell by 11.6 percent (Figure 2 and IMF 2001b) and NASDAQ index by 16.1 (IMF 2001b).
Figure 2: Impacts of Four Major Terrorist Attacks on Reference Indices

Location

Date

Index

Attack Day

Subsequent

Year End

low
New-York

September 11,
2001

S&P 500

-5.0%

-13.5%

5.1%

Madrid, Spain

March 11, 2004 IBEX 35

-3.1%

-7.6%

9.5%

London, UK

Jule 7, 2005

FTSE 100

-4.0%

N/A

7.4%

Mumbai, India

November 26,
2008

Sensex

-0.4%

-2.6%

10.9%

In comparison with the impact of the 2001 terrorist attacks on the United States, the effects of the March 11,
2004, terrorist attacks on Spain were felt much less by the capital markets, and by the financial markets in
general (Figures 2). In the euro area, the Dow Jones
EURO STOXX fell by about 3 percent on March 11, and continued to drop during the following days but
recovered almost completely by the end of the month. Similarly, after a small decline, the Standard and
Poor’s 500 returned to the pre-March 11 levels in less than a month. (Jonhston and Nedalescu, 2005:7).
A similar trading pattern can be seen for the three other economies affected by terror attacks in the above
table. Both the IBEX 35 (the benchmark stock index for Spain’s primary stock exchange) and the FTSE 100
(the London Stock Exchange index of 100 companies with the highest market capitalization), posted fairly
significant declines on the day of the terrorist attacks in their nations. In contrast, India's Sensex index hardly
registered a blip. While the IBEX and Sensex fell for about a week after the attacks, the FTSE did not. All
three indices ended the year substantially higher from the closing levels on the day before the attacks. The
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conclusion that can be drawn from these trading patterns is that investors treat terror attacks as one-off
events, and a result, their negative effect tends to only be temporary.
Figures 2 demonstrate, however, that in the aftermath of both terrorist attacks investor confidence
deteriorated beyond the national boundaries because of contagion effects.
Likewise, in both cases the U.S. markets seem to have suffered less and also recovered faster from the
attacks, proving enhanced resilience. Nonetheless, once the initial shock passed, both markets bounced back
within weeks to pre-September 11 levels and generally continued to rise thereafter.
On the first day of trading after the Nov. 13, 2015 Paris attacks, (Laird, 2015)the French stock market index,
the CAC 40, dropped over 1% just after it opened, but managed to climb back shortly after. Similarly,
the EuroStoxx 50 stock index, composed of companies throughout the Eurozone, opened lower but quickly
rallied. (Hayaes, 2015).
Europe is and will remain a prime tourist destination. But the string of attacks over the last year will surely
continue to have a chilling effect on that sector. According to one estimate, the Paris attacks wiped out over
$2 billion in value among Europe's travel and leisure companies. Shares of French hotel group Accor S.A.
(AC.PA) fell by almost 5%, Air France-KLM (AF.PA) shares dropped tumbled nearly 6% and Group
Eurotunnel S.A. (GET.PA) shares lost just over 3% immediately following the attacks.
Despite having been the direct target of terrorism, which materially affected the market infrastructure and
operations, following the September 11 attacks, the financial markets demonstrated resilience and a capacity
to return to normalcy quickly. This allowed the financial markets to perform one of their key functions: that
of digesting the information on the economic and financial impact of the terrorist attacks after an initial
shock and efficiently incorporating the information into asset prices so that it could be integrated into
decisions about the future. (Jonhston and Nedalescu, 2005:4).
Conclusions
The economic impact of a major act of terrorism is likely to be significant. The article diversified the direct
and long-term effects of terror. The economic dimension of terrorism concerns losses in foreign direct
investment (FDI), damaged infrastructure, output losses, security costs, reduced economic growth, reduced
tourism, trade losses, and higher insurance premiums. Negative impacts on the economy may also stem from
foreign investors being dissuaded from investing because of potential terrorist activities.
This paper found that diversified financial markets were efficient in absorbing the shocks of terrorist attacks.
According to the main terrorist attacks, different financial stocks were down rapidly. In contrast, after
consideration of different case of terrorist attacks we find the typically effect of violence at major
macroeconomic indicators as GDP and GDP per capita.
Due to literature review I explain “terrorist tax” as a price of terrorism, the loss of human and nonhuman
capital, uncertainty in consumer and investor behavior, retrenchment in specific industries or localities,
increased costs of security and raise expenditure of counter-terrorism.
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ÖZET
İdari çözüm yollarından biri olan uzlaşma kurumunu uygulayan modern ülkelerin başında,
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gelmektedir. Bugün uzlaşma sistemi (uzlaşma teklifi)
Türkiye’de 53 yıllık bir geçmişe sahip iken; ABD’de ise 89 yıllık bir geçmişe sahiptir.
ABD‘de de, vergi ile ilgili olan her türlü cezai ve idari uyuşmazlıklar, mahkemelere
taşınmadan önce, uzlaşma yetkisi verilen Amerikan İç Gelir İdaresi’ne (Internal Revenue
Service - IRS) intikal etmektedir. Bu idare uzlaşma teklifini, mükellefin borçlu olduğu
miktarın daha azını yani söz konusu borcun derhal ve mümkün olan en maksimum tutarda
tahsil edilip ilgili dosyanın kapatılması olarak tanımlamaktadır. Bu çalışmada, vergi
uyuşmazlıklarının çözümü bağlamında uzlaşma kurumunun Türkiye’de ve ABD’de yapısı
incelenecek ve her iki ülkedeki uzlaşma sisteminin işleyiş biçimi değerlendirilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Uzlaşma, Uzlaşma Süreci, Amerikan İç Gelir İdaresi, Uzlaşma Teklifi,
Nakit Ödeme, Periyodik Ödeme, Taksitli Anlaşma.
THE COMPROMISE SYSTEM IN TURKEY AND USA
ABSTRACT
One of the most developed countries that implementing the compromise is United States of
America (USA). Although compromise system in Turkey had a past of 53 years, it has been
generally applied in USA since 89 years. In USA, all sorts of criminal and administrative
disputes relating to taxation are referred to Internal Revenue Service (IRS) authorized for
compromise before they are carried to the courts. This Service defines a compromise request
as a proposal for the immediate collection of debt owed by the taxpayer in the possible
maximum amount by making a reduction in debt amount to facilitate its payment. This study
will examine the structure of the compromise system used in Turkey and in USA for the
resolution of tax disputes and evaluate the operation of the compromise system in both
countries.
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Compromise, Lump Sum Cash, Periodic Payment, Installment Agreements.
1

Res. Ass. Marmara University, Faculty of Economics, Department of Public Finance, Goztepe Yerleskesi, 34722 Kadikoy/Istanbul,
Turkey.fatma.turna@marmara.edu.tr.
2
Res. Ass. Marmara University, Faculty of Economics, Department of Public Finance, Goztepe Yerleskesi, 34722 Kadikoy/Istanbul, Turkey.
onursezer.87@gmail.com.

1

TÜRKİYE’DE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE UZLAŞMA SİSTEMİ
Fatma TURNA, Onur SEZER

1. GİRİŞ
Öğretide vergilemeden kaynaklanan, vergi yükümlüsü ile vergi idaresi arasında ortaya çıkan
uyuşmazlıkların barışçıl yollarla taraflar arasında mutabakat sağlanması suretiyle giderilmesi
olarak tanımlanan uzlaşma yolu, Türk vergi hukukuna 1963 yılında girmiştir. Uzlaşma
kurumu yabancı sistemlerde de yer almakta olup; “anlaşma-görüşme-ön anlaşma” gibi
isimlerle uygulanmaktadır.
Uzlaşmanın, uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulması suretiyle vergi alacağının
hazineye intikal süresini kısaltmaya yönelik temel bir amacı bulunmaktadır. Ayrıca, vergiye
yönelik uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile çözümü, yargı organlarının iş yükünün azalması
(usul ekonomisi) ve mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri-bürokratik işlemleri de
ortadan kaldırmaktadır. Uzlaşmanın bu yararları nedeniyle birçok ülkede uygulanmaktadır.
Ancak genelde eşitlik ilkesi ve verginin yasallığı ilkesi doğrultusunda eleştirilmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde ise uzlaşma kurumu tam vergi borcu miktarından
daha az bir vergi borcunun ödenmesini sağlayan ve gelir idaresi ile mükellef arasında
gerçekleşen bir anlaşma olarak tanımlanmaktadır. Uzlaşma vergi borcunu ödemeye yönelik
yeni bir yol sağlamaktadır. Bu anlaşmada mükelleflerin gelir idaresinin tespit ettiği gerçek
ödeme yükü doğrultusunda uygun bir teklif yapmaları gerekmektedir. Uzlaşma için
başvuruda bulunmak IRS'nin bunu kabul edeceği anlamına gelmemektedir. Öncelikle IRS
ödeme gücünüzü etkileyebilecek özel durumları dikkate alarak doğrulama ve değerlendirme
sürecini başlatmaktadır. Bu anlamda ABD’de herkes uzlaşma kurumundan
yararlanamamaktadır.
Ayrıca ABD, mükelleflerin mali durumlarını esas alarak uzlaşma tekliflerini değerlendirmesi
bakımında uzlaşma kurumunun sakıncalarını da bir anlamda ortadan kaldırmıştır. Bugün
ABD’de uzlaşma kurumundan yararlanan mükellefler mali durumlarına göre bir teklifte
bulunmadıkları sürece uzlaşma kabul edilmemektedir. Mali gücü yetersiz olanları ise kendi
içerisinde ayrı değerlendirmektedir. Buradan hareketle ABD’deki uzlaşma kurumu ile
Türkiye’deki uzlaşma kurumu bu çalışmada ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır.
2. TÜRKİYE’DE UZLAŞMA KURUMU
Türk vergi hukukunda vergi uyuşmazlıklarının çözümü bağlamında, yargısal yol ve idari
çözüm yolları bulunmaktadır. Bu idari çözüm yollarından biri olan uzlaşma kurumu mükellef
ile vergi idaresi arasındaki vergisel uyuşmazlıkları ortadan kaldıran bir kurumdur.
2.1.Uzlaşma Kurumunun Tanımı, Amacı, Kapsamı ve Hukuki Niteliği
Uzlaşma kelime anlamı olarak; uzlaşmak durumu, uyuşma, uzlaşı, uzlaşım, mutabakat,
konsensüs anlamlarını taşımaktadır. Uzlaşmanın cümle olarak taşıdığı anlam ise; karşıtlar
arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması yoluyla birlik sağlama, uygulanacak işlerde
tartışma yoluyla bir bütünlük ve birliğe varmadır (TDK, 2016).
İdari yargı organı olan Danıştay tarafından verilen kararlarda, uzlaşmanın farklı unsurlarına
vurgu yapılan çeşitli uzlaşma tanımları yapılmıştır. Fakat Danıştay’ın uzlaşma hususunda
gerekli gördüğü unsurları içeren tanımında uzlaşma; vergilemeden kaynaklanan, vergi
yükümlüsü ile vergi idaresi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların barışçıl yollarla taraflar
arasında mutabakat sağlanması suretiyle giderilmesi olarak tanımlamıştır (Danıştay, 1998).
Uzlaşma kurumu, 1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)'na, 1963 tarih ve 205
sayılı Kanun madde (md) 22 ile eklenen ek md 1-10 vasıtasıyla Türk Vergi Hukuku’na dâhil
edilmiştir (Candan, 2006: 261). VUK’a, 19.02.1963 tarih ve 205 sayılı Kanun ile eklenme
suretiyle tarhiyat sonrası uzlaşma kurumu Türk vergi literatürüne dâhil edilmiştir. VUK’a,
04.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanun ile eklenme suretiyle tarhiyat öncesi uzlaşma kurumu
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da Türk vergi literatürüne dâhil edilmiş bulunmaktadır. Öğretide uzlaşma kurumunun hukuki
niteliğine ilişkin bir mutabakat sağlanamamıştır. Hukuki nitelik bağlamında uzlaşma
kurumunun; idari işlem, idari sözleşme, sulh sözleşmesi, ön ödeme niteliğinde olduğu ve
bunun yanında sui generis yapısı olduğuna dair görüşler mevcuttur.
2.2.Türkiye’de Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Kurumu
VUK ek madde (md.)1’de ve Uygulama Yönetmeliği (UY) md.2’de hüküm altına alındığı
üzere tarhiyat sonrası uzlaşmanın konusuna; ikmalen, re'sen veya idarece salınan ve Bakanlık
Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak
kesilecek vergi ziyaı cezaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile VUK md.344 üçüncü
fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) girmektedir.
VUK ek md.1 uyarınca uzlaşmanın sağlanabilmesi için; uzlaşma başvurusunda bulunanın
vergi ziyaının nedeni olarak kanun metnine yeterince nüfuz edememe, vergi ziyaının yanılma
halinden kaynaklanması, tarhiyatta VUK md.116, md.117 ve md.118’de yazılı vergi hataları
ile bunların dışında her türlü maddi hata bulunması veya olayda yargı kararları ile idarenin
görüş farklılıklarının olması nedenlerinden birini ileri sürmesi gerekmektedir.
UY md.9’da hüküm altına alındığı üzere uzlaşma talebinin, vergi ve ceza ihbarnamesinin
mükellefe tebliğ tarihini takip eden günden itibaren otuz gün içinde yapılması gerekmektedir.
UY md.10’da hüküm altına alındığı üzere uzlaşma komisyonlarına verilen veya posta ile
taahhütlü olarak gönderilen uzlaşma dilekçeleri üzerine sekretarya, talebi uzlaşma
komisyonuna intikal ettirmeden önce, talebin uygun şekilde ve süresi içinde yapılıp
yapılmadığı ve uzlaşma talebinin ilgili komisyonun yetkisi içinde bulunup bulunmadığı
yönlerinden ön incelemeye tabi tutmaktadır.
Uzlaşma görüşmelerine başlanabilmesi ön inceleme aşamasında, uzlaşma talebinin şekil ve
süre koşullarına uygun olarak yapıldığının ve incelemeyi yapan komisyonun yetkisinde
olduğunun tespitine bağlı olmaktadır. Ön inceleme safhası neticesinde, uzlaşma başvurusunun
uygunluğu tespit edildiği takdirde, komisyonca mükellefe çağrı gerçekleştirilerek uzlaşma
görüşmesi safhasına geçilmektedir (Candan, 2006: 261).
Uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabının, uzlaşma müzakeresine katılma
çağrısına icabet etmemesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda, UY md.10/8'de belirtildiği
üzere, uzlaşma temin edilememiş olmaktadır.
UY md.10'da, mükellefin veya resmi vekâletini haiz vekilinin uzlaşma davetiyesinde
belirtilen yer, tarih ve saatte toplantıya katılması halinde uzlaşma görüşmelerine
başlanmaktadır. Gerçekleştirilen uzlaşma görüşmelerinden; uzlaşmanın temin edilememiş
sayılması, uzlaşmanın vaki olmaması ve uzlaşmanın vaki olması olmak üzere üç çeşit sonuç
çıkması mümkün bulunmaktadır.
Uzlaşma başvurusunda bulunanın; çağrıya icabet etmemesi, çağrıya icabet ettiği halde
uzlaşmanın temin edilememiş sayılması, uzlaşmanın vaki olmaması ve uzlaşmanın vaki
olması durumlarında, uzlaşma komisyonu tarafından mevcut durum ile ilgili hüküm ifade
etmek üzere tutanak tanzim edilmektedir. VUK ek md.6'da hüküm altına alındığı üzere,
uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olmakta ve gereği vergi
dairelerince derhal yerine getirilmektedir. VUK ek md.1'de hüküm altına alındığı üzere
uzlaşmanın temin edilememesi veya vaki olmaması hallerinde, aynı vergi ve ceza için yeniden
uzlaşma talebinde bulunulamamaktadır.
VUK ek md.7/4 uyarınca, uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef veya ceza muhatabı,
vergi aslı veya cezasına karşı, uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın kendisine
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tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava
açma hakkına haiz bulunmaktadır.
Uzlaşmanın temin edilememiş sayılmasının veya vaki olmamasının neticesinde VUK ek md.9
ve UY md.14’de hüküm altına alındığı üzere, ceza muhatabının uzlaşma talebinden
vazgeçtiğini beyanı üzerine, VUK md.376 uyarınca dava açma süresi içinde ceza indirimini
talep hakkı bulunmaktadır.
Uzlaşmanın temin edilememesi veya vaki olmaması halinde, vergi aslı veya cezasına yönelik
kanuni süre içinde dava açılmamışsa, ödeme VUK md. 112’ye göre yapılmaktadır. Genel ve
ek dava açma süresi içinde idari dava açılmış olması halinde ise ödeme zamanı, vergi aslı
veya cezası için vergi mahkemesi kararı üzerine vergi idaresince düzenlenecek ihbarnamenin,
vergi mükellefi veya ceza muhatabına tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gündür (Nas, 2009:
356). Uzlaşmanın temin edilememesi veya vaki olmaması halinde, ödenen vergi asılları için
6183 sayılı Kanun’a göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi
uygulanmaktadır.
UY md.12/1'de hüküm altına alındığı üzere, uzlaşmanın vaki olması halinde komisyonlarca
düzenlenecek tutanaklar kesindir ve gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir. VUK ek
md.7/3 ve UY md 13/3'de hüküm altına alındığı üzere, uzlaşmanın vaki olması halinde
mükellef, uzlaşmaya varılan vergi aslı ve cezasına karşı (bunlardan sadece biri üzerinde
uzlaşılmış olsa dahi her ikisine karşı), ceza muhatabı ise uzlaşmaya varılan cezaya karşı dava
açamamaktadır.
VUK ek md.6 ve UY md.12'de hüküm altına alındığı üzere, uzlaşmanın vaki olması
neticesinde, uzlaşılan ve tutanaklarda tespit edilen hususlar kesin olup, söz konusu hususlar
hakkında dava açılması veya herhangi bir mercie şikâyette bulunulması mümkün
bulunmamaktadır. VUK md.376, VUK ek md.9 ve UY md.14 uyarınca uzlaşmanın vaki
olması neticesinde, üzerinde uzlaşılan vergi cezası ile ilgili olarak VUK. md.376'da hüküm
altına alınan indirim hakkından faydalanmak mümkün bulunmamaktadır.
UY md.15 uyarınca uzlaşmanın vaki olması üzerine uzlaşılan vergi aslı ve cezasının ödeme
zamanı, uzlaşma üzerine düzenlenen ve tebliğ olunan uzlaşma tutanağının vergi aslı veya
cezasının ödeme zamanlarından önce tebliğ edilmesi ihtimalinde, mevzubahis vergi aslı veya
cezasının kanuni ödeme zamanıdır. UY md.15’e göre uzlaşmanın vaki olması üzerine
uzlaşılan vergi aslı ve cezasının ödeme zamanı, uzlaşma üzerine düzenlenen ve tebliğ olunan
uzlaşma tutanağının vergi aslı veya cezasının ödeme zamanından kısmen veya tamamen
geçtikten sonra tebliğ edilmesi ihtimalinde ise, tutanağın tebliğinden itibaren bir aydır.
VUK md.112 uyarınca üzerinde uzlaşma sağlanan vergi aslı veya ceza miktarına, söz konusu
vergi veya cezanın normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar
geçen süre için gecikme faizi hesaplanarak uygulanmaktadır. Uzlaşılan vergi aslı veya
cezasının vadesinde ödenmemesi, uzlaşmayı hükümsüz kılmamaktadır.
2.3.Türkiye’de Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kurumu
VUK ek md.11 ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kurumu (TÖUY) md.2'de hüküm altına alındığı
üzere tarhiyat öncesi uzlaşmanın konusuna; vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca
yapılan vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Maliye Bakanlığı Vergi Dairelerinin
tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi
ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (VUK md.344/2 uyarınca vergi ziyaı
cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) girmektedir.
Tarhiyat öncesi uzlaşma bağlamında ise, idarenin vergi mükellefi ile uzlaşabilmesi koşulları
olarak yasal ve idari mevzuatta herhangi bir sınırlama getirilmemiş bulunmaktadır. Tarhiyat
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öncesi uzlaşmanın sağlanabilmesinin bir takım koşulların gerçekleşmesine bağlanmaması
sebebiyle bu müessese, tarhiyat sonrası uzlaşma müessesesine oranla daha serbest ve
pazarlığın daha baskın olduğu bir görüşme şeklinde geçmektedir (Candan, 2006: 389).
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın da taraflarından birini vergi yükümlüsü veya temsilcisi
oluşturmaktayken, diğer taraf vergi idaresi adına taraf olma yetkisine haiz uzlaşma
komisyonlarından meydana gelmektedir. Uzlaşma komisyonlarının yer ve konu bağlamında
kapsamına giren vergi aslı veya cezaları hususlarında görüşme yapmak suretiyle uzlaşma
yapabilmeleri, vergi mükellefi veya ceza muhatabının uzlaşma yönündeki iradesini hukuki
sonuç doğuracak şekilde ortaya koymasına bağlıdır.
TÖUY md.9/1'de hüküm altına alındığı üzere, nezdinde vergi incelemesi yapılan vergi
mükellefi incelemenin başlangıcından, inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar
geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunabilmektedirler. TÖUY md.9/2'de
hüküm altına alındığı üzere, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca md.11 uyarınca
uzlaşmaya davet durumlarında ise, davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün
içerisinde uzlaşma talebinde bulunulabilmektedir. TÖUY'de uzlaşma talebi ile ilgili olarak,
tarhiyat sonrası uzlaşma müessesesindeki ön inceleme aşamasına benzer bir aşama hüküm
altına alınmamış bulunmaktadır.
Uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya olası ceza muhatabının usulüne uygun olarak
uzlaşma görüşmelerine çağrılmasına karşın, belli edilen yer, gün ve saatte hazır olmaması
ihtimali mevcuttur. Keza, uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya olası ceza muhatabına
gönderilen çağrı (davet) yazısı, herhangi bir nedenle muhatabına tebliğ edilememiş de olabilir.
Söz konusu iki ihtimalden birinin gerçekleşmesi durumunda, TÖUY md.12/1'de hüküm altına
alındığı üzere, uzlaşma hususunda başka bir işlem yapılmayacak ve uzlaşma temin
edilememiş sayılacaktır (Candan, 2006, 407).
TÖUY md.16/1'de belirtildiği üzere, mükellefin veya resmi vekâletini haiz vekilinin uzlaşma
davetiyesinde belirtilen yer, tarih ve saatte toplantıya katılması halinde uzlaşma görüşmelerine
başlanmaktadır. Gerçekleştirilen uzlaşma görüşmelerinden; uzlaşmanın temin edilememiş
sayılması, uzlaşmanın vaki olmaması ve uzlaşmanın vaki olması olmak üzere üç çeşit sonuç
çıkması mümkün bulunmaktadır.
Tarhiyat öncesi uzlaşma başvurusunda bulunanın çağrıya icabet etmemesi, çağrıya icabet
ettiği halde uzlaşmanın temin edilememiş sayılması, uzlaşmanın vaki olmaması ve
uzlaşmanın vaki olması durumlarında, uzlaşma komisyonu tarafından mevcut durum ile ilgili
hüküm ifade etmek üzere tutanak tanzim edilmektedir.
VUK ek md.11/3 ve TÖUY md.18'de hüküm altına alındığı üzere, tarhiyat öncesi uzlaşmanın
herhangi bir nedenle temin edilememesi veya uzlaşmaya varılamaması hallerinde, mükellefler
verginin tarhı ve cezanın kesilmesinden sonra, söz konusu vergi aslı ve cezaları için tarhiyat
sonrası uzlaşma talep edememektedirler.
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememesi veya uzlaşmaya varılamaması hallerinde
mükellefin, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde dava açma hakkı
mevcuttur (Candan, 2006: 422). Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememesi veya
sağlanamaması durumunda, mükelleflerin VUK md.376 hükmünde yer alan indirim
hakkından istifade etmeleri mümkündür.
TÖUY md.17/1 hükmü uyarınca uzlaşma komisyonlarının, uzlaşma neticesinde
düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesin olup, gereği vergi dairelerince derhal yerine
getirilmektedir. VUK ek md.11/2 ve TÖUY md.17/2 hükümleri uyarınca, üzerinde uzlaşılan
veya tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava açılamamakta ve hiçbir mercie şikâyette
bulunulamamaktadır. TÖUY md.17/3 hükmü uyarınca olası ceza muhatapları, üzerinde
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uzlaşma sağlanan vergi cezaları hakkında VUK md.376'da yer alan indirim müessesesi
hükümlerinin kendilerine uygulanmasını talep edememektedirler.
TÖUY md.19 hükmü uyarınca uzlaşma tutanağının, vergi ve cezaların ödeme zamanlarından
önce mükellef ve/veya ceza muhatabına tebliğ edilmesi halinde, uzlaşılan vergi aslı ve
cezasının kanuni ödeme zamanlarında ödenmesi gerekmektedir. Keza aynı yönetmelik md.
uyarınca uzlaşma tutanağının, vergi ve cezaların ödeme zamanlarının kısmen veya tamamen
geçirilmesinden sonra tebliğ edilmesi halinde ise, uzlaşma tutanağının tebliği tarihinden
itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
VUK ek md.11/2'de hüküm altına alındığı üzere, uzlaşılan vergi miktarı üzerinden VUK
md.112 uyarınca gecikme faizi alınmaktadır. Tarhiyat öncesi uzlaşma sağlandıktan sonra
ödeme, söz konusu bir aylık süre içerisinde yapılmasa bile uzlaşma geçerliliğini
korumaktadır. Keza söz konusu vergi aslı veya cezası kamu alacağı haline dönüştüğünden,
ilgili vergi aslı ve cezasının tahsili hususunda Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında
Kanun (AATUHK) hükümleri uygulanmaktadır (Durgut, 2007: 111-112).
3. ABD’DE UZLAŞMA KURUMU
IRS uzlaşma teklifini (The Offer in Compromise), ilerde tahsil edilebilecek vergi alacağının,
mümkün olduğu kadar yüksek bir tutarının tahsil edilmesi olarak tanımlamaktadır. Vergi
yanında her türlü parasal ceza ve faizler uzlaşmaya konu edilirken; vergisel suçlar uzlaşma
kapsamı dışında tutulmaktadır. ABD’de vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümü
inceleme aşamasında (tarhiyattan önce) ve tarhiyattan sonra dava sonuçlanıncaya kadar
yapılabilmektedir (İnaltong, 2012). Yani vergilendirmenin her aşamasında mükellefe uzlaşma
sistemine başvurma hakkı tanınmakta ve yargıya intikal ettirmeden evvel idareye başvurma
zorunluluğu bulunmaktadır (Kalaycı, 2013).
Mükellef vergi borcunu ödeyemiyorsa veya borcu öderken mali sıkıntıya girmesine neden
olacaksa uzlaşma teklifinden yararlanmaktadır. IRS ise uzlaşma teklifinde başvuran her
mükellefin ödeme gücüne, gelirine, giderlerine ve eşitliğe dikkat etmektedir. Teklif edilen
miktar net bir şekilde mükellefin durumunu yansıtıyorsa uzlaşma teklifi onaylanmaktadır.
Üstelik böyle bir durumda süreç oldukça kısa sürmektedir (IRS, 2016a).
Uzlaşma teklifine herkes başvuramamaktadır. Örneğin bir mükellef vergi borcunu taksitli
anlaşma yoluyla ya da ek bir süre verilerek ödeyebilme potansiyeline sahipse uzlaşma teklifi
reddedilmektedir.
Mükellefin uzlaşma teklifi değerlendirilmeden önce mükellefin belirlemiş olduğu ödeme
şartları geçerli olmaktadır. Eğer mükellef açık bir iflas durumunda ise uzlaşma teklifine
başvuramamaktadır. IRS ayrıca mükelleflere uzlaşma teklifine uygun olup olmadığı
konusunda kendilerini ön değerlendirme yapma fırsatı da vermektedir. Uzlaşma teklifinde ön
değerlendirme (Offer in Compromise Pre-Qualifier) olarak bilinen yöntemde mükelleflere beş
adımdan oluşan sorular sorulmakta ve uzlaşmaya tabi olup olmadığı belirtilmektedir (IRS,
2016b).
Uzlaşma teklifi değerlendirilirken mükellefin teklifi ya reddedilmekte ya da kabul
edilmektedir. IRS tarafından yapılan ön inceleme mükellefin mali durumunu analiz etmeye
yönelik olduğu için zaman bakımından uzun sürmektedir. Genelde bu süre kişiden kişiye
değişebileceği gibi minimum 6-9 ay da sürebilmektedir. Bu süre içerisinde (IRS, 2016a);


Yapılan ödemeler (özellikle ilk taksit ödemesi ve başvuru ücreti) uzlaşma teklifi
kabul edilinceye kadar geçici ödemeler olarak kabul edilir. Uzlaşma teklifi
reddedilmesi durumunda ise yapılan ödemeler iade edilmemekte ve borç
tutarından mahsup edilmektedir.
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Haciz işlemleri askıya alınır,
Hukuki değerlendirme ve tahsil süresi uzatılmış olur,
Uzlaşma teklifine bağlı tüm gerekli ödemelerin yapılması gerekmektedir.

IRS’de uzlaşma teklifine yönelik verilen kararlar öznel değildir. Büyük ölçüde mükellefin
ilgili vergi borcunu ödeyebilme kapasitesine bağlı olarak gerçekleşen hesaplamalara
dayanmaktadır. Çoğu durumda vergi mükellefi tarafından sunulan miktar, makul tahsilât
potansiyeline eşit veya daha fazla olmadıkça IRS mükellefin uzlaşma teklifini kabul
etmemektedir. Eğer mükellefler ödeyebilme güçleri ile tutarlı ve yeterli bir miktarda uzlaşma
teklifinde bulunurlarsa uzlaşma süreci fazla uzun sürmeyip uzlaşma birimi tarafından hızla
karar verilmektedir. Ancak bu kararın verilmesinde mükellefin durumunu yansıtan belgelerin
payı oldukça büyüktür. IRS-Uzlaşma Servisi (The Appeals Office) ile yapılacak uzlaşma
görüşmelerini mükellef bizzat kendisi yürütebileceği gibi kendisini temsil edebilecek vekili
aracılığıyla da (yeminli mali müşavir, avukat gibi) yürütebilmektedir (Serim, 2006:105).
Makul tahsilât potansiyeli; IRS tarafından mükellefin ödeme yeteneğinin ölçüldüğü, içerik
olarak ise mükellefin belirgin bir mal varlığı, gayrimenkulleri, otomobilleri, banka hesapları
ve diğer mal varlığı değerlerinden oluşan bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca makul
tahsilât potansiyeli, mükellefin elde edilmesi beklenen gelecek gelirlerinden, izin verilen
temel yaşam giderlerinin düşüldükten sonraki kısmını da bünyesinde barındırmaktadır (IRS,
2016c). Makul tahsilât potansiyeli, mükellefin finansal durumunu analiz etmede idareye
yardımcı olan önemli bir araçtır. IRS’de uzlaşma talepleri ön bir incelemeye ve derin bir
finansal analize dayanması sebebiyle gerekli bilgi ve belgelerin elde edilme hızına bağlı
olarak değişiklik arz ettiğinden kolay ve hızlı bir şekilde işleyememektedir.
Şayet mükellef borcunu tam bir şekilde veya taksitle ödeyemiyorsa, uzlaşma teklifi için uygun
bir mükellef olabilmektedir. Yani bir mükellefin durumu taksitli anlaşma kapsamına uyuyorsa
ya da mükellef kendisine verilen ek bir süre doğrultusunda ödeme işlemlerini
gerçekleştirebiliyorsa uzlaşma teklifinden yararlanamayacaktır. Uzlaşma teklifi ancak (IRS,
2016c; Serim, 2006: 105-106);





Mükellefin vergi borcu tutarının ya da borçluluğunun şüpheli olması durumunda;
Bu durum mükellefin borçlu olduğu tutar ya da borçluluğu hakkında gerçek bir
şüphe olması durumunda ortaya çıkmaktadır.
Mükellefin yetersiz mali durumu nedeniyle vergi borcunu ödeme durumunun
şüpheli olması durumunda; Bu durum mükellefin mal varlığı ve gelirlerinin,
yükümlü olduğu vergi borcu tutarından daha az olduğu durumlarda ortaya
çıkmaktadır.
Mükellefin vergi borcunu ödemesi durumunda ekonomik olarak sıkıntıya düşmesi
veya eşitsizlik oluşturması durumunda; Bu durumda verginin doğruluğu
hususunda bir şüphe mevcut değildir ve verginin tamamı tahsil edilebilir
niteliktedir. Ancak söz konusu vergi borcunun tahsili, mükellefin ekonomik
zorluğa düşmesine ve haksız ve adaletsiz bir uygulamaya yol açacak istisnai
durumların varlığına yol açabileceği için IRS uzlaşma teklifini kabul
edebilecektir.

Eğer mükellef eşi ile birlikte ortak bir vergi borcuna ve/veya ayrı bir vergi borcuna sahip ise,
her biri ayrı bir form doldurabilmektedir. Ancak mükellefin eşi/önceki eşi bu uzlaşma
teklifinin tarafı olmak istemiyorsa uzlaşma için tek bir formda sunulabilmektedir. Her bir
form için ayrı bir başvuru ücreti ve ayrı bir ilk ödeme gerekecektir. Bu nedenle genelde tek bir
form vermek oldukça makul görülmektedir. Tabi düşük gelir istisnası (Low-Income
Exception) grubunda yer alanlar bu ödemelerde bulunmayacaklardır. Bu istisna vergi
mükellefinin toplam aylık gelirinin düşmesi veya Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı’nın
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(Department of Health and Human Services) yayımladığı yoksulluk kılavuzundaki miktarın %
250 altına düşmesi ihtimalinde mümkün olmaktadır (IRS, 2016c).
Eğer uzlaşma talebinde bulunan mükellefin bireysel veya kurumsal bir vergi borcu var ise iki
formun (Form 433-A ve Form 433-B) doldurulması gerekmektedir. Yani bireysel vergi
borçları için ve kurumsal vergi borçları için ayrı form doldurulacak, ayrı başvuru ücreti
ödenecek ve ayrıca ilk taksit ödemeleri gerçekleştirilecektir.
IRS bazen uzlaşma teklifine başvuranların başvurduğu yıldaki vergi iadelerini elde
tutabilmekte ya da uzlaşma süreci tamamlanana kadar mükelleflerin varlıklarına veya
herhangi bir gelirine el koyabilmektedir (IRS, 2016d).
3.1.Uzlaşma Süreci
ABD’de uzlaşma sürecinde 7 önemli adım bulunmaktadır. Bunlar (IRS, 2016d);
1. Bilgilerin toplanması; Öncelikle mükellef teklif miktarını hesaplamak için yatırımlar,
mevcut krediler, gelirler, varlıklar, nakit ve borç dâhil bilgilerini toplamak zorundadır.
Ayrıca ortalama hane halkının aylık brüt gelir ve giderleri hakkında bilgilerde gerekli
olmaktadır. IRS'nin mükellefin teklifini daha doğru bir şekilde değerlendirebilmesi için
bu bilgiler gereklidir. Ancak genel olarak IRS özel okullar, kolej masrafları, hayır
amaçlı katkılar ve teminatsız borç ödemelerini gider hesaplamasının bir parçası olarak
dikkate almamaktadır.
2. Ücretliler ve serbest meslek erbabı için tahsilâta esas teşkil eden gelire ilişkin
bilgilerin beyanı olarak Form 433-A'ın doldurulması gerekmektedir. Bu form,
mükelleflerin varlıklarına, gelir ve giderlerine ve gelecekteki potansiyel kazançlarına
dayalı olarak uygun bir teklif miktarının hesaplanmasında kullanılmaktadır. Ayrıca bu
form, mükelleflerin mali durumunu etkileyebilecek herhangi bir özel durumun yazılı bir
açıklaması olarak da kullanılmaktadır.
Özel durum IRS tarafından farklı unsurlara bağlı olabilmektedir. Örneğin; mükellefin
yaşının ilerlemesi, iyileşmesi ihtimal dışı olan ciddi bir hastalığı gibi (Serim, 2006:105)
hususlar belgelenmek kaydıyla değerlendirilebilmektedir.
3.Şirketlerin mali durumunun beyanı olarak sunulan Form 433-B'nin doldurulması
gerekmektedir. Bu formda diğer form gibi işletmelerin gelirlerini, giderlerini ve
gelecekteki kazanç potansiyeline uygun bir teklif miktarının hesaplanmasında
kullanılmaktadır. IRS bir işi, ortaklık olarak, şirket olarak ve tek mülkiyet dışında
işletilen herhangi bir iş olarak tanımlamaktadır. Bir ortaklık borcunda bireyin payı
uzlaşmayı olumsuz etkilememektedir. Sonuçta ortaklar, ortaklığın ve ortakların ödeme
potansiyeline dayalı bir teklif sunmak zorundadır (IRS, 2016d).
4.Bu formlar doldurulduktan sonra formlarda belirtilen bilgilerin diğer belgelerle
desteklenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin listesi her form altında bulunmakta olup;
birer örnekleri formlara eklenmektedir.
5.Formlar ve belgeler tamamlandıktan sonra uzlaşma teklifi için resmi bir uzlaşma
belgesi olan Form 656'nın doldurulması gerekmektedir. Bu formda mükellefin uzlaşmak
istediği vergi borçlarının yılları ve türleri belirtildiği gibi uzlaşma teklif miktarı ve
ödeme koşulları da yer almaktadır. Bütün formlarda istenen bilgilerin ve belgelerin
eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması ve sunulması gerekmektedir. Bu uzlaşma
tekliflerinin kabulü açısından önem arz etmektedir.
6.Bütün formlar doldurulduktan sonra uzlaşma teklifi için başvuru harcı (2016 için 186
ABD Doları) ve ilk taksit ödemesi gerçekleşmektedir. Başvuru harcı ve ilk taksit
ödemesi uzlaşma talebinin reddedilmesi durumunda iade edilmeyecektir. Ancak ilk
taksit ödemesi ödenecek vergi tutarından mahsup edilebilecektir (Erdem, 2012: 222).
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Seçilen ödeme seçeneği doğrultusunda (Nakit ödeme seçeneğinde teklif miktarının
%20'si veya periyodik ödeme seçeneğinde ilk aylık ödeme) ilk taksit ödemesi için
kişisel çek, banka çeki veya havale yer almaktadır. Yine başvuru ücreti için de kişisel
çek, banka çeki veya havale yer almaktadır. Eğer mükellef düşük gelir istisnası grubuna
giriyorsa ilk taksit ödemesi ve başvuru ücreti ödememektedir.
7.En son aşama ise Form 656, 433-A ve/veya 433-B ve mükellefin durumunu belirten
uygulama paketi mükellefe mail olarak gönderilmektedir.
Uygulama mailinden sonra ise mükellef kendisinden istenen ek bilgiler için belirtilen süre
içerisinde kısa zamanda cevap vermelidir. Eğer mükellef periyodik ödeme seçeneğini seçmiş
ise düşük gelir istisna grubunda olmadığı müddetçe IRS tarafından teklifin değerlendirilmesi
sırasında ödeme yapmaya devam etmelidir. Aksi takdirde gelen maillere zamanında cevap
verilmezse veya zamanında ödeme yapılmaz ise uzlaşma teklifiniz geri iade edilebilmektedir.
Bu durumda mükellefler başlangıçtaki vergi borcundan ve tahakkuk eden faiz ve cezalardan
sorumlu olacaktır (IRS, 2016d).
3.2.Uzlaşma Teklifinde Ödeme Seçenekleri
Mükellef uzlaşma işlemi gerçekleştikten sonra teklifini kapsayacak şekilde bir ödeme
seçeneği seçmek zorundadır. İlk ödeme ve müteakip diğer ödemelerin miktarı teklifin toplam
miktarına bağlı olduğu gibi seçilen ödeme seçeneğine göre de değişiklik gösterebilmektedir.
3.2.1. Nakit Ödeme (Lump Sum Cash)
Uzlaşma teklifi kabul edildikten sonra beş veya daha az aylara yayılı olarak vergi borcunun
ödenmesi anlamına gelmektedir. Mükellefin uzlaşma teklifinde toptan ödeme seçeneğini
seçtiğini ibraz etmesi durumunda, iade edilmemek üzere uzlaşma teklifinde sunulan miktarın
%20’sine tekabül eden tutarı ve başvuru harcını yatırması gerekmektedir. Mükellefin uzlaşma
teklifi yaparken ödemiş olduğu bu %20’lik ödeme, uzlaşma teklifinin kabulü halinde ilk taksit
tutarı niteliği teşkil edecek, uzlaşma teklifinin reddi halinde ise iade edilmeyerek mükellefin
vergi borcundan mahsup edilecektir (IRS, 2016c). Örneğin uzlaşma teklifine konu olan
rakamın 20.000 ABD doları olması durumunda ilk ödeme için 4000 ABD Doları nakit olarak
verilir. Sonrasında geriye kalan 16.000 ABD doları ise teklif kabul edildiği tarihten itibaren
beş veya daha az aylar içerisinde ödenebilmektedir.
3.2.2. Periyodik Ödeme (Periodic Payment)
Uzlaşma teklifinde belirtilen miktarın kabulünden sonra altı veya daha fazla aylık ödemeler
halinde, en fazla yirmi dört ay içinde vergi borcunun ödenmesi anlamına gelmektedir. Bu
ödeme seçeneğinde öncelikli olarak ilk taksit ödemesinde mükellefin belirlediği belli bir tutar
ödenir. Sonrasında ise IRS teklifinizi değerlendirirken aylık taksitler halinde kalan bakiyenin
ödeme işlemi 6 ila 24 ay içinde mükellefin önerdiği teklif koşullarına uygun olarak devam
etmektedir (IRS, 2016a).
Ayrıca mükellef, uzlaşma teklifi karara bağlanana kadar, uzlaşma teklifinde belirttiği taksit
tutarlarını zamanında ödemekle yükümlü kılınmaktadır. Ödemekle yükümlü kılınan taksitler
de uzlaşma teklifinin reddi halinde iade edilmeyip vergi borcundan mahsup edilmektedir
(IRS, 2016c). Örneğin; uzlaşma teklifine konu olan rakam 20.000 ABD Doları ise bunun belli
bir kısmı (mükellefin belirleyeceği meblağ) ilk önce ödenir. Sonrasında uzlaşma teklifinin
kabul edildiği tarih dikkate alınmaksızın ödeme işlemleri 6 ila 24 ay içerisinde yine
mükellefin belirleyeceği ödemeler doğrultusunda aylık olarak gerçekleşmektedir. Toplam
ödemeler toplam teklif miktarına eşit olmak zorundadır.
Periyodik ödeme yönteminde IRS teklif değerlendirirken aylık ödemeler devam etmektedir.
Bu ödemelerin yapılmaması durumunda uzlaşma tekliflerinin iade edilmesine neden olacaktır.
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Temyiz aşaması da bulunmayacaktır (IRS, 2016d). Ancak ilgili mükellef düşük gelir istisna
grubunda (Low Income Certification) ise uzlaşma teklifinde sunulan başvuru ücretini ve ilk
taksit ödemesini yapmak zorunda değildir. Ayrıca bu gruba giren mükelleflerin IRS
tarafından teklif değerlendirilmesi esnasında aylık taksit yapma zorunluluğu da
bulunmamaktadır (IRS, 2016a). Uzlaşma teklifinde mükellefin vergi borcunu nakit ödeme
yöntemi veya periyodik ödeme yöntemi ile ödeyebileceği mümkün ise bu tür durumlarda IRS
genelde uzlaşma teklifini kabul etmemektedir (IRS, 2016f).
Vergi mükellefinin yükümlü olduğu vergi borcu, taksit anlaşmasının veya diğer yollarla
ödenmesinin mümkün olması halinde vergi mükellefi uzlaşma teklifinden
yararlanamamaktadır. Ayrıca mükellefin uzlaşma teklifi bağlamında uygun kabul edilebilmesi
için (IRS, 2016c);




Tüm vergi beyannamelerinin muhafaza edilmesi gerekmektedir. Özellikle
uzlaşma teklifinin yapıldığı yıla ilişkin beyannamelerin uzlaşma teklifi ile birlikte
sunulması gerekmektedir.
Mükellef işveren durumundaysa vergi beyannamelerine ilişkin bildirimde
bulunma gibi vergisel yükümlülükleri zamanında yerine getirmesi gerekmektedir.
Açık bir şekilde iflas etmemiş olması gerekmektedir.

Uzlaşma teklifinin kabul edilmesi durumunda ödemelerin mükellef tarafından zamanında
yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüğün zamanında yerine getirilmemesi ya da
uzlaşma önerindeki tutarın tamamen ödenmesini takip eden beş yıllık süre içinde beyan ve
ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda uzlaşma hükümsüz kabul
edilmekte ve uzlaşma teklifi sonucu tahsilinden vazgeçilen tutar yeniden mükelleften talep
edilmektedir. Uzlaşma talebinin reddedilmesi durumunda mükellefin 30 gün için Temyiz
Ofisi’nden (IRS Office of Appeals) teklifini yeniden değerlendirmesini talep etme hakkı
bulunmaktadır (Erdem, 2012: 222).
Uzlaşma teklifinin IRS tarafından reddedilmesi halinde mükellef, reddedilme gerekçesi ve
detaylı olarak ret kararına itiraz etme sürecinin yöntemlerini kapsayan bir mail ile
bilgilendirilmektedir. Bazı uzlaşma önerilerinde ise; mükellefin gerekli bilgileri sunmaması,
hakkında açılan bir iflasın bulunması, gerekli başvuru harcının veya ödenmesi gerekli ilk
tutarın yatırılmaması, vergi beyannamelerinin kayda geçirilmemesi veya teklif görüşülürken
cari vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumlarında uzlaşma teklifi mükellefe
geri dönmektedir. Uzlaşma teklifinin mükelleflere geri dönmesi, uzlaşma teklifinin
reddedilme kararına karşı itiraz etme durumuna göre farklılık arz etmektedir (Erdem, 2012:
222). Uzlaşma teklifinin dönmesi uzlaşma sürecinin şekilsel boyutunu ifade ederken; uzlaşma
teklifinin reddedilmesi uzlaşma sürecinin esasını ifade etmektedir.
Amerikan İç Gelir İdaresi; mükellefin uzlaşma talebinin değerlendirilmesi sürecinde, uzlaşma
talebinin reddedildiği tarihi izleyen otuz gün içinde ve mükellefçe yapılan temyiz başvurusu
Temyiz Ofisi tarafından değerlendirilirken; mükellefin vergi borcunun tahsili amacıyla
malvarlığına haciz uygulanmamaktadır (Erdem, 2012: 222).
3.3.Taksitli Anlaşma (Installment Agreements)
Mükellef, vergi borçlarını ödeyebilmek için ya taksitli bir anlaşma yoluna gider ya da uzlaşma
teklifine başvurabilmektedir. Taksitli anlaşmada zaman içerisinde ilgili borçlar taksitler
halinde ödenmektedir. Bu ödeme şeklinden yararlanabilmek için belli bir ücret ödenmektedir
(105 ABD Doları 2016 yılı için) (IRS, 2016f). Taksitli anlaşma bir anlamda, mükellefin bir
kerede toplam miktarı ödeyememesi durumunda zamanla küçük periyodik ödemeler
yapmasına izin vermektedir (IRS, 2016g).
10
-504-

STATE, ECONOMIC POLICY, TAXATION AND DEVELOPMENT
ICOPEC 2016, JUNE 28-30, 2016, İSTANBUL

Mükellef taksitli anlaşma çerçevesinde bir ödeme planı talep ederse, bu ödeme planının kabul
edilip edilmediği mükellefe bildirilinceye kadar önerilen planın şartlarına göre mükellefin
gönüllü ödemelere devam etmesi gerekmektedir. Mükellef böylece ceza ve faizlerin artışına
engel olmaktadır. Ayrıca bu yapılan geçici ödemeler mükellefin sunmuş olduğu ödeme
planının kabul edildiği anlamına da gelmemektedir. Zaten kabul edilmesi durumunda
mükellefe yazılı olarak bildirilecektir. Kabul edilmemesi durumunda ise mükellefe yargı yolu
açık olacaktır.
Taksitli ödeme de genelde Online Ödeme Anlaşması (Online Payment Agreement - OPA)
kullanılmaktadır. OPA taksitli ödeme imkânını sağlamak için basit ve kullanışlı bir yol
sağlamakta aynı zamanda IRS ile kişisel etkileşim ihtiyacını ortadan kaldırmakta ve kâğıt
işlemlerini azaltmaktadır (IRS, 2016h).
Mükellef bir taksit anlaşmasından faydalanabilmek için ya OPA ya da taksitli anlaşma
talebini gösteren ilgili formu (Form 9465) kullanmaktadır. IRS aylık ödemeler için çeşitli
seçenekler sunmaktadır:






Banka hesabından yapılan otomatik ödeme,
İşveren tarafından yapılan maaş kesintisi yoluyla ödeme,
Elektronik Federal Vergi Ödeme Sistemi ile Ödeme (Payment by Electronic
Federal Tax Payment System - EFTPS),
Telefon veya internet üzerinden kredi kartıyla ödeme,
Çek veya havale yoluyla ödeme şeklindedir.

Bu seçeneklerden yararlanılması durumunda kısmi bir kullanıcı ücreti alınmaktadır. (Örneğin:
standart taksit anlaşması ve maaş kesintisi seçeneklerinde 120 ABD Doları, otomatik ödeme
seçeneğinde 52 ABD Doları, düşük gelirli mükellefler ise 43 ABD Doları kullanıcı ücreti
öderler ancak bir taksitli anlaşma yeniden yapılandırılırsa gelir düzeyi ne olursa olsun her
şekilde 50 ABD Doları kullanım ücreti ödenmesi gerekmektedir). Otomatik ödeme ve
maaştan kesinti yoluyla taksit anlaşmaları otomatik olarak zamanında ödeme yapmayı ve
yükümlülüğünü yerine getirmeme olasılığını azaltmaktadır (IRS, 2016k).
Mükellefe Ek Süre Verilmesi (Full Payment Agreements of up to 120 days): Bu ödeme
şeklinde mükellef borcunun tamamını ödeyemediğinde ek süre talep edebilme hakkı
verilmektedir. Bu kapsamda mükellefe 120 güne kadar ek bir süre verilmekte ve bunun için
ek ücret talep edilmemektedir. Böylece faiz ve cezaları en aza indirmek mümkün olabilecektir
(IRS, 2016f; IRS, 2016h). Eğer mükellef temel yaşama giderlerini engelleyebilecek bir
ödemeyle karşılaşırsa bu durumda IRS'den vergi borçları için kısmı bir erteleme
isteyebilmektedir. Ancak mükellefin bu durumunu ispat etmesi gerekmektedir (IRS, 2016g).
Önceden ABD’de vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesinde uzlaşma kurumu
ile uyuşmazlıkların %95’i sona ermekteydi. Ancak 1998 yılında, gelir reformu kanunundan
sonra IRS teklifler konusunda oldukça sert bir tutum sergilemiştir. Bu nedenle 2005 ve 2015
yılları arasında yaklaşık uzlaşma teklifi kabul oranı %30’lara kadar düşmüştür (CST, 2015).
Aşağıda yıllar itibariyle IRS’nin uzlaşma kabul oranı yer almaktadır;
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Tablo 1
2005-2014 ABD Uzlaşma Teklifi Kabul Oranları

Kaynak: CST 2015

Tabloya göre mükelleflerin uzlaşma teklifinden yararlanma olanağı oldukça düşük olarak
görülmektedir. Bu azalmada iki ana sebep bulunmaktadır; ya mükellefler, IRS için
uzlaşmadan yararlanmaya uygun değildir ya da IRS’nin belli hesaplamalar doğrultusunda
belirlemiş olduğu teklif miktarını ödeyememektedir (Buttonow, 2014). Ancak 2012 yılından
itibaren uzlaşma teklifi kabul oranında bir artış görülmektedir. Buradaki en önemli etken
IRS’nin 2012 yılından itibaren uzlaşma teklifine yönelik daha esnek şartlar oluşturmasıdır.
Yeni değişiklikler aşağıdaki hususları içermektedir (IRS, 2016l).





Mükelleflerin gelecekteki gelir hesaplamalarının gözden geçirilmesi,
Mükelleflerin öğrenim kredi borçlarının dikkate alınması,
Mükelleflerin merkezi ve yerel bazda ödemesi gecikmiş vergi borçlarının dikkate
alınması,
Mükelleflerin izin verilen yaşam giderleri kategorisinin ve miktarının
genişletilmesi şeklindedir.

Bu değişiklikten önce IRS, Makul Tahsilât Potansiyeli’nin (Reasonable Collection Potential The RCP) tespitinde, mükellefin bütçesine ve varlıkların değerlerine bakıyordu. Mükellef
sahip olduğu birkaç varlık nedeniyle çok büyük ödemelerle karşılaşabiliyordu. Sonuç olarak,
birçok mükellef uzlaşma esnasında ret kararı alıyordu. Şimdiki uzlaşma teklifinde ise IRS
artık makul tahsilât potansiyelini hesaplarken dört yıldan beri beş veya daha az aylarda
ödenen teklifler için gelecek gelirin sadece bir yılını esas almakta; beş yıldan beri altı ila yirmi
dört ay içinde ödenen teklifler için ise gelecek gelirin iki yılını dikkate almaktadır. Böylece
mükellefler yeni yöntemle vergi borçlarından yaklaşık %50 oranında kârlı çıkmış olmaktadır.
Ayrıca IRS gelir üreten varlıklara sahip olan işletmeler de bu varlıkların makul toplama
potansiyel hesaplamasına dâhil edilmeyeceğini açıklamıştır (Mckenzie, 2012). 2012 yılında
meydana gelen artışın ana sebebi IRS’nin uzlaşma teklifine yönelik yapmış olduğu bu
değişikliklerden kaynaklanmaktadır.
4. SONUÇ
ABD’de uzlaşma önerisi ile üzerinde uzlaşılacak miktarı mükellef sunmakta iken Türkiye’de
uzlaşma talebi neticesinde mükellef ve uzlaşma komisyonu uzlaşma görüşmesi yaparak
çoğunlukla idarenin belirlemiş olduğu tutarın pazarlık suretiyle belirlenmesi yolu ile uzlaşma
sağlanmaktadır. ABD uzlaşma (teklifi) sisteminde öznel bir değerlendirme yapmamaktadır.
Bunun iki önemli istisnası mükelleflerin özel durumları ve mükelleflerin düşük gelir istisnası
grubunda olmasıdır.
Mükelleflerin sunmuş olduğu uzlaşma teklifi makul tahsilât
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potansiyeline eşit veya fazla olmalıdır. Yani ödenebilecek maksimum miktar uzlaşma teklifi
olarak sunulmaktadır. Aksi takdirde uzlaşma reddedilmektedir. Zaten mükellef tarafından
sunulan uzlaşma teklifi makul tahsilât potansiyeline yakınsa uzlaşma süreci o kadar hızlı
işlemektedir. ABD makul tahsilât potansiyeli ile mükelleflerin gerçek mali durumunu hem
tespit etmektedir.
Türkiye’de uzlaşma kurumunda objektif bir değerlendirmeden ziyade öznel bir değerlendirme
vardır. Uzlaşma süreci bir pazarlık doğrultusunda gerçekleşmektedir. Mükellefin gerçek mali
gücünü belirleyen bir sistem olarak kullanılmamaktadır. Öğretide uzlaşma kurumu vergi
borcunu sona erdiren nedenler arasında yer almaktadır. Yine Türkiye’de vergi borcunun kısa
zamanda tahsil edilmesine olanak sağlama amacı güden uzlaşma kurumu; ABD’de vergi
alacağını güvence altına alan önlemler arasında yer almaktadır.
ABD’de gelir idaresinin, mükellefin uzlaşma talebini kabul edebilmesi için; mükellefiyette
şüphe, mükellefin mali durumu gözetilerek vergi borcunun tamamını ödeyebilmesinde şüphe
ve mükellefin mali durumu uyarınca vergi borcunu ödemesi durumunda ekonomik olarak
acze düşmesi sebeplerinden birinin varlığı elzemdir. Türkiye açısından incelediğimizde ise;
tarhiyat sonrası uzlaşma bakımından uzlaşmaya başvuru koşulları; uzlaşma başvurusunda
bulunanın vergi ziyaının nedeni olarak kanun metnine yeterince nüfuz edememe, vergi
ziyaının yanılma halinden kaynaklanması, tarhiyatta VUK md.116, md.117 ve md.118’de
yazılı vergi hataları ile bunların dışında her türlü maddi hata bulunması veya olayda yargı
kararları ile idarenin görüş farklılıklarının olması şeklinde tahdidi olarak sayılmış
bulunmaktadır. Tarhiyat öncesi uzlaşmaya başvuru koşulu olarak ise herhangi bir neden ileri
sürülmesi tipleştirilmemiştir. İki ülke uygulaması karşılaştırıldığında ABD’deki uygulamanın
‘mali güç” ilkesi ile bağdaşır nitelikte olduğu, Türkiye’deki uygulamanın ise mükellefin mali
gücünü gözetmeden daha ziyade usul hata ve noksanlıklarına ilişkin olduğu söylenebilir.
ABD’de vergi mükellefi uzlaşma önerisinde bulunurken belli bir miktarda başvurucu harcı
ödemekle yükümlü kılınmıştır. Ancak vergi mükellefiyetinde şüphe olması durumunda veya
vergi mükellefinin şahıs olup düşük gelirli istisnasına tabi olması durumunda, uzlaşma önerisi
için başvuru harcı yatırılmamaktadır. Türkiye’de ise uzlaşma kurumuna başvurmak için
herhangi bir harç ödeme durumu söz konusu değildir.
ABD’de mükellefler uzlaşma sağladıkları takdirde üzerinde uzlaştıkları vergi tutarını peşin
veya taksitle ödeme konusunda tercih hakkına haiz bulunmaktadırlar. Türkiye’de ise üzerinde
uzlaşılan tutar peşin ve bir defada ödenmektedir.
ABD’de uzlaşma önerisinin IRS tarafından kabul edilmesi durumunda, mükellefin ödeme
yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyerek temerrüde düşmesi durumunda veya uzlaşılan
tutarın tamamının ödendiği tarihten itibaren 5 yıl içince beyan ve ödeme yükümlülüklerinin
ihlali durumunda uzlaşma hükümsüz kabul edilmekte ve tahsilinden vazgeçilen tutar
mükelleften tahsil edilmektedir. Türkiye’de ise üzerinde uzlaşma sağlanan tutar kamu alacağı
haline dönüşmekte, mükellefin söz konusu tutarı ödememesi durumunda 6183 sayılı kanun
hükümleri uygulanmaktadır.
ABD’de mükellefin uzlaşma önerisinin IRS tarafından reddedilmesi durumunda, mükellefin
Temyiz Ofisine ret kararına yönelik itiraz hakkı bulunmaktadır. Türkiye’de ise uzlaşma
kurumu, gerek tarhiyat öncesi uzlaşmada gerekse tarhiyat sonrası uzlaşmada, uzlaşma
görüşmesinde mükellefe sunulan nihai teklifin mükellef tarafından kabul edilip edilmemesi
veya edilmemiş sayılması hukuki sonuçlarına bağlanmıştır.
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MALİ EROZYON VE SİYASİ ERK SORUNU ÇERÇEVESİNDE
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Özet
Globalleşme sürecinin, sermayeyi sınırsız hale getirmesiyle uluslararası şirketler
vergi yükümlülüklerinden kaçınma eğilimi taşımaktadırlar. Uluslararası şirketlerin
merkez ve bağlı kuruluşları arasında vergi kayganlıkları üreterek vergi
yükümlülüklerinden kaçındıklarını ortaya koymaktadır. Siyasi erkin, mali
hakimiyetnin daraldığı, vergilendirmede bireyler ve kurumlar arasındaki “gelir”
ölçütünün sarsıldığı, OECD ülkelerinin son açıklanan Gini katsayısı verileri ve
BEPS eylem planı ile de gün yüzüne çıkarmaktadır. Çalışmada amaç, geliri vergi
yönüyle birey-kurum çervesinde tartışarak, kurumlar vergisinin evrensel ilkelerinin
belirlenip belirnemeyeceği hususunu Panama Belgeleri ile şeffaflığı ön planda
tutularak hem global vergi sistemini hem de gelişmekte olan ekonomilerin gelir
toplama kapasitelerini artırarak evrensel kalkınmada sahip olabilecekleri mali
kaynağı sorgulamayı işleyecektir.

Anahtar Sözcükler: Vergi yapısı, vergi yönetişimi, vergi kaçırma,mali erozyon
The process of globalisation, international companies tend to avoid tax liability along
with getting capital as unlimited free multiplier. International companies are creating
tax slip between the central and subsidiary. The goverment indicates incomig
differences between individual and corporation shrink of the financial control area
using by the last Gini coefficients and BEPS aciton plan that OECD countries
declared. The purposes of this essay commentate the income with tax aspect in terms
of individual and corporate relations to produce clear datas about the possibility of
determining an international corporation tax with last point of the tax competition by
Panama Papers.
Key words: tax competition, tax governance, financial erosion, financial erosion
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1.GİRİŞ
Son yüzyılda yaşanan ekonomik, tarihi ve teknolojik gelişmeler evrensel anlamda
sermayenin içeriğini değiştirmiştir. Yaşanan krizler ve büyük insanlık dramları ile
birlikte arka planda yer bulan kaynakların yeniden paylaşımı; sermayenin yeniden
inşa edilmesinde büyük rol oynamıştır. Merkantalizm ile ulusal ekonomilerin
müdaheleci erk ve sermaye problemi, globalleşme ile uluslararası ekonomilerin
sınırsız erke ve sınırsız sermaye kümelenmelerine dönüşmeye başlamıştır. İkinci
dünya savaşı ile birlikte finansal piyasaların oluşumu sonrasında da denetimi ve
kurumsal şekle gelmesi bir dizi iktisadi yapı yumağını birlikte getirmiştir.
Globalleşme sonucu sermayenin sınırsız hale gelmesi bu kavramı düzenleyecek
unsurların neler olması gerektiği hususunu gündeme getirmektedir.
Uluslararası finansal aktörler başta G202 ülkeleri olmak üzere, denetlenemez hale
gelen vergi rekabeti konusunda OECD’den aktif bir çalışma talebi olmuştur. 2013
yılında söz konusu çalışma olgunlaşmış ve OECD tarafından, birtakım eylem
maddeleri oluşturularak ekonomik faaliyetlerin elde edildiği ve üretildiği yerde
vergilenmesi mottosunu ortaya atmışlardır ki bu BEPS (OECD, 2016) eylem
planıdır.
Dünya kamuoyunda “tax rulings” adıyla bilinen anlaşmalarla uluslararası şirketlerin
vergileme unsurlarında gelirlerinin oranları üzerinde cuzi anlaşmalarla oluşturdukları
vergi ağı yapısı peş peşe skandallar ile adını duyurmuştur. OECD eylem planına
taban hazırlayan en önemli skandal Lüksemburg Leaks ( DW, 2015) ve en son büyük
bir skandal rüzgarı oluşturan Panama Belgeleri olmuştur.
2.ULUSLARARASI ŞİRKETLER VE VERGİ İLİŞKİSİ
Globalleşme, evrensel anlamda ülkelerin kendi ortaya koydukları bağımsız vergi
politikalarını işlevsiz hale getirirken bir başka yandan tüm ülkeleri benzer zamanda
etkileyen ortak sorunlar ve güçlükler çıkarmaktadır. Globalleşmenin vergisel mahiyette
oluşturduğu sorunlar, ekonomik ilişkilerin şekillenmesindeki farklılıklardan ortaya
çıkmatadır (Tanzi, 2012).
Global şirketlerin faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurumsal yapılarındaki “mesken”
bağlılıklarının azalması, teknolojinin her alanda meydana getirdiği değişikliklerle en
güdümlüdür. Yatırımcıların sermayeyi transfer etmeleri, sermayenin mobilitesi artan bir
güce dönüşmesi kuşkusuz gelişmekte olan ve sermaye yatırımlarına ihtiyacı olan ülkeler
için dezavantaja dönüşmektedir. Bu aşağıdaki sarmalı yaratmaktadır.
Şekil 1: Vergi Tüneli Sarmalı
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Evrensel standartlara sahip olmamakla birlikte etkin bir ekonomi yönetimi olmayan
gelişmekte olan ülkelerde vergi; mali ve sosyolojik politikalar gözardı edilerek
siyasal önceliklere göre konumlanmakta bu da geliri artırıcı vergi politikalarının
uygulanmasını güçleştirmektedir. Bilhassa sermayenin ülke içine çekilebilmesi
amacıyla milli gelir ve ihracat kalemlerindeki sınai ürünlerinin paylarının artırılması
vergi gelirlerini erozyona uğratır. Ülkenin, artı değer üretebilecek sanayi kolları
mevcut değilse, vergideki aşınma kronikleşir ve ülke daha fazla ithalata bağımlı hale
gelir. Bu kronikleşme ile mobilitesi oldukça düşük olan emek faktörü, aşınan vergi
oranlarının kompanse edileceği alandır.
Emeğin adaletli ücretlendirilmediği ülkelerde, verginin düzenleyici fonksiyonları tam
bir biçimde işleyemez ve sonuç olarak verginin yenidem dağıtım fonksiyonunun
işleyişini engelleyerek mali ödeme bozukluklarına ve krizlere sebep olur. Bu durum,
bazılarına göre, global refahın da azalması sonucunu doğurmaktadır. Vergi erozyonu
konusunda dijital ekonomilerin meydana getirdikleri erimeler ile birlikte bilhassa
teknoloji alanında boy gösteren uluslararası şirketlerin vergi oranları en az
seviyededir (Duhigg ve Kocieniewski, 2012). Aşağıdaki grafikte Apple’ın diğer
teknoloji firmalarının da ötesinde daha düşük vergi oranları olduğunu analiz
etmektedir:
Şekil 2 : Çifte İrlanda, Sandviç Hollanda Modeli

Kaynak: Duhigg ve Kocieniewski, 2012.
Çifte İrlanda, Sandviç Hollanda” adı verilen yasal sistemle şirket büyük vergi
avantajı elde etmektedir. İrlanda’daki “Apple Operasyon” ve “Apple Satış” şirketleri
aracılığı ile ABD’de ürün satmasına rağmen patentini İrlanda’da tuttuğundan satıştan
kaynaklanan telif ücretini İrlanda’daya ödemektedir. Kar; ABD’deki %35’lik vergi
yerine 12,5’luk İrlanda vergisine tabi olmaktadır. İrlanda’ya giren bu para, ülkenin
vergi yasalarındaki boşluktan ötürü şayet şirket Karayipler’de konuşlanmışsa, kar
hiçbir kesintiye uğramadan direkt ülke dışına çıkmış oluyor (Newyork Times, 2016).
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Şekil 3: Apple’ın Vergisiz Kar Artırma Döngüsü

İrlanda, AB üyesi olması sebebiyle “Sandviç Hollanda” araya girerek İrlandalı ikinci
şirket dışarıdan gelen karı Hollanda’daki diğer Apple şirketine “vergisiz” aktarıyor.
Hollanda’daki şirket karı yine İrlandalı ilk şirkete aktarılarak Karayipler’e gidiyor.
İşte bu mali sarmal sandviçe benzetiliyor (Holtzblatt, Geekie ve Tschakert, 2016,
s:133-148). Sistem kopya edilerek onlarca şirket tarafından kullanılmaktadır. Apple
34,2 milyar dolar kar elde edip toplam 3,3 milyar dolar vergi ödemiştir. Aynı şekilde
Neveda’da kurumlar vergisinin sıfır olması sebebiyle bir kısım karını burada
toplamakta ve sıkı ABD vergi yasalarından kaçarak karın %70’ini buradaki ofisinde
toplamaktadır. Apple’ın elindeki 110 milyar nakitinin 74 milyarını ülke dışında
tutarak parasını, vergisiz ABD’e sokabilme amacıyla lobi faaliyetleri yürütmektedir.
3.VERGİ CENNETİNDEN VERGİ CEHENNEMİNE GEÇİŞ
Vergi cenneti kavramının tarihsel süreçteki gelişimi irdelendiğinde kökleri vergi
olayının ortaya çıkmasına dayanmaktadır. Eski Yunan’da tacirler ithal mallara konan
%2 oranındaki vergiden muaf olabilmek amacıyla mallarını Atina yakınlarındaki
adalara yığarak stok yapmaktaydılar (Wu, 1999). Ayrıca tarihten günümüze kadar
uzanan, küçük ve önemli Vatikan şehrinin; papalık kurumuna hizmet eden bir vergi
cenneti olduğu da açık bir gerçekliktir. 2. Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkımın
ardından sorunlu bölgelerden kaçan sermayedarların güvenli vergi nehiri İsviçre
olmuştur. Başta Balkan ülkeleri, Güney Amerika, Almanya, İspanya ve Rusya
ülekeleri İsviçre’deki bankalar aracılığı ile edinimlerini güvence altına almışlardır.
Rusya, Almanya, Güney Amerika, İspanya ve Balkan ülkeleri sermayelerini
korumak amacıyla İsviçre’de banka hesapları açtırarak buraya yatırmışlardır.
Genel anlamda vergi cennetlerinin karakteristik özellikleri tanımından itibaren
şöyledir:
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Şekil 3: Vergi Cennetlerinin Özellikleri

Vergi cennetleri bir yandan vergiden kaçınma aracı olarak kullanılmakta, bunun
yanında vergi daresinin de etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir.3 Zararlı vergi
rekabetine ve vergi cennetlerine ilişkin uygulamalar, hızla gelişen teknolojiler
sayesinde gittikçe küçülen dünyanın önemli sorunlarından biri olmuştur. Sermaye
hareketlerinin de hızlanması ile bazı ülkelerin sağlamış oldukları vergisel
kolaylıklar sayesinde uluslar arası rekabet olumsuz yönde etkilenmektedir (Botiş,
2014,s:56).
OECD raporları incelediğinde “vergi cenneti” kavramının açık bir tanımının
bulunmadığı görülmektedir. Tanımda kullanılacak olan cümle yahut paragrafların
uygulaması safhası ve eylem planı henüz oturmamış bir denetim sürecinin
sürmesinden ve ileride sorunlar üretebileceği fikrinin düşünülmesidir. Bunun nedeni
bir cümle ya da bir paragraf olarak yapılacak tanımın ileride uygulamada problemler
çıkarabileceğinin düşünülmesidir. Tanım örüntüleri yerine 1998 OECD raporunda
kriterler belirtilmiştir. yerine kriterler belirlemiştir. 2009 yılında farklı listeler serisi
oluşturulmuştur. Bu listeler OECD ülkelerinin, uluslararası vergi standartları ve
işbirliği ilkelerini kabul etme ve uygulmaya koyma ilkelerine göre şekillenmiştir.
Beyaz, Kara ve Gri listelerden oluşmaktadır (Demir, 2002, s:43).
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Tablo 1: Vergi Standartlarına Gri Ülke Listesi

Kaynak: OECD, A Progress Report on the Jurisdictions Surveyed by the OECD Global Forum in

Implementing the Internationally Agreed Tax Standard, Progress Made as at 2nd April 2009,
http://www.oecd.org ve Tax Justice Network (2015). Financial Secrecy Index,
http://www.financialsecrecyindex.com

Tablo 2: Vergi Standartlarına Kara Ülke Listesi

Kaynak: OECD, A Progress Report on the Jurisdictions Surveyed by the OECD Global Forum in

Implementing the Internationally Agreed Tax Standard, Progress Made as at 2nd April 2009,
http://www.oecd.org ve Tax Justice Network (2015). Financial Secrecy Index,
http://www.financialsecrecyindex.com
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Kaynakların dağılımına en olumsuz etkide bulunan işbirliğini kabul eden ancak
temelde uygulama konusunda standardizasyon uygulamalarını tam uygulamayan gri
liste ülkeleri ve tam olarak reddeden kara liste ülkeleridir. Son günlerde patlak veren
Panama Belgeleri ile birlikte Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin, Fransa’nın
OECD’den Panama’yı vergi cenneti listesindeki ülkeler arasına almasını talep
edeceğini belirtmiştir (Dünya Gazetesi, 2016).
4.VERGİ TÜNELİ VE ERİYEN KAYNAKLAR
Temel anlamda vergi rekabeti bir bölge veya ülkedeki bireyler ve işletmelere teşvik
sağlamak üzere, vergisel ayrıcalıklar kullanarak farklı vergilendirme yetkisine sahip
birimler arasında gerçekleştirilen rekabet olarak tanımlanabilir (Ağbal, 2001,s: 105272).
Global anlamda sermayeyi ülke etrafına çekebilmek için siyasi erk, daralan yetki
alanı ile vergi oranlarında indirime vergi alanındaki yarışın bir başka ülkenin zararına
olacak şekilde yürütülmesi halinde, vergi rekabetine
maruz kalan
ülke vergi gelirlerinde birtakım erimeler meydana gelebileceği gibi ticaret ve yatırım
kararlarının da prensip olarak ekonomik gerçeklere dayandırılması, bu tür
kararlarda vergisel faktörlerin birincil derecede etkin öğe olmayabileceği de ifade
edilmektedir (Öner, 2004).
OECD’nin “ Yükselen Bir Küresel Husus Olan Zararlı Vergi Rekabeti” adlı
raporunda 6 önemli negatif vergi dışsallığı oluşturacağı belirtilir:
Şekil 4: Negatif Vergi Dışsallığı

Burada bir ülkenin diğer ülkenin vergi tabanını etkilemesi söz konusu olmakta ve bu
etkileşime “vergi taşması” adı verilmektedir.4 Ayrıca siyasi güç alanı daralan ülkeler
kurumlar vergisinde esnekliklerini azaltarak bunu birey bazlı vergilerde yüksek
oranlı yönde tatbik etmeye başlayacaklardır.
Gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye verileri mukayeseli incelendiğinde OECD
ülkelerinden farklı olarak: Türkiye’deki dolaylı vergilerin, toplam vergi gelirleri
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içindeki payı oldukça yüksektir. Dağılım temelde gelişmiş ülke verileriyle de uyum
gösterememektedir. Bu durumun temel nedeni, dolaylı vergi oranlarının yüksek
olması ile birlikte dolaysız vergi gelirlerinin yeterli seviyede olmamasıdır (Kalkınma
Bakanlığı, 2014, s:22).

Şekil 5 : Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı

Kaynak: OECD, Revenue Statistics 2012.
Türkiye’de vergilerin %65’i KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerden, %35’i gelir ve
kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerden oluşmaktadır. Dolaylı vergilerin sabit
oranlı olması ve harcama üzerinden alınması, gelir dağılımında eşitsizliğin artmasına
neden olmaktadır. Çünkü hem zengin hem de fakir aynı vergiyi ödemektedir. Buna
karşın, dolaysız vergilerin değişen oranlarda olması ve gelir ile servet üzerinden
alınması sebebiyle gelir dağılımında eşitsizliği azaltıcı etkiye sahiptir. Çünkü çok
kazanan çok vergi ödemekte, az kazanan ise az vergi ödemektedir. Dolayısıyla gelir
dağılımında adaletin sağlanması ve böylelikle yoksulluğun azaltılması için vergi
reformu yapılarak gelir dağılımında adaletsizliği ve yoksulluğu azaltıcı etkisi olan
dolaysız vergilerin (gelir, servet ve kurumlar vergisi gibi), vergi dağılımındaki
yüzdesinin arttırılması gerekmektedir
Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin Gini katsayısı değerlerinin 1987-2013 yılları
arasındaki seyri görülmektedir. 2002 yılından itibaren gerileyerek 2005 yılında 0,38
seviyesine düşen Gini katsayısı, 2006 yılından itibaren tekrar tırmanma eğilimi
göstermiş ve son on yıl içerisinde 0,40 seviyesinin altına inmemiştir.
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Şekil 6: Türkiye’nin Gini Katsayısı (1987 – 2013)

Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı,2014
İki grafik karşılaştırılmalı incelendiğinde 2006 yılı ile birlikte anlamlı bir analize
ulaşılmıştır: 2006 yılından önce toplam dolaylı vergilerin toplam vergi yükü
içerisindeki payı %30’lardan aniden %47’lere fırlamıştır ki bu oran çok yüksek bir
orandır ve gini katsayısı verileri eşliğinde incelendiğinde bu artışa eş zamanlı olarak
2006 yılından itibaren tırmanışa geşmiş ve gelir adaletsizliği bu seviyede takılı
kalmıştır. Dolaylı vergilerin artış oranı, zengin ve yoksul arasındaki gelir dağılımı
farkını daha da tetiklemekte ve kronik hale getirmektedir. Detaylı olarak
bakıldığında, ülkemizde dolaylı ve dolaysız vergi oranları, alkollü içecekler, tütün
mamulleri, petrol ürünleri, binek otomobiller ve mobil iletişim hizmetleri üzerindeki
vergi oranları hariç, benzerdir ancak oran düşük değildir.
5.VERGİ SKANDALI KRALİÇESİ : PANAMA BELGELERİ
Globalleşmenin ekonomik anlamda bugün geldiği sınırsız alan, finansal aktörleri
genişleterek karı ölçeksiz hale getirmekte ve resmi finansal merkezlerden; vergi
cenneti adı verilen gayrı resmi finans merkezlerine, üretilmiş karın akışını
sağlamaktadır. Ancak her sınırsız unsurun gücü yine sınırsızlığı ile sınanır ki bunun
en temel örneği globalleşme ile gazeteciliğin geldiği boyuttur. Gazetecilik
teknolojinin son yıllarda en çok etki ettiği alanların başında gelmektedir. Sürekli veri
depolayan ve veri yığınına boğulan kamuoyunun içindeki sarmalı medya içerisinde
anlamlandırma çabaları sürmektedir. Sınırsız veri yığını hale gelen dünya, veriyi
işleyerek elde edecektir. Yirmi yıl öncesinin veritabanı gazeteciliği yerini internet ve
çevrimiçi gazeteciliğe bırakmıştır. Bilginin ulaşım hızının çok artması giderek
karmaşık hale gelmiş toplumsal, politik ve mali ilişki örüntüler ağında “bilgi
edinme” hakkının global kamusal bir değer olması hadisesini üretmiştir. Bu sebeple;
daha şeffaf kurum ve yönetim aygıtları ile insan hakları açısından güçlü birey olma
yolundaki mesafe yakınlaşmaktadır.
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Şekil 7: Bilgi Edinim Hakkı

Açık gazetecilik anlayışı bir anlamda açık hükümet kavramı ile ilintili olmuştur.
2011 yılında faaliyete geçen oluşum bünyesine Türkiye de 2012 yılında dahil olarak
bu ağ içerisine katıldı (Open Government Partnership, 2015). Gazetecilik alanındaki
veri gazeteciliğine oluşumun parçası olma gereği ülkemiz de katılmak durumunda
olacaktır.
5.1. SWISS LEAKS
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun ünlü Britanya bankası olan
HSBC ile ilgili ortaya çıkardıkları vergi skandalı ile kamuoyunda aldığı addır.
Kazanç açısından yüksek oranlı müşterilerin İsviçre’de bulunan hesapları aracılığı ile
vergi kaçırmalarına yardım edildiği, bankanın otuz bin hesap ve buna tekabül eden
en az on ülke vesilesi ile vergi skandalı oluşturmaları tarihin büyük vergi
skandallarındandır. Aşağıda hesapların sayısı tablonun büyüklüğünü ortaya
koymaktadır:
Tablo 3: Swiss Leaks’deki Ülke Hesap Sayısı
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Kaynak: ICIJ, Ülkelerin Hesap Sayıları, 2014.
Söz konusu belgelerde geçen devasa data içerisinde anlamlı tasnif yapabilmek adına
isimleri ve ülkeleri bir kenara koymak gerekmektedir. Çünkü 2007 yılına ait devasa
bir hortumlama ve 100 milyar dolar büyüklüğünde paranın kontrolü söz konusudur.
Aslında bu para aklamayı skandal yapan değerlerden en önemlisi vergi kaçırma
faaliyetinin yani parasını vergiden yalıtımlı hale getirmek isteyen kişilerin
özellikleridir. Toplumdaki tüm yaşamsal ve finansal aktörlere dağılmış ve aşağıdaki
listede yer almış belirleyiciler modadan sanata, iş yaşamından ilaç firmasına yayılmış
bir koca ağ olmasıdır. Aşağıda yıldızlı belirttiğim meslek grupları skandalın
odağındaki ve sayıca çokluklarının yıldız sayısıyla eş güdümlü olması. Listede en
dikkat çeken husus; politikacıların, kraliyet ailelerinin, hükümet yetkililerinin hatta
din adamlarının ve sporcuların sayısıdır. HSBC’nin İsviçre’deki bankacılık faaliyeti
ile suçlular, uyuşturucu kartelleri, silah tüccarlarından vergi kaçakçıları ve kaçak
elmas tüccarlarına kadar uzanan büyük bir yelpazede pek çok gizli hesabı yöneterek
yıllarca süregelen devasa kazançlar elde etmeleridir (ICIJ, 2014).
Tablo 4: Swiss Leaks’deki Temel Mesleki Dağılım

Kaynak: ICIJ, Ülkelerin Hesap Sayıları, 2014.
Bu vesile ile HSBC, bünyesinde hesap bulunduran mevduat sahiplerinin kimlik
gizlemelerine, vergi kaçırma ve para aklamalarına olanak sağlayan İsviçre bankacılık
sistemindeki derin yeri sebebi ile yasal yaptırımlara maruz kalmıştır. Ancak
yaptırımların daha da artırılması gerekmektedir.
5.2.LUXEMBOURG LEAKS
Uluslararası şirketlerin yasal boşlukları değerlendirerek mali transferler ve usulsüz
işlemler serisi üretmelerinin bir diğer patlayan çiçeği de Lüksemburg Skandalı
olmuştur. 2002 ile 2010 yılları arasında gerçekleşen faaliyetlerin ortaya konduğu
birçok sektörden çok önemli firmalar mevcut. Sektörlere göre dağılımda (ICIJ,
2015):
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Şekil 8:Luxemburg Leaks’deki Temel Sektörler

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, bütünsel anlamda çok yüklü bir
data serisi çervesindeki gizli belgeleri inceleyerek 2008- 2010 yılları arasında
gerçekleştirdikleri faaliyetleri 26 ülkeden tam 80 gazeteci; 340 dev firmanın 28.000
belge ile gerçekleştirkleri vergi kaçırma faaliyetini ortaya çıkardılar. Vergi kaçırma
sistemi şöyle işledi: Uluslararası büyük holdingler, Lüksemburg'daki şubelerine
birtakım şirket içi kredi aktardı. Böylelikle, faaliyet gösterilen ülkelerde daha az
miktarda vergi ödendi ayrıca gayrimenkul projeleri için fon şirketleri mali yapıya
entegre edilerek vergi indirimi sağlandı (Ergin, 2014).
Şekil 9 : Lüxemburg Leaks’teki Vergi Kaçırma Modeli
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"Lüksemburg modeli" olarak anılan bu döngüden faydalanan holdingler arasında:
PepsiCo, FedEx, Procter & Gamble, Amazon, Ikea, Deutsche Bank, Burberry, Heinz,
JP Morgan, E.ON ve Fresenius Medical Care (FMC) de bulunmakta( Euronews,
2014).
İçlerinde Skype ve Disney’in de bulunduğu holdingler, gizli olarak Luksemburg
devletiyle “Gelişmiş Vergi Anlaşması” imzaladı ve kazancını Lüksemburg’a
kaydıran holdinglerin yüzde 1’in de altında vergi ödemeleri sağlandı. Disney ve
Koch Industries (ABD merkezli) yüz milyonlarca dolarlık kazancı 2009-2013 yılları
çerçevesinde Lüksemburg’da kurdukları yan firmalara aktardıkları tespit edildi
(Fortune Turkey, 2014).
Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan firmalar; yasal çerçevenin dışına
çıkmadıkları iddiasını taşıdılar ve döngünün ortasındaki danışmanlık firması PWC
ise işlemlerin AB ve evrensel vergi yasaları ile eş güdümlü ve uyumlu bir biçimde
gerçekleştiğini savunmaktadırlar. Ancak bütüne bakıldığında İsviçre’deki gibi yasal
bir reform gerçekleştirmediler ve yapısal değişikliklere gitmediler.5

5.3.PANAMA LEAKS/ PANAMA PAPERS
Mali transferlerle ilgili olaylar medyayı bir süre meşgul eden skandallar olarak
anılmaya başlanmışken ve süreç ile ilgili bilgi edinim durağan hale gelmişken
Panama skandalının patlaması global anlamda mali bir deprem tanımı üretmeyi
mümkün kılmıştır.
Panama Mali Depremi: Resm finans devlerinin, yerüstündeki vergisel mahiyetteki
sorumluluklarından kaçınarak bu kazanç hacimlerini vergisel anlamda kaygan ve çok
esnek yeraltı vergi fay hatları ile sıkıştırarak yeraltı finans noktalarına aktarımları ile
basınçlanan kazanç sınırsızlığının global bir savaşa dönüşerek ve güçlü sarsıntılar
aracılığı ile sarsıcı mali deprem oluşturmaları ile yine yerüstüne çıkma faaliyetidir.
İlk büyük deprem sonrası sızıntı Nisan ayında yaşandı ve 2,6 terabayt büyüklüğünde
11,5 milyon belge ile brlikte kayıtlarda 214 bin şirket, 128 politikacı, 12 dünya
liderinin gizli mevduat hesapları ve şirketlerin bilgileri ortaya dökülmüş oldu. İkinci
büyük deprem ise Mayıs tarihinde gerçekleşerek belge setinin ikinci kısmı ortaya
döküldü. Belgelerin sızdırıldığı merkez, Mossack Fonsca adlı hukuk firmasdır ki bu
hizmetlerin özellikleri şöyledir.
Şekil 10: Mossack Fonsca Hizmet Özellikleri

Kaynak: (The Guardian, 2016).
5

http://www.dw.com/tr/vergi-vurgununda-l%C3%BCksemburg-modeli/a-18044574, 2015.
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Şirket siyasi açıdan güçlü ortaklara sahip: Panama doğumlu ve
London School of Economics mezunu hukukçu Ramón Fonseca ile babası eski Nazi
subayı olan Almanya kökenli Jürgen Mossack (Business Ht, 2016). Sistemin
yapısının devasa oluşu ve derinliği göz önünde tutulduğunda Merkezdeki hukuk
firmasınına toplam 14.000 banka, hukuk firması, şirket ve aracı kurum işbirliği
ürettiği iddia edilmektedir. Belgeler ışığında 500 banka birtakım iştirakleri bu
Mossak Fonsecca aracılığıyla 15600 paravan firma işletti. Belgelere göre bu
şirketlerin büyük bir kısmı HSBC ve yan kuruluşları tarafından kuruldu.
Şekil 11 : Panama Belgeleri’ndeki Aracı Ülkeleri

Kaynak:
http://www.businessht.com.tr/guncel/haber/1220473-5-grafikte-panamabelgeleri, 2016.
Yasal açıdan offshore şirket yapılarını kullanmak yasa dışı değil ancak belgelerin
yayınlandığı andan itibaren, adı geçen ülkelerde politikacılara güven algısı sarsıldı ve
eylemler başladı çünkü on iki dünya liderinin skandalda adı geçmekte. (offsohre
şovalyeleri) (Fenyvesi, 2016). En temel sebebi belgelerde 128 politikacının adı
geçiyor oluşu ve tıpkı Swiss Leaks’de olduğu gibi en yoğun oran politikacılar
üzerinde sonrasında ünlü film yıldızları, spor ve bilhassa futbol dünyasından
tanınmış isimler geçmekte
Panama tarafından bakıldığında ise ülkede derin tartışmalar başladığı gibi
milliyetçiler kanadından, isimlerinin bu skandala karışması risk barındırıyor.
Panama’da en çok korkulan şey; skandalın ülkeye kalıcı zarar vermesi ile birlikte
ekonomiyi durgunluğa sürükleyeceği (Schmidt ve Blake, 2016, s:22-24).
Toparlayıcı anlamda Panama Belgeleri ile tekrar detaylı incelendiğinde vergiden
kaçınmanın on beş yolu:
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Şekil 12: Vergiden Kaçınmanın Yolları

SONUÇ
Vergi kaçırma faaliyetinin, ülkelerin vergi oranları ve dağılımlarındaki farklılıklarına
ek olarak global skandallar eşliğinde değerlendirildiği bu çalışma; göstermektedir ki
verginin kaçırılmasını kaçınılmaz kılan, kazancın vergilendirilmemesini sağlamaktır.
Bu durumda devlet faaliyetlerini gerçekleştiremez, vergi oranlarının yüksekliği
çalışma- boş zaman arasındaki terchini değiştirir ve vergi hasılatının azalmasına yol
açar (Laffer Eğrisi). Vergi sistemlerindeki uyumsuzluklarin da eklenlemesiyle
birlikte diğer ülkelerin vergi tabanını azaltmak amacıyla belli bazı düzenlemeleri
yapmak suretiyle vergi sistemleri arasında fark yaratılması durumunda ise diğer
ülkelerin vergi sistemlerinde otomatik olarak ortaya çıkan zararlı etkiler yalnızca
ulusal vergi politikasının uygulanmasının değil diğer ülkeler nezdinde de bir yan
etki üreterek, vergi rekabetini adaletsizleştirmektedir. Bu sebeple G20 ülkeleri 2013
yılında OECD işirliği ile toplanarak vergi sisteminde adaletin sağlanmasının önemine
işaret etmiştir. G20’nin 2008 yılında gerçekleştirdiği; saydamlığın ve bilgi
değişiminin artırılması çağrısından bu yana uluslararası vergi kaçakçılığına yönelik
olarak politik baskı ile kamuoyunun rahatsızlığı ve uluslararası vergi sisteminin
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adaletsizliğine yönelik algı daha önce görülmemiş boyutlara ulaştı. Skandallar da
göstermiştir ki;
Sınır ötesi işlemlerde vergi kaçakçılığı adına tedbir paketleri üretmek zaruri iken bir
de evrensel anlamda yerleşik olan düşük vergi oranları da ciddi bir sorun olmaktadır.
Bu çerçevede OECD üç tür anlamlı çalışma süreci üretmiştir( Euobserver, 2015).
• Vergi Konularında Bilgi Değişimi ve Saydamlık Küresel Forumu
• Otomatik bilgi değişiminin etkinliğinin ve uluslararası işbirliğinin artırılması
• OECD’nin Matrah Aşındırması ve Kar Dağıtımı (Base Erosion and Profit Shifting
– BEPS) eylem planı (Verginet, 2014).
Skandalların ve resmi finans aktörlerinin parasal meydan muharebelerinde
gerçekleştirdikleri duyarlılıklar ve vergisel açıklıklar sebebiyle ortaya çıkan mali ve
ekonomik krizler gelişmiş ülkelerin, fakir ülkelerin ekonomileri büyütmelerini ve
vatandaşlarının hayatta kalmalarını sağlayabilmeleri için ayırdıkları kaynakları
azaltmalarına yol açmıştır (UNDP, 2014). Bu yüzden vergilendirme bürokratik bir
enstrüman olmaktan ve global finans aktörlerinin yönelim unsuru olması halinden
daha fazlasını gerçekleştirebilmeli; kalkınmayı tetikleyecek mahiyette şeffaf ve
uyumlu hale getirilmelidir (IADB, 2013). Ayrıca vergilendirme sisteminin, güçlü,
şeffaf ve adil tasarımının bir sonucu olarak iç kaynakların hareketliliğinin
güçlendirilmesi, sadece kamu gelirlerini artırmakla kalmamakta; bunun yanında
kapsayıcılığı ile sosyal adaleti artırmakta ve iyi yönetişimi güçlendirmektedir. Daha
eşit ve şeffaf vergi sistemleri ve bu sayede genişlemiş ve ilkesel anlamda güçlenmiş
bir vergi tabanı, uzun zamandır pek çok gelişmekte olan ülkenin de gündeminde olan
bir konudur. Zira vergilendirme kamunun etkin çalışmasını sağlayan, devlet ile
vatandaşları arasındaki bir toplumsal bağdır. Bu bağın güçlü, anlamlı ve güven
üretebilmesi için vergilendirmenin, devlet ile yurttaşları arasındaki diyaloğu teşvik
ederek etkin ve hesap verebilir bir kamunun oluşmasında büyük rolü bulunması
gerekmektedir (IMF, OECD, UN ve WB, 2011). Adil, şeffaf ve geniş bir
kredibilitesi olan bir vergi sisteminin, devletin diğer unsurlarının da şeffaflığı ve
etkinliği üzerinde olumlu bir etkisi söz konusu olacaktır. Diğer taraftan, sosyal ve
kamusal hizmetler için vatandaşlarının vergi gelirlerinden yararlanmak, devletlerin
yurttaşlarına hesap verebilirliklerini artıracaktır. Global vergi skandalları
göstermektedir ki vergi sistemleri ne denli öne sürülürse sürülsün aslında vergi
kaçırma faaliyetinin içinde usulsüz ve yasal görünen ancak geniş perspektifte
yasadışı mahiyeti olan tehlikeli unsurların varlığıdır. Zaafiyete yol açan en temel
husus; vergi cennetlerindeki hesap dökümlerinin ve kişi bilgilerinin gizli olması ve
sınırsız denetimsizlik taşımasıdır bu yüzden kişi verileri açık olmalı, soruşturma
esaslarına erişilebilir olmalıdır. Sorunun çözümünde uluslararası vergi ilkeleri
yeniden revize edilmeli, şeffaflık çok açık yasal ifadelerle düzenlenmelidir. Çünkü
şirketlerin en çok faydalandıkları husus yasalardaki boşluklar ve muğlak ifadelerdir.
Evrensel normlara uyulması konusunda vergi cennetlerine ciddi yaptırımlar
uygulanmalı, tavsiye niteliğinden uygulama aşamasına geçilmelidir. Panama
belgeleri derin usulsüzlüklerin çözülme ipuçlarını beraberinde getirmiş ve global
anlamda çözümü zorunlu kılmıştır. Açık gazetecilik anlayışı etkin kılınmalı, sorunun
çözümünde global sivil toplum kuruluşları mücadeleye çağrılmalı ve manifesto
açıklanmalıdır. Tek bir kurumun, kuruluşun yahut karar bütünün ötesinde
üniversitelerde bu konularda anlamlı çalışmalar üretilmeli ve sorun gündemde
tutulmalıdır.
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Abstract
This paper examines the effects of both overall tax rate and changes in tax structure on
growth by using data over 100 countries by employing the GMM method. We generally fail
to find a strong evidence for the argument that overall tax rate or changes in tax structure
have a significant and robust effect on growth. It seems that a shift from income tax to
consumption and property taxes leads to a positive and significant effect on growth. A change
from consumption and property taxes to income taxes has a positive effect on growth only for
the low-income countries.
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TAX STRUCTURE AND ECONOMIC GROWTH: A GMM ANALYSIS
Halit Yanıkkaya, Taner Turan

1. Introduction
Determinants of economic growth have been one of the most investigated or actively debated
topics in economics for a long time. There is a consensus among economists that taxation can
significantly affect decisions of economic agents. For example, a tax on labor income lowers
the returns on working and distorts related decisions. Therefore, taxation can be one of the
most powerful policies to change and boost the economic growth in principle. However,
according to the Solow growth model, changes in tax rates can only have level effects and
cannot affect growth rates the long run. Nonetheless, models recognizing roles for a fiscal
policy to permanently affect growth have also been developed (Barro, 1990; King and
Rebelo, 1990; Lucas, 1990; Rebelo, 1991).
Besides overall or marginal taxation, tax structure or its composition would be important
factor in explaining the growth. It is expected that different tax structures can potentially
create different distortions or incentives for economic activities. Although taxes are
distortionary in nature, this does not mean that all taxes have necessarily the same or similar
effects on growth. Therefore, it would be possible to collect the same amount of revenue by
adopting a new tax system or structure that is less distortionary or harmful to economic
activities. Thus, a change in the tax structure may affect the growth rate. This argument has
recently been getting more attention, which is not surprising at all. Because, as suggested in
many recent studies, focusing on tax structures rather than average tax rates would be more
helpful and reasonable in analyzing the effects of taxation on growth.
This paper examines the relationship between taxation and economic growth by considering
the effects of overall tax rate and revenue neutral tax changes on growth. We utilize panel
data for more than 100 countries over the period of 1970-1999 and classify countries by their
income levels as OECD countries, Middle Income Countries (MIC) and Lower Income
Countries (LIC). In general, our findings fail to support the argument that overall tax rates
and changes in tax structure are very important determinants of economic growth. We mainly
contribute to the existing literature by using more reliable and longer data and also employing
the generalized method of moments (GMM) estimation (Bond et al., 2001) to tackle number
of econometric problem in the panel data, such as heteroscedasticity, autocorrelation, and
potential endogeneity of regressors, which are largely ignored in many previous studies.
We review the related literature in Section 2, explain the empirical model and specification in
Section 3, present and discuss the econometric results in Section 4, and conclude in Section 5.
2. Literature Review
A vast literature tries to uncover the relationship between taxation and growth. On the one
hand, taxation inevitably creates distortions and wedges, thereby lowering the growth. On the
other hand, by financing productive government expenditures taxes can boost the growth.
Some studies, like Kormendi and Koester (1987), Easterly and Rebelo (1993), Mendoza et al.
(1997) don’t find a robust or significant relationship between tax rates and economic growth.
However, some other studies, such as Engen and Skinner (1992), Padavano and Galli (2001),
Romero-Avila and Strauch (2008), Barro and Redlick (2011), Arnold et al. (2011) support the
existence of a negative relationship between higher taxes and economic growth. Folster and
Henrekson (2001) report a negative relationship for rich countries. Nijkamp and Poot (2004)
find some empirical support for the negative relation between higher taxes and growth but
also suggest that some studies are not conclusive.
As expectedly, taxes on income and consumption may have different effects on economic
growth after controlling the level of taxation. Some studies, for example Milesi-Ferretti and
Roubini (1998), clearly highlight and elaborate this argument. This mainly stems from the
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fact that consumption taxes, unlike income taxes, do not distort intertemporal decisions. As a
result, although there are some exceptions, consumption taxes are considered as less harmful
than income taxes. This implies that a change or shift in tax structure or composition can
have a growth effect.
A strand of the literature examines the effects of possible tax reforms or changes in tax
structures on growth by developing theoretical models and using calibration methods. Lucas
(1990), and Stokey and Rebelo (1995) conclude that a change in tax structure doesn't have
significant growth effects. However, Jones et al. (1993), Kim (1998), and Turnovsky (2000)
find that the tax changes can have significant growth effects.
Some studies empirically investigate the effect of tax structure on economic growth by using
data for the OECD countries. Mendoza et al. (1997) conclude that taxes are not the
significant determinants of growth. Kneller et al. (1999), Bleaney et al. (2001), Gemmel et al.
(2011) find that only distortionary taxes, defined as income and property taxes, have a
negative effect. Widmalm (2001) reports that personal income taxes have a negative
relationship with economic growth and consumption tax is growth enhancing while capital
income taxes do not have any significant effects. Angelopoulos et al. (2007) conclude that
taxes on capital and corporate income have positive effects on growth. Arnold et al. (2011)
argue that taxes on immovable property are the least harmful while corporate income is the
most harmful. On the other hand, unlike Arnold et al. (2011), Xing (2012) claims that there is
no robust growth ranking among taxes on corporate income, personal income and
consumption. Romero-Avila and Strauch (2008) find that direct taxes have the negative and
statistically significant effect on growth while indirect taxes don't for the EU-15 countries.
A limited number of studies use data for a larger group of countries to examine the effects of
tax structure on growth. In a widely cited paper, Lee and Gordon (2005), for 70 countries,
find that statutory corporate tax rates are negatively correlated with growth rates and also
report that increases in only corporate tax rates lead to significantly lower future growth rates.
Acosta-Ormaechea and Yoo (2012) find that higher income taxes and lower consumption and
property taxes are associated with slower growth for 69 countries.
3. Empirical model and Data
Our main interest in this study is the relationship between taxation and growth. We assess the
growth effects of different categories of taxes. Our study also recognizes the effects of taxes
may differ between OECD countries, middle-income countries and low-income countries.
Our empirical growth model can be given as follows:

where γt is the growth rate of per capita income, Yt is the initial GDP per capita, Xt is the
widely used control variables for the determinants of growth, and Zt shows the different
measures of tax variables. Xt consists of the conditioning variables that are generally used in
the literature. Data for the growth of real GDP per capita are from the World Bank (2013)
and initial GDP data taken from Heston, Summers and Aten (2012). Physical capital is
measured as the logarithm of gross fixed capital formation as a percentage of GDP. We use
the lagged logarithm of life expectancy at birth as a proxy for the human capital stock. We
expect a negative impact of the logarithm of population growth on growth, since the
population growth rate reduces growth in the neoclassical growth model. We use data on tax
revenue from Easterly and Sewadeh (2002) for the period 1970 -1999. Mean values of the
data are reported in Table 1.
Insert Table 1 about here.
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To examine the effects of taxes on growth, a number of tax measures are used in the
empirical part of the study. In this context, we include total tax revenue as a percentage of
GDP and various sub-categories of taxes as discussed below, all as a percentage of tax
revenue. We utilize averages of the all variables over five-year periods. Therefore, we have
six five-year periods, beginning with 1970-1974 and following accordingly.
Over 100 high-income, middle-income and low-income countries are included in the data set.
The sample size for each estimation is determined by data availability. We base our
conclusions on the System General Methods of Moments (SGMM) estimations because firstdifferenced GMM estimates eliminate time-persistent cross-section information. One of the
most common and important problems in growth regressions is the potential endogeneity of
the dependent variable. In our case, taxes are both the function of growth and at the same
time affecting economic growth. Therefore, one should be extremely careful to evaluate the
previous results on the relationship between the growth and tax rates.
A GMM approach enables us to investigate the tax-growth relationship while paying
attention to the dynamic nature of the model and potential endogeneity of some right-hand
size variables. As shown in Arellano and Bond (1991), in GMM estimation lagged values of
endogenous variables can serve as instruments for first-difference equations. However,
Blundell and Bond (1998) have highlighted that when the explanatory variables are persistent
over time, lagged levels of these variables are weak instruments for the first differences.
Moreover, Bond et al. (2001) suggest that the first-differenced GMM estimations seem to be
problematic in the growth context. Bond et al. (2001) claim that the system GMM estimator,
explained by Arellano and Bover (1995) and Blundell and Bond (1998), is superior to
difference GMM. Their modification of the estimator employs both lagged levels and
differences. It is expected that weak instrumentation in dynamic panel models reduces the
identification ability of GMM estimation (Bazzi and Clemens, 2009).
4. Estimation results
We empirically investigate the growth effect of both overall tax rate and tax structure by
means of two GMM methods. Table 2 summarizes both the first-difference GMM (DGMM)
and the system GMM (SGMM) results. The GMM estimator considers potential endogeneity
of the regressors by using the panel nature of the data. The GMM method produces valid
instruments under the assumption that the lagged change in regressors is uncorrelated with
the current unexplained change in the error term. The literature identifies the problem and
extensity of potentially weak internal instruments in small samples ( Rodman, 2009; Bazzi
and Clements, 2009). If instruments are weak, we must be very careful in interpreting the
significance of estimated coefficients. Therefore, for the instrumentation, we treat all
explanatory variables as potentially endogenous variables.
To obtain robust results, the related GMM literature provides some guidelines about to
number of the IVs that should be included in the estimations. As a rule of thumb, the
literature suggests that the number of instruments must be close to the number of countries in
our panel (Roodman, 2009). As explained in Roodman (2009), one solution to IV
proliferation is to use “collapse” option in the GMM estimations.
Table 2 reports the GMM estimations with the “collapse” option. It seems that we have
reasonable and acceptable statistics for AR (2) and Hansen tests. The test results suggest that
error terms don’t have second-order autocorrelation. Hansen test of overidentifying
restrictions suggests that the models are correctly specified, considering that there are no
evidences of correlation between instruments and errors.
Insert Table 2 about here.
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Since we think that the system GMM estimations results are robust and consistent, from now
on we rely on the system GMM estimations. Moreover, time dummies are included in the
estimations to capture growth trends common to all countries. The significant and negative
coefficient on the initial GDP per capita indicates the convergence among the countries in the
sample. Unlike the physical capital stock, the human capital has a significant and positive
effect on growth for the full sample. Population growth does not seem to exert any significant
effect on growth.
Our differences GMM results suggest that the tax revenue is significant only in the case of
LIC. This implies that taxes raise the rate of growth for these countries. On the other hand,
our system GMM results indicate that tax revenue does not have any significant impact on
growth.
We also empirically analyze the effects of tax mix or structure on growth. The estimation
results are presented in Table 3. It seems that for the full sample a change in tax composition
does not have a significant impact on growth rate except for the property taxes. A shift from
income to consumption and property taxes leads to a positive and significant effect of
property tax on growth. We think that this result is in line with other studies, such as Arnold
et al. (2011), Acosta-Ormaechea and Yoo (2012). They conclude that property taxes are
better for growth.
Insert Table 3 about here.
We also find that in OECD countries and MIC, a change in tax structure does not have a
significant growth effect. In other words, a shift or change from income taxes to consumption
and property taxes or vice versa does not have a significant effect on the growth rate for
OECD countries and MIC. In MIC, overall tax rate has a positive and significant effect, when
a shift takes place from income tax to consumption tax and also consumption and property
taxes. In LIC, a change from consumption and property taxes to income taxes affects the
growth rate positively while a shift from income taxes to consumption and property taxes
does not exert a significant effect. This finding may be related to tax evasion and a high share
of underground or shadow economy, common to LIC. Our results are different from that of
some studies, like Arnold et al. (2011) and Acosta-Ormaechea and Yoo (2012), which report
more significant growth effects arising from a change or shift in tax structure. Finally, our
results do not lend any significant or robust evidence for the idea that income taxes are more
harmful than consumption taxes in terms of economic growth.
5. Conclusion
We examine the relationship between taxation and economic growth using data for more than
100 countries over the period of 1970-1999. In general, our empirical results are in line with
some previous studies that tax variables are not the significant determinants of growth. Our
difference GMM estimates indicate that the overall tax rate has a positive and significant
effect on growth in only LIC while the system GMM results show that this variable is not
significant for both full sample and sub-samples.
Similarly, changes in tax mix or structure do not seem to have any significant and remarkable
impact on growth in general. For the full sample, a shift from income to consumption and
property taxes has the positive effect on growth. This result is in line with the other studies.
In OECD countries and MIC, a change in tax structure does not have a significant growth
effect. Interestingly, a shift from consumption and property taxes to income taxes has a
positive effect on growth in LIC. Our results do not support the argument that income taxes
are necessarily more harmful than consumption taxes and a change from income to
consumption tax can always boost growth.
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Finally, we think that taxation policy is very important for the social welfare regardless of
whether it has significant effects on growth or not. More research is needed to shed lights on
the somewhat mysterious relationship between taxation and growth.
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Table 1. Mean Values of Data

Variables (Averages of 1970-1999)

OECD
Countries

All
Countries

MIC

LIC

GDP per capita growth rates (%)

1.44

2.37

1.69

0.99

Initial GDP per capita (log)

3.6

4.33

3.91

3.15

Life expectancy rates (log)

1.79

1.87

1.83

1.73

Gross fixed capital formation (% of GDP)

22.01

22.69

23.16

20.93

Population growth rate (%)

1.86

0.59

1.69

2.27

Tax revenue (% of GDP)

20.51

28.58

20.65

15.02

Income taxes (% of GDP)

9.76

18.24

10.04

4.68

Consumption taxes (% of GDP)

6.63

9.2

6.8

4.89

Consumption and property taxes (% of GDP)

7.08

9.93

7.26

5.16

Taxes on income, profit and capital (% of GDP)

6.23

9.69

6.5

3.97

Social security cont. (% of GDP)

4.77

9.01

4

1.35

Taxes on payroll or workforce(% of GDP)

0.56

0.74

0.68

0.24

Taxes on property (% of GDP)

0.51

0.76

0.49

0.33

Domestic taxes on goods and services (% of GDP)

6.24

8.96

6.24

4.58

Taxes on int. trade and transactions (% of GDP)

3.58

0.59

3.69

5.02

Other taxes (% of GDP)

0.52

0.32

0.65

0.47

Note: See text for sources and definitions.
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Table 2. The effects of taxation on the growth (GMM Collapse
estimates)
Dep. Var.: GDP per capita growth rates
First-Differences GMM
Independent Variable
Log (Initial GDP per capita, lagged)

All
Countries OECD

MIC

System GMM
LIC

All
Countries OECD

MIC

LIC

-6.03

-22.42

-4.26

-18.18

-6.57**

-6.92

10,19**

-6.18

(-0.6)

(-0.65)

(-0.2)

(-1.28)

(-2.53)

(-0.94)

(-2.49)

(-1.13)

24.75

221.06

126.65

12.69

70.45**

67.95

(0.4)

(0.86)

(0.64)

(0.18)

(2.54)

(0.88)

(2.38)

(2.69)

-6.10***

-1.84

-14.64

-1.42

-1.619

-1.42

-2.99

-0.49

(-3.17)

(-0.5)

(-1.25)

(-0.63)

(-1.19)

(-0.66)

(-1.13)

(-0.22)

15.105

-29.23 302.49**

28.13

-13.485

7.43

36.05

-54.85

(0.17)

(-0.15)

(2.28)

(0.16)

(-0.28)

(0.08)

(0.46)

(-0.84)

5.34

-3.32

17.50

16.04***

0.55

-0.79

0.98

-0.62

(1.21)

(-0.37)

(1.49)

(2.76)

(0.45)

(-0.36)

(0.95)

(-0.16)

AR2 test (p-value)

0.443

0.05**

0.43

0.79

0.246

0.84

0.89

0.23

Hansen test (p-value)

0.152

0.38

0.31

0.85

0.328

0.82

0.20

0.65

J (instrument count)

22

22

22

22

28

28

28

28

# of observations
Note: See Note in Table 1.

274

80

99

92

384

101

145

134

Log (Life Expectancy, lagged)
Log(Gross Fix. Cap. For., lagged)
Log (Population growth, lagged)
Log (Tax Revenue, % of GDP)

117.60** 54.81***
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Table 3. The growth effects of tax structure
Dep. Var.: GDP per capita growth rates

1
AR(2)
2
AR(2)
3
AR(2)
4
All
Hansen
Hansen
Raws
Independent variable
Countries
Test
OECD
Test
MIC
Hansen Test LIC
Log (Tax revenue)
0.21
0.20
3.59
0.84
0.41
0.94
-1.80
1
Log (Income taxt)
-0.68
0.48
-0.98
0.99
1.41
0.26
5.28**
Log (Tax revenue)
1.96
0.59
1.27
0.95
-0.47
0.79
-2.63
Log(Income, profit and capital taxt)
-3.08
0.34
1.26
0.99
1.35
0.50
1.80
2
Log(soscial security contributionst)
-2.82
-0.31
-0.03
1.49
Log (payroll taxt)
Not included in the regressions seperately due to the lack of adequate observations.
Log (Tax revenue)
0.74
0.39
-1.49
0.05**
2.45*
0.58
-0.59
3
Log (consumption taxt)
-0.07
0.21
1.16
0.99
3.40
0.43
-2.78
Log (Tax revenue)
-2.67
0.31
-1.49
0.16
-1.32
0.74
-4.57
Log (Good taxt)
-2.24
0.18
0.16
0.99
-1.57
0.19
-2.12
4
Log (Taxes on tradet)
-0.81
-0.27
0.50
2.18
Log (Other taxt)
-0.35
-0.08
-0.52
-0.70
Log (Tax revenue)
0.03
0.40
-1.12
0.58
1.03
0.94
0.18
5
Log (Consumption and Property taxt)
2.35
0.43
0.18
0.91
0.22
0.24
-0.47
Log (Tax revenue)
1.18
0.26
1.77
0.36
2.59**
0.80
-0.80
6
Log (Consumption taxt)
3.00
0.86
0.52
0.98
2.10
0.19
3.20
Log (Property taxt)
1.79**
0.17
0.57
0.63
Log (Tax revenue)
-4.92
0.37
-0.46
0.46
1.65
0.81
-0.86
Log (Good taxt)
1.34
0.87
0.11
1.00
1.16
0.43
2.72
7
Log (Taxes on tradet)
-0.56
-0.05
-0.06
0.22
Log (Other taxt)
0.15
-0.36
0.27
0.58
Log (Property taxt)
1.61**
0.48
0.15
0.71
Note: Each rows (1 to 7) and columns (1 to 4) are the result of separate regressions.
We report only the variable of interest, namely tax variables. The same control variables are used.
Tax variables are % of total tax revenue except for tax revenue which is % of GDP.
*** Significant at the 1 percent-level. ** Significant at the 5 percent-level. * Significant at the 10 percent-level.
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AR(2)
Hansen Test
0.16
0.62
0.75
0.94

0.24
0.75
0.16
0.70

0.19
0.67
0.30
0.43
0.48
0.60
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Abstract
This paper investigates the relationship between political preferences between right and left
parties and tax effort of the main cities (İL in Turkish) in Turkey. The tax under investigation
is personal income tax. It is found that cities with relatively higher vote share for governing
conservative right party have smaller tax effort measured by two different measures such as
tax base per capita and tax assessment per capita. It is de facto found that more conservative
and right wing cities have smaller tax effort even though cities are the same before the tax
code since Turkey’s tax law is highly centralized; there is no fiscal federalism.
Keywords: Tax effort, political parties
JEL Classification: H1

1

TAX EFFORT OF CITIES IN POLITICALLY POLARIZED TURKEY AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF CITIES
Sacit Hadi Akdede, Sultan Salur

1. Introduction.
This paper investigates, at the city level aggregation, the relationship between the political
attitudes of the citizens and tax effort or personal tax burden of the main provinces in Turkey.
Two time periods, 2007 and 2011 election periods, are included in the analysis. Political
attitudes of the citizens in the cities are represented and aggregated by the vote shares of
different political parties; that is, the governing conservative right wing party and the main
opposition left party respectively.
The tax that we study in this paper is the personal income tax. Tax burden is usually defined
as the tax revenue as a percentage of the gross domestic product (GDP) of the related
aggregation unit like a country, region or a city. However, in our case here, since GDP per
capita is not available at the city level for the years beyond 2001, the concept of tax burden is
replaced by the concept of tax effort or personal tax burden which is defined as the tax
assessment (Tahakkuk) per capita. Therefore, in the empirical analysis, we investigate the
possible determinants of the average personal income tax assessment per capita across the
main provinces in Turkey. The tax assessments or tax collection (hasılat) per capita is
available at the city level since we have data about both tax assessment and tax collection.
Studying the determinants of tax assessment or tax collection per capita is more appropriate
than studying those of tax burden since there are variations in these variables, whereas tax
burden, tax revenue divided by GDP of the city, does not show much variation over the years
in Turkey. Tax collection per capita is increasing with GDP per capita at the country level.
Table 1 below shows that at the country level, tax burden increases from 20 % to 23 %
between the years 2007 and 2014. Tax collection per capita is increasing from 2424 Turkish
Liras (TL) to 5169 during the years under investigation. During the same period, GDP per
capita is increased in Turkey from the 11945 TL to 22520 TL in 1998 prices. Therefore, in
terms of econometric analysis, there is no as much variation in the tax burden as defined tax
revenue divided by the GDP, whereas there is a considerable variation in the tax revenue per
capita or GDP per capita. For this reason, in the econometric analysis, it would be better to
understand the determinants of the tax aggregates such tax assessment and tax collection. This
point is discussed in the econometric estimation section.
Table 1 Tax burden, Tax Revenue per capita, GDP per capita
Years

Tax Burden

2007

0.203

2423.963

11945.363

0.200

2656.439

13291.007

0.206

2705.482

13127.637

0.215

3197.302

14904.433

0.219

3807.197

17366.69

0.224

4194.494

18733.935

0.234
0.230

4793.635
5169.950

20442.584
22520.907

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Tax Revenue Per Capita GDP per capita
(Turkish Lira)
(Total
Tax
(Turkish Lira
Revenue/GDP)
(Total Taxes)
with 1998 base
year)

Source: Authors’ own derivation by using the data of the Revenue Administration Office
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Table 1 above shows the dynamics of tax burden over the years in Turkey. Tax burden is
increased from 20.3 % to 23 % from the year 2007 to 2014. Table 1 gives the aggregate
numbers. We however investigate the city level numbers in the following pages.
Turkey has a centralized system and does not have the fiscal federalism. Therefore, cities or
local governments do not have any legal power or authority to levy tax on the citizens who
reside in the limits of the border of the city. In other words, the main elements of taxation
such as marginal tax rates, subject of taxation, tax incentives, tax exceptions, etc., are
determined in the Parliament. All the cities are subject to the same tax code even though from
time to time there would be some special development incentives like lower tax rates for some
underdeveloped cities.
This paper in a sense is related to both tax morale and tax revenue effort literature. It is
related to tax revenue effort literature since it is investigating the determinants of tax
assessment and tax revenue collection It is also related to tax morale since even though the
cities are the same before the tax code of Turkey, there is significant differences in tax
assessment and tax revenue collections among the cities in Turkey after controlling the
regressions for several controlling variables generally mentioned in the literature. The main
intended contribution of the paper is to include the political variables in to the tax effort
regression models. Before going further, some observations about the Turkey’s political life
would give the reader necessary context to understand the paper better.
Turkey is a political/politically polarized country! What this statement means goes beyond
the political interests that major groups/classes in a society might have. It is discussed in
depth in the political science and economics literature that many developed nations are
political as well, giving the example of lobbying intensively among the various pressure
groups in the countries. However, the statement that Turkey is a political country goes
beyond lobbying. Turkey is a highly political and politically polarized country since
-The media is politicized beyond the political nature of media. One of the major
opponent-looking media groups was audited recently by the Ministry of Finance for alleged
tax evasion. However, many newspaper commentators discussed that the real reason was
different. They state that some columnists and commentators’ view was very critical about the
governing party and this audition was considered as a cautionary signal to that opponent
looking media group. In addition, there are several columnists got fired from the newspapers
they used to write since those columnists were opposing the policies of the governing right
wing party, Temelkuran (2012).
-The judicial system is politicized since the president of the Supreme Court of Turkey
himself declared in the popular press that judicial system should not be intervened by the
governing political parties. It is discussed in the literature that there was “judicialization of
Turkish politics” as mentioned in Shambayati and Sutcu (2012), while there is a politization
of the judicial system now. In addition, it is being discussed in the popular press in Turkey
currently that most appointments of judges are highly politicized. Even the judges, lawyers,
and prosecutors themselves declare that the judicial system in Turkey is highly politicized.
-It is being discussed in the popular press that universities and university system are
politicized in Turkey for a long time now since most appointments in universities are
politicized including the appointments of the university rectors.
-Economic life is politicized in Turkey that even capital accumulation of different groups
is called differently. Business owners with strong religious ties are called the representatives
of “green capital” or “Islamic capital” (Can, 1997; Demir et al., 2004). One of the
representatives of “Islamic capital” was Ulker group/holding. It’s products were banned to be
3
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sold in the military until recently since military was considered to be one of sides of the
political polarization in Turkey. This term (green capital) is a specific term to identify the
new rich and religious (Muslim) business owner. The reason why it is called “green” is the
fact that green is considered to be sacred color of religious people in Turkey.
-Cultural life is politicized beyond the expected degree of politicization in cultural life.
Over the last a couple of years, there has been firing and/or resignations and new
appointments in the Istanbul City Theatres and State Theatres of Turkey alike. These are the
signals of political polarization since resigned artists declared in the press release that political
authority is trying to control the artistic activities and putting pressure on the artists in terms
of repertory selection and other artistic issues.
-It is also very observable in Turkey that many jobless people as well as high level public
servants (including doctors, engineers, teachers, even judges, prosecutors, military, and police
officers) and any kind of government workers who wish to relocate (tayin) in another city
would seek any kind of favor from the governing party. There is a perception in Turkey that
if one is close to the governing party, one would get a job relatively easily.
As it can be observable in the above discussion that Turkey is highly politicized in almost
every aspect of the economic, social, and cultural life and this politicization is not decreased
with the rise of the governing religious/conservative party in Turkey since 2002.
Therefore, the main question of this paper is the following: Whether there is a difference in
the tax revenue effort of different cities in a highly politicized and administratively centralized
country in which main elements of taxation are not determined in the city or local government
level? In other words, even if every city is the same before the tax code legally, in reality,
however, there is a significant difference in the tax revenue effort after controlling for several
factors. The empirical question that this paper investigates is whether relatively more
conservative/right wing cities have smaller tax revenue effort after controlling for other
factors for tax revenue effort.
The rest of the paper is organized as follows. Next section briefly gives the relevant
literature. Section three is about data sources and some descriptive statistics. Section four
gives a simple estimation model. Finally, section five concludes the paper.
2. Brief Literature Review.
The literature about tax and tax related issues goes far back. There is a huge literature about,
tax effort, tax morale, tax evasion, tax compliance, tax amnesty, and their various economic,
cultural, and social determinants. Allingham and Sandmo (1972) studies theoretically tax
evasion, Sandford (1973) studies tax avoidance, James and Nobes (1996) and Punch (1996)
tax evasion and tax avoidance. The relationship between tax morale and other tax concepts
like tax evasion, tax compliance, tax amnesty are studied in Torgler (2001, 2002, 2003, 2004,
2005a, 2005b, 2006, 2007), Torgler and Murphy (2004), Alm and Torgler (2006), Torgler and
Schaltegger (2005), Torgler and Schneider (2007a, 2007b), There is also recently developed
literature about the tax revenue effort and tax related concepts like tax morale and tax
compliance, Bird et al. (2008) and Piancastelli (2001). Torgler (2006) investigates the
relationship between tax morale and religiosity of different countries by using World Values
Survey (WVS) measures. Torgler (2006) finds that religiosity raises the tax morale. However,
he finds that the coefficient of Muslim is mostly not significant. It means that there is no
significant relationship between being Muslim and higher tax morale. In other words,
Muslims do not have necessarily higher tax morale. It is reported in the literature that
Muslims are not always obligated to pay all taxes (McGee, 1998). If the governments are
4
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engaged illegitimate activities, the tax morale is not expected to reveal (Torgler, 2006).
Tekeli (2011) finds higher tax morale in Japan than in Turkey.
This current paper is not investigating the relationship between tax effort and tax morale
explicitly since tax morale measurement is not available at the city level in Turkey. Tax
morale measures that are used in the literature mentioned above are usually derived from
WVS.
This current paper, however, is based on not survey results which are usually
measuring the perception rather than reality. It is based on actual tax revenue collections of
different cities some of which are religiously conservative and some not.
There is also huge literature about politics and tax revenue effort, Bird et al. (2008). Bird et al.
(2008) finds that a more legitimate and responsive state is likely an essential precondition for
a more adequate level of tax effort in developing countries and also high income countries. In
particular, an improvement in voice and accountability will lead to a higher tax effort.
Dennis et al. (2007) finds that democratic control of the state is positively associated with a
relatively lower tax burden on the poor. They investigate the states in the USA.
Unfortunately, in our data set, we don’t have data about the tax burden of different
segments/groups of the cities. Dennis et al. (2007) uses political strength as the percentage of
governor and legislature vote shares of two different parties, democrats and republicans.
Dennis et al. (2011) investigates whether relative party strength in state government affects
the effective state and local tax rate for the top 1% of income household as a percentage of the
effective state and local tax rate for the bottom 20 % of income household in 2002.
Democratic Governor is significant predictor of lower tax burden for the bottom 20 % of
income household.
Sen Gupta (2007) also investigates the effects of political variables on tax revenue effort in a
cross country setting. He also uses some governance indicators as political and institutional
variables to understand their effect on tax revenue effort. He finds that corruption has a
negative effect on revenue performance, whereas political and economic stability have a
positive effect.
The effects of political parties on tax burden are also investigated in Reed (2006). He finds
evidence that political parties significantly affect state tax policy. His two main results are: (i)
Tax burden is higher when Democrats control the state legislature compared to when
Republicans are in control. (ii) The political party of the governor has little effect after
controlling for partisan influences in the legislature. He also finds that a state’s tax burden
would be 3-5% higher at the end of a 5-year period if Democrats rather than Republicans
control the legislature.
Piancastelli (2001) finds that tax effort is affected positively by higher per capita income,
higher trade share of the GDP and higher industrial base of countries.
3. Data and Some Descriptive Statistic
The data in this study come from different sources. All the tax variables are from the Ministry
of Finance, the Directorate of Revenue Administration. Political party vote shares are from
the Higher Election Council of Turkey. Unemployment rate, trade variables, vehicles per
capita are from the Turkish Statistical Institution (TSI).
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Table 1 Descriptive Statistics about Some of the Variables.
Tax Revenue
Per Capita ($)
Tax Base
Per Capita ($)
Tax Return
Per Capita
Right Wing (Cons.)
Governing Party
Vote Share (%)
(2007 Election)
Left Opposition
Party Vote
Share (%)
(2007 Election)
Unemployment
Rate (%)
Export Value
Per Capita ($)
Import Value
Per Capita ($)
Number of Vehicles
Per capita

Max.

Min.

159.036
İstanbul
567.920
İstanbul
0.038
Mugla

3.315
Sirnak
17.205
Sirnak
0.005
Hakkari

71.120
Bingol

12.270
Tunceli

40.120
Kırklareli
19.100
Adana
5106.319
Kocaeli
13840.166
Kocaeli
0.343
Mugla

2.010
Diyarbakir
4.700
Bayburt
0.651
Tunceli
1.164
Tunceli
0.027
Hakkari

Std.Dev.

Mean

25.083

37.860

96.358

162.974

0.007

0.019

12.401

47.645

9.336

16.475

3.212

10.456

947.368

578.422

1849.343 709.896
0.070

0.144

It is observed in Table 1 that there is huge variation in almost all of the variables. It is
surprising that minimum values of most variables are for the cities that located either in
East Anatolian and South East Anatolian regions. It is not surprising that Kocaeli has
highest trade per capita variables since Kocaeli is the most industrial city in Turkey. In
table above, other than political party vote shares, values of all the other variables are
averages of the years 2008, 2009, and 2010.
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Graph 1. Tax Revenue Per Capita and Ratio of Political Parties Vote Share
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Graph 2. Tax Base (Taxable Income) Per Capita and Ratio of Political Parties Vote Share
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Graph 3. Tax Return Per Capita and Ratio of Political Parties Vote Share
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Graphs above show that there is a simple negative relationship between tax variables and ratio
of vote share of conservative governing party to the main opposition party. The regression
analysis in the next section would investigate the causal relationship with more independent
variables.
4. Econometric Model and Estimation Results
Following the empirical models of tax revenue effort used by Bird et al. (2008), Reed (2006),
Sen-Gupta (2007) and Dennis et al. (2007), our estimating linear model is as follows:

TE     Political var   i  othercontrol var  
i

1

i 1

i

i

(1)

Where, TE is tax effort as measured by different measures. Tax effort in the following
empirical analysis is captured by three different measures: accrued tax (tax assessment) per
capita, tax base per capita, and tax revenue collection per capita. The above regression model
will be estimated by using classical linear regression first and system estimation for the 2007
election period.
The estimation result of eq.1 at the small town or district (ilçe in Turkish) level for the 1991
election period is shown in Table 2 below. Since the data are available for the 1991 election
period, eq. 1 can also be run at the district level to analyze whether tax burden of right wing
cities is smaller for only one period or a structural feature of the Turkish tax system.
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Table 2. Districts 1991 Elections

Independent
Variables
Constant
Ln (X10)
Ln (X5+X7)
Ln ( X12)
Right Party
Votes/Left Part
Votes
Aegean
Mediterranean
Marmara
Black Sea
Central Anatolia
South East
Obs.
Adj-R2
F-stat

Dependent Variable:
Ln(X25)
Coef.
t-stat.
10.62***
0.58***
0.31***
0.08

36.57
7.74
4.45
1.64

-0.003**
0.68***
0.46***
0.76***
0.57***
0.33***
-0.02
847
0.53
94.94 ***

-2.33
7.66
4.50
6.65
7.28
3.92
-0.26

*prob<0.10, **prob<0.05, ***prob<0.01
State Planning Organization of Turkey (SPO), in an attempt to calculate socio-economic
development index of districts, collected the relevant data that is very suitable for our analysis
here. SPO classified and named the variables as follows:
X25: Town level personal income tax per capita plus corporate tax per capita for the
year of 1993.
X10: town level percentage of wage earners in total employment for the year of 1990.
1990.

X12: town level percentage of total employer in total employment for the year of

X5+X7: town level total non agricultural (industrial and commerce respectively)
employment in total employment level for the year of 1990. We have not changed the coding
of the State Planning Organization (SPO) here.
It is observable in the Table 2 that cities with relatively higher conservative and right wing
party vote shares paid less per capita personal income and corporate income tax. In other
words, those cities with relatively higher conservative and right wing party vote shares have
smaller tax per person. Other independent variables are expected sign and most of them are
significant. The more wage earners as percentage of total employment, higher the tax per
person in the city. Similarly, towns with higher share of industrial and commerce
employment have higher tax per person. Regional dummies indicate that all cities that are
located in the region outside of East and South East Anatolian region have a higher tax burden
per capita than cities that are located in East Anatolian and South East Anatolian regions.
9
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Table 3 below shows the results of the regression model for major provinces for the election
period 2007. Since there is no election in every year, all the other variables than vote shares
of parties are averages of the years of 2008, 2009, and 2010.
Table 3. OLS regressions of taxation for the 2007 election period.
Dependent Var:

Dependent Var::

LOG(Tax
revenue
collection )

LOG(Tax Returns) LOG(Tax Base)

Coef.
Constant
Ln(AKP2007/CHP2007)
Metropolitan Cities
Ln(Unemployment Rate)
Ln(Vehicle per capita)
Provinces with Special
Development Incentives
East Anatolia
South East
Istanbul
Ankara
Izmir
LOG(Trade Per Capita)

t-stat.

Coef.

t-stat.

4.35***
-0.16***
0.27***
-0.19*
0.28***

15.83
-4.26
3.44
-1.87
2.76

-3.07***
-0.07**
0.10*
-0.16**
0.32***

-12.53
-2.30
1.76
-2.22
4.12

-0.15*
-0.04
-0.38***

-1.82
-0.65
-3.12

-0.05
0.01
-0.29***

-1.04
0.18
-3.64

0.34*
0.08***

1.81
3.23

0.03
0.04

0.41
1.54

Dependent Var:

Coef.

t-stat.
5.91*** 22.59
-0.17*** -4.00
0.24*** 3.16
-0.21** -2.21
0.28*** 2.86
- 0.13
-1.66
-0.02
-0.35***

-0.36
-2.99

0.23
0.07***

1.40
2.95

Number of Obs.

80

80

80

Adj-R2

0.83

0.82

0.82

F-Stat. (Prob F-Stat)

44.38***

41.02***

42.55***

prob<0.10, **prob<0.05, ***prob<0.01. AKP is the Justice and Development Party, which is
the governing party, whereas CHP is the main opposition party, which is main left party in the
people perception in Turkey.
Table 3 has three different regressions with three different dependent variables, personal
income tax revenue per capita, number of tax returns filed per capita, and tax base per capita
respectively. All the tax variables are personal income tax. Corporate tax is not included in
the analysis since some corporate registers in a different city where actually it operates or
produces good and services. There are 81 major provinces in Turkey. In regressions, there are
80 observations since one province does not have the trade variables. That province is outside
of the sample here.
It is observable in Table 3 that cities with relatively higher conservative and right wing party
have smaller personal income tax per capita. All the other variables have the expected sign
and except for one dummy variable are statistically significant. There are sixteen metropolitan
cities in Turkey. Metropolitan cities have a higher population than other cities and are more
commercialized and industrialized. As expected, metropolitan cities have a higher tax revenue
10
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effort as the coefficient of that variable is positive and significant. Trade per capita and all
vehicles per capita are good proxies for GDP per capita at the province level since GDP per
capita at the city and province level are not available beyond the year 2001. Both proxies
have a positive sign as expected and statistically significant. That is, cities with higher per
capita income have higher per capita tax effort.
South East region has smaller tax effort than other regions have. Cities with special
development incentives have smaller tax effort as expected as well. From time to time, some
special development incentives like deterrence of taxes, tax relief for some sectors, etc. are
given to the firms in the less developed cities. The provinces that need special development
incentives in the first category are taken into account by including a dummy variable for them
in the regression analysis. Unemployment rate has also expected sign; cities with higher
unemployment rate have smaller tax effort.
For robustness, another regression is run by using system estimation. Three different
equations with three different dependent variables are estimated by using Seemingly
Unrelated Regression (SUR). The results are shown in Table 4 below.
Table 4 Results of Seemingly Unrelated Regression Estimation
Estimation Method: SUR
Dependent Var:

Dependent Var::

LOG(Personal
LOG(Tax
Income
Tax Returns)
Revenue )

Constant
Ln(AKP2007/CHP2007)
Metropolitan Cities
Ln(Unemployment Rate)
Ln(Vehicle per capita)
Provinces with Special
Development Incentives
East Anatolia
South East
Istanbul
Ankara
Izmir
LOG(Trade Per Capita)
Number of Obs.
Adj-R

2

Dependent Var:
LOG(Tax base)

Coef.

t-stat.

Coef.

t-stat.

Coef.

t-stat.

5.67***
-0.33**
0.25**
-0.22**
0.41***

11.95
-3.25
2.82
-2.02
4.22

-2.54***
-0.13*
0.10*
-0.17**
0.37**

-8.21
-2.00
1.70
-2.39
5.94

7.33***
-0.36***
0.23**
-0.25**
0.40***

16.28
-3.73
2.70
-2.43
4.39

-0.13
-0.04
-0.45***

-1.43
-0.33
-3.91

-0.05
0.02
-0.32**

-0.83
0.29
-4.28

-0.10
-0.02
-0.42***

-1.16
-0.14
-3.87

0.39**
0.10***

2.31
3.53

0.06
0.04**

0.53
2.49

0.28*
0.09***

1.75
3.58

240 (Balanced System)
081

0.82

0.82

prob<0.10, **prob<0.05, ***prob<0.01
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As it is observable in Table 4, the results are almost identical with the results of
Table 3. For robustness, regressions in both Table 3 and Table 4 are run by using not just
AKP vote shares, but also all the right wing and left wing parties that entered into elections in
2007. In other words, the ratio of all the right wing parties’ vote shares to all the left wing
parties’ vote shares is used in the regressions. However, the results have not changed
significantly.
Quantile Regression Checks
We use quantile regressions to check the robustness of our results. In Table 5 below, we run
five different regressions with different quantiles along with an OLS with different
independent variables.
Table 5. Quantile regression results
Dependent variable: Tax base per capita
95 Quantile
75 Quantile
Coef.
t-ist. Coef.
t-ist.
Constant
7.25*** 10.51
8.11*** 8.16
Log(Akp/Chp)
-0.09** -2.28
-0.11** -2.08
Log(Trade)
0.02
1.05
0.03
1.07
Log(Rax Return)
0.88*** 4.37
0.9***
3.87
Log(Population)
0.09
1.01
0.05
0.42
Log(VAT+SCTMV) 0.03
0.56
0.01
0.19
Cities with
special
development
incentives
-0.01
-0.16
-0.05
-0.54
Metropolitan
0.03
0.32
0.04
0.38
South East
Anatolia
0.06
0.32
0.05
0.26
Obs.
81
81
Adj-R-Square
0.72
0.63

prob<0.10, **prob<0.05, ***prob<0.01

50 Quantile
Coef.
t-ist.

25 Quantile
Coef.
t-ist.

OLS
Coef.

t-ist.

8.09***

8.26

8.05***

6.42

7.80***

10.00

-0.09**

-1.86

-0.05

-0.81

-0.08*

-2.00

0.05

1.49

0.05

0.83

0.04

1.39

0.73***

3.61

0.78***

3.06

0.65***

3.94

-0.11

-1.13

-0.10

-0.69

-0.15

-1.52

0.11*

1.94

0.11*

1.86

0.15**

2.44

-0.06

-0.57

-0.15

-1.34

-0.13

-1.70

0.06

0.52

0.07

0.31

0.08

0.93

-0.04

-0.24

-0.10

-0.56

-0.18

-1.31

81
0.61

81
0.61

81
0.84

Before, we analyze the table 5, we should define the independent variables used in the
quantile regressions. Tax return is the number of tax returns filed per capita. The related tax
is the personal income tax. VAT is value added tax per capita and SCTMV is the special
consumption tax on motor vehicles per capita. These taxes are used to control for expenditure
of the cities. It is expected that there is positive relationship between taxes on consumption
and taxes on income since consumption is considered to be a function of income. The
regression results in Table 5 confirm the expectations about the relationship between
consumption tax and income tax. It is observable in Table 5 that relatively more conservative
and right wing cities have smaller tax base per capita. Proxy variables, trade per capita and
vehicles per capita, have significant and expected signs. These results are also in compliance
with the previous findings in previous tables above. In addition, a linear model is run for
major provinces for 1987, 1991, 1995, and 1995 election years in another research, Bulut
(2009). Back then there were only 67 major provinces and other control variables were not
available. Those regressions are run with the ratio of parties’ vote shares, GDP per capita
(GDP per capita is available at the province level until the year 2001), and regional dummies.
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It is found in those regressions that cities with relatively higher right wing party vote shares
have smaller tax burden measured in that case tax revenue as percentage of GDP per capita at
the city level.
Tax revenue to accrued tax (tax assessment) ratio
One more regression is run with the dependent variable as the ratio of tax revenue to accrued
tax (Tahsilat/Tahakkuk). This ratio shows the specifically the tax collection stage of the
revenue. The regression results are shown in Table 6 below.
Table 6. Tax revenue/Accrued Tax
OLS

OLS

2008-2010

2011-2013

Kat.

t-İst.

Kat.

t-İst.

Constant
Log(akp/chp)
Log(Cut-in-source)
Log(VAT+SCTMV)
South East
Obs.

4.39**
-0.02*
0.46***
0.01*
-0.05**
81

76.76
-1.77
3.61
1.71
-2.23

3.95***
-0.15**
0.82
-0.05
-0.12
81

26.49
-2.51
1.23
-0.85
-0.69

Adj R-Square

0.14

0.06

In table 6, cut-in-source refers to to the tax that collected in source. When wages and salaries
are paid, the tax is cut in the Turkish tax system (tevkifat usulu). Table 6 above shows two
different time periods’ tax revenue accrued tax ratio. It is observable in the table that
relatively more conservative and right wing cities have smaller tax base per capita as the
variable akp/chp is statistically significant and negative.
5. Conclusion and Some Discussion
This paper investigates whether cities with relatively higher vote share of more conservative
and right wing parties have smaller tax revenue effort defined as tax revenue per capita. It is
de facto found that more conservative and right wing cities have smaller tax burden even
though cities are the same before the tax code since Turkey tax law is highly centralized. This
result is robust for both 1990s and 2000s. This finding does not necessarily at all imply that
more conservative and right wing cities evade taxes. It is found in the literature that religious
people have a higher tax morale (Torgler, 2006). This current paper is not using the survey
data like most of the tax morale papers mentioned in the literature review section. Therefore
this current paper is not investigating directly whether religious people or religiosity have a
positive effect on tax effort. However, the administrators of the governing conservative party
in Turkey have declared several times that they are very religious. It is also general perception
in Turkey that right wing parties are more conservative and more religious than left wing
parties.
What would be the reason that relatively more conservative and/or right wing cities have
smaller tax effort? The main reasons would be the donation mechanism and informal cash
transfers among the business owners in the cities with relatively more conservative and right
wing voters. It is highly discussed in the popular press that several nongovernmental
organizations (NGOs), informal organizations (like civil religious organization), and
13
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foundations (Vakıf) collect donations and those donations are deductable from the legal tax
duty. Some business owners, especially the ones with some ties to local religious
organization, donate money for religious private schools, dormitories, and other community
needs. And those communities usually vote for conservative and right wing parties. In
addition, as mentioned above, there are several cash transfers among businesses that are not
recorded in the official financial documents. Small and medium size businesses and business
owners usually establish an informal network among them and use informal cash transfers.
Those small business owners are known to support the conservative and right wing parties as
being discussed in the daily Turkish press recently. Of course, some other economic,
demographic and other factors would be effective in the tax burden of different cities. When
the disaggregated data are available in the future, more detailed analysis would be possible to
uncover the relationship between tax effort and political structures of different cities in
Turkey.
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Abstract
In recent years there is an important paradigm change in the tax compliance literature. Irrational and sociopsychological approaches come up instead of based on deterrence and punishment approach in the tax
compliance literature. Especially social norm create positive effects on tax compliance. Taxpayer act
conditionally cooperative behaviour as their tax evasion depends on others compliance and collective action.
In this study it is explained that what kind of effects of social norms on tax compliance in terms of
behavioural approach. At the same time reciprocity relations with an important extension of social norms
will be explained. Finally it will be emphasized the sanctions of social norms on tax compliance behaviour as
well.
Keywords: Tax Compliance, Social Norm, Reciprocity
Introduction
Tax compliance is very popular subject in terms of sustainable tax systems. Until this time there are two
approaches to explain tax compliance. The first approach is named Allingham-Sandmo or traditional model.
The second approach is behavioural model which is well known socio-pscyhological model. Traditional
model is very limited to explain tax compliance behaviour. This approach is based on economic rationality,
enforcement and deterrence policy. These factors could not explain tax compliance behaviour profoundly.
Because in some countries in spite of low auidit, fine and penalty, tax compliance is so high. The second tax
compliance approach in other words behavioural approach explain that the importance of values, attitudes,
social norms, perceptions and morals of economic actors. In socio-pscyhological researches social influence,
social norms, attitudes and cultures are effect on tax compliance behaviour. There is also the psychological
and cognitive side of the taxpayer. Behavioural models seeks to answer the following question: Why people
pay taxes?
Social norms as one of the components of social capital plays an important role in forming perceptions,
attitudes and behaviour of taxpayers. So that pay taxes or not pay taxes is considered as social norm in a
society. From this point reciprocity theory as a extension of social norms play key role high tax compliance
theory. Generally taxpayers are affected by the reference group and behaviour of state themselves. At this
point positive-negative reciprocity relations and horizontal-vertical reciprocity relations will be decisive in
terms of the degree of taxpayer compliance. Especially pluralistic ignorance theory which is well known
self-other discrepancy behaviour is essential to explain tax compliance or non-tax compliance.
In this study firstly it will be expained that concepts of tax compliance and social norms and its effect on tax
compliance behaviour. At this point reciprocity relations between taxpayers and state or taxpayers and other
taxpayers will be discussed in term of positive-negative reciprocity and horizontal and vertical reciprocity
concepts. Finally it will be explained that sanctions (the sentiments of guilt, shame, fear and duty) of social
norms on tax compliance.
1. The Concept of Tax Compliance
The problem of tax compliance is as old as taxes themselves. Explaining the observed patterns of tax
compliance and non-compliance is so important around the world (Andreoni ,1998: 818). For example in the
United states alone non-compliance is estimated to cost the federal government over 300 billion dolar
annually (Bobek et al., 2007:51). The situation is no different for other countries. According to Scheneider
1
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and Buehn (2012) study where they developed a time series analysis of tax evasion in % of GDP, the results
founded indicated an average size of tax evasion of 3,2% of GDP in 38 countries of OECD, over the period
of 1999-2010 ( Manuela ve Loureiro, 2014:5). This results shows that tax compliance is essential subject in
terms of sustainable public finance all over the world. Therefore there is a need for an innovative approach to
tax compliance.
In tax compliance literature there are two main approaches to explain tax compliance problem. The first
theory is economic theory which is known Allingham-Sandmo or traditional model and the second model is
behavioural model which is known socio-pyschologic model (James and Alley, 2004:38). Traditional
economic models of tax compliance which primarily emphasize enforcement and detection variables are
unable to explain current levels of compliance ( Bobek et al., 2007:51). Allingham and Sandmo (1972) based
on Becker’s (1968) economic theory of crime, the extent of deterrence and punishment policy, as the product
of the probability of being detected and the size of the ﬁne imposed, determines the amount of income tax
evaded. 2 Although, in view of the low deterrence applied in most countries, as well as low intensity of
control and small penalties, tax compliance3 is too high (Feld and Frey, 2007:102).
There are a lof of factors to explain economic deterrence policy. These are: complexity of the tax system,
level of revenue information services, withholding and information reporting, preparer responsibilities and
penalties, probability of receiving audit coverage, progressive and actual level of tax rates and finally
penalties for non-compliance (Devos, 2014:14). This approach is very limited to explain tax compliance
behaviour. These factors could not explain tax compliance behaviour profoundly because of economic
rationality perspective.
The economic approach is based on economic rationality perspective under which it is assumed that
individuals will wish to maximise their personal income and wealth and taxpayer will not comply with the
tax system unless the benefits of doing so exceed the costs of not doing so in the form of fines, penalties and
other deterrence applications. As Bernasconi (1998) explain that, ‘evading tax is like gambling’. There are
gains to be made if the evasion is successful and costs in terms of penalties if it is not (James and Alley,
2004:34).
Although the economic approach has obvious analytic approach it lacks realism, humanity and irrational
factors. Behavioural approaches are related to values, attitudes, perceptions and morals of economic actors.
Therefore tax evasion is not just a function of opportunity, tax rates, probability of detection and an
individual’s willingness to evade taxes (Cullis and Lewis, 1997:310). There is also the psychological and
cognitive side of the taxpayer. The puzzle of the economic theory of tax compliance is why people pay taxes.
(Feld and Frey, 2007:102). Especially after the Daniel Kahneman and Vernon Smith won the Nobel Prize in
the field of Behavioural Economics; irrationality principle has gained prevalence in social sciences.
Behavioural public finance is one of the parts of this change. Not only tax compliance literatute explain
deterrence policy but also emphasize that the importance of ethical and cognitive process is better
understood.
Recently tax compliance literature have been based on social psychological, cognitive process. According to
the this approach human element plays a vital role in individual taxpayer compliance decisions. However,
while the tax compliance literature has emerged from a wide variety of disciplines, there has been a lack of
consensus and agreement as to why people do or do not pay their taxes (Devos, 2014:13). In today the basic
questions about tax compliance is ‘why people pay taxes?’ rather than ‘why people avoid or evade taxes?’.
This approach not only reveals the irrational side of human but also it takes into account the psychological

2 One of the limitations of the conventional economic approach relates to the question of economists Chicago positivist methodology in that it ‘does
not easily come to terms with observed tax behaviour’ (Cullis and Lewis, 1997: 311).
3 Compliance refers to voluntary or compulsory behaviour. If taxpayers ‘comply’ only because of dire threats or harassment or both, this would not
appear to be proper compliance even if 100 per cent of the tax were raised in line with the ‘tax gap’ concept of non compliance. Instead, it might be
argued that successful tax administration requires taxpayers to comply willingly, without the need for enquiries, obtrusive investigations, reminders or
the threat or deterrence application of legal or administrative sanctions. A more appropriate definition could therefore include the degree of
compliance with tax law and administration, which can be achieved without the actual application of enforcement activity (James and Alley, 2004:
30).
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costs resulting from any taxation4 . It is compared to traditional tax compliance theory which is known
Allingham Sandmo or classic theory and behavioural theory which is known socio-psychological in the
following table
Table 1: Tax Compliance Approaches

Tax Compliance

Traditional Model

Behavioural Model

Concept of

Tax Gap
100% compliance less actual revenue

Voluntary
Willingness to act in accordance with
the spirit as well as the letter of tax
law.

Definition

Narrower

Wider

Tax Compliance

Economic Rationality

Behavioural Cooperation

Exemplified By:

Trade off:
1.Expected benefits of evading
2.Risk of detection and application of
penalties, maximize personal income and
wealth

Individuals are not simply
independent, selfish utility macimsers.
They interact according to different
attitudes, beliefs, norms and roles.

Issues of

Efficiency in resource allocation

Equity, fairness and incidence

Taxpayer Seen As

Selfish calculator of pecuniary gains and Good citizen
loses

Can be termed the:

Economic approach

Behavioural Approach

Source: James and Alley, ‘Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration’, Journal of Finance
and Management in Public Services. Volume: 2 Number: 2, 2004, p.33.
The first approach explains that traditional theory, the second is related to behavioural theory. Although
traditional theory explaning the importance of the principle of rationality behavioural approach is related to
taxpayer’s voluntary compliance. In socio-pscyhological researches social support, social influence, social
norms, attitudes and cultures are effect on tax compliance behaviour. Especially attitudes towards the state
and tax authorities are essential, as are perceptions of equity. Individuals’s roles in society and accepted
norms of behaviour are also important. According to the behavioural approach individuals are not simply
independent, selfish, utility maximisers and there is also irrational side. The result is that tax compliance may
be viewed, as Schmölders (1970) explains, as a ‘behavioural problem’ and that ‘the success of an income tax
depends on cooperation.’ (James and Alley, 2004: 35). At this point social norms as a social capital
component could be effective on tax compliance behaviour. So that pay taxes or not to pay taxes are social
norm in a society. Generally taxpayers are affected by the reference groups. Therefore social norms are so
important in terms of self-other discrepancy behaviour.
1.1 Social Norm Concept and its Effect on Tax Compliance
Social norms and morals have been explain as reasons for high compliance with rules and collective actions
(Cummings et al., 2004:7). Social norms are defined as ‘rules and standards that are understood by members
of a a group and that guide and/or constrain social behaviour without the force of law’ (Bobek et al.,
2007:51). Social norms taking into account what other people do as well (Cullis et al., 2007: 7). On the other
hand social norms must emerge in order to influence behaviour and their emergence is shaped by the legal
and political structure. Posner (1998, 2000) explain that deterrence signals social norms to citizens what they
should do (Feld and Torgler, 2007:3).

4 Behavioural tax compliance theory is based on Weber’s axiologic rationality and cognitive rationality (Leroy, 2008: 15).
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Social norms 5 consist of pattern of behaviour that must be shared by other people and sustained by their
approval and disapproval. Fehr and Gachter defined social norm as: ‘behaviour regularity that is based on a
socially shared belief how one ought to behave which triggers the enforcement of the prescribed behaviour
by informal social sanctions’ (Torgler, 2003: 82). On the other hand Elster (1989) defines a social norm as a
pattern of behavior that is judged in a similar way by others and that therefore is sustained in part by social
approval or disapproval. If others behave according to the socially accepted mode of behaviour, then the
individual will behave appropriately; if others do not so behave, then the individual will respond in kind.
Even though neoclassical view of individual behavior is the outcome-oriented social norms are largely
process-oriented (Alm, 2011:18).
Social norms identified the four categories by Cialdini and Trost. These are; descriptive norms, injunctive
norms, subjective norms and personal norms. Descriptive norms are standards that develop out of
observation of how others actually behave in particular situations. Injunctive norms specify what should be
done and are therefore the moral rules of group. Subjective norms related to the expectations of reference
groups (family, friends). Finally personal norms are one’s self-based standards or expectations of appropriate
behaviour, which may arise from the internalization of injunctive, subjective and or descriptive norms
(Bobek et al., 2007:51).
There is considerable literature related to social norms. Since Akerlof (1980) emphasized the persistent effect
of social norms on human behaviour, interesting approaches based on social norms have been developed that
helped explain conditional cooperation in human activities (Dong et al., 2008:5). Some sources of such
norms are the overall level of trust in the government and the overall level of social capital. For example
interactions that demonstrate government responsiveness and fairness have positive effect on tax compliance
as will the perception that the government is using the tax revenues for socially desirable purposes
(Cummings et al., 2004:4). Therefore reciprocity relations taxpayers and government or taxpayers and the
other taxpayers are so important in terms of high tax compliance. Social norms are interested with the
behavior of reference groups, friends, acquaintances, or vocational group. If taxpayers believe that noncompliance is widespread and approved behavior in their reference group, they are likely to be noncompliant. Especially in a semi-structured interview study in Great Britain, social norms were found among
the most important factors related to tax compliance (Kirchler et al., 2007:218). If non-compliance behaviour
becomes pervasive then the social norm of compliance disappears. There are other concepts that describe the
same basic phenomenon as social norms, such as psychic and moral costs, tax morale, group conformity and
social customs and intrinsic motivation (Alm, 2011: 18). The concept of social norms whics is identified
social capital component are influential in tax compliance decisions is consistent with the moral psychology
literature. Kohlberg (1969) identifies three distinct hierarchical levels of moral development. Firstly,
preconventional where judgements are motivated by self interest secondly; conventional, where individuals
form moral judgements based upon referent norms the expectations of significiant others and thirdly;
principled, where self-chosen principles guide decisions. Cross-cultural research has indicated that most
adults are at the conventional level of moral reasoning and would therefore be influenced by referent social
norms in their tax compliance decisions ( Bobek et al., 2007:50, 51). But peoples are often affected than
others about their decision. Therefore people’s behaviour is to direct the other people’s behaviour and create
social norms. These factors bring about pluralistic ignorance behaviour. Therefore social norms are effect on
taxpayer’s individual ethical decision-making.
Social norms are related to the behaviour of reference groups such as friends, acquaintances, or vocational
group. If taxpayers believe that non-compliance is widespread and approved behaviour in their reference
group, they are likely to be non-compliant as well. At this point Wenzel (2004) argues that social norms
should elicit concurring behaviour only when taxpayers identify with the group to accordingly. Several
studies showed that emphasizing social norms of reference groups increases tax compliance. Allowing
participants to discuss in a tax experiment increased tax compliance, whereas without discussion tax
compliance decreased (Kirchler et al., 2008:218). On the other hand according to Hargreaves-Heap (1992)
the strength of the norm is the proportion of individuals who think they should honestly pay taxes whether
they actually do or not. The prevalence depends positively on the strength of the norm of honest tax paying.

5Norms are behavioural standards on three different levels: (a) the individual level, (b) the social level, and (c) the national level. On the
individual level, norms deﬁne internalized standards on how to behave. Individual norms are related to moral reasoning, authoritarianism and
Machiavellianism, egoism, norm dependency, and values. There is considerable overlap between individual norms, values, and tax ethics: the
more developed the moral reasoning or tax ethics, the more likely is voluntary compliance (Kirchler et al., 2008: 218).
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More individuals actually act honestly the greater the proportion who think they should act honestly as well
(Cullis et al, 2007:9).
On the other hand Alm, Sanchez and De Juan (1995) compared tax compliance experiments, conducted in
Spain and the United States, two countries with different cultures and histories of compliance and found
differences in the level of and the change in compliance. They compared the tax compliance United States
and Spain; the tax compliance in the United States is higher than Spain. Because in the United States comply
with social norms is higher than Spain (Torgler, 2003:114). This descriptions and explanations gives the
impression that the issue of social norms that place within the framework of the reciprocal relationships of
social norms in a society. That's why the social norm of tax compliance among individuals own impact on
the society and also as a result of the examination of the mutual relations with the state more easily
understood.
2. Reciprocity Relations and Tax Compliance
According to the power theory tax is unconditional compulsory payments unilaterally determined by state
regardless of individual’s size benefit from public services and facilities. But in practice the tax relationship
between taxpayers and state is named ‘reciprocity’ can also be stated that on the basis of a psychological
contract.
In recent behavioural researches has revealed different forms of human behavior involving interaction among
unrelated individuals that cannot be explained in terms of self-interest. At this point reciprocity theory is so
important. Reciprocity is a disposition to cooperate with others and to punish those who violate the norms of
cooperation at personal cost, even when it is implausible to expect that these costs will be repaid either by
others or at a later (Gintis et al., 2003:154).
According to Fehr and Gächter (1997) ‘Reciprocity provides a key mechanism for the enforcement of social
norms. In view of the fact that most social relations in neighborhoods, families and work places are not
governed by explicit aggrements but by social norms the role of reciprocity as a norm enforcement device is
perhaps its most important function’ (Torgler, 2003:82). On the other hand Fehr and Gachter (1998) consider
homo-reciprocan as a norm enforcer, and indicate that people are willing to invest in public goods as long as
they have the possibility to inflict punishment on those who free ride on the cooperation (Kanniainen and
Paakkönen, 2006:2). Reciprocity theory implies that a very effective method of promoting cooperative
behavior is ‘to promote trust the shared belief that others can in fact be counted on to contribute their fair
share to public goods, whether or not doing so is in their material self-interest’. The best ways to promote
trust is to promote procedural justice, legitimacy, and identiﬁcation (Kornhauser, 2008:150).
In some cases human do not necessarily act rationally to maximize their personal wealth when faced with
public good situations. Individuals often make decisions related with heuristics and cognitive dissonance that
have worked and benefited them in the past. One such heuristics is based on cooperation and reciprocation.
Generally people typically cooperate to create and contribute to the public good although people want to
maximize their wealth and incentives to free ride (Lavoie, 2008:11, 12). At this point if another person is
generous or honest, for example, the individual feels obligated to respond in kind and is more likely to do so.
For example if the other person acts negatively such as cheats the individual will respond in a similarly
negative laws even if he or she does not personally experience ﬁscal equity in the tax beneﬁt exchange
because he or she is helping the collective good (Kornhauser, 2008: 150).
At this point, an extension of the social norms of behaviour will strengthen the cooperation of strong
reciprocity norms in society; this may result in an increase in tax compliance. The reciprocity relationship is
expressed in terms of tax compliance for individuals who not only aim to maximize personal welfare in the
financing of public goods but also explain irrational behaviours. Revealing positive results in terms of tax
ethics of reciprocity relations in society depends on the development of relations between individuals in
society but also reciprocity between the state and individuals. At this point, reciprocity relationships are
considered as positive-negative and vertical-horizontal reciprocity.
2.1 Positive and Negative Reciprocity
Relationship between state and taxpayers is expressed as a positive reciprocity or negative reciprocity. There
is some difference positive or negative reciprocity. Positive reciprocity is the impulse to be kind to those who
have been kind to us. On the other hand ‘an eye for an eye’, ‘a tooth for a tooth’ is a principal example of
negative reciprocity (Torgler, 2003:91). Reciprocity can be deﬁned as ‘conditional kindness and conditional
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retaliation, depending on the observed behaviour of other individuals’, and as Fehr and Gachter point out,
it is in this sense different from self-interested cooperation or retaliation in repeated interactions, where
costly cooperation or retaliation can be seen as an investment to secure beneﬁts in the future
(Schnellenbach, 2007:2).
Positive behaviour of the state toward taxpayers will increase the likelihood of tax compliance. As Smith
(1992) explain cycles of antagonism between the paid tax and performed government services are found to
be equitable. For example when taxpayers who consider themselves to pay fair dues, are auidited and fined.
The balance will also be disruptred when they notice that other taxpayers who are violating the tax law do
not get punished (Torgler, 2003:91). In another study Alm, Jackson, and McKee (1993) explained that
government can increase this social norm by ensuring that individuals have a say in the decision process by
voting, for example when they choose the use of their taxes by voting than when the identical use is imposed
upon them, tax compliance is higher when the vote is decisive than when the vote is close, and tax
compliance is dramatically lowered by the imposition of an unpopular program (Alm, 2011:18, 19).
Positive and negative reciprocity between taxpayers and state would be understandable easily starting from
conditional kindness and conditional retaliation which is occurred as a result of observing the behaviour of
other taxpayers. Especially positive perceptions of the reference group in society develops relationships
between individuals in a positive direction. Therefore according to Torgler’s ‘reciprocity norms’ taxes can be
seen as a price paid for government’s positive actions.
2.2 Horizontal and Vertical Reciprocity
Reciprocity relations can be evaluated in two different ways: horizontal and vertical reciprocity. There is a
horizontol reciprocity between any taxpayer and the other taxpayer. Unlike the relationship between taxpayer
and state can be expressed as vertical reciprocity.
Generally tax system perceived to be fair will increase willingness to reciprocate. As regards with subject
Slemrod (2007) explain that taxpayer behaviour depends on government behaviour. As Lewi (1998) notes ‘if
citizens believe that government will act in their interest, that its procedures are fair, and that their trust of the
state and others is reciprocate, then people are more likely to become ‘contingent consenters’ who cooperate
in paying taxes even when their short term material interest would make free-riding the individual’s best
option’ (Cullis et al., 2007:5, 6). According to vertical reciprocity theory taxpayer would be considered as
conditional cooperator.
According to horizontal reciprocity theory the taxpayer’s perception that others are cheating can influence
personal norms, lower tax morale and change tax compliance behaviour. On the other hand external norms of
conformity or reciprocity, for example can alter her norm of integrity to justify some cheating as can desire
not to be seen as a ‘chump’ who follows the law everyone else does not (Kornhauser, 2008:147). Therefore
tax behaviour has been studied within the paradigm of social dilemmas. If individuals trust everyone and pay
their dues, everyone benefits from the public goods. Cooperation how ever is risky if cooperation of others is
uncertain. If others compliance is uncertain, tax avoidance and evasion pay will ocur, given that the
probability of detection is sufficiently low and sanctions are limited. According to the standart economic
theory, defection is the rational choice if the behaviour of others remains unknown (Kirchler, 1998:118).
As a result, taxpayers would be at risk if they think the government in cooperation with the uncertainty in
cooperating on other taxpayers to pay taxes. Because if the compliance of other taxpayers are uncertain tax
avoidance and evasion can be arise. On the other hand the degree of high morality taxpayers may increase.
At this point there is a paradoxical situation in terms of cooperation.
2.3 The Evaluation of Reciprocity Relations
Reciprocity relations (theory) of tax compliance model can be analyzed in comparison with. The
conventional theory which is known Allingham-Sandmo assumes that individuals in collective action
settings-ones that take the form of a standard prisoner’s dilemma-behave like wealth maximizers. Therefore
they refuse to contribute to collective goods and instead free ride on the contributions made by others, who
as wealth maximizers also contribute nothing. The reciprocity theory in contrast sees individuals as moral
and sentimental reciprocators. Most persons think of themselves and want to be understood by others as
cooperative and trustworthy and may contribute their fair share to securing collective goods (Kahan,
2003:73, 74).
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The reciprocity theory draws attention to moral costs arising from any taxation. If the other taxpayers tend to
tax avoidance, tax evasion they tend to respond in the same way themselves. This can be termed negative
reciprocity. It is named as ‘retaliation’ or ‘tit for tat’ as well. This situation may assessable in terms of
multiple equilibrium. On the other hand irrespective of other taxpayers, the taxpayers can decide to pay tax
alone. This situation is named unique equilibrium. In the following table between conventional deterrence
model and reciprocity relations are expressed as comparative in terms of individual actors, collective
behaviour, regulatory policies and preferred variability.
Table 2: The Logic of Colection Action

Properties

Conventional Theory

Reciprocity Theory

Individual Actors

Rational wealth maximizers

Emotional/ moral reciprocators

Collective Behaviour

Unique Equilibrium

Multiple Equilibrium

Regulatory Policy

Incentives

Trust

Variability of Preferences

Homogeneous

Heterogeneous

Source: Kahan, D. (2003), ‘The Logic of Reciprocity: Trust, Collective Action and Law’, Michigan Law
Review, Vol.102: 71, p. 73.

Conventional theory of tax compliance is homogeneous. Because the payment of taxes is discussed only in
terms of control and sanctions. The reciprocity theory has a heterogeneous structure. In reciprocity theory it
is taken into account trust in state, social psychological factor as for the motives of individual tax payments
(Kahan, 2003:78, 79). Therefore reciprocity theory investigate that ‘why people pay tax?’ rather than ‘why
people evade tax?’.
On the other hand Long and Swinger (1991) argue that some taxpayers are ‘simply predisposed not to evade’
(Torgler and Schneider, 2006:2). At this point taxpayers generally reflect different trends. This situation is
named ‘self-other discrepancy’ or pluralistic ignorance6. According to this approach taxpayers perceiving
other people to accept tax cheating to a greater degree than they themselves do. A taxpayer may hear others
boast about their ‘‘tax tricks’’ and attribute this to their conviction that tax evasion is acceptable, if not
appropriate, behaviour. According to the taxpayers who feels this way, others attitudes and behaviour are
mainly driven by self-interest (descriptive norm) and that others believe attitudes and behaviour should
follow self-interest (injunctive norm), whereas in fact they are not. Thereby despite people themselves
holding views based on ethics and thinking one ought to be tax compliant, they might believe others follow
the norm of self-interest and accept tax cheating (Wenzel, 2005:864). In this case there has been a
discrepancy between the taxpayer himself and others. In tax compliance literature this situation is named
self-other discrepancy.
Individuals prefer to contribute public goods voluntary if they believe others are inclined to contribute,
unlike free ride if they believe others are inclined to free ride. Such interdependencies tend to generate
patterns of collective behaviour charecterized by multiple equilibria punctuated by tipping points (Kahan,
2003:74, 75). Because as the social norms adherence collective behaviours will increase in terms of multiple
equilibrium. At this point it is seen that the effect of reference groups and collective action on taxpayers
compliance. In terms of reciprocity theory if taxpayers believe that contributed to the financing of public
goods, except of themselves they may participate in the financing of public goods without any incentive and
increase tax compliance. At this point mutual trust and cooperation is essential. Although increasing the tax

6 Pluralistic ignorance that refers to the situation where most group members privately reject a group norm but believe most others accept it. For
example Miller and McFarland (1987) investigated pluralistic ignorance in a classroom context where students often fail to ask questions and to
clarify their understanding of issues. The pluralistic ignorance seems to lie here in the interpretation of the behaviour (not asking questions) as
reflecting complete understanding on the part of other students, while students actually lack understanding but fear the embarrassment of admitting
this in front of others. The same behaviour seems to be interpreted as reflecting true abilities on the part of others, but as bowing to social pressure on
one’s own part. Perhaps as a special case of the actor–observer difference in attributions pluralistic ignorance seems to be an underestimation of
situational constraints (such as social norms) on other people’s behaviour (Wenzel, 2005: 864).
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control mechanism very densely may decrease the intrinsic motivation. In other words external interventions
crowd out intrinsic motivation. Firstly there are taxpayers as dedicated free riders and dedicated cooperators
as regards the tax payments in society. At the same time there are taxpayers mutually acting with a sense of
positive and negative reciprocity. Dedicated free riders and dedicated cooperators predispositions and other
words negative and positive responders will show the progress as feed from each other. As feeling that the
taxpayers of their good behavior by state, increase satisfaction level of public services and settles as a social
norm of tax payments in society, taxpayer’s cooperative behaviour will be increase and therefore tax
compliance will be higher. On the other hand as the free-rider dispositions increase and decrease trust in state
and spreat out tax evasion behaviour taxpayer’s react will be increase negatively in society. As time
progresses neutral reciprocators will be arise and positive or negative reciprocity will be improved by
feeding from one another.
2.4 Sanctions of Social Norms in terms of Tax Compliance
Social norms guide to society in terms of taxpayer compliance. Violation of social norms can effect on
sentiments of guilt, shame, duty and fear. It may apply to the taxpayers of this situations to explain tax
compliance behaviour.
2.4.1 The Sentiments of Guilt and Shame
In recent years there are a lot of methods which is revealed the feelings of guilt and shame as well as
deterrence policy related to tax compliance literature. The guilt and shame sentiments experienced in the
early periods have a lasting effect on reporting behavior. (Coricelli et al., 2007:26). The difference between
guilt and shame is that guilt is internal, shame is external. Guilt based only on the offender's internalized
values and the knowledge that his action was wrong. Shame, requires that others know that the offender has
acted in violation of the social norm for punishment (Branham, 2009:9). Guilt is associated with an
impersonal and intangible rule or norm, shame as a ‘human face’ implicating the self-image. Lewis (1971)
writes that shame is an experience where an internalized other ‘seems to scorn, despise, or ridicule the self’.
According to Lewis (1971) guilt arises when individuals realise that they have irresponsibly and in a
violation of a rule or social norm they have internalized (Torgler, 2003:84) .
On the other hand Erard and Feinstein (1994) incorparete shame and guilt directly into the taxpayer’s utility.
According to this work many taxpayer surveys indicate that taxpayer tend to overestimate the probability of
unlikely events, such as tax audit. Kahneman and Tversky (1979) have developed the theory of
representativeness influenced by the principles of cognitive psychology. According to this individuals form a
rough assessment of the likelihood of an event by constructing scenarios of the future. They use this
scenarios to estimate the probability of the event occurring. Some scenarios are more available than others as
rare and dramatic events. Tax auidit is one of this events. Memories of audit a taxpayer has personally
experienced or which he was informed of support the imagination of a possible future audit. At this subject
Erard and Feinstein (1994) argue that moral sentiments and audit misperceptions are necessary to provide a
effective explanation of actutal tax compliance behaviour7 (Torgler, 2003:85).
Different events can bring out various emotions according to the cognitive appraisal theory of emotions. For
instance tax evaders can feel regret and guilt even when the information is not spread out and their reputation
remains intact in the future. They can feel shame if their tax evasion behaviour is made public. This is at least
what is expected by the authorities that resort to the public exposure of the offenders. Because it is difficult
to cope with a damaged reputation, therefore social emotion of shame to have a larger impact on future
choice behaviour than its private conterpart. As a result shame avoidance, in addition to guilt avoidance is
likely to increase tax compliance. (Coricelli et al., 2007:4). On the other hand shame may also be ineffective
for a person who has internalized the norm but has an individualistic worldview. In this sitution a person will
be hostile to shaming, which is based on a collectivist, communal worldview, and that hostility may even
undermine support for the underlying policy (Kornhauser, 2008:146).

Especially reference groups play an important role in the emergence of the feeling of shame as well.
Generally, the social status of individuals will occur, depending on the preferences of the rest of society.
7 Grasmick and Bursick (1990) interviewed 355 individuals in another survey, regarding their future inclination to perform various legal offences,
including tax evasion. Their findings indicated that the anticipated guilt associated with committing tax evasion served as a much greater deterrent
than the perceived threat of legal sanctions (Torgler, 2003: 84).
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When the negative behavior patterns spread across a wider area individuals will have less feeling of shame
(Kanniainen and Paakkönen, 2006:5). For example, Porcano and Price (1993) explain that social
When the negative behavior patterns spread across a wider area individuals will have less feeling of shame
stigmatization ( announcement of a taxpayer’s activities in the newspaper) has a important deterrent effect on
(Kanniainen and Paakkönen, 2006:5). For example, Porcano and Price (1993) explain that social
individuals tax evasion. Furthermore, several states in the U.S. have been successful in reducing tax evasion
stigmatization ( announcement of a taxpayer’s activities in the newspaper) has a important deterrent effect on
through their social stigmatization programs (Tsakumi, et al. 2007:144).
individuals tax evasion. Furthermore, several states in the U.S. have been successful in reducing tax evasion
through their
social of
stigmatization
programs
et al.in2007:144).
Recently
sentiment
shame has gained
a lot(Tsakumi,
of attention
several legal areas such as criminal law as an
alternative to more traditional enforcement techniques such as imprisonment. It is also being used in the tax
Recently sentiment of shame has gained a lot of attention in several legal areas such as criminal law as an
area8. Several states, such as Alabama, California, North Carolina, and Wisconsin have used shaming devices
alternative to more traditional enforcement techniques such as imprisonment. It is also being used in the tax
by publicizing
the names of delinquent taxpayers (Kornhauser, 2008:146). As a result taxpayer’s guilt or
area8. Several states, such as Alabama, California, North Carolina, and Wisconsin have used shaming devices
shame sentiments may lead to a reduction of benefits in terms of tax evasion. There is some deficiencies
by publicizing the names of delinquent taxpayers (Kornhauser, 2008:146). As a result taxpayer’s guilt or
related to the sentiments of guilt and shame on taxpayer compliance. Because the sentiments of guilt and
shame sentiments may lead to a reduction of benefits in terms of tax evasion. There is some deficiencies
shame is difficult to insert into the utility function. So that the sentiments of guilt and shame are not
related to the sentiments of guilt and shame on taxpayer compliance. Because the sentiments of guilt and
observable behaviour directly.
shame is difficult to insert into the utility function. So that the sentiments of guilt and shame are not
observable
directly.of Fear and Duty
2.4.2behaviour
The Sentiments
2.4.2
Thechoose
Sentiments
of Fearbecause
and Duty
Taxpayers
may
to comply
they fear punishment, are conditioned to comply through
education and social circumstances, or because they are led to believe that compliance is a civic duty
Taxpayers may choose to comply because they fear punishment, are conditioned to comply through
(Branham, 2009:15). For example Scholz and Pinney (1995) argue that the implications of ‘duty heuristic’
education and social circumstances, or because they are led to believe that compliance is a civic duty
for the relationship between fear and duty and explain that the taxpayers sense of duty to pay taxes
(Branham, 2009:15). For example Scholz and Pinney (1995) argue that the implications of ‘duty heuristic’
importantly influenses the perceived probability and risk of being caught when evade tax. According to this
for the relationship between fear and duty and explain that the taxpayers sense of duty to pay taxes
the subjective risk of getting caught is more closely related to sense of duty more than objective risk factors.
importantly influenses the perceived probability and risk of being caught when evade tax. According to this
Duty influences taxpayers tempted to cheat as much as anyone else. Objective audit probabilities, affect only
the subjective risk of getting caught is more closely related to sense of duty more than objective risk factors.
taxpayers who are more subject to the temptation to cheat. Scholz and Lubell (1998) find that duty and fear
Duty influences taxpayers tempted to cheat as much as anyone else. Objective audit probabilities, affect only
increase significantly when taxes decrease when taxes increase. Therefore a citizen’s attitude toward
taxpayers who are more subject to the temptation to cheat. Scholz and Lubell (1998) find that duty and fear
compliance with a collective obligation an his/her fear of retribution varies according to changes in costs or
increase significantly when taxes decrease when taxes increase. Therefore a citizen’s attitude toward
benefits associated with collective (Torgler, 2003:85, 86). As a result the non-respect of civic duty may
compliance with a collective obligation an his/her fear of retribution varies according to changes in costs or
generate guilt when the fraud is detected; and public information on the cheating behavior of the evader can
benefits associated with collective (Torgler, 2003:85, 86). As a result the non-respect of civic duty may
generate shame as well (Coricelli et al, 2007:30).
generate guilt when the fraud is detected; and public information on the cheating behavior of the evader can
generate shame as well (Coricelli et al, 2007:30).
Conclusions
Conclusions
Behaviuoral
models related to tax compliance brings out a new perspective. Because traditional tax
compliance theory is uniform approach. This model usually confined to penalties, auidit and other deterrence
Behaviuoral models related to tax compliance brings out a new perspective. Because traditional tax
policies. Despite that traditional model of individual behaviour is the outcome-oriented but behavioural
compliance theory is uniform approach. This model usually confined to penalties, auidit and other deterrence
models for example social norms are largely process-oriented. Social norms play key role to explain
policies. Despite that traditional model of individual behaviour is the outcome-oriented but behavioural
conditional cooperation in human activities. Social norms take into account what other people do as well.
models for example social norms are largely process-oriented. Social norms play key role to explain
conditionaltocooperation
in human
activities.
Social
norms
into account
what
other people
dopostmodern
as well.
According
the Kant Ethics
taxpayer
must pay
their
taxestake
regardless
of other
taxpayers.
But in
todays taxpayers have get conventional level of moral reasoning therefore influenced by referent social
According to the Kant Ethics taxpayer must pay their taxes regardless of other taxpayers. But in postmodern
norms in their tax compliance decisions. This situation seems to paradox. Therefore reciprocity theory
todays taxpayers have get conventional level of moral reasoning therefore influenced by referent social
implies that a very effective method of promoting cooperative behavior. If taxpayers believe that nonnorms in their tax compliance decisions. This situation seems to paradox. Therefore reciprocity theory
compliance is widespread and approved behavior in their reference group, they are likely to be nonimplies that a very effective method of promoting cooperative behavior. If taxpayers believe that noncompliant as well. At this point in todays taxpayers can be seen as homo-reciprocan.
compliance is widespread and approved behavior in their reference group, they are likely to be noncompliant injunctive
as well. At
this
point in todays
canto
becomply
seen as with
homo-reciprocan.
Especially
and
subjective
norms taxpayers
are essential
tax. Injunctive norms explain that
what should be done and are moral rules of group. Subjective norms are related to reference groups
Especially injunctive and subjective norms are essential to comply with tax. Injunctive norms explain that
behaviour. As internalization of injunctive, subjective norms tax compliance will be higher. At this point
what should be done and are moral rules of group. Subjective norms are related to reference groups
pluralistic ignorance or self-other discrepancy approaches play important role in terms of reciprocity theory.
behaviour. As internalization of injunctive, subjective norms tax compliance will be higher. At this point
According to the this approach taxpayers consider more honest than the average taxpayer themselves. If the
pluralistic ignorance or self-other discrepancy approaches play important role in terms of reciprocity theory.
other taxpayers tend to tax avoidance, tax evasion they tend to respond in the same way themselves.
According to the this approach taxpayers consider more honest than the average taxpayer themselves. If the
other taxpayers tend to tax avoidance, tax evasion they tend to respond in the same way themselves.
8 Aitken and Bonneville (1980) found in a Taxpayer Opinion Survey that over 50% of the respondents claimed that their consciences would be
bothered a lot after having engaged in any of the following activities: (i) padding business activities (ii) overstating medical expenses (iii)
8 Aitken and Bonneville (1980) found in a Taxpayer Opinion Survey that over 50% of the respondents claimed that their consciences would be
understanding
income, (iv) not filing a return or (v) claming an extra dependent (Torgler, 2003: 84).
bothered a lot after having engaged in any of the following activities: (i) padding business activities (ii) overstating medical expenses (iii)
understanding income, (iv) not filing a return or (v) claming an extra dependent (Torgler, 2003: 84).
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As a result taxpayers prefer to contribute public goods voluntary if they believe others are inclined to
contribute, but to free ride if they believe others are inclined to free ride. So that reciprocity relations
between taxpayers and state can be deﬁned as conditional kindness and conditional retaliation, depending on
the observed behaviour of other individuals. At this time thanks to the power of sanctions of the social norms
for example social stigmatization morality costs of taxation will be effective.
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Abstract
The base hypothesis of this study is that tax compliance can be explained through political (general
government and tax administration) and societal interactions. For this aim, we use the data which gathered
from the sample taxpayers of Texas/US resident through face-to-face survey in March-April 2013. In order to
test the research hypotheses, we first conduct confirmatory factor analysis and then the structural equation
modeling (SEM) to interpret the causal model. The analysis confirms the research model to capture a general
model of tax morale. The relationships between the variables are statistically significant.
1. Introduction: Explaining the Tax Compliance Behavior
Especially since the 1990s, the literature on tax compliance has been expanded quantitatively and
qualitatively. Also it has become complicated through inter-disciplinary studies in psychology, sociology and
economics as well in line with new developments in the economic methodology such as behavioral and
experimental economics. This section presents a general account for findings obtained as a result of
reviewing of this extensive literature to reach an applicable and innovative research model.
Explaining determinants of tax compliance, one of most influential studies is Allingham and Sandmo (1972)
model that assume as taxpayers are rational agents who try to maximize utility of their taxable income. Here,
a rational individual is viewed as maximizing the expected utility of the tax evasion gamble, weighing the
benefits of successful cheating against the risky prospect of detection and punishment, and individuals pay
taxes because they are afraid of getting caught and penalized if they do not report all income (Alm et al,
2010). Therefore, the tax compliance decision depends on the level of income, tax rates, audit probabilities
and the magnitude of fines.
However, it is well-known fact that this model underpredicts real-world compliance level. Empirical findings
from experiments and social survey display that although actually low level of audits and penalties,
compliance level is considerably higher than expected by the expected utility approach (Alm et al., 1992a).
Although compliance varies significantly across countries and across taxes, and is often quite low,
compliance seldom falls to a level predicted by the standard economic theory of compliance. This fact had
led most scholars to examine non-economic factors such as social norms, moral appeals, social cohesion,
political institutions and attitudes toward tax system/tax administration. (For an overview, see Kirchler, 2007;
Torgler, 2007; Torgler 2008). Thus, the tax compliance has become a major topic in economic psychology
and behavioral economics with an enormous literature.
In fact, with recent developments in behavioral and psychological economics contradicting the basic
understanding of homo economicus, economists recognize that non-pecuniary motives such as personal
tastes, identities and social norms should be included in individual utility functions for exact-understanding
of individual motivations. Social norms and identities are accepted as “powerful sources of motivation.
Norms affect fine-grain decision of the moment… drive life-changing decisions as well: …quit school,
whether and who to marry, whether to wok, save, invest, retire, and fight wars” (Akerlof and Kranton, 2010).
Expanding of the economics literature toward social and psychological issue guides the studies on tax
compliance to include the social context and psychological biases into analyses, inherently. And, this fact has
created an enormous body of studies which have based on different theoretical concerns. But the growing tax
compliance literature has a wide diversity which does not allow incorporating into an integrative model.
Scholars follow their own interest in explaining the tax compliance. However, main trends explaining the tax
compliance can be outlined at expense of some generalization or oversimplification. Cullis et al., (2010)
consider into three categories of alternative explanations: First category introduces non-pecuniary (or
psychological) costs such as guilty, feeling ashamed and a reduction in self-image that caused the disutility
from behaving dishonestly into the Allingham-Sandmo model (Spicer, 1986; Gordon, 1989; Erard and
Feinstein, 1994). Second tendency in tax compliance literature is to consider cognitive bias at decision
1 Selcuk University, Department of Economics, Konya, Turkey, Phone: +90-332-223-43-73, E-mail: scevik@selcuk.edu.tr
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making, influenced by the prospect theory that the work on heuristic decision-making of Kahneman and
Tversky (1979), developments in cognitive psychology and subsequently in behavioral economics. “It can be
assumed that risk propensity changes and, consequently, audit probability and fines receive changing weight
in considerations regarding tax evasion. If taxes are perceived as a loss, the tendency to repair the loss and
willingness to take higher risks should lead to higher evasion as compared to taxes perceived as a gain and
covarying risk aversion” (Kirchler, 2007). These cognitive biases are important while taxpayer considers the
probability of audit and possible gains from tax evasion as well as value of tax deductions magnitude of tax
rates and fairness of tax system. They also can be explanatory the fact of high level of compliance in spite of
low level of audit probability.
Finally, the largest group of studies on tax compliance focuses on importance of wide range of social and
political interactions such as social norms, social influence, culture, perceived fairness, public governance
and social capital, developing intrinsic tax paying motivation. If tax-paying are considered as a quasivoluntary action and an issue of collective action, one also should consider relationships with taxpayer and
the government, the taxpayer and the society for explaining why people cooperate with authority and the
society.
Studies which focus social and political context agree that intrinsic motivation to pay taxes (named as ‘tax
morale’) has explanatory power the decision of compliance. The literature on tax compliance have expanded
with discussions on importance and explanatory power of non-economic factors such as social norms, moral
appeals, social cohesion, political institutions and attitudes toward tax system/tax administration. (For an
overview, see Kirchler, 2007; Torgler, 2007; Torgler 2008). Differences in compliance among countries could
be explained with differences in these social and institutional structures (Torgler 2003a; Cullis, et al., 2012).
A numerous studies demonstrate that tax morale as indicator of intrinsic motivation to pay taxes have an
important impact on individuals’ participation to collective cooperation in form of paying tax (for example,
Feld and Frey 2005; Torgler, et al., 2010; Cummings et al., 2009; Alm and Torgler, 2011).
Interaction with social and political institutions can be approached with perspectives of ‘the psychological
tax contract’ of Feld and Frey (2010). According to them, taxation can be seen as an implicit contractual
relationship which involves emotional ties, loyalties as well as duties and rights for the parties involved.
Neglecting of the obligations of either party would undermine the psychological sanctions of the contract for
the other party. This contract includes not only fiscal exchange and reciprocity at relationship in related to
public services-tax prices but also elements of good treatment, respect and participation to political decisionmaking at procedural level. Therefore, taxpayer’s tax morale is determined by government policies, public
services, tax authorities’ treatment to taxpayers and political context (Feld and Frey, 2002; Frey, 2003; Feld
and Frey 2007; Feld and Frey, 2010). According to Feld and Frey (2007 and 2010), intrinsic motivation that
shaped by interaction of government-taxpayer is negatively responsive to external pecuniary motives such as
punishments and rewards. Deterrence factors crowd out intrinsic norm-guided behavior when they are
perceived to be oppressive by the taxpayer.
2. Conditional Cooperation in Collective Action: Why People Cooperate or not?
Tax-paying can be seen as a ‘collective action problem’ at a national scale and mostly anonymously if one
considers low real audit rate. Discussion on collective action based on the idea that self-interest behavior
precludes cooperation when group rationality is in contradiction with individual rationality (Olson, 1965)
and individuals can ignore the negative externalities that their choices impose on the other group members
(Hardin, 1968).
Standard economic theory of expected utility approach –and Allingham-Sandmo model as its reflection to
tax compliance puzzle- considers behaviors to be motivated by pecuniary self-interest because of assumption
of rational-actor. But especially experimental evidences unambiguously demonstrate that people cooperate
and contribute more than theoretically predicted by standard economic theory (Gächter 2007).
Attempting to explain this voluntary cooperation reveals three possible explanations:
Firstly, it can be considered that people are motivated pro-social, pure altruistic preferences and they have
aversion to inequality on the distribution. According to Fehr and Scmidt (1999), “people have altruistic
feelings toward others and want to increase their want to increase their material payoffs when those payoffs
fall below some benchmark, and they feel envy toward others and want to decrease their payoffs when those
payoffs exceed some benchmark”. Frey (1997) and Orvinsa and Hudson (2002) argued that in taxpaying
behavior, people are motivated not only by maximizing their own wellbeing, but also by a sense of civic duty
toward society and its political organization. For this reason, tax morale and norms can explain why people
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pay taxes in spite of explicit utility losses and low probability of caught. Many scholars have appreciated that
morale and norms are important for explaining taxpaying behavior in a satisfactory way.
Second explanation can be to revise the standard utility function, in parallel with Spicer (1986) and Gordon
(1989) that attempted to revise Allingham-Sandmo model adding psychological costs caused the disutility
from behaving dishonestly into taxpayer’s utility function at tax compliance literature. In other words, people
have utility functions that include not only egoistic preferences but also altruistic preferences which create
‘warm-glow’ feelings (Andreoni, 1990). Tax evasion creates non-pecuniary costs as guilty, feeling ashamed
and a reduction in self-image in addition to pecuniary costs through legal sanctions.
And finally, it can be assumed that people’s voluntary cooperation behavior is not independent from others’
behaviors. Individuals’ decisions and behaviors are systematically affected by the behavior of other members
of the group. Thus, while individuals make decision whether they cooperate, they seek others’ cooperative
behaviors. If they believe others cooperate, they cooperate as well (Gächter, 2007). There are numerous
evidences on this reciprocal tendency and conditional cooperation. Fischbacher et al. (2001), and
Fischbacher and Gächter (2006) found very important evidences for conditional cooperation. In their studies,
subjects contribute to public goods according to others’ contributions and, belief formation about others’
contribution.. Fehr and Schmidt (2003) show that there are also many people who are strongly motivated by
fairness and reciprocity despite of existence of subjects who behave quite selfishly. Reciprocal-minded
subjects are willing to reward or punish other people at expense of high costs. Sobel (2005) comments that
“there is strong social pressure to internalize a preference for reciprocity” and individuals have mostly
intrinsic reciprocity desire which being willing to sacrifice in favor of others in response to kind behavior.
Reciprocal tendency and social interaction have strong influence on individual decision-making in social
context. Reciprocity as willingness to cooperate those who have cooperated with them is an important
behavioral motivation and human action characteristic (Rabin, 1993; Fehr and Gachter, 2000; Charness and
Rabin, 2002). A person’s behaviors are influenced by his perception on attitude and behavior of individuals
or institutions in the society he or she belongs.
One can expect that reciprocal tendency and conditional cooperation of taxpayers may have influence at two
dimensions of interactions which both with the government and the society. Schnellenbach (2010) refers to
as ‘vertical reciprocity’ the first of them and as ‘horizontal reciprocity’ the latter. Taxpayers can seek
reciprocity at their ‘exchange’ relationship with the government as well how they are treated by the political
institutions and tax administration. In relationships with political institutions such as government, legal
system, tax administration, Feld and Frey (2010) emphasize that political decision-making system should
create fair procedures (procedural justice) and fair outcomes (distributive justice) and respectful treatment
(interactional justice). Studies on social dilemma and collective action display that people’s cooperation with
authorities depends on how people find authorities’ power exercising as fair, legitimate and respectful
(procedural justice); whether or not people define themselves through the social identity (Tyler, 2000);
whether or not people feel pride, trust and respect because of feeling of belong to society and involving of
decision-making mechanism; and whether or not people perceive resource allocation is in a fair manner.
Thus, taxpayer’s beliefs about others’ compliance behavior shape compliance decision. They are less likely
to cheat on their taxes if others behave honestly (Frey and Torgler, 2007; Traxler, 2010). Fortin et al. (2007)
demonstrate that subjects’ tax evasion level is influenced by other subjects’ behavior in an experimental
design. Frey and Torgler (2007) find a positive correlation between tax morale and perception of compliance
level of others in the society. Those who believe that others are honest consider evasion morally wrong than
those who believe evasion to be widespread. Results from experiments by Fischbacher et al. (2001) and
Fischbacher and Gäcter (2006) suggest that believes about other’s cheating cause to subjects’ own cheating
behavior.
This perspective can be expanded toward relationship of taxpayer-society and taxation can also be seen as a
‘social act’ with others in context of social interaction (Frey and Torgler 2007). Studies on social capital and
social dilemma display that perceived social cohesion and societal identities also have important impact on
involvement collective action. Social capital as features of social organization that facilitating collective
action and improving efficiency in the society (Putnam et al., 1993) covers the trust and participation in
collective actions for both political institutions and societal institutions (Hardin, 2006; Uslaner, 2002; Welzel,
2010). Studies on social capital stresses that the networks of political and social relations in a society which
characterized by norms of reciprocity, equity and trust are the key elements for cooperation and economic
development in the society as well (Bohnet, 2007). Therefore, attitudes the society as a whole and identities
also should be considered to fully explain the compliance behavior. Recently economics recognizes that non-
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pecuniary motives such as personal tastes, identities and social norms should be included in individual utility
functions for exact-understanding of individual motivations. In their examination of identity economics,
Akerlof and Kranton (2010) express social norms and identities as powerful motivators of wide range of
behaviors such as whether and who to marry, whether to wok, save, invest, retire, and fight wars. Tax
compliance literature also pays attention personal norms and identities to understand compliance behavior,
recently. For instance, Wenzel (2004) and Wenzel (2007) found that social norms can influence the behavior
of tax compliance only through a process of self-categorization. If persons do not have group identity,
group’s social norms don’t have any impact on compliance behavior. Inclusiveness level of identity (such as
a nation, a profession, or an autonomic individual) is also important at participation in collective action. If
taxpayer defines his identity in national level instead of a subcategory or of autonomy, it is more likely
having high level intrinsic value to participate national level collective actions as taxation. Wenzel (2002),
Torgler (2003a; 2003c; 2004) and Martinez-Vazquez and Torgler (2009) provide evidences on importance of
national pride and national belonging at tax compliance. Li (2010) presents evidences that ethnic identities
have influence on tax decision as well country’s ethnic fragmentation level.
3. Taxpayer’s Interaction with Political and Societal Structure
The base hypothesis of this study is that tax compliance can be explained through interactions with political
(general government and tax administration) and societal interactions. Graph 1 presents an account for
individual decisions and behaviors in social context, in the way of accepted by the study. Taxpayer faces two
ways of interactions that influence individual decisions. First of them named ‘vertical interaction’ is with
political institutions which include of the tax administration and the government as a collective decisionmaking agent. The second named ‘horizontal interaction’ is interactions with “others” who encountered
members of society and the society as a whole unit.
Vertical Interaction
POLITICAL
INSTITUTIONS

Political Governance

Government and Tax
Administration

Reciprocity and
Fairness

Horizontal Interaction
Social Governance

TAXPAYER

SOCIETY
Reciprocity and
Fairness

PERSONAL VALUES,
NORMS and IDENTITIES

" Figure 1. Conditional Cooperation in Social and Political Interactions: A Conceptual Framework
Empirical evidences demonstrate that cooperative behavior with the government and the society is shaped by
perceived reciprocity and perceived fairness. Norm process and perceptions of the individual regulate
individual behaviors in social context. With the government, the taxpayer seeks reciprocity and equality for
fiscal exchange as well as for political institutions’ treatment to citizens. With the society, the taxpayer seeks
reciprocity and equality at participation level of others into collective action (e.g. taxpaying) as well as him
or her feeling on being a part of the society.
This last point is especially important in social context. People have a notion of who they are, which is
associated with beliefs about how they and other are supposed to behave. These notions play important
individual decisions and behaviors as well as roles in how economies work. Individuals gain identities,
values and norms from much more complex relationships with others. Individual perceptions on the political
institutions and the society work through these identities and values, indeed. Furthermore, these values and
identities are not static. The dynamic relationship ongoing between individual and external world continues
shaping individual values, norms and identities. Therefore, the study accepts values and norms as moderator
in this socio-political context.
4. The Research Hypotheses
Based on theoretical arguments to explain tax compliance decision which mentioned in the previous sections,
this paper suggests that tax morale as an intrinsic taxpaying motivation has strong influence at taxpayer’s
compliance decision and the socio-political interactions which get involved by taxpayer shape intrinsic

-576-

STATE, ECONOMIC POLICY, TAXATION AND DEVELOPMENT
ICOPEC 2016, JUNE 28-30, 2016, İSTANBUL

motivation of taxpayer. Of course, personal norms, moral appeals, values and identities which individuals
have acquired as a result of these complex interactions, are factors influencing tax morale and tax
compliance as a moderator.
Figure 2 presents a conceptual model to this study’s approach how is shaped tax morale. Although taxpayer’s
personality and individual norms are acquired from more complicated long-term interactions with society
and ‘others’, we regard as extrinsic factors personalities as well deterrence factors such as audit and penalties
for analytical aims. However personal values and identities will be discussed together with social context in
this section of the study.
Political Governance and Legitimacy
(Procedural Justice)
Interaction with Political
Institutions

Fiscal Exchange
(Distributional Justice and Efficiency )
Respectful Treatment
(Interactional Justice )
Perceived Deterrence

Interaction with Tax
Administration and Tax
System

Perceived Fairness of Tax System
Respectful Treatment
(Interactional Justice )

Personal
Values,
Norms and
Identities

INTIRINSIC
MOTIVATION
(TAX
MORALE)

COMPLIANCE
BEHAVIOR

Social Governance (Social Capital )
Interaction with the
Society and the ‘Others’

Perceived Evasion
Subjective Norms

Socio-Demographic Characteristics

Figure 2. A Conceptual Model for the Research

"

As can be seen the Figure 2, we consider tax morale as a result interactions with the government, with tax
administration/tax system, with ‘others’ as individual members of the society and with the society as a whole
unit.
4.1. Public Governance and Interaction with the Government
Taxation as a quasi-voluntary action implies an exchange relationship between taxpayer and government,
although it is paid under legal force. If citizens feel that government acts in their interests in a fair way, they
are more likely to cooperate in paying taxes (Levi, 1998) because of both reciprocity and equity norms. If
taxpayers don’t perceive fiscal exchange as fair, one can expect that they don’t have willingness to pay taxes.
Taxpayers may use tax evasion to restore the equity when they perceive procedurally unfair treatment and
when they don’t receive enough benefits, at exchange with government (Schnellenbach, 2010). Experimental
evidences by Alm et al. (1992b) and Alm et al. (1993) demonstrate that tax compliance is greater when
subjects perceive benefits from expenditure programs that they had approved. According to findings of Alm
et al. (1992), increasing in benefits increases tax compliance even when there is any chance of detection and
punishment. Erdoğdu et al. (2016) suggests the fairness perception of taxpayer as the most important
determinant of tax compliance.
Notwithstanding, norms of reciprocity and fairness are also matter in the political institutions’ treatment to
citizens. Perceived unfair treatment and unfair political process of decision making will undermine tax
morale of taxpayer. A numbers of studies present evidences on positive impact on tax compliance of
citizens’ political participation rights, perceived legitimacy of political decision making and confidence in
political decision making (Alm et al., 1993; Kucher and Götte, 1998; Feld and Tyran, 2002; Torgler, 2003b;
Torgler, 2005). Smith (1992) and Wenzel (2006) demonstrated that taxpayers who feel respectful and fair
treatment by authority tend to have high compliance levels. Frey et al. (2004) display that when it is
perceived political process and its outcomes as fair and legitimate, redistribution is more likely to be
accepted by the wealth citizens. Studies on social dilemma and collective action also display that people’s
cooperation with authorities depends on how people find authorities’ power exercising as fair, legitimate and
respectful (Tyler, 2000). More tangible indicators to the legitimacy can be perceived quality public
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governance and public services. Cummings et al (2009) found from cross-cultural comparison using both of
survey and experimental data that the quality of public governance has a clear impact on tax compliance.
Uslaner (2010) presents evidences on transition economies that the quality of government services,
corruption level and unfair legal system are influential factors on tax compliance. Some studies use the trust
as a proxy the legitimacy and fairness treatment of legal authorities and find empirical evidence that trust in
political institutions also important determinant of voluntary tax compliance (Kucher and Götte, 1998;
Scholz and Lubell, 1998; Torgler, 2003b; Slemrod, 2003). Corruption and inefficiency of government
institutions crowd out willingness to pay tax. In this kind of a situation, obligation of paying taxes cannot
become a social norm adopted by large segments of the society (Torgler et al., 2010).
Research hypotheses with respect to public governance and interaction with the government are as
following:
H1a: Perceived quality of the public governance (political trust) positively influences tax
compliance.
H1b: Perceived fairness of fiscal system positively influences tax compliance.
4.2. Interaction with Tax Administration
The psychological tax contract approach of Feld and Frey (2007 and 2010) suggests that the relationship
between taxpayers and tax authorities can be modeled as an implicit or relational contract, which involves
strong emotional ties and loyalties. Incentives and respectful treatment are important determinants of tax
compliance. “Respectful treatment can be split into two different components. First, the procedures used by
auditors in their contact with taxpayers are to be transparent and clear. Second, respectful treatment has a
direct personal component in the sense of how the personality of taxpayers is respected by tax officials. If
they treat taxpayers as partners in a psychological tax contract, instead of inferiors in a hierarchical
relationship, taxpayers have incentives to pay taxes honestly”. Feld and Frey (2007) distinguish treatment of
taxpayer into two opposite poles: respectful treatment and authoritarian treatment undermining tax morale.
We can expect that perceived respectful and fair treatment support tax morale while disrespectful treatment
of taxpayers and inefficient tax administration ruin the legitimacy and therefore, undermine intrinsic
motivation.
Research hypotheses with respect to the tax system and tax authority are as following:
H2a: Efficiency of the tax authority and respectful treatment to the taxpayer are positively correlated
with tax compliance.
H2b: Perceived deterrence positively influences tax compliance.
4.3. Social Governance and Interaction with ‘Others’
Individuals encounter with other members of society, observe them and learn from them. Social interaction
connects individuals’ decisions to each other through social influence and social norms, and thus, a person’s
behavior is determined by behaviors of others in that society to a certain extent. Mostly, in social interaction,
individuals’ perceptions on others’ behaviors take effect through social norms.
Social norms as rules and expectation to act that guide and/or constrain social behavior with enforcing by
members of the general community are sustained in part by social sanction or reward (Schwartz and Howard,
1982; Elster, 1989; Alm et al., 1995). Also, the concept of social influence suggests that individuals tend to
get conform their behavior to their peers’ moral values and behaviors. We can see it in daily-behaviors such
as fashion, consuming, and political support to a winner as well as engaging in crime such as mob offenses,
lynching, looting (Kahan, 1997).
Studies on tax compliance and public goods present empirical evidences that individuals’ beliefs and
perceptions on others’ tax compliance level have strongly impact on their compliance and participate level
(for example, Falk et al., 2003; Fortin et al., 2007; Frey and Torgler, 2007). Thus, one can expect a positive
correlation between taxpayer’s compliance level and his or her perception of compliance level of other
member of the society. If individuals notice that many others evade taxes, their intrinsic motivation to
comply with taxes decreases.
Another dimension of social context is individual’s self-categorization and perceived social cohesion. Just as
attitudes toward the government, taxpayers have some attitudes toward the society as whole unity. These
attitudes are related to individual’s self-identities as well the level of efficiency in the social organization.
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The latter case is commonly referred as ‘social capital. Because taxpaying has distributional results in a
collective action, decision whether or not to comply depends on also individual’s attitude toward society and
other citizens (Scholz and Lubell, 1998). If person doesn’t trust in society and he feels alienation toward the
society, more likely he doesn’t contribute to finance collective actions. Therefore, examining the compliance
decision should be taken into account trust in societal institutions and participation other collective actions.
Individuals’ self-identity also depends on their perceptions about social organization as a whole. If he or she
has a self-identify as autonomous or a sub-identity instead of a national identity, he or she may fail to
participate in a collective action carried out in national level such as taxation. Therefore, trust in others in the
society, participation level of general collective action and self-identifying together the society as a whole
should be taken into consideration in order to examine impact of social capital on tax compliance.
Social norms are important social codes which constrain individual behaviors through social sanction.
Individuals are receptive to these social sanctions or rewards as well legal sanctions or rewards. However, to
determine whether anticipated social approval or disapproval has effect on behavior or not, social norms
need to be refined. Because, it is obvious that individuals don’t obey all social norms and sometimes even
they refuse to comply with social norms. On the other hand, it cannot be said that paying taxes are generally
accepted moral standard/social norm for all cultures and/or sub-communities.
Cialdini (2007) identifies two types of social norm to determine effects of social influence. ‘Injunctive
norms’ that refer to one’s perception about others’ beliefs on appropriate behaviors and ‘descriptive norms’
that refer to one’s perception on widespread of the behaviors among others. Injunctive norms are especially
important in terms to functioning of psychological costs. ‘Subjective norms’ a particular form of injunctive
norms, are perception of person about expectations of a referent group as family or friends (Cialdini and
Trost, 1998).
Studies on tax compliance and social norms display that subjective norms are especially explanatory
compliance behavior instead of general social norms. For instance, Bobek et al. (2007) found that especially
subjective and personal norms are the most important factors to explain tax compliance whereas descriptive
norms are not significant factors at compliance choice. Wenzel (2004) and Wenzel (2007) found that social
norms can influence the behavior of tax compliance only through a process of self-categorization. If persons
do not have group identity, group’s social norms don’t have any impact on compliance behavior.
Inclusiveness level of identity (such as a nation, a profession, or an autonomic individual) is also important at
participation in collective action.
Therefore we expect that individuals are more sensitive about views of important persons for them and if
taxpayers perceive their peers or families have tax morale norms, then social influence and social sanction
work for these taxpayers.
Finally, some personality features of individuals might be important determinants of compliance behavior
and tax morale. Especially, individuals differentiate their value orientation (such as individualisticcollectivist tendencies or egoistic-altruistic tendencies) and their toleration toward the risk. With respect to
the expected utility theory, we can expect that individuals who can tolerate high level of risk and who has
competitive personality instead of fatalist or collectivist may have more individualistic tendency and thus
they can be expected to be willingness bearing the costs of tax evasion (both legal costs and social costs).
Research hypotheses with respect to social governance and societal interactions are as following:
H3a: Perceived high level of social governance (a sense of belonging) positively influences tax
compliance.
H3b: Perceived high level of evasion by the others in the society negatively influences tax
compliance.
H3c: Sensitivity to subjective norms and psychological costs positively influence tax compliance.
5. The Data and Empirical Results
5.1. The Data and Method
The data used the empirical analysis in the following section were gathered from Texas resident taxpayers
through face-to-face survey. Before conducting the main survey, the questionnaire was pre-tested to verify
the appropriateness of the questionnaire content. In main survey, 310 individuals agreed to take part in the

-579-

TAX MORALE AND TAX COMPLIANCE IN SOCIO-POLITICAL CONTEXT
Savaş Çevik

study. In analyses, 278 observations were used after inconsistent and incomplete observations were
discarded. For purposes of the study, the participants were required to be a taxpayer Federal Income Tax (to
be filled and declared a tax return before). The survey was conducted in the March and April 2013. Since
April 15 is due date for Federal Income Tax returns, the date that be conducted the survey is be expected to
be an appropriate term to capture respondent’s real life feelings about the topic. Table 1 describes
respondent’s demographic backgrounds.
Table 1. The Demographic Characteristics of the Participants
Variables
Gender

Age

Education

Employment
Status

Household
Income

Ethnicity

Citizenship

Items

Frequency

Percent (%)

Male

134

48.38

Female

143

51.62

18 - 24

91

32.85

25 - 34

112

40.43

35 - 44

35

12.64

45 - 54

24

8.66

55 - 64

10

3.61

65 and more

5

1.81

Less than high school

1

0.36

High school

22

7.94

Some university

84

30.32

University degree

113

40.79

Master degree or Ph.D. 57

20.58

Full-time employed

153

55.23

Part-time employed

65

23.47

Self-employed

12

4.33

Retired/Pensioned

3

1.08

Homemaker

9

3.25

Unemployed

19

6.86

Other

16

5.78

Less than $15,000

44

16.06

$15,000 - $50,000

91

33.21

$50,000 - $75,000

59

21.53

$75,0000 - $100,000

50

18.25

More than $100,000

30

10.95

Caucasian White

216

77.70

Other

62

22.30

US Citizen by birth

228

82.01

Other

50

17.99

In order to test the research assumptions from previous section, we mainly use structural equation modeling
(SEM). Taken into account some psychological attitude and perceptions that can only be observed indirectly
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by measuring indicators, the SEM is an useful tool to evaluate and analyze causal relationship between latent
constructs and measurable indicators. Therefore, we firstly construct a measurement model and then,
by measuring indicators, the SEM is an useful tool to evaluate and analyze causal relationship between latent
examine the reliability and validity of the measurement model through confirmatory factor analysis.
constructs and measurable indicators. Therefore, we firstly construct a measurement model and then,
Secondly we establish a structural model that defines linear relationships between latent exogenous and
examine the reliability and validity of the measurement model through confirmatory factor analysis.
endogenous variables (constructs).
Secondly we establish a structural model that defines linear relationships between latent exogenous and
5.2.
Tax Morale
and Socio-Politic
endogenous
variables
(constructs). Interactions: The Results from the SEM Analysis
In
this
section,
confirmatory
factor analysis
(CFA)The
wasResults
conducted
to the
examine
reliability and validity of
5.2.
Tax
Morale
and Socio-Politic
Interactions:
from
SEM the
Analysis
the measurement model and the structural equation modeling (SEM) was employed to interpret the causal
In this section, confirmatory factor analysis (CFA) was conducted to examine the reliability and validity of
model.
the measurement model and the structural equation modeling (SEM) was employed to interpret the causal
5.2.1.
Measurements and Confirmatory Factor Analysis
model.
The
study
has five measurements
to examine
theAnalysis
research hypotheses using the SEM: tax morale (TM),
5.2.1.
Measurements
and Confirmatory
Factor
political governance (PT), belonging to political and societal structure (BL), perceived fiscal fairness (FF),
The study has five measurements to examine the research hypotheses using the SEM: tax morale (TM),
social influence (SI) and attitude toward the IRS (IRS). In order to measure tax morale, we use 9 attitude
political governance (PT), belonging to political and societal structure (BL), perceived fiscal fairness (FF),
items that mainly based on the noncompliance scale with 13 statements by Robert (1994) and Hasseldine and
social influence (SI) and attitude toward the IRS (IRS). In order to measure tax morale, we use 9 attitude
Hite (2003) with some modifications. Exploratory and confirmatory factor analyses divide the scale into two
items that mainly based on the noncompliance scale with 13 statements by Robert (1994) and Hasseldine and
construct. Therefore, in the SEM analysis and logistic regression, we use one of them with 6 items. Table 2
Hite (2003) with some modifications. Exploratory and confirmatory factor analyses divide the scale into two
describes variables and measurement item that used in factor analysis and the SEM in detail.
construct. Therefore, in the SEM analysis and logistic regression, we use one of them with 6 items. Table 2
describes variables and measurement item that used in factor analysis and the SEM in detail.
Table 2. Constructs and Measurement Items
Table 2.
Construct

Variableand
Constructs
Measurement
Measurement
ItemsItems

Construct

Tax Morale A
Tax Morale A

Tax Morale B
Tax Morale B

Political
Governance
Political
Governance

Name
Variable Measurement Items
Tax rates are too high, so it is not really cheating when you bend the rules a
Name
TM1
little to find ways to pay less than you are supposed to.
Tax rates are too high, so it is not really cheating when you bend the rules a
TM1
Since
many
people
taxes
at are
all, supposed
if someone
little to
findrich
ways
to paypay
lessnothan
you
to.like you underpays a
TM2
little, it is no big deal.
Since many rich people pay no taxes at all, if someone like you underpays a
TM2
With
things
little,what
it is no
big cost
deal.these days, it’s okay to cut a few corners on your tax
TM3
form just to help make ends meet.
With what things cost these days, it’s okay to cut a few corners on your tax
TM3
When
you’re
not really
form just
to help
make sure
endswhether
meet. or not you deserve a tax deduction, it
TM4
makes sense to take a chance and take the deduction anyway.
When you’re not really sure whether or not you deserve a tax deduction, it
TM4
It’s
all right
underreport
certain
income
or claim an
makes
sensetotooccasionally
take a chance
and take the
deduction
anyway.
TM5
undeserved deduction if you are generally a loyal and law-abiding citizen.
It’s all right to occasionally underreport certain income or claim an
TM5
Slightly
overstating
deductions
medical,
charitable
or businesscitizen.
undeserved
deduction
if you are(like
generally
a loyal
and law-abiding
TM6
deductions) on income taxes is perfectly acceptable.
Slightly overstating deductions (like medical, charitable or business
TM6
deductions)
onorincome
taxes
acceptable.
Trading
goods
services
withisaperfectly
friend and
not reporting it on your tax form
TM7
is perfectly acceptable.
Trading goods or services with a friend and not reporting it on your tax form
TM7
Reporting
your
main income fully, but intentionally not including some small
is perfectly
acceptable.
TM8
outside income is perfectly acceptable.
Reporting your main income fully, but intentionally not including some small
TM8
Being
paid
in cash
for a job and
then not reporting it on your tax form is
outside
income
is perfectly
acceptable.
TM9
perfectly acceptable.
Being paid in cash for a job and then not reporting it on your tax form is
TM9
How
muchacceptable.
do you trust in the financial honesty of politicians and public
perfectly
PT1
officials?
How much do you trust in the financial honesty of politicians and public
PT1
How
much do you expect that the country’s economic and political future
officials?
PT2
will be strong?
How much do you expect that the country’s economic and political future
PT2
PT3
How
much
do you think that the country is well governed?
will be
strong?

Fiscal Fairness

Coding
Reverse Coded
Reverse Coded
Reverse Coded
Reverse Coded
Reverse Coded
Reverse Coded
Reverse Coded
Reverse Coded
Reverse Coded
Reverse Coded
Reverse Coded
Reverse Coded
Reverse Coded
Reverse Coded
Reverse Coded
Reverse Coded
Reverse Coded
Reverse Coded

Reverse coded

FF1
FF2

To
what
extent
believe
thatcountry
you canisinfluence
the decisions affecting
How
much
do do
youyou
think
that the
well governed?
the whole country?
To what extent do you believe that you can influence the decisions affecting
How
much country?
do you think that the government wastes the money it receives in
the whole
taxes?
How much do you think that the government wastes the money it receives in
All
things considered, I believe the current tax system to be fair.
taxes?

FF3
FF2

Compared
other taxpayers,
I pay
than
fair share
taxes.
All things to
considered,
I believe
the more
current
taxmy
system
to be of
fair.

Reverse coded

FF3
FF4

ICompared
get fair value
for my
income tax
dollars
terms
benefits
received
to other
taxpayers,
I pay
moreinthan
myof
fair
share of
taxes. from
the government.
I get fair value for my income tax dollars in terms of benefits received from
How
much do you believe that public institutions treat people differently
the government.
according to their ethnic or religious backgrounds?
How much do you believe that public institutions treat people differently
according to their ethnic or religious backgrounds?

PT3
PT4
PT4
FF1

Fiscal Fairness

Coding

FF4
BL1
BL1

Reverse coded

Reverse coded
Reverse coded
Reverse coded
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BL2

How much do you feel repressed by government institutions in your everyday Reverse coded
life?

BL3

How strongly do you feel that you belong to this country?

BL4

How much do you believe that people from different ethnic, religious, or
political backgrounds have similar opportunities in this country?

IRS1

The IRS doesn’t handle taxpayers’ questions or problems well.

IRS2

The IRS’s procedures and practices are fair and reasonable.

IRS3

Getting mail or a call from the IRS makes me anxious, even if the issue is
unimportant.

Reverse coded

IRS4

The IRS treats taxpayers as if they are tax evaders.

Reverse coded

IRS5

I cannot confide in the IRS about your problems on tax issues.

Reverse coded

IRS6

When the IRS says a taxpayer owes more money, the IRS is usually right.

SI1

If I excluded some of my income in my tax return, I would feel guilty.

SI2

If I cheated with my taxes, my family would react negatively.

SI3

If I cheated with my taxes, my friends would react negatively.

Belonging

Attitude to
IRS

Social
Influence

Reverse coded

Political governance mainly measures taxpayer’s trust in political system, politicians, the country’s future
and their perceived influence on political decision-making. Thus, this variable represents the trust in political
system and the legitimacy of public decision-making. Fiscal fairness uses four measurements of fairness as
government’s efficiency to use tax-money, overall tax justice, comparative fairness, fairness in exchange
with the government. Belonging aims to measure the societal governance and a sense of belonging to the
society through two items on perceived discrimination, feeling belong to country and feeling repressed by
the public institutions. The attitude toward the IRS measures the IRS’s efficiency to tax transactions and
perceived anxiety created by the IRS through six items. Finally, the social influence introduces to capture
psychological costs (feeling guilt) and the effects of subjective norms (perceived attitude of family members
and friends on tax evasion).

Table 3. Confirmatory Factor Analysis and Construct Reliability
Factors

Measurements

Standardized
Factor Loadings

Q31

0.830 (0.024)

Q30

0.765 (0.030)

Q32

0.620 (0.041)

Q29

0.696 (0.035)

Q33

0.774 (0.029)

Q37

0.697 (0.035)

Q36

0.739 (0.039)

Q34

0.616 (0.045)

Q35

0.875 (0.033)

Q7

0.749 (0.042)

Q4

0.634 (0.047)

Q2

0.680 (0.046)

Q11

0.352 (0.062)

Q22

0.703 (0.049)

Tax Morale A

Tax Morale B

Political
Governance
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reliability (ρ)

0.8713

0.8734

0.7959

0.7947

0.6959

0.7003
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Fiscal Fairness

Belonging

Q20

0.610 (0.053)

Q21

0.455 (0.060)

Q3

0.565 (0.057)

Q6

0.660 (0.088)

Q5

0.424 (0.074)

Q9

0.409 (0.076)

Q10

0.243 (0.090)

Q14

0.670 (0.048)

Q15

0.569 (0.054)

Q16

0.358 (0.062)

Q17

0.733 (0.045)

Q18

0.537 (0.054)

Q19

0.381 (0.061)

Q27

0.902 (0.035)

Q28

0.748 (0.038)

Q26

0.660 (0.042)

Attitude to IRS

Social Influence

0.6775

0.6791

0.4967

0.4956

0.7076

0.7189

0.8113

0.8212

( ) OIM standard errors. All loadings are significant at 1%

Individual item reliability was examined by looking at the loadings and correlations of each indicator on its
respective construct. Although some indicators have low factor loading, loadings are statistically significant.
The reliability of the constructs was examined through Cronbach’s alpha and construct reliability. The most
common measure of the reliability and validity of the linkages between the measured variables and latent
constructs is the Cronbach’s alpha coefficient (Hair, et al., 2010). Cronbach’s alpha coefficients are
acceptable level except for the belonging construct. Since the alpha assumes all indicators have identical
centrality of each item and the error item, it is the lower limit of the true reliability. Therefore, we also
examine the construct reliability. Construct reliability has also produced similar values with alpha
coefficients. Both reliability values display that all constructs has acceptable values except for the factor of
belonging.
5.2.2. The Structural Model
The SEM was employed to test the propositions derived the theoretical section. Figure 3 presents main
relationship that tested in structural model. According the model, we assumes that attitude to the IRS has
influence other three factor, perceived fiscal fairness, attitude toward political system and belonging. Also we
suppose the perceived fiscal fairness affects social influence level. Since the construct of social influence
mainly measures psychological costs (as feeling of guilt to evade taxes) and subjective norms (perceptions
on family and friends’ views), the low level of perceived fairness may leads to decrease psychological costs.
At the same time, some moderating effects should be taken into account for exact understanding of structural
relationships. For instance, the factors of political governance and belonging have possibly different impact
on tax morale among the individuals according to their ethnicity and citizenship status. Again, we can
assume that the perceptions on the IRS’s treatment to the taxpayers may vary according to whether or not
respondent has a direct experience with the IRS. It is possible that some taxpayers have not any contact with
the IRS, if especially the electronic filing system is taken into consideration. Perceived evasion in the society
possibly affects perceived fiscal fairness and psychological costs (social influence). Therefore, we use some
additional variables in the SEM model to consider these effects. These variables are perceived evasion (In
your opinion, about what percent of taxpayers would you say try to cheat on their taxes to some extent?),
personally known evaders (do you personally know someone who has managed to avoid paying all or any
taxes?), experience with the IRS (have you ever been called in by the IRS for an audit of your federal income
tax return? Do you personally know someone who has been audited by the IRS?), ethnicity (Caucasian
whites and others) and citizenship status (the US citizen by birth and others).
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Attitude
toward the IRS
Belonging

Political
Governance

Tax Morale

Fiscal Fairness
Social Influence

Figure 3. The Research Model for the SEM

In the structural model, we combined the items into a few parcels for each latent variable (except for social
influence that has only three items) to reduce the paths. In parceling, we run a separate factor analysis for
each latent variable, then, assign items into anchor each parcel by their factor loadings. At the same time, we
considered to obtain normalized parcels by together parceling the items that skewed in opposite way, while
we choose the items to parcel. Little et al. (2002) and Acock (2013) express some advantages of the
parceling in this way. Appendix 1 presents parceling structure of the constructs.
The results of the SEM analysis are presented in Table 5 and Table 6. In the analysis, each of the impact
coefficients was estimated using the maximum likelihood estimation method. The model’s overall goodness
of fit was evaluated using the root mean squared of approximation (RMESEA), comparative fit index (CFI),
Tucker Lewis index (TLI), standardized root mean squared residual (SRMR), coefficient of determination
(CD). The values of these indicators are presented in Table 4 and they all are in recommended standards.
Also, we consider chi-square statistic, equation level R-squares, correlation between dependent variable and
its prediction and equation level Wald test to consider if the model has a good fit to the data and the research
model. They are reported in Table 5 and shows affirmative results.
Table 4. Main Indicators for Goodness of Fit
Root mean squared error of approximation (RMSEA)

0.035 (*)

Comparative fit index (CFI)

0.974

Tucker-Lewis index (TLI)

0.966

Standardized root mean squared residual (SRMR)

0.053

Coefficient of determination (CD)

0.817

(*) Lower bound: 0.018. Upper bound: 0.049. Probability RMSEA <= 0.05: 0.964

The standardized and unstandardized coefficients of the estimated model are presented in Table 5. The
coefficients on all variables in the model are statistically significant. As expected from theoretical
discussions, perceived fiscal fairness, belonging, social influence (psychological costs) and attitude to IRS
positively influence tax morale. However, political governance is negatively correlated with tax morale
contrary to expectations. A closer examination shows that citizenship status is important to estimate political
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governance. Being the US citizen with birth (contrary to the US citizen by naturalization and green card
holder) negatively correlated with the trust in politic system and politicians. In general, respondents who in
other citizenship status (that it is assumed that most of them had come from developing countries to the
USA) express more trust in political system, since they may be have compared to their home countries. On
the other hand, the US citizens by birth freely express their opinions and, they are more critical and sensitive
to political governance. Thus, although we cannot find political governance to have positive effect on tax
morale, political identities are important to explain political governance and therefore tax morale. Ethnicity
(Caucasian white = 1) that another identity variable used in the model has positive effect on belonging. We
also use an interaction term between the attitude to the IRS and having experience with the IRS. The
interaction term is found to be statistically significant and to have negative effect on tax morale.
Attitude to the IRS has positive effect on three latent variables of political governance, fiscal fairness and
belonging. The effects of the variable on the IRS on these three variables are stronger than its effect on tax
morale. The perceptions on the other’s compliance level in the society (perceived evasion and personally
known evaders) are important to explain perceived fiscal fairness and psychological costs. While personally
known evader negatively influences perceived fiscal fairness and social influence, perceived evasion level
has negative effect on fiscal fairness.
Table 5. The SEM Parameter Estimates for Structural Equations
Standardize
Unstandardized
d
Coefficients Coefficients
Tax Morale
Political Governance

-0.265***
(0.099)

-0.301**
(0.124)

Fiscal Fairness

0.232**
(0.111)

0.284**
(0.146)

Social Influence

0.607***
(0.055)

0.514***
(0.065)

Belonging

0.199***
(0.077)

0.322***
(0.128)

Attitude to the IRS

0.239**
(0.121)

0.366**
(0.189)

Attitude to the IRS x
Experience with the IRS

-0.281***
(0.080)

-0.708***
(0.203)

Political Governance
Citizenship

- 0.243***
(0.057)

- 0.420***
(0.094)

Attitude to the IRS

0.379***
(0.068)

0.512***
(0.103)

Fiscal Fairness
Perceived Evasion

- 0.123**
(0.060)

-0.063**
(0.030)

Personally Known
Evaders

- 0.106*
(0.061)

-0.139*
(0.079)

Attitude to the IRS

0.533***
(0.067)

0.664***
(0.107)

Social Influence

Equation Level
R-squared

MC(a)

Equation Level
Wald Tests

0.547

0.740

χ2=111.96 (6)
p=0.000

0.203

0.450

χ2=47.18 (2)
p=0.000

0.313

0.560

χ2=52.86 (3)
p=0.000

0.124

0.352

χ2=28.55 (2)
p=0.000
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Fiscal Fairness

0.285***
(0.070)

0.412***
(0.110)

Personally Known
Evaders

-0.176***
(0.064)

-0.336***
(0.124)

Belonging

0.256

Ethnicity

0.222***
(0.063)

0.246***
(0.080)

Attitude to the IRS

0.454***
(0.070)

0.430***
(0.097)

0.506

χ2=22.83 (2)
p=0.000

LR test of model vs. saturated: χ2 (111) = 148.22, Prob > χ2 = 0.0105
( ) Standard errors
All measurements are significant at % 1
(a) Correlation between dependent variable and its prediction

Table 6 reports indirect and total effects from the structural model. As seen from the Table 6, the indirect
effects on the tax morale are also significant. The effects of the perceived evasion and personally knowing
evaders show that the conditional cooperation and reciprocal tendencies have an influence on individual
compliance. Especially, personally knowing evaders has stronger effect with coefficient of -0.242 than
general perception on compliance level, as we can expect that individuals are more sensitive about group
social norms and personal observations rather than general perceptions on the society. Three possible
explanations can be given on this effect of social influence. First, if taxpayer touches to evaders in personal
relationships such as family members or friends, they rearrange their perceptions on audit probability.
Second, because of conditional cooperation, they become to unwillingness to cooperate with others. And
finally, as emphasized by Kahan (1997), criminal behavior has a strong signaling effect. For instance, Alm et
al. (1999) displayed that when subjects have learned that others rejected to be punished tax evaders, they
decrease compliance level because the outcome may had sent signal of socially acceptable to evade taxes.
Table 6. Direct and Indirect Effects
Direct Effect

Indirect Effect

Total Effect

Tax Morale
Political Governance

-0.301**
(0.124)

-0.301**
(0.124)

Fiscal Fairness

0.284**
(0.146)

Social Influence

0.514***
(0 .065)

0.514***
(0.065)

Belonging

0.322***
(0 .129)

0.322***
(0.129)

Attitude to the IRS x
Experience with the
IRS

-0.708***
(0.203)

Attitude to the IRS

0.366**
(0.188)

0.212***
(0.057)

0.496***
(0.162)

0.314***
(0.107)

0.679***
(0.157)

Perceived Evasion

-0.031*
(0.018)

-0.031*
(0.018)

Citizenship

0.126**
(0.061)

0.126**
(0.061)

Ethnicity

0.079*
(0.041)

0.079*
(0.041)
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Personally Known
Evaders

-0.242***
(0.074)

-0.242***
(0.074)

Political Governance
Citizenship

-0.420***
(0.094)

-0.420***
(0.094)

Attitude to the IRS

0.512***
(0.103)

0.512***
(0.103)

Perceived Evasion

-0.063**
(0.030)

-0.063**
(0.030)

Personally Known
Evaders

-0.140*
(0.079)

-0.140*
(0.079)

Attitude to the IRS

0.664***
(0.107)

0.664***
(0.107)

Fiscal Fairness

0.412***
(0.110)

0.412***
(0.110)

Personally Known
Evaders

-0.336***
(0.124)

Fiscal Fairness

Social Influence

-0.058
(0.037)

-0.393***
(0.121)

Perceived Evasion

-0.026**
(0.014)

-0.026**
(0.014)

Attitude to the IRS

0.274***
(0.081)

0.274***
(0.081)

Belonging
Ethnicity

0.246***
(0.080)

0.246***
(0.080)

Attitude to the IRS

0.430***
(0.097)

0.430***
(0.096)

( ) OIM standard errors

We also find identities as ethnic identity and citizenship status has significant indirect effects on tax morale.
However, citizenship status has stronger influence on tax morale than ethnicity. Thus, being the US citizen
by birth positively affects tax morale level through political interactions and belonging to political
organization. Citizenship status can be considered to be an important indicator of political belonging.
6. Conclusion
Main findings of the study are as follows:
The analyses confirm the research model to capture a general model of tax morale. The relationships
between the variables are statistically significant.
We find that perceived fiscal fairness, psychological costs, belonging to societal and political system and
affirmative attitude toward the IRS have positive influence on tax morale.
We find a negative coefficient on political governance contrary to hypothetical expectations. However, this
finding point out another fact that the political identity (such as citizenship status) should be taken into
consideration to understand exact meaning of political interactions. Because, respondents from other
citizenship status (the US citizen by naturalization and green card holder) has exhibits more trust to political
system, since they possibly had compared to their home country’s public governance, while they have the
low level of tax morale for other reasons.
Identities as citizenship status and ethnicity have indirect influence on tax morale in our model through
political governance (political trust) and belonging.
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Perceived level of others’ compliance influences tax morale through perceived fiscal fairness and social
influence. We find that if respondents’ personally interact with evaders in daily life, the effect on tax morale
is stronger than overall perceptions of societal compliance. This finding supports the fact that individuals
who have evaders among their friends or contacts might have less incentive to pay taxes. As known that
individuals particularly receptive to subjective norms formed by the behavior of others who known
personally.
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Özet
Vergi borcunun vadesinde anlaşma yapılan bankalara veya finans kurumlarına, bağlı olunan veya bir başka
vergi dairesine ödenmesi ile vergi borcunun tahsili gerçekleşir. Ancak mükellef bu ödemeyi kendi rızası ile
yapmaz ise, cebri tahsil süreci başlar. Mükelleften mal beyanında bulunması istenir ve bu mallara haciz
uygulanması suretiyle de tahsilat gerçekleştirilir. Yurt içinde hacze konu edilecek malı olmayan bir
mükellefin, yurtdışında ekonomik değeri olan bir malvarlığı varsa, vergi idarelerinin, tahsil konusunda
uluslararası vergi hukuku alanına giren bir işbirliğine gitmeleri mümkündür. Bu doğrultuda imzalanacak
vergi anlaşmaları ile yurtdışında tespit edilen malvarlığının, yabancı ülke vergi idaresince haczedilmesi,
satışının yapılması ve elde edilen tutarın mükellefin borcu olan vergi idaresine gönderilmesi
sağlanabilmektedir.
Extended Summary
INTERNATIONAL COOPERATION IN TAX COLLECTION
Taxpayers easily manage to avoid and evade taxes in the international area by resorting to various tax
strategies. This already known fact was further exposed by "Panama Papers"to public attention. A country's
tax administration alone can not fight effectively with these practices that exceed national boarders. Since it
is not possible to completely tax and collect tax from a tax payer by accessing the income and wealth which
are spreaded to various countries, and not even it is possible to charge taxes after such an access achieved by
the information provided from one country. This struggle can only be achieved by the cooperation of national
tax administrations. There are two main dimensions in cooperation of international tax administrations. First
is the information exchange for correctly taxing i.e. assessing tax base, the other is the collection of the
assessed tax. While information exchange, the first step of the international cooperation was subject to
various studies, the cooperation in the collection of taxes has not been sufficiently covered.
The collection of tax debt is realized by the payment of taxes in the maturity to the banks or institutions
contracted or by the payment to the relevant tax administration. However, if the tax payer voluntarily fail to
pay, the forced collection process begins in accordance with the Public Receivables Collection Act numbered
6183. The tax payer is required to declare property and collection is realized by seizing property. In case
when there is no or enough property to seize, a deferral account is set and and remain open until lapse of
time. If a tax payer with the aforementioned situation had some property abroad, the tax administrations can
go through an cooperation within the bases of international tax law. The tax treaties addressing this issue
may render it possible to seize and sale the property detected abroad by foreign tax administration than
sending the proceeds back to the country which the tax payer owes. This practice of cooperation in tax
collection rarely takes space in the tax treaties endorsed by our country, however it is widely used between
countries which have intensive economic relations.
The cooperation in tax collection incorporated in the 27th item of the OECD model treaty was also included
in EU legislation. The multilateral tax treaty prescribing administrative cooperation in the field of taxation
which was signed but not approved by our country also prescribes cooperation in tax collection. This study
covers the practice which enables the tax collection beyond country boarders within the scope of OECD
studies. and deals with the cooperation in taxation which is an effective instrument in coping with
international wide tax avoidance and tax evasion.
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GİRİŞ
Vergi mükellefleri günümüzde, değişik yollara başvurarak geliştirdikleri vergi stratejileri ile vergi kaçakçılığı
ve vergiden kaçınmayı uluslararası boyutta rahatça gerçekleştirebilmektedirler. Zaten bilinen bu gerçeklik,
son dönemde dünya gündemine oturan “Panama Belgeleri” ile daha da gözler önüne serilmiştir. Ulusal
sınırları aşan bu uygulamalarla, tek başına bir ülke vergi idaresi etkin olarak mücadele edemez. Zira sadece
bir ülkede elde edilebilecek bilgilerle, yeryüzü ölçeğinde faaliyet gösteren bir mükellefin, ne tam olarak
vergilendirilmesi, ne de ortaya konan vergi borcunun tahsil edilebilmesi için dünyanın değişik ülkelerine
dağıtmış olduğu gelir ve servetine ulaşılabilmesi, ulaşılsa bile cebri tahsile konu edilebilmesi mümkün
olmaz. Söz konusu mücadele, ancak ve sadece ulusal vergi idarelerinin uluslararası alanda işbirliğine
gitmeleriyle etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Uluslararası vergi hukukunda, vergi idareleri arasında gerçekleştirilen idari işbirliğini, vergi anlaşmalarında
öngörüldüğü şekilde, ulusal vergi idarelerinin, verginin matrahı, denetimi ve tahsili konularında, diğer ülke
vergi idaresinin olanaklarından yararlanmasına imkan veren bir uygulama olarak tanımlayabiliriz. Burada,
her ülke vergi idaresinin karşılaştığı, fakat tek başına altından kalkamadığı, kendi sınırlarını aşan vergileme
problemlerinin çözümünde yabancı meslektaşları ile birlikte hareket eden bir vergi idaresi karşımıza
çıkmaktadır. Değişik alanlarda hayata geçirilen (gümrük, adli, polisiye …) bu işbirliğinin vergileme alanında
da uygulanmasını öngörmektedir. Vergisel alanda öngörülen uluslararası idari işbirliğinin iki boyutu vardır.
Bunlardan birincisi vergilendirmenin doğru yapılabilmesi yani vergi matrahının tespit edilmesi için
öngörülen bilgi değişimi, diğeri ise tarh edilen verginin tahsilini öngören, verginin tahsilatı alanındaki
işbirliğidir. Uluslararası işbirliğinin ilk adımını oluşturan bilgi değişimi, ülkemizde değişik çalışmalara konu
edilmiş olmakla birlikte tahsilatta işbirliği konusu henüz yeterince çalışılmamıştır. Bununla birlikte konu
bütünlüğü sağlanması ve vergisel alandaki işbirliğinin ilk adımı olması hasebiyle kısa olarak bilgi değişimi
ve vergi incelemesi boyutuna değinilecek daha sonra tahsilatta işbirliği üzerinde durulacaktır. Bir devletin en
önemli görevlerinden olan vergi tahsilinin, ülke sınırlarının ötesinde de gerçekleştirebilmesine imkân veren
söz konusu uygulama, OECD çalışmaları çerçevesinde incelenecektir.
I. Bilgi Değişimi
Ülkelerin vergi kanunları vergi idarelerinin ihtiyaç duydukları bilgileri toplamak için gerekli düzenlemeleri
yapmış ve mükelleflerin uyması gereken kuralları da belirlemişlerdir. Ancak mükelleflerin vergi ödevlerine
ilişkin olarak getirilen bu kuralların ülkelerin siyasi sınırlarının dışında uygulanabilmesi mümkün değildir.
Teorik olarak ülkesinde ikamet etmeyen mükelleflerinin yurtdışı kaynaklı gelirlerine ilişkin vergi ödevleri de
konabilir Bunun önünde herhangi bir yasal engel yoktur. Nitekim Gelir Vergisi Kanunumuz tam mükellefiyet
tanımı kapsamında yurt içi ve yurt dışı kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirme yapılacağını ifade
etmiştir (GVK Madde 3). Fakat yurtdışındaki mükelleflerin ve vergilendirilecek işlemlerin dağınıklığı vergi
idaresinin vergiyi doğuran olayı tespit edebilmesini zorlaştırır. Ayrıca bu noktada asıl önemli sorun
uluslararası hukukun kesinlikle yasakladığı ve zaten bağımsız hiçbir ülkenin de izin vermeyeceği, bir ülkenin
diğer ülke toprakları üzerinde kendi kanunlarını uygulamaya kalkışması olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla
ulusal vergi idarelerinin bilgi edinmeye dönük olarak kendi kanunlarından doğan yetkilerini diğer ülkeler
üzerinde kullanabilmesi söz konusu değildir. Ne vergi müfettişlerini ilgili ülkeye göndererek ihtiyacı olan
bilgileri toplayabilir, ne de bu ülkenin denetim elemanlarından böyle bir talepte bulunabilir. Uluslararası
hukuk, vergilendirme alanında ülkelerin birbirleri ile koordineli hareket etmeleri yönünde hiçbir ödev
yüklememektedir. Resmi bir anlaşmanın olmaması halinde gerek yurtiçinde gerek yurtdışında, “herkes kendi
için” kuralı geçerlidir (Levine-Pinson, 1985:267).
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Buna karşın ulusal vergi idareleri arasında bilgi değişimini öngören bir anlaşma ya da sözleşme imzalanırsa
durum yasal bir hal alır. Dolayısıyla vergi idaresi olarak, vergiyi doğuran olayın yurtdışı bağlantılarının
çözümlenebilmesi açısından, gereken bilgilerin temin edilebilmesi için ihtiyacımız olan şey bilgi değişimine
izin veren vergi anlaşmalarının mevcudiyetidir. OECD’nin yapmış olduğu çalışmalarda bilgi değişiminin üç
ayrı biçimde uygulama alanı bulduğu görülür. Bunlar, talep üzerine, spontane ve otomatik (resmi) bilgi
değişimi yollarıdır (Kılıç, 2006: 109). Ayrıca vergi incelemesine ilişkin olarak ta ülke vergi idareleri
eşzamanlı vergi incelemesi ve yabancı ülkede vergi incelemesine gidebilmektedirler (Kılıç, 2014: 2).
1. Talep üzerine bilgi değişimi
Bilgi alışverişinin ilk çeşidini oluşturan talep üzerine bilgi değişimi bu alanda başvurulan en eski yöntemdir
ve herhangi bir güçlükle karşılaşılmadan uygulanmaktadır. Bilgiye ihtiyacı olan ülkenin başvurusu üzerine,
kendisine bilgi talebi gelen ülke, belirtilen kişi veya işlemle ilgili olarak bütün bilgileri, başvuran ülkeye
iletir. Bilgi talebi her zaman spesifik bir konu veya kişiye ilişkin olmalı; olay, mükelleflerin tespit
edilebilmesine imkan verecek biçimde özetlenmelidir (Docclo, 2000:321).
Talep üzerine bilgi değişiminin etkin olarak uygulanabilmesi için, kendisinden bilgi talep edilen ülkenin
vergi idaresinin, söz konusu bilgilere sahip olmaması durumunda, gerekli olan ve kendi yasalarında
öngörülen tüm bilgi toplama yollarını kullanarak istenen bilgileri elde etmesi gerekir. İstek üzerine bilgi
değişimi yoluyla vergi matrahının tespiti için malın fiyatı, maliyeti, ödenen komisyonlar gibi bilgiler diğer
ülkenin vergi yönetiminden istenebilir.
2. Resmi veya otomatik bilgi değişimi
Bu yöntemde, bilgi veren ülkenin vergi idaresi tarafından belirlenen ve aynı zamanda mükellefin ilişkide
olduğu diğer ülke vergi idaresinin de ihtiyaç duyduğu gelir unsurlarına ilişkin bilgilerin sistematik olarak
değişilmesi öngörülmektedir. Resmi bilgi değişiminde özel bir talebe gerek yoktur. Ülkeler imzaladıkları
anlaşmalarda hangi vergilere ilişkin bilgilerin otomatik olarak değişileceğini bir liste halinde belirlemişlerdir.
Genellikle ücret ödemeleri, faiz ödemeleri, komisyonlar, hizmet sunumu karşılığında yapılan ödemeler
(mesela avukatlık ücretleri) veya gayri maddi hak bedellerine ilişkin bilgiler bu tür bilgi alışverişi
çerçevesinde ilgili vergi otoriteleri tarafından değişilir.
3. Spontane bilgi değişimi
Spontane bilgi değişimi otomatik değişime konu olan bilgilerin, ülkelerin arasında bir anlaşma olmaksızın
değiştirilmesidir. Rutin olarak dosya üzerinden yapılan işlemler sırasında veya herhangi bir vergi denetimi
sonucunda, diğer ülke vergi idaresinin işine yarayacağı düşünülen bilgilerin gönderilmesini ifade eden
spontane değişim oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Bu tür değişim kapsamındaki bilgilere örnek olarak
mükellefin toplam gelirinin tespit edilmesine yardımcı olabilecek diğer ülkede elde ettiği gelirleri, veya
servetiyle ilgili bu ülkede bulunan taşınır veya taşınmaz malları ya da mükellefin yaşam düzeyinin
belirlenmesinde işe yarayabilecek ve diğer ülkede vergi kaçakçılığına yol açabileceği düşünülen ve bu ülke
vergi idaresinin de kendi imkanları ile ulaşması mümkün olmayan çeşitli bilgiler gösterilebilir. Bu çeşit bilgi
değişimi, özellikle, aralarında otomatik bilgi alışverişi anlaşması bulunmayan ülkeler açısından son derece
önemlidir (Dibout, 1994:13). Gerektiği gibi uygulandığında vergi idareleri arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesinde önemli rol oynar (Orsoni, 1997:52).
II. Vergi İncelemesinde İşbirliği
Vergi denetimi beyan esasına dayanan modern vergi sistemlerinin işleyebilmesinde önemli yere sahiptir.
Vergi inceleme elemanları, vergi mükelleflerini belirli programlar dâhilinde denetlemeye tabi tutarlar.
Ülkelerin kendi ulusal sınırları içerisinde gerçekleştirilen bu işlem aynı zamanda vergisel bağımsızlığın bir
sonucudur. Ancak ekonomik işlemler birden fazla ülkeyi kapsadığında veya bir mükellef birden fazla ülkede
vergilendirilecek işlemler gerçekleştirdiğinde, yabancı ülkede gerçekleştirilen bu faaliyetler, vergi idaresinin
denetim alanı dışına çıkmış olur. Zira normal durumlarda vergi incelemesi yabancı ülke sınırları içerisinde
gerçekleştirilemez. Her ulusal vergi idaresi benzer sorunlarla karşılaşabilir. Bu sorun ancak ilgili diğer ülke
vergi idareleri ile birlikte eş anlı ve koordineli olarak gerçekleştirilen vergi denetimleri ile ya da bilfiil
yabancı ülkeye giderek icra edilecek vergi kontrolü ile çözümlenebilir. Konuya olumlu yaklaşan ülkeler,
küresel ekonominin avantajlarını kullanarak uluslararası alanda gerçekleştirilen vergi kaçakçılığı ve vergiden
kaçınma ile böylece daha etkin mücadele edebilirler.
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1. Eş zamanlı Vergi Kontrolü
Eş zamanlı vergi denetimi ulusal vergi idareleri arasında sıkı bir işbirliğini gerektirir. Özellikle yabancı
kaynaklardan elde edilecek bilgilerin yapılan vergi incelemesini etkilediği hallerde oldukça yararlıdır, zira
bilgi değişimini hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı özelliği vardır (OCDE, 1995:55). Bu vergi denetimi yolu,
birden fazla ülkede faaliyette bulunan çok uluslu şirketin her bir vergi idaresi tarafından aynı anda vergi
incelemesine tabi tutulmasını ifade eder. Her ülkenin vergi müfettişleri, önceden birlikte kararlaştırdıkları
aynı zaman diliminde kendi ülkelerinde vergi kontrolünü gerçekleştirirler. Bu şekilde elde ettikleri bilgileri
diğer ülke vergi denetim birimleri ile paylaşırlar. Bizim de imzaladığımız ancak henüz uygulamaya
konmayan Çok taraflı Vergi Anlaşması eş zamanlı vergi denetimini 8. Maddesinin ikinci fıkrasında
tanımlamıştır. Buna göre eş zamanlı vergi denetimi, “iki veya daha fazla devletin, her biri kendi sınırları
içerisinde kalarak, kendileri için ortak çıkarlarının bulunduğu veya tamamlayıcı bilgilere ulaşacaklarını
düşündükleri bir veya daha fazla mükellef üzerinde, topladıkları bilgileri değişmek üzere yaptıkları vergi
incelemesidir”. Bu uygulamanın ne şekilde hayata geçirileceği, yine ülkelerin kendi aralarında
imzalayacakları bir sözleşme ile belirlenecektir. Yani, eş zamanlı vergi kontrolünü uygulamak isteyen
ülkeler, ayrı bir sözleşme ile tüm detayları belirleyecek ve bundan sonra uygulamaya geçeceklerdir.
Eş zamanlı gerçekleştirilen vergi denetimleri ile idareler aynı anda incelemeye başlamakta ve elde ettikleri
bulguları birbirleri ile paylaşmaktadırlar. Her ülkenin vergi idaresi, operasyonlarını kendi memurları eliyle
kendi mevzuatları ve teamülleri çerçevesinde yürütür. Ancak bu memurlar aralarında haberleşmekte ve gerek
denetim boyunca gerekse denetimden sonra ulaştıkları bilgileri yabancı meslektaşlarına da
göndermektedirler. Bu şekilde gerçekleştirilen hızlı ve etkili bilgi değişimi sayesinde, vergi idareleri bir
mükellefin ekonomik durumunu tam olarak belirleyebilmektedirler. Ülkeler elde ettikleri bilgilere dayanarak,
diğer ülkeye danışmaksızın, tek taraflı olarak vergileme yapmakta serbesttirler (Melot, 2004:758). Ancak, bu
durum çifte vergilemeye sebep olabileceğinden, ülkelerin birbirlerini haberdar etmeleri daha yerinde
olacaktır.
Eş zamanlı vergi denetimi uluslararası ticaretin önemli sorunlarından olan çok uluslu şirketlerin
vergilendirilmesinde ve özellikle transfer fiyatlandırması veya vergi cennetleri ile ilgili güçlüklerin
aşılmasına imkân veren oldukça önemli bir işbirliği yöntemidir (Orsoni, 2002:52). Bununla birlikte,
bağımsız olan fakat aralarındaki sıkı ekonomik bağlantılarla rahatça vergi kaçakçılığı yaparak kuruldukları
ülkelere zarar veren şirketlere dönük olarak ta gerçekleştirilebilir (Lambert, 2000:219).
2. Yabancı Ülkede Vergi Denetimi
Uluslararası alanda vergi denetimi konusunda hukuki kaynakların öngördüğü ikinci uygulama yabancı
ülkede vergi denetimidir. Bu yolla, bilgiye ihtiyacı olan ülke, kendi vergi müfettişlerini kullanarak yabancı
bir ülkenin sınırları içerisinde vergi incelemesi yapabilir. Yabancı ülkede vergi kontrolü uygulamasının,
bilgiye ihtiyacı olan ülkenin vergi müfettişlerinin, diğer ülkedeki meslektaşlarına kıyasla dosyayı daha iyi
bildikleri hipotezine dayandırılır (Thomas, 2004:172). Bu yöntemin kullanılabilmesi öncelikle yukarıda
üzerinde durduğumuz hukuki kaynakların kabulüne bağlıdır. Ayrıca, konunun öneminden dolayı özel bir
sözleşme yapılmakta ve iç hukukta da yabancı ülkenin denetim elemanlarının uyması gereken kurallar
detaylı olarak belirlenmektedir.
Yabancı ülkede vergi incelemesinin, aktif veya pasif olarak adlandırılan iki farklı uygulaması vardır. Bu
farklılıklar, vergi denetimi için anlaşma ile bağlı olunan ülkeye gönderilen müfettişlere tanınan yetkilerden
kaynaklanmaktadır. Ülkelerin konuya yaklaşımları, aralarındaki, ticari, ekonomik, mali ilişkilerin yoğunluğu
ve iç hukuk hükümleri uygulamanın içeriğini belirlemektedir. Şayet bir ülke, yabancı denetim elemanlarının
yerli denetim elemanları tarafından gerçekleştirilen vergi denetiminin sadece bazı aşamalarına gözlemci
olarak katılmalarına veya kendi denetim elemanları ile kontak kurmasına izin veriyorsa, yabancı ülkede
“pasif” vergi denetiminden söz edilir. Pasif olarak tanımlanan bu uygulamada, “ziyaretçi” denetmenler,
“yerli” meslektaşlarının sıkı markajı altındadır. Yabancı vergi memurlarının, vergi mükellefleri veya ilgili
diğer kişilerle serbestçe görüşmelerine izin verilmez. Yabancı ülke sınırları içerisinde gerçek bir vergi
denetimi yapmaları söz konusu değildir. OECD’nin hazırlamış olduğu, bilgi değişiminin hukuki ve genel
prensiplerinin değerlendirildiği rehberde, bu uygulama “Yetkili otorite tarafından görevlendirilen
temsilcilerin ziyareti” şeklinde tanımlanmıştır ki, bu haliyle anlaşamaya taraf ülkeler açısından çok daha
kolay kabullenilebilmektedir (OCDE, 2006:8). Zira vergi bağımsızlığı konusunda hassasiyeti yüksek olan
ülkeler, yabancı ülkede vergi denetimi adı altında bir uygulamaya baştan karşı çıkmaktadır ve bunu kendi
bağımsızlıklarının ihlali olarak görebilmektedir. Ancak daha kabul edilebilir bir isimlendirme ile bu
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uygulamaya izin verilebilir. Her hâlükârda daha yumuşak ifade edilen bu “ziyaretin” de ancak verilecek bir
ön izinle gerçekleştirilebileceğini ifade etmek gerekir.
Yabancı ülkede aktif vergi denetimi uygulamasında ise, akit ülkenin vergi denetim elemanlarına, mükellefle
görüşme, belgeleri inceleme izni verilir. Bu tip vergi kontrolleri, özellikle, mükellefe muhasebe kayıtlarını
yabancı ülkede tutma izni veren ve mükellefin de yabancı ülkede vergi denetimini kabul ettiği ülkeler için
yararlıdır. Böylece mükellefin ikametgâhının bulunduğu ülke vergi idaresine, tutmak zorunda olduğu defter
ve belgeleri gönderme külfeti ortadan kalkar (OCDE, 2006:4).
Her ne kadar yabancı ülkede yapılacak olan vergi denetimi çok sıkı şartlara bağlanmış ve de çok sınırlı
olarak başvurulan bir metot olarak gözükse de, çoğu zaman bazı ülkelerce bir tabu olarak değerlendirilen
vergi alanındaki işbirliğinin etkisini ve önemini ortaya koyması açısından önemlidir.
III. Vergilerin Tahsili Alanında İşbirliği
Vergi borcunun vadesinde, anlaşma yapılan bankalara veya finans kurumlarına, bağlı olunan veya bir başka
vergi dairesine ödenmesi ile vergi borcunun tahsili gerçekleşir. Ancak mükellef bu ödemeyi kendi rızası ile
yapmaz ise, ülkemizde 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca cebri tahsil
süreci başlar. Bu süreçte, vergi idaresi, şayet daha önceden teminat istemişse bunu paraya çevirerek, ya da
şahsi kefil gösterilmişse kefilin takibi yoluyla alacağını tahsil edebilir. Ancak, teminat istenmesini gerektiren
haller ortaya çıkmamış ve mükelleften teminat istenmemişse haciz süreci başlar. Kamu alacağının haciz
yoluyla tahsili, mükellefin vergi borcu ve cezalarını karşılamaya yetecek kadar menkul ya da gayrimenkul
malları ile alacak ve haklarına vergi idaresi tarafından zorla el konularak satışının yapılması, elde edilen
gelirden kamu alacağının ve yapılan masrafların alındığı, geriye kalan tutarın mükellefe iade edildiği süreci
ifade eder. Cebri tahsil süreci, mükellefe ödenmemiş vergi borcunun bulunduğunu ve 7 günlük süre
içerisinde, borcunu ödemesi veya mal beyanında bulunması gerektiğini bildiren ödeme emri gönderilmesi ile
başlar. Mükellef borcunu ödemez ise, mal bildiriminde yer verdiği ekonomik değerlere vergi dairesi
tarafından haciz uygulanması suretiyle tahsilat gerçekleştirilir. Haczedilecek malının olmaması durumunda
veya haczedilen malların vergi borcunu karşılamaya yetmemesi durumunda aciz varakası düzenlenerek
zamanaşımı süresince dosya açık tutulur. Bu durumda olan, yani yurt içinde hacze konu edilecek malı
olmayan bir mükellefin, yurtdışında ekonomik değeri olan bir malvarlığı bulunabilir. Ancak vergi dairesi yurt
dışındaki ekonomik değer için yurt içinde rahatça uyguladığı cebri tahsil sürecini uygulayamaz. Çünkü hiçbir
ülke, bir başka ülke haciz memurlarının gelerek kendi sınırları içerisinde böyle bir süreci uygulamalarına izin
vermez. Ancak, malvarlıklarının çok rahat yurtdışına çıkarılabildiği veya yurtdışından çok kolayca
malvarlıklarının edinilebildiği günümüzde vergi idarelerinin sadece kendi sınırları dahilinde olan ekonomik
değerleri takip edebilmesi vergilemede adalet ilkesini zedeleyeceği gibi, vergi gelirlerinin azalması,
varlıkların yurtdışına transfer edilmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurur. İşte her ülke vergi idaresinin
karşılaşabileceği bu sorunun, vergi idarelerinin, tahsil konusunda, uluslararası vergi hukuku alanına giren bir
işbirliğine gitmeleri ile çözümlenebilir. Bu doğrultuda imzalanacak vergi anlaşmaları ile yurtdışında tespit
edilen malvarlığının, yabancı ülke vergi idaresince haczedilmesi, satışının yapılması ve elde edilen tutarın
mükellefin borcu olan vergi idaresine gönderilmesi sağlanabilir. Ülkemizin imzalamış olduğu vergi
anlaşmalarında nadiren de olsa yer verdiği tahsilatta yardımlaşma konusundaki işbirliği, özellikle ekonomik
ilişkilerin yoğun yaşandığı ülkeler arasında aktif olarak uygulanmaktadır.
OECD’nin Model anlaşmasında 27. Madde olarak yer verdiği tahsilatta işbirliği, aynı zamanda AB
mevzuatında da yer almaktadır. Vergileme alanında idari yardımlaşmayı öngören, ülkemizin de imzaladığı
fakat henüz onaylamadığı çok taraflı vergi anlaşması da tahsilatta işbirliğini öngörmektedir.
1. Tahsilatta Yardımlaşmanın Hukuksal Zemini: Uluslararası Vergi Anlaşmaları
Başka bir ülkeye ait vergi alacağının tahsil edilebilmesi, yasal olarak bunu öngören bir vergi anlaşmasına ve
uygulamayı şekillendiren mütekabiliyet prensibine bağlıdır. Aynen bilgi değişiminde olduğu gibi diğer idare
aracılığıyla bir vergi tahsili gerçekleştirebilmek için imzalanan, onaylanan ve yayınlanarak uygulamaya
konan bir uluslararası vergi anlaşması gerekir. Vergi anlaşmaları, ülkelerin vergilemeden doğan problemlerin
çözümü amacıyla, çift taraflı veya çok taraflı olarak imzaladıkları, vergi bağımsızlıklarına dönük bir takım
kısıtlamalara yer verdikleri, vergi hukukunun yasama organından doğan kaynaklarındandır. Uluslararası
vergi anlaşmaları, daha ziyade çifte vergilendirmeyi önleme ya da uluslararası vergi kaçakçılığı ve vergiden
kaçınma ile mücadele anlaşmaları olarak bilinir. Bu anlaşmalarda ana konu vergilendirmedir. Ülkelerin siyasi
bağımsızlıklarından sonra en hassas oldukları vergi bağımsızlıklarına ilişkin düzenlemelere yer
vermelerinden ötürü böyle bir anlaşma imzalamak zordur. Bu nedenle uluslararası kuruluşların hazırlamış
oldukları Model anlaşmalar üzerinden müzakereler yürütülür. Bu kapsamda OECD’nin hazırlamış olduğu
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çift taraflı vergi anlaşma Modeli öne çıkmaktadır. Ayrıca, 1988 yılında OECD Vergi İşleri Komitesinin
hazırladığı proje baz alınarak, Avrupa Konseyi ile OECD’nin ortaklaşa olarak hazırladıkları “Vergisel Alanda
İdari Yardımlaşmayı Öngören Çok Taraflı Anlaşma da vergilerin tahsili alanında işbirliğine izin veren bir
hukuki metindir. Çok taraflı anlaşmayı 04.06.2016 tarihi itibariyle imzalayan ülke sayısı 96’yı bulmuştur2 .
Uluslararası vergi hukukunda OECD’nin (Organisation for Economic Co-operation and Development,
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) hazırlamış olduğu ve belirli periyotlarla revize ettiği Anlaşma
Modelleri önemli yer tutar. OECD’nin son olarak 22 Temmuz 2010 tarihinde yayınlamış olduğu “Gelir ve
Servete İlişkin Vergi Anlaşması Modeli”3 31 maddenin (article) yer aldığı 5 bölümden (chapitre)
oluşmaktadır. Modelde, anlaşmanın uygulanacağı kişiler ve yer yani kapsam (I. Bölüm) belirtildikten sonra
bazı terimler tanımlanır (II. Bölüm). İkametgah kavramı üzerinde durularak, bir kişinin her iki ülkede de
ikametgahı olması halinde, vazetttiği kriterlere göre hangi ülke mukimi olduğu açıklanır. III. Bölümden V.
Bölüme (burası dahil) kadar olan kısım anlaşmanın en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Zira bu
maddelerde anlaşmaya taraf olan iki ülkenin gelir ve servetin vergilendirilmesine ilişkin yetkileri
belirlenmekte ve hukuki çifte vergilendirmenin ne şekilde ortadan kaldırılacağı düzenlenir. VI. Bölüm ise
özel hükümleri ihtiva eder. Bu kapsamda, uluslararası vergilemede önemli bir ilke olarak kabul edilen ayrım
yapmama, karşılıklı yardımlaşma usulü, bilgi değişimi ve tahsilatta yardımlaşma konuları hükme
bağlanmıştır. Son olarak ta yürürlük ve sona erme ya da vazgeçmeye ilişkin maddelerin yer aldığı VII.
Bölüm ile anlaşma tamamlanır.
Her ne kadar OECD’nin hazırlamış olduğu güncel versiyonda 27. Madde tahsilatta işbirliğine ayrılmışsa da,
uzun yıllar bu konu vergi anlaşma modellerinde kendisine yer bulabilmiş değildi. Şüphesiz, burada en büyük
etken ülkelerin konu üzerindeki hassasiyetidir. Doğaldır ki, hiçbir ülke kendisine ait olan zora dayalı tahsil
(cebri tahsil) yetkisini, bir başka ülkeye ait olan vergileri o ülke için toplamak üzere kullanmak istemez. Bu
nedenle de OECD, 1963 yılında yayınlamaya başladığı Model Anlaşmaya, tahsilatta işbirliği maddesini
ancak 2003 yılındaki revizyonla ilave edebilmiştir. Bunun öncesinde, konuya olumlu yaklaşan ülkeler için
ise, 1981 yılında, “Vergi Alacaklarının Tahsilinde Yardımlaşma” başlığını taşıyan müstakil bir anlaşma
modeli hazırlamıştır (Kılıç, 2010:273). Model, farklı hukuki yapılara sahip ülkelerin, ortak çıkarlarının
sonucu ortaya çıkan minimum düzeyde yardımlaşma prensibini yansıtır (Montagnier, 1987:361). Maddeler
oldukça esnektir ve ülkelere geniş ölçüde takdir hakkı tanır. Her ne kadar ülkeler, bu modeli baz alarak kendi
aralarında tahsilatta işbirliğini öngören bir anlaşmaya imza atmamışlarsa da, söz konusu model, gerek
vergilemede yardımlaşmayı öngören çok taraflı anlaşmanın hazırlanmasında, gerekse OECD’nin gelir ve
servet üzerinden alınan vergilere ilişkin Modelinde 27. Maddenin yer almasında önemli rol oynamıştır.
2. OECD Modeli 27.Madde; Vergilerin Tahsilinde Yardımlaşma
OECD’nin ilk olarak 1963 yılında yayınladığı, gelir ve servet üzerinden alınan çifte vergilendirmeyi ortadan
kaldırmayı amaçlayan vergi anlaşması modelinde, Bilgi değişimine yer verilmesine rağmen (26. Madde),
tahsilatta yardımlaşmaya ilişkin madde yer almamıştır. Daha sonra çeşitli tarihlerde yapılan revizyonlarda da
ilgili madde anlaşmaya dahil edilmemiştir. Ülkeler de kendi aralarında imzalamış oldukları vergi
anlaşmalarında vergisel işbirliğine dönük olarak genelde sadece bilgi değişimini benimsemişler, fakat
tahsilatta yardımlaşma konusuna, işbirliği kapsamında yer vermemişlerdir. Zira o dönemlerde asıl sorun çifte
vergilendirme olarak ortaya çıkmaktaydı, ülkeler de daha ziyade bu problemin ortadan kaldırılması amacıyla
vergi anlaşması imzaladıklarından tahsilatta işbirliğine gitme lüzumu duymamışlardı. Bu görünür sebep
olarak ifade edilebilirse de, asıl sebep ülkelerin bağımsızlık konusundaki hassasiyetleri idi. Bir ülkenin vergi
alacağının kendi toprakları üzerinde yer alan bir varlık aracılığı ile tahsil edilmesi, bağımsızlıklarını bir ihlali
olarak değerlendirilmekte idi. Ancak ekonomilerin uluslararasılaşması ile birlikte, özellikle vergi kayıp ve
kaçağının, mükellefler tarafından diğer ülke olanakları kullanılarak ta gerçekleştirilmeye başlanması, ülke
vergi idarelerinin daha sıkı bir işbirliğine gitmelerini zaruri hale getirdi. Yüksek performansa sahip vergi
idareleri olan ülkeler bu zaruretin bir sonucu olarak, imzalamış oldukları vergi anlaşmalarında tahsilatta
işbirliğine de yer vermeye başladılar. 2001 yılında ülkelerin imzaladığı çifte vergilendirmeyi önleme
anlaşmalarından 200’den fazlası tahsilatta yardımlaşma maddesini de ihtiva etmekte idi (Prats, 2001:5).
2 http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf (04.06.2016)
3 Anlaşma Modelinin Türkçe versiyonuna ulaşmak için bkz : Gelir İdaresi Başkanlığı, http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/
Mevzuat_DisIliskiler/OECD_Model_Yorum_Kitabi_2014.pdf,
Orjinal Fransızca metni için bkz : OECD:
http://www.oecd.org/fr/ctp/conventions/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-2014-version-complete-9789264239142fr.htm (02.06.2016)
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Ayrıca, bir yandan Çok Taraflı Vergi Anlaşmasının, diğer taraftan Avrupa Birliği mevzuatının tahsilatta
işbirliğini öngören düzenlemeleri ihtiva etmesi (Kılıç, 2010:290-293), OECD’nin de 27. Madde olarak genel
vergi anlaşma modelinde, bu konuyu düzenlemesine katkıda bulundu. Nihayetinde anlaşma modeline
oldukça detaylı olarak giren düzenleme, konuya hassas ülkeler için de ayrıca, Model anlaşmanın yorum
kısmında kısa versiyon alternatifi ile yer aldı.
a) Madde metni
Tahsilatta yardımlaşmanın, OECD Model anlaşmasında 27. Madde olarak 2005 yılında yayınlanan
versiyonda yer almasıyla birlikte, bilgi değişimi (26. Madde) ile başlanılan süreç tamamlanmış oldu. Zira
vergilendirme işlemleri, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsilinden oluşan süreci ifade eder. Bilgi
değişimi ve tahsilatta yardımlaşma ile vergileme alanında gerçekleştirilecek işbirliği sayesinde, diğer ülke
vergi idarelerinin tüm vergilendirme sürecine aktif katkıda bulunabilmesi mümkün hale gelmiştir.
OECD’nin 3 Mart 2016 tarihinde yayınladığı4, Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin
Model Anlaşmasında yer verilen 15 Temmuz 2014 versiyonuna göre “Vergilerin Tahsilatında Yardımlaşma”
başlığını taşıyan 27. Madde metni şöyledir (GİB, 2016:37-38)
1. Akit Devletler, alacaklarının tahsilatında birbirlerine yardım edeceklerdir. Bu yardım 1’inci ve
2’nci maddelerle sınırlı değildir. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu maddelerin uygulama biçimini
karşılıklı anlaşma yoluyla belirleyebileceklerdir.
2. Bu Maddede kullanılan “alacak” terimi, bu Anlaşmaya veya Akit Devletlerin taraf olduğu diğer
herhangi bir hukuki belgeye aykırı olmadığı sürece, bir Akit Devlet, politik alt bölümleri ya da mahalli
idareleri adına alınan her tür ve tanımdaki vergiler dolayısıyla borçlanılan bir tutarı, bunun yanı sıra faiz,
idari cezalar ve bu tutara ilişkin tahsilat veya koruma masraflarını ifade eder.
3. Bir Akit Devletin alacağının, bu Devletin mevzuatı uyarınca icra yoluyla istenebildiği ve
borçlunun, o esnada bu Devletin mevzuatı uyarınca alacağın tahsilatını engelleyemediği durumda, söz
konusu alacak, bu Devletin yetkili makamının talebi üzerine diğer Akit Devletin yetkili makamınca tahsil
edilmek amacıyla kabul edilecektir. Bu alacak, bu diğer Devlet tarafından, kendi alacağıymış gibi, kendi
vergilerinin icrası ve tahsilatına uyguladığı mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.
4. Bir Akit Devlet alacağının, bu Devletin kendi mevzuatı uyarınca tahsilatını sağlamak için koruma
tedbirleri alabileceği bir alacak olması durumunda, söz konusu alacak, bu Devletin yetkili makamının talebi
üzerine, koruma önlemleri almak amacıyla diğer Akit Devletin yetkili makamınca kabul edilecektir. Bu diğer
Devlet, bu tür tedbirlerin uygulandığı sırada, alacağın ilk bahsedilen Devlette icra yoluyla alınamayacağı
veya borçlunun tahsilatı önleme hakkının bulunduğu durumlarda bile, kendi mevzuatı hükümleri uyarınca,
bu alacak kendi alacağıymış gibi koruma tedbirleri alacaktır.
5. 3’üncü ve 4’üncü fıkra hükümlerine bakılmaksızın, 3’üncü veya 4’üncü fıkranın amaçları
yönünden bir Akit Devlet tarafından kabul edilen bir alacak bu Devlette zamanaşımına tabi olmayacak veya
niteliği gereği, bu Devletin mevzuatı uyarınca bir alacağa tanınan herhangi bir öncelik, bu alacağa
tanınmayacaktır. Bunun yanı sıra, 3’üncü veya 4’üncü fıkranın amaçları bakımından, bir Akit Devlet
tarafından kabul edilen bir alacak, bu Devlette diğer Akit Devletin mevzuatı uyarınca bu alacağa tanınan
herhangi bir önceliğe sahip olmayacaktır.
6. Bir Akit Devlet alacağının varlığı, geçerliliği veya tutarıyla ilgili davalar, diğer Akit Devletin
mahkemeleri veya idari kuruluşlarına getirilemez.
7. Bir Akit Devletin, 3’üncü veya 4’üncü fıkra uyarınca bir talepte bulunmasından sonraki ve diğer
Akit Devletin alacağı tahsil ederek ilk bahsedilen Devlete göndermesinden önceki herhangi bir zamanda,
ilgili alacağın,
a) 3’üncü fıkraya göre talepte bulunulması durumunda, ilk bahsedilen Devletin alacağının, bu
Devletin mevzuatı uyarınca icra yoluyla istenebilen ve borçlusunun o esnada bu Devletin mevzuatı uyarınca
tahsilatını engelleyemediği veya
b) 4’üncü fıkraya göre talepte bulunulması durumunda, ilk bahsedilen Devletin alacağının, alacağın
tahsilatını sağlamak amacıyla kendi mevzuatı uyarınca koruma tedbirleri alabileceği bir alacak olmaktan
4 http://www.oecd.org/fr/ctp/conventions/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-2014-version-complete-9789264239142fr.htm (02.06.2016). Türkçe metni için bkz : http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Mevzuat_DisIliskiler/
OECD_Model_Yorum_Kitabi_2014.pdf (02.06.2016).
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çıkması durumunda, ilk bahsedilen Devletin yetkili makamı, diğer Devletin yetkili makamını derhal
durumdan haberdar edecek ve ilk bahsedilen Devlet, diğer Devletin tercihi doğrultusunda talebini ya askıya
alacak ya da geri çekecektir.
8. Bu Madde hükümleri hiçbir şekilde bir Akit Devleti:
alma;

a) kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatına ve idari uygulamalarına aykırı idari önlemler
b) kamu düzenine aykırı önlemler alma;

c) diğer Akit Devletin, olayına göre, kendi mevzuatı ve idari uygulamaları gereğince tahsilat ve
korumaya ilişkin gerekli önlemlerin tümünü almaması durumunda, yardım sağlama;
d) bu Devletin idari mali yükünün, diğer Akit Devletin elde edeceği faydadan açık bir şekilde fazla
olduğu durumlarda, yardım sağlama yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz.
Görüldüğü gibi, vergilerin tahsili alanında gelir idareleri arasında yardımlaşma öngören 27. Madde oldukça
detaylı ve uzundur. Sadece tahsili değil, vergi alacağının korunmasına dönük önlemlerini de kapsamaktadır.
Konu oldukça hassas olduğu için maddeye ilişkin olarak, model metnine ayrıca bir dip not düşülerek,
ülkelerdeki iç mevzuat gereği, siyasi ya da idari gerekçelerle böyle bir yardımlaşmanın mümkün
olmayabileceği, veya vergiler temelinde bazı kısıtlamalara gidilebileceği vurgulanarak, ülkelerin bu maddeyi
anlaşmaya dahil edip etmemekte serbest oldukları vurgulanmıştır. OECD, çift taraflı vergi anlaşması için bir
araya gelmiş ve müzakereleri gerçekleştiren ülkelere, bir takım kriterlerde mutabakat sağlanmışsa tahsilatta
yardımlaşma maddesinin anlaşmaya dahil edilmesini tavsiye etmektedir.
Model Anlaşmanın ne şekilde anlaşılacağı ve uygulanacağına dönük açıklamalarından oluşan yorum
(commantaire) bölümünde 27. Maddenin şu faktörlere bağlı olarak anlaşmaya dahil edilmesini veya
edilmemesini önermektedir (GİB, 2016:380):
-

diğer Devletlerin vergilerinin tahsilinde yardım sağlamaya karşı ulusal hukukta takınılan
tutum;

-

özellikle temel vergi mükellefi haklarının korunmasına ilişkin olarak iki Devletin vergi
sistemlerinin, vergi idarelerinin ve hukuki standartlarının benzer olup olmadığı ve ne ölçüde
benzer olduğu (örneğin, vergi mükellefine karşı istemlerin zamanında ve yeterli bildirimi,
vergi mükellefi bilgisinin gizlilik hakkı, temyize gitme hakkı, dinlenme ve argüman ve kanıt
sunma hakkı, vergi mükellefinin seçeceği bir danışmandan yardım alma hakkı, adil
yargılama hakkı vb);

-

vergilerin tahsilatındaki yardımlaşmanın her iki Devlete dengeli ve karşılıklı menfaat
sağlayıp sağlamayacağı;

-

her bir Devletin vergi idaresinin bu gibi yardımı etkin olarak sağlayıp sağlayamayacağı;

-

iki Devlet arasındaki ticaret ve yatırım akışlarının bu yardım şeklinin etkin olarak
kullanıldığını gösterebilmek için yeterli olup olmadığı;

-

anayasaya ilişkin veya diğer nedenlerle Maddenin uygulandığı vergilerin sınırlandırılmasının
gerekip gerekmediği.

b) Kısa versiyon alternatifi
Tahsilatta yardımlaşmaya olumlu bakan, fakat kapsamını dar tutmak isteyen ülkeler için ise OECD daha kısa
bir madde hazırlamıştır. Şayet ülkeler vergilerin tahsili konusunda işbirliğine gitmek istemelerine rağmen
değişik gerekçelerle daha dar bir uygulama alanı tercih ediyorlarsa OECD’nin önerdiği aşağıdaki metni
tahsilatta yardımlaşma maddesi olarak imzalayacakları anlaşmaya dahil edebilirler. Bu madde metni
aşağıdaki gibi ifade edilmiştir (GİB, 2016:380):
1. Akit Devletler bu Anlaşma uyarınca verilen herhangi bir vergi istisnasının veya indiriminin bu
gibi menfaatler için hak sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılamayacağını sağlamak için gerekli olması
ölçüsünde vergi tahsilatında birbirlerine yardım sağlayacaktır.
Akit Devletlerin yetkili makamları karşılıklı anlaşma ile bu Maddenin uygulama şeklini karara
bağlayabilirler.
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2. Hiçbir durumda bu Maddenin hükümleri bir Akit Devlet üzerine aşağıdaki yükümlülükler,
yüklüyor olarak yorumlanmamalıdır:
2. Hiçbir durumda bu Maddenin hükümleri bir Akit Devlet üzerine aşağıdaki yükümlülükler,
a)olarak
kendisinin
veya diğer Akit Devletin mevzuatına ve idari uygulamalarına aykırı idari önlemler
yüklüyor
yorumlanmamalıdır:
alma;
a) kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatına ve idari uygulamalarına aykırı idari önlemler
alma; b) Kamu düzenine aykırı önlemler alma
Bu şekilde
düzenlenmiş,
daha dar
tutulan bir madde ile de bir ülkeler tahsilatta yardımlaşmaya
b) Kamu
düzenineçerçevesi
aykırı önlemler
alma
gidebilirler. Burada bir hususun da vurgulanması yerinde olacaktır. Model anlaşma, ülkelere yol göstermek
Bu şekilde düzenlenmiş, çerçevesi daha dar tutulan bir madde ile de bir ülkeler tahsilatta yardımlaşmaya
için hazırlanmıştır. Vergi alanında ortak bir anlaşma zeminine varmak oldukça güç olduğu için uluslararası
gidebilirler. Burada bir hususun da vurgulanması yerinde olacaktır. Model anlaşma, ülkelere yol göstermek
ekonomik bir organizasyon olarak OECD, gerek üye gerekse üye olmayan ülkelerin temsilcilerinin
için hazırlanmıştır. Vergi alanında ortak bir anlaşma zeminine varmak oldukça güç olduğu için uluslararası
katılımıyla yaptığı çalışmalarda uzlaşılan ortak bir metin hazırlamıştır ve bunu daha önce de ifade ettiğimiz
ekonomik bir organizasyon olarak OECD, gerek üye gerekse üye olmayan ülkelerin temsilcilerinin
gibi belirli aralıklarla revize etmektedir. Fakat bu metnin (Model Anlaşmanın) hukuki değeri yoktur. Ancak
katılımıyla yaptığı çalışmalarda uzlaşılan ortak bir metin hazırlamıştır ve bunu daha önce de ifade ettiğimiz
ve sadece, ülkelerin bu model etrafında yürüttükleri müzakereler sonucunda varmış oldukları nihai metin (bu
gibi belirli aralıklarla revize etmektedir. Fakat bu metnin (Model Anlaşmanın) hukuki değeri yoktur. Ancak
modelden farklı da olabilir) imzalanması ve onaylanıp yürürlüğe girmesi ile hukuki geçerlilik kazanır.
ve sadece, ülkelerin bu model etrafında yürüttükleri müzakereler sonucunda varmış oldukları nihai metin (bu
3. Yabancı
Ülkeye
Ait Vergive
Alacağının
İşbirliğiile
Yoluyla
modelden farklı
da olabilir)
imzalanması
onaylanıpTahsilatta
yürürlüğe girmesi
hukukiToplanması
geçerlilik kazanır.
Vergiyi doğuran
olay ile birlikte,
vergi
mükellefi
ile vergi
idaresi arasında
çıkan
vergilendirme ilişkisi,
3. Yabancı
Ülkeye Ait
Vergi
Alacağının
Tahsilatta
İşbirliğiortaya
Yoluyla
Toplanması
verginin tarhı, tebliği ve tahakkuku aşamalarından geçtikten sonra, tahsil edilmesi ile son bulur. Bu yönüyle
Vergiyi doğuran olay ile birlikte, vergi mükellefi ile vergi idaresi arasında ortaya çıkan vergilendirme ilişkisi,
ülkelerin vergi sistemlerinin uygulanabilmesinde tahsilat ayağı oldukça önemlidir. Zira, bir vergi idaresi
verginin tarhı, tebliği ve tahakkuku aşamalarından geçtikten sonra, tahsil edilmesi ile son bulur. Bu yönüyle
diğer aşamalardan geçmiş ve ortaya çıkmış olan vergi borcunu ve cezasını tahsil edemiyorsa vergi
ülkelerin vergi sistemlerinin uygulanabilmesinde tahsilat ayağı oldukça önemlidir. Zira, bir vergi idaresi
kanunlarının uygulanmasını gerçekleştiremez. Dolayısıyla, uluslararası alanda vergi idareleri arasında
diğer aşamalardan geçmiş ve ortaya çıkmış olan vergi borcunu ve cezasını tahsil edemiyorsa vergi
gerçekleştirilen tahsilatta işbirliği sayesinde vergi idareleri en önemli fonksiyonlarını icra etme imkanına
kanunlarının uygulanmasını gerçekleştiremez. Dolayısıyla, uluslararası alanda vergi idareleri arasında
kavuşurlar. Zira, yabancı ülke vergi idaresi, kendi kanunlarının vermiş olduğu yetkileri kullanarak, sanki
gerçekleştirilen tahsilatta işbirliği sayesinde vergi idareleri en önemli fonksiyonlarını icra etme imkanına
kendisine ait bir vergi borcunu tahsil ediyormuşçasına işlemleri yürütüp tahsilini gerçekleştirdiği vergileri
kavuşurlar. Zira, yabancı ülke vergi idaresi, kendi kanunlarının vermiş olduğu yetkileri kullanarak, sanki
alacaklı olan ülke vergi idaresine göndermektedir. Böylece vergi idaresinin kolu, bir yönüyle diğer ülkelerin
kendisine ait bir vergi borcunu tahsil ediyormuşçasına işlemleri yürütüp tahsilini gerçekleştirdiği vergileri
içerisine kadar uzanabilmekte ve vergi mükelleflerinin, vergi borcunu ödememek için yapmış oldukları
alacaklı olan ülke vergi idaresine göndermektedir. Böylece vergi idaresinin kolu, bir yönüyle diğer ülkelerin
hamleleri boşa çıkartabilmektedir. Mükelleflerin küresel ölçekte gerçekleştirdikleri vergiden kaçınma ve
içerisine kadar uzanabilmekte ve vergi mükelleflerinin, vergi borcunu ödememek için yapmış oldukları
vergi kaçakçılığı karşısında, ulusal vergi idarelerinin kendi ülke sınırları içerisinde kalarak etkin mücadele
hamleleri boşa çıkartabilmektedir. Mükelleflerin küresel ölçekte gerçekleştirdikleri vergiden kaçınma ve
edebilmeleri mümkün değildir. Bu fenomen karşısında yapılması gereken hem vergi matrahının
vergi kaçakçılığı karşısında, ulusal vergi idarelerinin kendi ülke sınırları içerisinde kalarak etkin mücadele
oluşturulabilmesinde hem de vergi borcunun tahsil edilebilmesinde yabancı meslektaşları ile birlikte hareket
edebilmeleri mümkün değildir. Bu fenomen karşısında yapılması gereken hem vergi matrahının
etmektir.
oluşturulabilmesinde hem de vergi borcunun tahsil edilebilmesinde yabancı meslektaşları ile birlikte hareket
Bununla
etmektir.birlikte bahsetmiş olduğumuz yol kolayca gerçekleştiriliverecek bir prosedür değildir. Hem kabul
edilmesinde (hazmedilmesinde), hem de uygulamaya konma aşamasında, ciddi sıkıntı ve tereddütlerin
Bununla birlikte bahsetmiş olduğumuz yol kolayca gerçekleştiriliverecek bir prosedür değildir. Hem kabul
yaşanabildiği bir süreçtir. Her ülkenin ayrı bir vergi sitemine sahip olması ve bağımsızlıklarının gereği olarak
edilmesinde (hazmedilmesinde), hem de uygulamaya konma aşamasında, ciddi sıkıntı ve tereddütlerin
kendi ülke ihtiyaçlarına göre hazırlamış oldukları vergi kanunları diğer ülkelerle benzer bir yaklaşım ortaya
yaşanabildiği bir süreçtir. Her ülkenin ayrı bir vergi sitemine sahip olması ve bağımsızlıklarının gereği olarak
koymayabilir. Bazı ülkeler sunmuş oldukları kamu hizmetlerine bağlı olarak yüksek vergi oranları
kendi ülke ihtiyaçlarına göre hazırlamış oldukları vergi kanunları diğer ülkelerle benzer bir yaklaşım ortaya
uygularken bazıları daha düşük oranlı vergilemeyi tercih edebilirler. Hatta bazı ülkeler (vergi cennetleri gibi)
koymayabilir. Bazı ülkeler sunmuş oldukları kamu hizmetlerine bağlı olarak yüksek vergi oranları
vergilendirmemeyi ya da çok düşük oranlı vergileri özellikle yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek için tercih
uygularken bazıları daha düşük oranlı vergilemeyi tercih edebilirler. Hatta bazı ülkeler (vergi cennetleri gibi)
edebilirler. Bu grup ülkelerle söz konusu prosedürün hayata geçirilmesi baştan mümkün olmaz. Ayrıca,
vergilendirmemeyi ya da çok düşük oranlı vergileri özellikle yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek için tercih
normal vergi rejimine sahip olan bir ülke, tahsilatta işbirliği uygulamasının vergisel bağımsızlığına halel
edebilirler. Bu grup ülkelerle söz konusu prosedürün hayata geçirilmesi baştan mümkün olmaz. Ayrıca,
getireceğini düşünerek yine uygulamaya mesafeli yaklaşabilir. Bu sorunları aşıp, tahsilatta işbirliğine gitmeyi
normal vergi rejimine sahip olan bir ülke, tahsilatta işbirliği uygulamasının vergisel bağımsızlığına halel
istese bile, vergi idaresinin teknik ve altyapı yetersizliklerinden dolayı bu uygulamanın altından
getireceğini düşünerek yine uygulamaya mesafeli yaklaşabilir. Bu sorunları aşıp, tahsilatta işbirliğine gitmeyi
kalkamayabilir. Bununla birlikte gerek vergilemeye yaklaşımları benzeşen ve gerekse bu uygulamayı hayata
istese bile, vergi idaresinin teknik ve altyapı yetersizliklerinden dolayı bu uygulamanın altından
geçirebilecek donanıma sahip olan ülkeler tahsilatta işbirliğine giderler. Bunun için de yukarıda vermiş
kalkamayabilir. Bununla birlikte gerek vergilemeye yaklaşımları benzeşen ve gerekse bu uygulamayı hayata
olduğumuz OECD Modelini 27. Maddesi etrafında ortaya koymuş oldukları vergi anlaşmaları ile bu
geçirebilecek donanıma sahip olan ülkeler tahsilatta işbirliğine giderler. Bunun için de yukarıda vermiş
prosedürü hayata geçirirler.
olduğumuz OECD Modelini 27. Maddesi etrafında ortaya koymuş oldukları vergi anlaşmaları ile bu
Tahsilatta
uygulanması, aynı anda, sürecin tarafı olan her iki vergi idaresinin performansına
prosedürü işbirliğinin
hayata geçirirler.
bağlıdır. Yani, bir yandan bu işbirliğine başvuracak ülkenin vergi idaresinin etkin olması ve mükellefin
Tahsilatta işbirliğinin uygulanması, aynı anda, sürecin tarafı olan her iki vergi idaresinin performansına
yurtdışı malvarlığı tespit edebilmesi gerekirken, diğer yandan da bu başvuruyu alan ülkenin gereğini yapma
bağlıdır. Yani, bir yandan bu işbirliğine başvuracak ülkenin vergi idaresinin etkin olması ve mükellefin
noktasında istekli ve kendini zorunlu görmesi gerekir.
yurtdışı malvarlığı tespit edebilmesi gerekirken, diğer yandan da bu başvuruyu alan ülkenin gereğini yapma
a)
Başvuranistekli
Ülke ve
Açısından
Tahsilatta
İşbirliği
noktasında
kendini zorunlu
görmesi
gerekir.
Yetkili
otorite Ülke
olarak,
bir ülkenin
vergi idaresi
(ülkemizde gelir idaresi başkanlığı), yürürlükte olan çift taraflı
a) Başvuran
Açısından
Tahsilatta
İşbirliği
veya çok taraflı vergi anlaşmasına dayanarak vergi alacağının tahsilinde yardımcı olunmasına dair partner
Yetkili otorite olarak, bir ülkenin vergi idaresi (ülkemizde gelir idaresi başkanlığı), yürürlükte olan çift taraflı
ülkenin vergi idaresine başvurabilir. Başvurunun uygulama kapsamında alınan vergiler ve mükelleflere
veya çok taraflı vergi anlaşmasına dayanarak vergi alacağının tahsilinde yardımcı olunmasına dair partner
ilişkin olması ve öngörülen şartlara ve prensiplere riayet edilerek yapılması gerekir.
ülkenin vergi idaresine başvurabilir. Başvurunun uygulama kapsamında alınan vergiler ve mükelleflere
ilişkin olması ve öngörülen şartlara ve prensiplere riayet edilerek yapılması gerekir.
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aa) İzin Verilen Vergiler
İmzalanan vergi anlaşması, doğal olarak, kapsadığı vergiler üzerinde uygulanır. Her anlaşma hemen daha ilk
maddelerinde (2. Madde) hangi vergilerin anlaşmaya dahil olduğunu açıkça belirtir. Gelir ve servet üzerinden
alınan vergilere ilişkin olarak imzalanan vergi anlaşmaları da bu vergiler için geçerlidir. Ancak tahsilatta
işbirliği uygulaması sadece söz konusu vergiler için değil, anlaşmaya dahil edilmeyen vergiler için de
(mesela hacamalar üzerinden alınan vergiler) geçerli kılınabilir. Bunun yapılabilmesi için, OECD Model
Anlaşmasının 27.Maddesinin birinci paragrafında ifade edildiği gibi “bu yardımlaşma 2. madde ile sınırlı
değildir” şeklinde açıkça belirtilmesi gerekir. Dolayısıyla ülkeler, tahsilatta yardımlaşma uygulamasının
yararlı olacağını düşündükleri tüm vergileri uygulamaya dahil edebilirler. Bu kapsamda mesela, Çok taraflı
Anlaşmanın öngördüğü şekilde dolaylı vergileri ve sosyal sigorta primlerini ilave edebilirler. OECD model
anlaşması böyle bir sayma yapmamış sadece anlaşmanın uygulanacağı vergilerle sınırlı olmadığını madde
metninde belirtmiştir. Bu yolla da vergi anlaşmasının uygulama alanı aslında genişletilmiş olur.
Tahsilatta işbirliğinin hangi vergiler için uygulanacağı netleştirildikten sonra, aydınlatılması gereken bir
diğer konu, bir ülkeden diğerine değişebilen vergi alacağının kapsamına nelerin gireceğidir. OECD’nin
tanımlamasına göre vergi alacağı vergi aslı ile birlikte vergi alacağına bağlı olarak ortaya çıkan diğer
alacakları da kapsar. Bu kapsamda, vergi aslı, gecikme zammı ve gecikme faizleri, vergisel yükümlülüklerin
yerine getirilmemesinden dolayı kesilen cezalar (ülkemizde vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları) ile verginin
tahsili için yapılan masrafların tamamı tahsilatta işbirliğine konu edilecek vergi alacağı içinde yer alacaktır
(OCDE, 2007:9). Prof. Montagnier’nin ifadesiyle, vergi anlaşma modelleri, vergi alacağı kavramını
“anlaşılabilir” (compréhensive) biçimde tanımlamıştır (Montagnier, 1987:362). Ülkeler de imzalayacakları
vergi anlaşmalarında bu konuyu açıklığa kavuşturacaklardır. Eğer ülkeler, imzaladıkları çift taraflı vergi
anlaşmasında, tahsilatta yardımlaşmanın kapsamına girecek vergi alacağının nelerden ibaret olduğunu açıkça
ifade etmemişlerse, başvuruyu yapan ülke, kendi mevzuatına göre vergi alacağı kapsamını belirleyecek ve
diğer ülke vergi idaresinden bu tutarın tahsil edilmesini isteyecektir (Prats, 2001:20).
Tahsilatta işbirliğine konu edilecek vergi alacaklarının, tahakkuk edip tahsil aşamasına gelmiş, yani itiraz
safhası geçmiş olması gerekir. 27. Maddedeki ifadesiyle, alacağın “icra yoluyla istenebildiği ve borçlunun, o
esnada bu Devletin mevzuatı uyarınca alacağın tahsilatını engelleyemediği durumda” olması gerekir (3.
Paragraf). Anlaşma modelinin de net olarak ortaya koyduğu gibi, anlaşmanın izin verdiği bir vergi alacağının
diğer ülke vergi idaresi tarafından tahsil edilebilmesini isteyebilmek için iki şartın yerine getirilmesi gerekir;
bunlardan birincisi, başvuruyu yapan ülkenin bu alacağı kendi mevzuatına göre tahsil etme yetkisini
bulunması, diğeri de, bu alacağa ilişkin ne idari safhada ne de yargı safhasında itiraz imkanının kalmamış
olmasıdır. Bu şartlar aynı zamanda mükellefe dolaylı yoldan tanınmış olan garantiler olarak ta karşımıza
çıkmaktadır. Dolayısıyla, mükellefin kendisine tebliğ edilen vergi borcuna ilişkin idari aşamada itiraz
hakkını kullanabilmesi ya da dava konusu yapması mümkün iken, vergi idaresinin bu alacak için cebri tahsil
işlemlerini yabancı ülke vergi idaresi aracılığıyla devreye koyması mümkün olmayacaktır. Bununla birlikte,
vergi idaresi, diğer ülke vergi idaresinden vergi alacağını korumaya dönük önlemlerin alınmasını isteyebilir.
Nitekim Model Anlaşmanın 4. Paragrafı bu konuya yer vermiştir.
Ülkeler tahsilatta işbirliğine konu edilecek vergi alacaklarına miktar itibariyle de bir sınır getirebilirler.
Ancak belli bir tutarı aşan vergi alacakları için yabancı ülke vergi idaresine başvurulabilmesi, bu prosedür
nedeniyle katlanılacak idari yük dikkate alındığında gayet mantıklıdır. Her ne kadar imzalanan anlaşmalarda
çoğu zaman bir rakam tespit edilmezse de, idari teamüller, çoğu zaman küçük tutarlı vergi alacaklarının
tahsili için yabancı ülke vergi idaresine başvurmayı engellemektedir (Ludwig, 1975:10).
ab) İzin Verilen Kişiler
Tahsilatta işbirliği kapsamına alınacak kişiler, anlaşmanın uygulanacağı kişilerin belirtildiği madde ile sınırlı
değildir. Her vergi anlaşması hemen daha ilk maddesinde anlaşmanın hangi kişileri kapsadığını ifade eder.
Model anlaşmada da yer verildiği şekliyle, anlaşmanın tarafı olan devletler “Bu Anlaşmanın Akit
Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacağını” 1. Maddede ifade ederler.
Kimlerin mukim sayılacağı ise ayrı bir maddede (4. Madde) ifade edilir. Dolayısıyla iki ülke arasında
imzalanan bir vergi anlaşması anlaşmaya taraf olan ülkelerden herhangi birinde mukim değilse anlaşma
hükümlerine tabi olmayacak, imzalanan anlaşma bu kişi üzerinde uygulanamayacaktır. Ancak, tahsilatta
işbirliği maddesi bu kurala bir istisna getirerek, işbirliği kapsamında takip edilecek kişilere ilişkin mukim
olma şartını kaldırmıştır (27. Madde paragraf 1). Dolayısıyla, anlaşmada mukim olanlarla birlikte mukim
olmayanlar da, vergi mükellefleri ile birlikte vergi sorumluları da, vatandaşlarla birlikte vatandaş olmayanlar
da tahsilatta işbirliği kapsamına alınmıştır.
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Burada bir ülkenin kendi vatandaşı nezdinde diğer ülkeye ait bir vergi borcu nedeniyle cebri tahsil
işlemlerine gitmesinin güç olduğu öne sürülebilir. Nitekim bu alanda imzalana ilk anlaşma olan 31 Aralık
1921 tarihli Almanya ile Çekoslavakya arasındaki anlaşma kendi vatandaşlarının bu prosedür kapsamında
takip edilmesine izin vermemiştir (Kılıç, 2010: 307). Ancak günümüzde böyle bir istisna söz konusu değildir.
Bununla birlikte ülkelerin imzaladıkları vergi anlaşmalarında tahsilatta işbirliğine bu yönde bir istisna
koymalarının önünde bir engel de yoktur. Nitekim Ermenistan ile Bulgaristan arasında imzalanan anlaşma ve
İran ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmalar kendi vatandaşları olan mükellefler için tahsilatta
işbirliğini uygulamayacaklarını belirtmişlerdir (Prats, 2001:32).
ac) Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler
Tahsilatta yardımlaşma kapsamında yabancı ülke vergi idaresine yapılan başvuruda vergi alacağının ve vergi
borçlusunun açıkça belirtilmesi gerekir. Özellikle başvuruda bulunan yetkili otorite, başvuruya konu olan
kişinin ismi, adresi, taabiyeti, hangi vergiye ilişkin olduğu, vergilendirme dönemi ve tarihi belirtilmesi
gereken hususlardandır. Her ne kadar hangi evrakların başvuruya ekleneceği OECD Anlaşma Modelinde
ayrıntılı olarak ifade edilmemişse de, hem Çok Taraflı Vergi Anlaşması (13. Madde) hem de 1981 yılında
hazırlanan OECD Modeli (7. Madde), eklenecek belgeleri teker teker saymıştır. Bunlardan başka, OECD’nin
tahsilatta yardımlaşmanın uygulanmasına ilişkin hazırladığı rehberde de başvuruya eklenmesi gereken
belgelere yer verilmiştir (Kılıç, 2010:303-304). Dolayısıyla başvurunun muhakkak yazılı yapılması
gerekmektedir.
b) Kendisine Başvurulan Ülkenin Vergi Alacağını Tahsil Etmesi
Tahsilatta işbirliği kapsamında kendisine başvurulan ülkenin vergi idaresi, öncelikle yapılan başvurunun
imzalana vergi anlaşmasında öngörülen şartları taşıyıp taşımadığının kontrolünü yapar. Daha sonra tahsil
işlemlerinin yapılabilmesi için yabancı ülkeye ait vergi alacağını onaylayarak kendi ülkesinde cebri takip
kapsamına alınmasını sağlar. Prosedürün gerçekleştirilmesi esnasında da cebri tahsil işlemlerini
gerçekleştirilen kendisine başvurulan ülke vergi idaresinin dikkate alacağı prensip ve kurallar vardır.
Her şeyden önce, cebri tahsilin, kendisine başvurulan ülkenin mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirileceğini
ifade etmek gerekir. Çünkü yabancı ülkeye ait bir vergi alacağı da olsa, artık bu işleme konu olan vergi
alacağı kendi alacakları gibi değerlendirilmektedir. OECD Anlaşma Modeli 27. Maddenin 3. Paragrafında
“Bu alacak, bu diğer Devlet tarafından, kendi alacağıymış gibi, kendi vergilerinin icrası ve tahsilatına
uyguladığı mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir” şeklinde açıkça vurgulanmıştır. Bununla birlikte,
zamanaşımı konusunda başvuruyu yapan ülkenin düzenlemesi dikkate alınacaktır. Ayrıca, bu ülkenin kendi
vergi alacakları için getirilen öncelikler (ülkemizde rüçhan hakkı) ve imtiyazlar yabancı ülke vergi idaresinin
alacağı için geçerli olmayacaktır (27. Madde paragraf 5).
Yabancı ülke vergi idaresinin kendisinden istenen tahsilatta yardımlaşma talebi ancak ve ancak, alacağın
sahibi olduğu ülke tarafından kendi sınırları içerisinde her türlü takibatın yapılmasına rağmen tahsil
edilememesi durumunda yerine getirilecektir. Şayet alacağın sahibi olan ülkenin vergi idaresi kendi
kanunlarının vermiş olduğu cebri tahsil sürecini uygulamadan yabancı ülke vergi idaresine başvurmuşsa bu
talep yerine getirilmeyecektir (27. Madde paragraf 8/3).
Vergi alacağının tahsilatta yardımlaşmaya konu edilebilmesi için kesin olması ve ne idari ne de yargısal
alanda itiraz merciinin kalmamış olması gerektiğini ifade etmiştik. Ancak bu sürecin oldukça uzun
sürebilmesi ve mükellefin de vergi borcunu ödememek için değişik yollara başvurmasına imkan verebilmesi
nedeniyle, ülkelerin kendi mevzuatlarında da yer verdikleri kamu alacağının korunmasına dönük tedbirler
tahsilatta işbirliği prosedürü kapsamında da uygulanabilecektir. Örneğin ülkemizde vergi alacağının güvence
altına alınmasına dönük, teminat isteme, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk işlemleri (Şenyüz-Yüce-Gerçek,
2016:312-318) yabancı ülke vergi alacağı için de uygulanabilecektir.
4. Türkiye ve Tahsilatta İşbirliği
Ülkemiz açısından tahsilatta işbirliği uygulamasına izin veren hukuki kaynak çift taraflı olarak imzalayıp
yürürlüğe koyduğu vergi anlaşmalarıdır. Türkiye OECD bünyesinde yapılan tüm çifte vergilendirmeyi
önleme anlaşması çalışmalarına üye ülke olarak katılmasına rağmen uzun yıllar bu tip bir anlaşma
imzalamamış ve çekingen bir tavır sergilemiştir (Soydan, 1995:48). 1968 yılından itibaren bu politikasını
değiştirmiş ve ilk anlaşmasını 1970 yılında Avusturya ile imzalayarak 1973 yılında uygulamaya koymuştur.
Ülkemiz hali hazırda 82 ülke ile çift taraflı olarak imzaladığı vergi anlaşmalarının hemen hepsinde vergisel
işbirliğinin bilgi değişimini öngören maddesine yer verdiği halde, bu anlaşmaların sadece 12 tanesinde
tahsilatta işbirliğini öngören maddeye yer vermiştir. Aşağıdaki tabloda bu ülkeler verilmiştir.
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Tablo:1 Tahsilatta işbirliği maddesine yer verilen çift taraflı vergi anlaşmaları

ÜLKE

A n l a ş m a Resmi Gazete no ve Y ü r ü l ü ğ e M a d d e
Tarihi
tarihi
girdiği tarih No

Norveç

16.12.1971

15445-21.12.1975

30.01.1976

26

Ürdün

06.06.1985

19165-15.07.1986

03.12.1986

26

Romanya

01.07.1986

19906-21.08.1988.

15.09.1988

27

Belçika

02.06.1987

20992-15.09.1991

08.10.1991

27

KKTC

22.12.1987

20031-26.12.1988

30.12.1988

26

Danimarka

30.05.1991

21589-03.05.1993

20.06.1993

26

Azerbaycan

09.02.1994

23032-27.06.1997

01.09.1997

27

Cezayir

02.08.1994

22863-30.12.1996

30.12.1996

28

Lüksemburg

09.06.2003

25694-08.01.2005

18.01.2005

27

Lübnan

12.05.2004

26262-17.08.2006

21.08.2006

27

Yeni Zelanda

22.04.2010

04.07.2011-27984 (m.)

28.07.2011

26

Meksika

17.12.2013

06.06.2015 - 29378

23.07.2015

26

Tablo, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan Türkiye’nin imzaladığı vergi
anlaşmalarının incelenmesi ile tarafımızca hazırlanmıştır.
Ayrıca ülkemiz 3 Kasım 2011 tarihinde, Vergileme Alanında Karşılıklı Yardımlaşmayı öngören çok taraflı
Anlaşmayı da imzalamıştır. Çok taraflı anlaşma, tahsilatta işbirliğini, 11-17. maddeleri ile detaylı olarak
düzenlemiştir (OCDE, 2008). Dolayısıyla, ülkelerin kendi aralarında çift taraflı bir vergi anlaşması
bulunmasa dahi, bu anlaşmaya taraf olan ülkeler tahsilatta işbirliğine gidilebileceklerdir. Fakat, 2011 yılında
imzalamış olduğumuz bu anlaşma aradan beş yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen, halen daha Meclis
tarafından onaylanıp yürürlüğe girmemiştir. Bu yüzden, tahsilatta işbirliğine izin vermesine rağmen, ülkemiz
açısından geçerli değildir. Dolayısıyla, ülkemiz açısından, sadece çifte vergilendirmeyi ortadan kaldıran vergi
anlaşmalarında yer verilen haliyle, sınırlı sayıda ülke ile tahsilatta işbirliğine gidilmesi mümkündür.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez teşkilatı arasında yer alan Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Başkanlığı
yetkili otorite olarak uygulamayı koordine etmektedir. Yabancı ülke vergi idarelerinden gelen talepler kabul
edilebilirlik açısından ön incelemeden geçirildikten sonra, tahsilatı gerçekleştirecek vergi dairesine
gönderilmektedir. Yine yerel vergi idarelerinin uluslararası işbirliği kapsamında yabancı ülke vergi
idarelerinin tahsil etmesini istedikleri başvurular da yine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından
ilgili ülkeye gönderilmektedir.
Her ne kadar çift taraflı vergi anlaşmalarında tahsilatta işbirliğine dair maddeye yer vermiş olsa da,
ülkemizin, aktif olarak bu prosedürü uyguladığı söylenemez. 2005 yılında 5345 sayılı yasa ile, Gelir İdaresi
Başkanlığı kurularak vergi idaresi yeniden yapılandırılmış olmasına rağmen, uluslararası işbirliğinin etkin bir
şekilde hayata geçirilmesi yönünde gereken yapılmamıştır. Ülkemizin öncelikle, Gelir idaresi bünyesinde
oluşturulan birimi, gerek personel, gerekse teknik donanım açısından kuvvetlendirerek, sınırlı sayıda vergi
anlaşmasının öngördüğü tahsilatta işbirliğinin hayata geçirmesi gerekir. Daha sonra da, imzalamış
olduğumuz çift taraflı vergi anlaşmalarında revizyona giderek tahsilatta işbirliğini öngören maddeyi, bu
anlaşmalara da ilave etmelidir. Ayrıca, imzalanmasından bu yana beş yıllık süre geçtiği halde onaylanmayan
çok taraflı vergi anlaşmasını da Meclis’ten geçirip uygulamaya koymalıdır.
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SONUÇ
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerin tahsilatta işbirliği konusunda halen daha bir takım
çekinceleri bulunmaktadır. Bununla birlikte gittikçe artan sayıda ülke, özellikle 1990’lı yıllardan sonra
imzaladıkları çift taraflı vergi anlaşmalarında, vergileme alanında işbirliğinin ikinci adımı olan vergilerin
tahsili maddesine yer vermektedirler (Prats, 2001:39). Bu da, ülkelerin konunun önemini kavradıkları ve
ulusal vergi sistemlerini uygulayabilmek için vergileme alanında işbirliğine gitmeleri gerektiğini
anladıklarını göstermektedir. Uluslararası vergi anlaşmalarında tahsilatta işbirliği maddesine yer vermek
önemli bir aşamadır ancak yeterli değildir. Öngörülen bu prosedürün etkin bir biçimde uygulanması da
gerekmektedir. Vergi idarelerinin kendilerine gelen talepleri gerektiği gibi takip etmeleri, prosedürün
verimliliği açısından oldukça kritiktir. Gerçekten yabancı bir ülkeye ait olan vergi alacağının cebri tahsile
konu edilmesi, zaten rutin iş yükü olan ülke vergi idaresi çalışanları açısından tepki ile karşılanabilir. Ancak
mütekabiliyet prensibi çerçevesinde kendilerinin de benzer talep ile yabancı meslektaşlarına
başvurabilecekleri unutulmamalıdır. Ayrıca sistemin iyi işleyebilmesi için, vergi memurlarına yabancı ülke
vergi alacağı tahsilatı nedeniyle tazminat ödenmesi de söz konusu olabilir. Böyle bir uygulama, memurların
motivasyonunu artırma ve konuya bakış açılarını olumlu yönde değiştirmelerine katkı sağlayacaktır.
Tahsilatta işbirliği uygulamasında gözden kaçırılmaması gereken bir konu da mükellef haklarıdır.
Uluslararası vergi anlaşmalarında yer verilen tahsilatta yardımlaşma maddesi mükellef hakları konusunu
detaylı olarak düzenlemiş değildir. Ulusal mevzuatta da çoğu zaman yabancı ülkede tahsilat alanına dönük
olarak mükellef haklarına yer verilmemiştir. Gerek ulusal mevzuat gerekse uluslararası mevzuat tarafından
garanti altına alınan mükellef hakları, tahsilatta işbirliği uygulamasında ihlal edilmemelidir.
Tahsilatta işbirliği, mükelleflerin vergi borçlarını ödememek için varlıklarını yurtdışına transfer etmeleri
veya birikimlerini yurtdışında oluşturarak vergi idaresinin cebri tahsil sürecini boşa çıkartmalarının önüne
geçer. Böylece, bir yandan vergilemede adalet sağlanırken diğer yandan ülke vergi gelirleri arttırılır. Bununla
birlikte bir ülke adına, yabancı bir ülke vergi idaresinin toplayacağı vergi gelirlerine çok ta ümit
bağlanmaması gerekir. Zira yabancı bir ülkeye ait vergi gelirlerinin tahsili konusu ülke memurları tarafından
olumlu karşılanmayabilir. Ayrıca memurlar yabancı ülkeye ait tahsilatı sanki kendi vergi gelirleri imiş gibi
değerlendirmelerine rağmen, cebri tahsilat alanındaki performans düşüklüğü nedeniyle de hedefler
gerçekleştirilemeyebilir. Ancak her şeye rağmen, vergi idarelerinin ülke sınırları dışına da ulaşıp ödenmemiş
vergileri cebri tahsil konusu yapabilmesi ve bu durumun mükellefler tarafından bilinmesi, mükelleflerin
vergi borçlarını ödemeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı olacaktır.
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ABSTRACT
This study investigates the rebuilding green cities in the recovery process after natural disasters and
discusses the issue of catastrophe insurance for green buildings in Turkey. The main contributions of this
study are twofold. First, after the 1999 Marmara and Duzce earthquakes, urban transformation projects were
initiated in Turkey and these projects provided an opportunity to construct new buildings as green. However,
certified green buildings in Turkey numbered only 130 in 2014. This study offers suggestions to increase the
number of green buildings. Second, this study also recommends an extended version of compulsory
earthquake insurance which covers green buildings with more affordable premiums. Thus, more green
buildings can be built within the framework of the urban transformation in Turkey.
Key Words: Green Building, Insurance, Turkey
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1.

Introduction

Depending on their severity and intensity, natural disasters can lead to serious negative economic, social, and
ecological effects. Therefore, the term natural disasters are an interdisciplinary conceptual field.
According to the Emergency Events Database (EM-DAT), disaster is a “situation or event, which
overwhelms local capacity, necessitating a request to national or international level for external assistance;
an unforeseen and often sudden event that causes great damage, destruction and human suffering.”
Although natural disasters destroy economies, they also providean opportunity to communities to construct
healthier, more comfortable, and more energy-efficient buildings, called “green buildings”. The U.S.
Environmental Protection Agency defines green building as “the practice of creating structures and using
processes that are environmentally responsible and resource–efficient throughout a building’s life–cycle from
siting to design, construction, operation, maintenance, renovation and deconstruction”. According to the
U.S. Green Building Council, green buildings on average use up to 50% less energy, emit up to 40% less
CO2, consume 40% less water, and produce 70% less solid waste. These buildings encourage the use of
renewable energy to reduce the buildings’ impact on the environment. Green buildings also provide
resistance to natural hazards. These buildings also ensure post-disaster sustainability benefits such as sending
less material to landfills.
Improvements to the catastrophe insurance schemes have financially protected owners, institutions, and
governments against losses caused by natural disasters. Catastrophe insurance schemes have been created to
maintain private and public property against natural disasters. The insurance systems also encourage
financial risk management of natural disasters. Thus; the insurance systems should cover green buildings that
protect the environment and promote energy efficiency.
The study is organized as follows. In the first part, natural disasters are defined; in the second part, natural
disaster risk management and development are discussed. In the third part, green buildings and natural
hazards are evaluated, and in the fourth part, the insurance system and green buildings are assessed and the
pros and cons of the insurance system are debated. In the fifth part, green buildings and compulsory
earthquake insurance in Turkey are examined, and the study ends with the conclusion.
2.

Natural Disasters and Importance of The Insurance

Natural disasters can be defined as “a serious disruption of the functioning of a community or a society
involving widespread human, material, economic or environmental losses and impacts, which exceeds the
ability of the affected community or society to cope using its own resources” (United Nations Development
Programme, UNDP, 2010:4). According to this definition, natural disasters are actually part of social life. To
define a natural event as a natural disaster, the event must include certain elements. Natural disaster risk can
be defined by three components: hazard, elements at risk, and vulnerability. These three components of
natural disasters are the driving forces that determine the probability and losses (Mechler, 2003:12).
Natural disasters have significant impacts. When natural disasters occur, governments can experience
damage, loss, and economic deterioration. Table 1 shows the loss events worldwide in 1980 through 2015.
According to Table 1, the costliest events based oninsured losses have been hurricanes and earthquakes.
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Table 1: Loss Events Worldwide 1980–2015 (10 Costliest Events by Insured Losses)

Date

Event

Affected Area

Overall
Losses in
US$ m

Insured
Losses
in US$
m

2005

Hurricane Katrina

United States

125,000

60,500

2011

Earthquake, Tsunami

Japan

210,000

40,000

2012

Hurricane Sandy

Bahamas, Cuba, Dominican Republic,
Haiti, Jamaica, Puero Rico, United
States, Canada

68,500

29,500

Hurricane Ike

United States, Bahamas, Cuba,
Dominican Republic, Haiti, Turks and
Caicos Islands

38,000

18,500

1992 Hurricane Andrew

United States

26,500

17,000

2011

Earthquake

New Zealand

24,000

16,500

2011

Floods

Thailnad

43,000

16,000

1994

Earthquake

United States

44,000

15,300

2005 Hurricane Wilma

Bahamas, Cuba, Haiti, Jamaica,
Mexico, United States

22,000

12,500

2012

United States

25,000

12,000

2008

Drought

Source: Munich Re, NatCat SERVICE, 2016.
Governments have given great importance to the natural disaster insurance system to minimize disaster
losses. Graphs 2 and 3 show the development of gross domestic product (GDP) with and without a
catastrophe insurance sytsem. The performance of countries with a comprehensive insurance system is much
better and the duration of any slump is much shorter than for countries without such a system.

Graph 1: Countries with Natural Catastrophe Insurance System
Source: Munich Re, (2016b), “Topic Geo: Natural catastrophes 2015, Analyses, Assessments, Positions”,
2016 issue, p.17

-609-

REBUILDING GREEN CITIES AFTER NATURAL DISASTERS AND CATASTROPHE INSURANCE SYSTEM IN TURKEY
Sevda AKAR

Graph 2: Countries without Natural Catastrophe Insurance System
Source: Munich Re, (2016b), “Topic Geo: Natural catastrophes 2015, Analyses, Assessments, Positions”,
2016 issue, p.17
3. Natural Disaster Risk Management and Development
Disaster management has the key elements of prevention, mitigation, preparedness, response, and
rehabilitation. In the prevention phase, governments take certain precautions before a disaster occurs. The
mitigation phase involves taking precautions that can minimize the destructive effects of disaster risks. The
preparedness phase refers to the maintenance of resources and the training of personnel to manage disasters.
In the response phase, governments undertake emergency response activities immediately. The rehabilitation
phase refers to the interventions taken after a disaster occurs (DPLG, 1998:19).
A remarkable relationship exists between disasters and economic development. In other words, they affect
each other. Disasters have negative impacts on human capital, employment, economic growth, and
infrastructures. Thus, countries’ development program should be designed to reduce vulnerability to disasters
and their negative impacts (DPLG, 1998:14). Manandhar & McEntire (2014) claimed that disaster and
development are directly related. Poor development solidifies vulnerability and causes a destructive impact
but, at the same time, effective development implementations can reduce vulnerability. Disasters can limit
developmental work, but they can also provide development opportunities.
There are linkages among green technology strategies, disaster risk reduction benefits, and the insurance and
risk management industries. The insurance and risk management industries can contribute to support green
technologies that reduce greenhouse gases. The insurance and risk management industries have already or
can become involved in green technology marketplaces. For example, the Malaysian insurance and risk
management industries promote green technologies which provide an opportunity to reduce vulnerability
from disaster and energy-related policy objectives and market transformations (Begum et al., 2011:282).
Indeed, urban transformation programs in natural disaster risk management have contributed to the
development of green technology. In addition, natural disaster risk management has also revealed how the
insurance system can be effective.
4. Green Buildings and Natural Hazards
The U.S. Environmental Protection Agency defines green building as “the practice of creating structures
and using processes that are environmentally responsible and resource–efficient throughout a building’s life–
cycle from siting to design, construction, operation, maintenance, renovation and deconstruction” (Gardiner,
2010:9). An another definition is that “green” or “sustainable” buildings are sensitive to the environment,
resource and energy consumption, quality and healthiness of work environments and cost-effectiveness from
a full financial cost-return perspective (Kats, 2003:1).
According to the U.S. Green Building Council (USGBC), green commercial and public buildings on average
use up to 50% less energy, emit up to 40% less CO2, consume 40% less water, and produce 70% less solid
waste. These buildings encourage the use of renewable energy to reduce buildings’ impact on the
environment. Green buildings are healthier because they perform better than other buildings. In addition,
green building owners garner benefits such as tax credits, building value, and energy performance and green
buildings rent for more moneyon average. Green buildings also provide benefits to the community. They
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stimulate local economies and promote a cleaner environment (EERE Information Center, 2009:1).
According to Kats (2010), green buildings decrease the risk of future energy price increases and decrease
operations and maintenance costs. Green buildings can enjoy higher net operating income2 than conventional
buildings because of reduced utility costs and lower operations and maintenance costs; further increases in
net operating income may come about through the potential for lower insurance costs and lower churn costs
because of greater field flexibility.
Green building practices have significant environmental benefits but these practices must be implemented in
a building’s resistance to natural hazards. Many hazard-resistance problems are addressed by the model
building codes, such as the International Residential Code (IRC). Green building practices usually refer to
products or applications which are implemented to reach a level of environmental achievement above the
minimum (Federal Emergency Management Agency; FEMA, 2010: 2–1). Several green building rating
systems are in use. The largest of these are the National Green Building Standard (ICC-700), the National
Association of Home Builders and International Code Council (ICC), and the Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) for Homes rating system promulgated by the U.S. Green Building Council.
Green buildings have adopted a multi-tiered approach for defining levels of green performance. For example,
reaching a particular threshold number of points under ICC-700 enables a building design to achieve a
performance level of Bronze, Silver, Gold, or Emerald. Emerald represents the highest performance level of
green building. LEED also hasa similar approach (FEMA, 2010: 3-2). Table 2 compares ICC-700 and LEED
for homes. According to Table 2, ICC-700 and LEED categories have similar classifications. Approximately
35,000 projects participated in the LEED system in 2009, representing more than 7.1 billion square feet of
construction area in 91 countries (Gardiner, 2010: 9).
Table 2: Comparison of ICC-700 and LEED for Homes

ICC-700 Categories

LEED for Homes Categories

More Design, Preparation and Development

Innovation and Design
Location and Linkage
Sustainable Sites

Water Efficiency

Water Efficiency

Energy Efficiency

Energy and Atmosphere

Resource Efficiency

Materials and Resources

Indoor Environmental Quality

Indoor Environmental Quality

Operation, Maintenance, Building Owner
Education

Awareness and Education

Source: FEMA, 2010: 2-3
The U.S. Green Building Council (2015) claimed that LEED-certified homes are built to be energy-efficient,
tested to minimize leakage, designed to minimize indoor and outdoor water usage, and predicted to use an
estimated 30% to 60% less energy. Each level of LEED certification homes can potentially see energy
reductions of up to 30% for LEED-certified homes, nearly 30% for LEED Silver homes, nearly 48% for
LEED Gold homes, and 50%-60% for LEED Platinum homes. According to Erdoğdu et al. (2015), the
construction of green buildings to replace old buildings is not expected to bring a high economic cost. In
other words, green homes can be built for the same cost as conventional homes. The energy savings of green
building can be achieved with an extra cost of around 2%. However, these buildings provide ongoing savings
throughout the building lifespan.

2 Net operating income is a standard basisfor calculating building value.
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Many countries have established legal infrastructure and financial programs to encourage the construction of
green buildings. For example, in Australia, the government has established special funding programs to
encourage energy-efficient buildings, such as the Green Building Fund and Solar Hot Water Subsidy, as well
as the National Solar Energy School. The government in Australia also implemented tax reductions for
energy-efficient reconstructions through the Green Building Tax Cut Project in 2011. Also, since 2009,
Singapore’s government implemented the Green Mark Incentive Scheme by offering 100 million Singapore
dollars to promote implementation of its Green Mark Label Program. Singapore’s government has
contributed effort to support the application of this program to meet the aim of 80% of national existing
buildings becoming green buildings by 2030. Therefore, this program has become mandatory in all new
buildings since 2008. In 2012, Singapore’s government declared that 12% of all buildings had received the
Green Mark certification. The Japanese government also has similar financial incentive programs to support
green buildings, such as the Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency
(CASBEE) (Shen et al., 2016:1794).
According to Çevik et al. (2016), energy-efficiency policies have mostly ensured energy savings in
buildings. The European Commission (EC) Directorate General for Energy (2012) has said that buildings
must be consistent with the European Union’s (EU’s) energy efficiency policy. The International Energy
Agency (IEA) (2011) has advised various governments. Its recommendations include that (1) all new
buildings should meet energy codes and minimum energy performance standards, (2) the construction of
buildings should support net-zero energy consumption, (3) the building energy performance labels and
certificates should ensure that accurate information is provided to owners, buyers, and renters, and (4) the
policies should improve energy-efficiency performance of critical building components in all buildings.
Rebuilding after a natural disaster can be daunting. However, this tragedy can be turned into an opportunity.
Any community can create healthier, more comfortable, and more energy-efficient buildings, which are
called “green” (EERE Information Center, 2009:1).

Green Building Product or Practice
The Assesment of the Minimum Building Code
The Detection of the Dominant Natural Disaster Hazards
The project and detailing should sustainable;
Structural
Capacity

Envelope
Integrity

Integrity of
Finishes

Building Moisture
Performance

Is Resulting Building
Performance Acceptable?

Suitability for
the other staffs

No,
Redesign

Yes
For Products, the Assessment of the Applicable Quality
Assurance Procedures
Follow Installation and Sustainable Directions
Figure 1: Natural Hazard Resistance Evaluation Process for Green Buildings
Source: FEMA, 2010: 3-3.
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Figure 1 shows the natural hazard resistance evaluation process for green buildings. Green buildings provide
resistance to natural hazards and ensure environmental benefits. These buildings have distinct advantages to
homeowners, their neighbors, and society in general. For example, they ensure post-disaster sustainability
benefits such as less material sent to landfills (FEMA, 2010:3-4).
Risk and risk-associated losses are costly. When insurance is used, risk management is especially significant
since there is no upper limit to loss costs. Table 3 shows the risk management benefits of green building
technologies (Kats, 2003: 81).
Table 3: Risk Management Benefits of Green Buildings

The Risk Management Benefits of Green Buildings
Worker Health and Safety

It has covered workplace safety

Property Loss Prevention

It has covered the likelihood of physical damages and
losses in facilities.

Liability Loss Prevention

It has covered risks resulting from unplanned power
outages.

Natural Disaster Preparedness and It has covered vulnerable to natural disasters.
Recovery
Source: Kats, 2003: 81.
Malalgoda et al. (2014) investigated three case studies in Sri Lanka of potential vulnerability to natural
hazards. According to the results of the study, there are shortcomings in construction of disaster-resilient
green buildings, including the lack of regulatory frameworks, unplanned cities and urbanization, old building
stocks and at-risk infrastructure, unauthorized structures, institutional arrangements, inadequate capacity of
municipal councils, lack of funding, inadequacy of qualified human resources, and corruption and unlawful
activities. The main recommendation for governments is to implement regulations with natural hazards in
mind.
5. Insurance, Potential Insurance Problems, and Green Buildings
Individuals might be willing to buy insurance against natural disasters based on two determinants: The risk
should be identified and the premium should be established.
Consumers may not be inclined to insure themselves against disaster risks because humans and businesses
have risk myopia. They have usually minimized the real risk of a disaster and not prepared for its financial
consequences, called adverse selection: “Adverse selection refers to the groups of people who feel that they
are at a higher risk being willingtopurchase insurance to a large extent, whereas those who do not perceive
such a high degree of risk will not feel it is necessary to purchase insurance”. Adverse selection is
particularly troublesome in disaster insurance. Compulsory disaster insurance can overcome such problems.
Such insurance spreads the risks and reduces administrative costs per policy (European Comission, 2013: 8).
Demonstrated natural disaster risk strategies for insurer commitment include (Mills, 2013: 29):
•

Differential insurance premiums, services, guidelines for resilience

•

Advocacy for developed building codes

•

Business continuity and supply chain risk assessment and risk services

•
Better endorsements to provide post-event reconstruction to a higher level of “green” and
loss resilience.
Insurers have begun to recognize the opportunity that green buildings offer as new profit centers. In the
context of green buildings, split incentives have a principal-agent problem. This problem involves the
challenge of pursuing energy-efficiency investments in rental buildings. Building owners want to maximize
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their revenues while tenants want to minimize their costs. Therefore, depending on the lease agreement,
neither party may have incentive to invest in energy efficiency or other green qualification (Gardiner,
2010:20).
Koebel et al. (2015) claimed that the climate and energy costs in decisions on green buildings have important
but smaller effects for public policies and incentives. They also suggested that taxing and insurance policies
that increase the overall costs of construction can have negative impacts on the diffusion of energy-efficient
products. The insurance industry has taken action to mitigate natural hazards through products that
encourage reducing greenhouse gas emissions. The real estate industry offers insurance products that ensure
incentives or otherwise support energy efficiency and the use of renewable energy systems. The insurance
products related to climate change include 130 products and services that support green buildings. Virtually
every property and casualty insurer in the U.S. offers green building insurance products. Premium credits for
energy-efficient buildings are common. Another important innovation is insurance that pays to rebuild
properties to higher energy-efficiency standards (Urban Land Institute, 2014:20).
The insurer’s goal is to eliminate greenhouse gas emissions from homes, businesses, transport, industry, and
agriculture. Thus, insurers have brought to market at least 130 products and services related to green
buildings. Risk-based premium credits are also offered for low-emission vehicles and green buildings (Mills,
2012:1424).
Reduced insurance premiums are a potential source of increased net operating income for green buildings.
Some insurance companies, like AIG and Fireman’s Fund, have developed new products that provide
coverage for green buildings that addresses the unique risks that come along with sustainable building
practices. At least 77% of LEED credits are associated with decreased risk of systems malfunctions, which
can decrease insurance claims in green buildings. However, insurance companies have been slow to notice
these benefits. In 2006, the Fireman’s Fund Insurance Company became the first insurance firm to
acknowledge the lower insurance risks associated with green building by introducing a 5% discount on
casualty insurance for LEED-certified buildings. According to the company, “a green building would be a
better building to insure” due to the LEED requirement for building commissioning. Green building systems
can be expected to malfunction less frequently, thus generating fewer insurance claims (Kats, 2010:75).
Insurers can encourage property owners to use mitigating and “green” building materials in repairs through
the use of discounts in their homeowner or commercial property insurance products. Insurers can also
provide discounts for using recycled, energy-efficient, water-efficient, and green-manufactured building
materials. By offering discounts on insurance, insurers cannot only provide financial incentives to use green
building materials but also legitimize their use to skeptical or uneducated consumers (National Association
of Insurance Commissioners, 2008:7).
The Florida building code regulation identified the least hurricane wind force resistance to equality for state's
Citizens Property Insurance Corporation's wind insurance. Currently, legal challenges to green building
regulations have initiated to emerge in laws around the USA as well as in applications to the insurance
company for coverage debates related to green building. In 2008, suit buildings have fetched the local
government authority to mandate green building applications as well as the accomplishment of green
building standards. The next few years will definitely bring a multiplication of actions related to green
building laws both among governments, communities and green building practitioners (Shapiro and
Chetham, 2010:361).
6.

Green Buildings and Compulsory Earthquake Insurance in Turkey

As in most countries, Turkey experiences natural disasters. Table 4 shows Turkey's natural disaster risk
profile. Based on total economic damage criteria, Table 4 indicates the costliest disasters. The most common
and most devastating natural disasters in Turkey are floods and earthquakes.
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Table 4: Turkey’s Disaster Risk Profile in 1980- 2016 (Total Economic Damage)
Table 4: Turkey’s Disaster Risk Profile in 1980- 2016 (Total Economic Damage)

Disaster Date

Disaster Type

Damage (‘000)

Disaster
Date
17.08.1999

Disaster
Type
Earthquake

Damage
(‘000)
20000000

17.08.1999
23.10.2011

Earthquake
Earthquake

20000000
1500000

23.10.2011
12.11.1999

Earthquake
Earthquake

1500000
1000000

12.11.1999
20.05.1998

Earthquake
Flood

1000000
1000000

20.05.1998
13.03.1992

Flood
Earthquake

1000000
750000

13.03.1992
07.09.2009

Earthquake
Flood

750000
550000

07.09.2009
28.06.1998

Flood
Earthquake

550000
550000

28.06.1998
27.10.2006

Earthquake
Flood

550000
317000

27.10.2006
19.05.2011

Flood
Earthquake

317000
244000

19.05.2011
01.10.1995

Earthquake
Earthquake

244000
205800

01.10.1995
Source: www.emdat.be

Earthquake

205800

Source: www.emdat.be
Turkey is located along the North Anatolian eartquake line so earthquakes are the most catastrophic natural
disasters. According to Swiss Re, the 1999 Marmara earthquake caused an economic loss of 11% of GDP in
Turkey is located along the North Anatolian eartquake line so earthquakes are the most catastrophic natural
Turkey.
disasters. According to Swiss Re, the 1999 Marmara earthquake caused an economic loss of 11% of GDP in
1999,
the Marmara and Duzce earthquakes demonstrated that approximately 6.5 million buildings in Turkey
Turkey.
are not resistant to earthquakes. For building stock, this opened a window of opportunity to make the
1999, the Marmara and Duzce earthquakes demonstrated that approximately 6.5 million buildings in Turkey
rebuilding sustainable. However, Turkey is still at the beginning of this road; only 130 green buildings had
are not resistant to earthquakes. For building stock, this opened a window of opportunity to make the
been certified in Turkey as of 2014 (Erdoğdu et al., 2015:16). The framework of urban transformation in
rebuilding sustainable. However, Turkey is still at the beginning of this road; only 130 green buildings had
Turkey mentioned 8-10 million residential conversions. According to these data, the green transformation
been certified in Turkey as of 2014 (Erdoğdu et al., 2015:16). The framework of urban transformation in
will lead to identifying its value. Also, it can make the difference in terms of energy consumption and
Turkey mentioned 8-10 million residential conversions. According to these data, the green transformation
emissions release (Şentürk, 2014:91).
will lead to identifying its value. Also, it can make the difference in terms of energy consumption and
Erdoğdu
al. (2015)
said that
more than 30% of energy is consumed in buildings in Turkey. Erdoğdu et al.
emissionsetrelease
(Şentürk,
2014:91).
(2016) also claimed that the building sector’s share of total energy consumption in Turkey was 36% in 2008
Erdoğdu et al. (2015) said that more than 30% of energy is consumed in buildings in Turkey. Erdoğdu et al.
while the EU average was 26%. This comparison indicates that the building sector in Turkey has a
(2016) also claimed that the building sector’s share of total energy consumption in Turkey was 36% in 2008
remarkably higher percentage of energy consumption. According Erdoğdu et al. (2015), most of this energy
while the EU average was 26%. This comparison indicates that the building sector in Turkey has a
is supplied by fossil fuels which have negative effects on the environment. However, the use of fossil fuels is
remarkably higher percentage of energy consumption. According Erdoğdu et al. (2015), most of this energy
diminishing day by day. Therefore, the significance of using renewable energies in buildings has risen.
is supplied by fossil fuels which have negative effects on the environment. However, the use of fossil fuels is
In
Turkey, households
have
relied on
government
finance
the reconstruction
of privatehas
property
diminishing
day by day.
Therefore,
thethe
significance
of to
using
renewable
energies in buildings
risen. after
natural disasters. This attitude has led to massive challenges for government budgets. After the Marmara
In Turkey, households have relied on the government to finance the reconstruction of private property after
earthquake, the government decided to improve the catastrophe risk insurance system to decrease fiscal
natural disasters. This attitude has led to massive challenges for government budgets. After the Marmara
exposure to natural disasters. In 2000, the Turkish government created a compulsory earthquake insurance
earthquake, the government decided to improve the catastrophe risk insurance system to decrease fiscal
system for all residential buildings on registered land in urban areas (according to 2011 data, earthquake
exposure to natural disasters. In 2000, the Turkish government created a compulsory earthquake insurance
insurance is in place in around 3% of residential buildings). The World Bank has ensured financial and
system for all residential buildings on registered land in urban areas (according to 2011 data, earthquake
technical support for the Turkish Catastrophe Insurance Pool. The Turkish Catastrophe Insurance Pool is the
insurance is in place in around 3% of residential buildings). The World Bank has ensured financial and
first national catastrophe insurance pool in World Bank client countries (GFDRR, 2011: 1).
technical support for the Turkish Catastrophe Insurance Pool. The Turkish Catastrophe Insurance Pool is the
Established
2000, the Natural
Disaster
Institution
is the legal
entity 2011:
responsible
for provision,
first nationalincatastrophe
insurance
pool inInsurance
World Bank
client countries
(GFDRR,
1).
implementation, and management of compulsory earthquake insurance in Turkey. Table 5 indicates the
Established in 2000, the Natural Disaster Insurance Institution is the legal entity responsible for provision,
compulsory earthquake insurance statistics for 2000–2016. Based on the table, more attention should be
implementation, and management of compulsory earthquake insurance in Turkey. Table 5 indicates the
given to compulsory earthquake insurance.
compulsory earthquake insurance statistics for 2000–2016. Based on the table, more attention should be
given to compulsory earthquake insurance.
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Table 5: Compulsory Earthquake Insurance Statistics in 2000–2016
Date

Policy Number
(000)

Number Increase
(%)

Primary (000
TL)

Primary Growth
(%)

159

-

3.766

-

2001

2.428

-

54.526

-

2002

2.128

-12.40

65.756

20.60

2003

2.022

-5.00

85.688

30.30

2004

2.090

3.40

126.216

47.30

2005

2.417

15.60

159.085

26.00

2006

2.555

5.70

205.799

29.40

2007

2.618

2.50

234.615

14.00

2008

2.844

8.60

272.637

16.20

2009

3.435

20.80

322.065

18.10

2010

3.316

-3.50

319.415

-0.80

2011

3.725

12.30

378.782

18.60

2012

4.786

28.50

509.771

34.60

2013

6.029

26.00

674.135

32.20

2014

6.808

12.90

753.891

11.80

2015

7.231

6.20

786.097

4.30

01.01.2016-25.04.20
16

2.295

-

264.296

-

27.09-31.12.2000

Source: http://www.tcip.gov.tr/zorunlu-deprem-sigortasi-istatistikler.html
The compulsory earthquake insurance system covers only residential buildings that fall within municipal
boundaries. Industrial and commercial risks as well as residential buildings in small villages can be insured
on a voluntary basis (Yazici, 2004:193). Pursuant to Disaster Insurance Law No. 6305, the following
buildings are covered (www.tcip.gov.tr):
•
Buildings which are constructed as residential and registered in the land registry office under
private ownership,
•

Independent sections that are in the scope of Property Ownership Law No. 634,

•
Independent sections in these residential buildings which are used for business office,
bureau, and similar purposes,
•

Dwellings which are built by the state or with aloan given due to anatural disaster.

In addition to this coverage, earthquake insurance policies should be required for all building owners
in high seismic risk areas.
Law No. 4708, Building Inspection Law, Law No. 5627, Energy Efficiency Law, and Law No. 6306,
Law of Transformation of Areas under Disaster Risks (also known as the Urban Transformation Law) offer
an important opportunity for the construction of green buildings in Turkey. The Energy Efficiency Strategy
Paper, published in the Official Gazette in 2012, aims to promote green buildings and sustainable use of
renewable energy sources. Also, Law No. 29199, Regulation on the Certification of Sustainable Settlements
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with Sustainable Green Buildings, published in the Official Gazette in 2014, is another important step in that
direction (Erdoğdu et al., 2015:19).
The compulsory earthquake insurance system has 15 tariff rates which are determined according to five risks
and three building styles (shown in Table 6).
Table 6: Compulsory Earthquake Insurance Rates and Premiums

Rates Based on Zoones as per the
Building Type (%)

1st
Zone

2nd
Zone

3 rd
Zone

4th
Zone

5th
Zone

Steel, Concrete

2.20

1.55

0.83

0.55

0.44

Masonry Buildings

3.85

2.75

1.43

0.60

0.50

Other Buildings

5.50

3.53

1.76

0.78

0.58

Source: http://www.tcip.gov.tr/zorunlu-deprem-sigortasi-tarife-ve-primler.html
The definitions of the building styles that are stated in the tariff areas follows (www.tcip.gov.tr):
•
Steel, Concrete: These are buildings which have a steel or ferro-concrete load-bearing framework.
The insurance fee for steel and concrete buildings is 700 Turkish liras as of 1 January 2013.
•
Masonry Buildings: These are buildings which do not have any framework and whose load-bearing
walls are built with rubble stone, stone, bricks, or concrete briquette with/without holes and whose
floor, stairs, and ceilings are concrete. The insurance fee for masonry buildings is 500 Turkish liras
as of 1 January 2013.
•
Other Buildings: These are buildings which are not included above. The insurance fee for other
buildings is 260 Turkish liras as of 1 January 2013.
According to Erdoğdu et al. (2016), in Turkey certification of green buildings by LEED is becoming popular.
Seventy buildings have been constructed with those certificates in Turkey.
As seen, the number of green buildings is quite low and there is no legal regulation in the compulsory
earthquake insurance to encourage green building. Compulsory earthquake insurance should put green
buildings which protect the environment and promote energy-saving in a separate premium category and a
separate tariff should be applied to them. Premium rates should also be more favorable than for other
buildings. In addition, the insurance coverage should be designed more green buildings. The framework of
the urban transformation project should encourage the construction of green buildings in Turkey.
7. Conclusion
Natural disasters, which cause negative social, economic, and environmental effects, continue to be a subject
of interest to researchers. The restructuring process after a natural disaster also provides a wealth of
economic development activity despite the physical harm. In other words, natural disasters have been
converted into anopportunity for green building.
Especially in the reconstruction phase after a destructive natural disaster, the economy can be rebuilt with
sustainable and green buildings. Green buildings are sensitive to the environment, as well as resource and
energy consumption. Therefore, green buildings representactive and intelligent technologies that can benefit
both owners and governments. These buildings encourage the use of renewable energy to reduce a building’s
impact on the environment. In addition, green buildings are healthier because they perform better than other
buildings. Green building owners also reapbenefits such as tax credits, building value, and energy
performance. In addition, green buildings rent for more money on average than conventionsl building. Thus,
green buildings bringbenefits to the community, stimulate the local economy, and promote a cleaner
environment.
Significant linkages exist amonggreen strategies, disaster risk management, and the insurance industry. Thus,
governments should develop their disaster planning and disaster management processes to minimize losses
caused by natural disasters. The basic key to effective natural disaster management is a good planning
process. The insurance aspect of the disaster planning process will help the government focus on fiscal
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spending to reduce the effects of disasters. In other words, the insurance industry and risk management
strategies can promote green buildings, which provide an opportunity to reduce vulnerabilities due to disaster
and energy-related policies.
When examining Turkey's disaster profile, one can see that the major losses are caused by earthquakes and
flooding. After the Marmara and Duzce earthquakes in 1999, the government took some positive steps. First
was to establish The Turkish Catastrophe Insurance Pool in 2000. The Turkish Catastrophe Insurance Pool is
the legal entity responsible for provision, implementation, and management of compulsory earthquake
insurance in Turkey. The compulsory earthquake insurance system covers only residential buildings that fall
within municipal boundaries. To promote compulsory earthquake insurance, insurance policies should
advocate it for all building owners in high seismic risk areas in Turkey. Second, the urban transformation
program was implemented and, third, the legal infrastructures of the green buildings were created. The urban
transformation program is considered a successful application of the construction of green buildings.
Therefore, encouraging the construction of green buildings can be one initiative for the insurance system.
Legal regulation of the compulsory earthquake insurance for green buildings should also be developed.
Compulsory earthquake insurance should put them in a separate premium category and impose a separate
tariff from traditional buildings. The premium rates should also be more favorable for green buildings than
for others. Also, insurance coverage should be designed more broadly.
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ÖZET
İnsan yaşamının büyük bir çoğunluğu binalarda geçmektedir. Binalarda da yaşamı kolaylaştıran, konforu
arttıran çok sayıda elektrikli ev ürünü bulunmaktadır. Çamaşır makinesi, televizyon, buzdolabı, süpürge, ütü,
radyo ve klima ise bunlardan bazılarıdır. Bu elektrikli ev ürünlerinin kullanım alanlarının çokluğu ve sıklığı,
teknolojide yaşanan değişimler ayrıca artan refah anlayışı yaşamın her alanında bu ürünlerin kullanımını
kaçınılmaz kılmaktadır. Bu bağımlılıksa enerjiye olan gereksinimini her geçen gün daha da arttırmaktadır.
Çalışmanın amacı, yazın taraması kapsamında sadece vergi politikası (Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim
Vergisi gibi) ekseninde binalarda enerji verimliliğine yönelik elektrikli ev ürünlerinin yaygın kullanılmasını
sağlamak adına “ne” yapılabileceğini farklı ülke örnekleri ile birlikte Türkiye gerçeğinde ortaya koymak
olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Türkiye
TAX POLICY OVER EXTENSIVE USE OF DOMESTIC ENERGY SAVING ELECTRICAL
APPLIANCES: TURKEY CASE
ABSTRACT
Most part of human life is spent inside buildings and these buildings have many domestic electrical
appliances that facilitate and increase the standards of life. A Washing machine, a television, a refrigerator, a
vacuum cleaner, an ironing machine, a radio and an air conditioner are some of these appliances. Increased
use of these domestic electrical appliances, change of technology and higher living standard help these
appliances spread every part of life. This dependency increases the need for energy day by day.
The aim of the study is to investigate what can be done to increase the use of energy saving electrical
appliances with respect to tax policy (value added tax and private consumption tax ...etc) by taking into
consideration of several country examples but primarily to discuss Turkey case. Although a minor
contribution can be added with respect to tax policy, Turkey’s dependency of foreign energy and that energy
efficiency represent “the cheapest and the cleanest” energy increase the significance of the subject.
Key Words: Energy Efficiency, Value Added Tax, Private Consumption Tax, Turkey

*

Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF, Maliye Bölümü, murataydin@comu.edu.tr

**

Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF, Maliye Bölümü, Cmurturgay@comu.edu.tr

ENERJİ VERİMLİ ELEKTRİKLİ EV ÜRÜNLERİNİN YAYGIN KULLANILMASINDA VERGİ POLİTİKASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Murat Aydın, Timur Türgay

I. GİRİŞ
Elektrikli ev ürünleri yaşantımıza; ısıtma, soğutma, aydınlatma, temizleme, eğlence, kişisel bakım, başta
olmak üzere her geçen gün daha fazla girmektedir. Çamaşır yıkama makineleri, kurutma makineleri,
buzdolapları, derin dondurucular, süpürgeler, ütüler, televizyonlar, oyun konsolları, fön makineleri, radyolar,
klimalar, elektrikli şofbenler, ekmek kızartma makineleri bunlardan sadece bazılarını oluşturmaktadır. Bu
ürünlerin kullanım alanlarının çok olması ile kullanım sıklığında yaşanan değişimlerse onları gündelik
yaşamın ayrılmazı haline getirmektedir. Bu durum bazen zorunluluk, bazen de zevk ve eğlenceden
kaynaklanmaktadır. Buna nüfusta yaşanan artışlar da eklenince enerjiye olan talep daha da artmaktadır.
Enerji talebinin arttığı bir ortamda “en ucuz ve en temiz enerjiyi” enerji verimliliği temsil etmektedir. Enerji
verimliliği başlangıçta aile bütçesine, beraberinde de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ama her şeyden
önce ekolojik olarak yaşadığımız yereli, bölgeyi, ülkeyi ve küreyi korumaktadır. Ortalama bir ailenin enerji
tüketiminin yaklaşık yıllık 6 bin KiloWatt Saat (kWh) civarında olması, bunun en büyük kısmınınsa
elektrikli ev aletlerince kullanılması elektrikli ev ürünlerinde verimlilik ve tasarruf politikasını kaçınılmaz bir
zorunluluk haline getirmektedir. Bu zorunluluk iklimin ve çevrenin korunması, sürdürülebilir büyüme ve
kalkınmanın sağlanması ile güvenilir bir enerji sistemi oluşturulması gibi birçok nedenden dolayı daha da
önemli bir hal almaktadır.
Bu çalışmada, Türkiye’de uygulanmakta olan dolaylı vergilerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile Katma
Değer Vergisi (KDV)’nin, elektrikli ev ürünlerin kullanılmasındaki rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. Çünkü
ÖTV ve KDV’den kaynaklı ürünlerinin fiyatlarının artması ya da enerji verimli ürünlerde diğer ürünlere göre
ÖTV ve KDV’de teşvik edici düzenlemelere yeterince yer verilmemesi kullanımını ve yaygınlaşmasını
olumsuz etkileyebilmektedir. Enerji verimliliğinde %65’lere varan iyileştirmeler olmasına rağmen, halen A
sınıfının da altında yer alan B, C, D, E, F ve G harfleri ile sınıflandırılan daha verimsiz ürünler
kullanılmaktadır. Oysa bu sınıflandırmaya A sınıfı içerisinde enerji verimliliğinde üç sınıf daha ilave
edilerek, A+, A++ ve A+++ şeklinde seviyelere ulaşılmıştır. Bu nedenle çalışmada yazın taraması kapsamında
elektrikli ev ürünlerinin kullanımın yaygınlaştırılması amacı için vergi politikası bağlamında nelere dikkat
edilmesi gerektiği ile niçin yapılması gerektiği ortaya konulmaya çalışılarak, Türkiye’nin enerji gibi önemli
bir sorun alanına küçükte olsa bir çözüm yolu üretilmeye çalışılmıştır.
II. ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji, “maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke” olarak tanımlanırken (TDK, 2015),
verimlilik sahip olunan kaynakların doğru ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayarak, performans ve
yararlılıklarının en üst düzeye çıkartılmasıdır (Özsever, vd., 2009:45). Enerji verimliliği ise aynı miktardaki
işi; hizmetin ve ürününün kalite ve konfor şartlarında taviz vermeden, yaşam standardını düşürmeden daha
az enerji kullanılarak gerçekleştirilmesidir (WWF-Türkiye, 2011:8). Bu da birim başına gerekli olan enerjiyi
israf etmeden yaşam için gerekli olan enerjinin asgari seviyede karşılanmasını gerektirmektedir (Bayram,
2015:2).
Yaşamsal süreçte gerekli olan enerjiyi ürün ve hizmetin nitelik ve niceliğinde bir değişime sebep olmaksızın
elde etmekse verimlilik anlamında bir süreç işidir. Çünkü verimliliği arttırmak her aşamada ayrı bir çabayı
gerektirmektedir. Bunlar; enerjinin elde edilmesi, iletim ve dağıtımı, sanayi üretiminde kullanılması, konut
ve hizmet sektöründe ısıtma-soğutma-aydınlatma olarak kullanımı, ev aletleri ve ofis cihazlarına kadar pek
çok aşamada dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir (TMMOB Elektrik Mühendisler Odası,
2012:21).
Enerji verimliliği, en ucuz ve en temiz enerjiyi temsil etmektedir. Bu da enerji verimliliğinin haklı bir
gerekçesini oluşturmaktadır. Çünkü enerji verimliliği ile çevrenin korunması ve aile bütçesine katkı
sağlanmakta, bu katkı ise sürdürülebilir büyümede ülke ekonomisine ve neticede dünya ekonomisine önemli
faydalar sağlamaktadır (TMMOB Elektrik Mühendisler Odası, 2012:21). İngiltere için hazırlanmış olan bir
strateji kapsamında enerji verimliliğin faydaları şu şekilde sıralanmıştır. Bunlar (DECC, 2012);
•
•
•
•
•
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III. ENERJİ VERİMLİ ELEKTRİKLİ EV ÜRÜNLERİ
Evlerde ısıtma, soğutma, aydınlatma, yıkama, kurutma, kişisel bakım ve benzeri (vb.) nedenlerle çeşitli ev
aletleri yoğun ve artan bir biçimde kullanılmaktadır. Bunların başlıcaları; çamaşır yıkama ve kurutma
makineleri, buzdolapları, derin dondurucular, süpürgeler, ütüler, televizyonlar, gibi çok sayıda üründür. Bu
ürünlerin çeşitleri her geçen gün artmakta, teknolojileri de gelişmektedir. Bu artış ve gelişme ise elektrikli
ürünlerin kullanım sıklığını arttırarak yaşam alanının her noktasına daha fazla nüfuz etmesine sebep
olmaktadır. Yaşam alanı (ev, ofis, vb.) ise insan yaşamının yaklaşık %80’inin geçtiği yeri temsil etmektedir
(Matthias, 2014:15). Bu alanlarda enerji kullanımı bazen zorunluluk, bazen zevk, bazen eğlenceden kaynaklı
olarak değişmektedir. Nüfusun sürekli artış eğiliminde olması, elektrikli ev ürünlerinin ise yaşamın ayrılmaz
bir parçası haline gelmesi, enerjiye olan talebi daha da arttırmaktadır. Artan enerji talebiyse kişisel bütçede
enerji maliyetlerine olumsuz yansıdığı gibi ülke ekonomisine de zarar vermekte ayrıca ekolojik dengeyi de
negatif yönde etkilemektedir.
Elektrikli ev ürünlerinin her geçen gün artan çeşit ve sayısı, ürünlerin önemine bağlı olarak kullanım sıklığını
da arttırmaktadır. Kullanımda yaşanan artışsa, ortalama bir aile tarafından elektrikli ev aletleriyle bağlantılı
olarak harcanan elektrik miktarını yılda 6 bin kWh civarına çıkarmaktadır (Mutlu, vd. 2015:2). Yani evlerde
tüketilen enerjinin yaklaşık %80’ini bu elektrikli ev ürünleri kullanmaktadır. Elektrikli ev ürünlerinin
elektrik tüketimi oranlarının yüzde dağılımı ise Grafik 1’deki gibidir.

Grafik 1: Elektrikli Ev Ürünlerinin Elektrik Tüketimi
Kaynak: (EİE, 2015).
Ortalama bir ailenin yıllık 6 bin kWh civarında enerji tüketimi, mevcut enerjinin de yaklaşık %80’inin
elektrikli ev ürünlerince kullanılıyor olması, akılcı bir anlayış çerçevesinde tasarruf politikasını diğer bir
ifade ile ürünlerin verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır (Mutlu, vd. 2015: 2). Teknolojik gelişmeler
çerçevesinde, elektrikli ürünlerin üretim aşamasındaki nihai enerji verimliliğinde %65’lere varan
iyileştirmeler yapılmıştır (TÜRKBESD, 2008:4).
Küresel düzeyde, bir yönetim anlayışı çerçevesinde bu nedenle enerji verimliliği için elektrikli cihazlara
enerji etiketi verilmektedir. Bu etiket altında cihazlar A, B, C, D, E, F ve G harfleri altında 7 grupta
sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmada A en düşük enerji tüketimini temsil ederken, G’de en yüksek enerji
tüketimini ifade etmektedir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak A sınıfına ilave üç sınıf daha eklenmektedir.
Bu yeni sınıflandırma A+, A++ ve A+++ şeklinde farklı düzeyleri temsil eden enerji verimliliği
gösterilmektedir. Burada A+++ ise en verimli sınıf olarak tanımlanmıştır. Ayrıca enerji verimliliğinde de renk
göstergesi koyu yeşil ile kırmızı yeşil arasında en fazla yedi renk içermekte olup, koyu yeşil en yüksek enerji
seviyesini gösterirken, kırmızı ise en düşük enerji seviyesini ifade etmektedir (TÜRKBESD, 2015).
Cihazların enerji verimlik sınıfının belirlenmesinde ise Enerji Verimlilik İndeksi (I)’den yararlanılmaktadır.
Burada 7 sınıfın enerji verimliliği Tablo 1’deki indekse göre oluşturulmuştur.
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Tablo 1: Enerji Verimliliği İndeksi (I) (%)
Enerji Verimlilik
İndeksi (I)

Enerji Verimlilik
Sınıfı

Örnek:
Ev Tipi Buzdolabı Tüketimi

I < 55

A

55-(I), 1.23-(kWh/gün), 449-kWh/yıl

55 ≤ I < 75

B

75-(I), 1.68-(kWh/gün), 612-kWh/yıl

75 ≤ I < 90

C

90-(I), 2.01-(kWh/gün), 735-kWh/yıl

90 ≤ I < 100

D

100-(I), 2.24-(kWh/gün), 816-kWh/yıl

100 ≤ I < 110

E

110-(I), 2.46-(kWh/gün), 898-kWh/yıl

110 ≤ I < 125

F

125-(I), 2.80-(kWh/gün), 1.020-kWh/yıl

125 ≤ I

G

˃125-(I), ˃ 2.80-(kWh/gün), ˃ 1.020-kWh/
yıl

Kaynak: (Mutlu, vd., 2015: 4-5).
Tablo 1’de de görüldüğü üzere örneğin, ev tipi bir D sınıfı buzdolabı enerji verimliliği indeksi 100 olup,
günlük 2.24-(kWh/gün), yıllık olarak ise 816-kWh enerji tüketmektedir. Bu enerji neredeyse A sınıfı bir ev
buzdolabına göre 1 kat fazladır. Bu oranlar ise ayrıca A sınıfı içinde daha da farklılaşmaktadır. Örneğin enerji
sınıfı A olması durumunda günlük enerji tüketimi kWh/24 saat için yaklaşık 1.23 iken, bu oran A+ ’da
1.07’ye A++’da 0.50’ye, A+++ olduğunda ise 0.50’nin altına (0.37 gibi) düşmektedir (Mutlu, vd., 2015:5;
Alternaturk, 2015). Tasarruf ve tüketim konusunda enerji verimliliği sınıfları arasındaki fark daha detaylı bir
incelemeye tabi tutulduğunda sonuç değerler Tablo 2’deki gibidir.

Tablo 2: Referans Sınıfı A’ya Karşı Daha Fazla Tasarruf ve Tüketim (%)
Buzdolabı/
Bulaşık
Çamaşır
Verimlili
Çamaşır Ampulle
Dondurucula Makineler Makineler
Televizyonlar
k Sınıfı
Kurutma
r
r
i
i
A+++

-60

-30

-32

-63

Mevcut
değil

-67

A++

-40

-21

-24

-51

-54

-57

A+

-20

-11

-13

-35

-29

-23

A

0

0

0

0

0

0

B

+36

+13

+13

+17

+150

+40

C

+73

+27

+28

+31

+233

+100

D

+100

+55

+62

+54

+296

+167

Kaynak: (Energieschweiz-BFE, 2014: 6).
Not: Açık gri alanlarda yeni cihazların satışlarına yasal olarak izin verilmemektedir.
Tablo 2’de de görüldüğü gibi enerji verimli ürünler arasında enerji kullanımında ciddi farklar bulunmaktadır.
Teknik olarak kabul gören bu enerji sınıflandırmalarına rağmen ayrıca enerji sınıfı açısından örneğin
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İsviçre’de bazı yeni ürünlerin (enerji verimi düşük) satışına da izin verilmeyerek, tüketicilerin en yüksek
enerji verimli ürünlere yönlendirilmeye çalışıldığı bilinen bir başka olguyu oluşturmaktadır.
IV. ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLERDE VERGİ POLİTİKASI
Politika, devletin amaçlarına göre araçlarını belirlemesi ve bu doğrultuda siyaset yapmasıdır. Bu nedenle
vergi politikası devletin mali, ekonomik ve sosyal amaçlarına ulaşmak için gerek vergilerin miktarında,
gerekse bileşiminde yaptığı ayarlamaların bütününü olarak tanımlamak mümkündür (Aydın ve Topkaya,
2015:300). Devletler, eğer kamu gereksinimlerini karşılamak için gelir sağlamak istiyorsa verginin mali,
üretimin düştüğü dönemlerde üretimi arttırmak, belirli sektörleri ya da bölgeleri canlandırmak gibi amaçlar
güdüyorsa ekonomik, gelir dağılımını sağlamak, çevreyi korumak gibi amaçları kendine hedef almışsa bu
seferde vergi politikasının sosyal amaçlarını ön plana çıkarmaktadır.
Enerji verimli ürünlerin kullanımını arttırarak, enerji tasarrufunu sağlamak öncelikli amaç olduğunda vergi
politikasının bu üç amacını birlikte kullanmak bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da aslında enerji
verimli ürünlerin kullanılmasında ve/veya enerji tasarrufu sağlamaya yönelik mücadele de neden vergi
politikasının kullanılması gerektiğini göstermektedir.
Gelişmiş ülkelerde, 1990’larda konutlardaki enerji tüketiminin sadece %16’sını ev aletleri oluştururken, bu
oranın 2005’li yıllara gelindiğinde enerji verimliliğine rağmen %21’lere yükselmiştir (WBCSD, 2009:15).
Evlerde büyük cihazlarda enerji tüketimi ise 2000’li yıllara göre neredeyse yarı yarıya düştüğü ifade
edilmektedir. Enerji tüketimi özellikle 15 yaşından büyük cihazlarla yeni cihazlar karşılaştırıldığında, yüksek
verimli çamaşır makinesi ve buzdolabında enerji tüketimi %65 oranında düşmüştür (ZVEI: Die
Elektroindustrie, 2013:1). Büyük ev aletleri ayrıca evlerdeki elektrik maliyetlerinin yaklaşık %50’sinden
sorumlu olduğu da ifade edilmektedir. Bu nedenle eğer eski elektrikli ev ürünleri modern, enerji verimli
modellerle değiştirilirse, elektrik ve su maliyetlerinin azaltılabileceği ifade edilmektedir (Deutsche EnergieAgentur, 2011:3). En verimli buzdolabının-dondurucunun (250-350 litre) daha fazla enerji tüketen 15 yıl
önceki modellerine göre yaklaşık 1.000 euro elektrik maliyetlerinden tasarruf edilebileceği, bu nedenle
örneğin 400 euro daha pahalı değere sahip enerji verimli bir ürün satın almanın çok daha kârlı bir yatırım
olduğu ifade edilmektedir. Yine birçok cihazın işletim maliyeti, cihazların ömürleri içerisinde satın alma
fiyatından açıkça daha yüksektir. Özellikle verimli cihazlar uzun yıllar kullanımı sırasında elektrik ve su
maliyetini daha fazla azalttığından, satın almada ödenen fiyattan daha ucuza gelmektedir (Verbrauchtzentrale
Bundesverband e.V., 2016:4). Oysa gerçek bir yaşam partneri olan çamaşır makinesi, buzdolabı ya da ocak
gibi – ev gereçleri bugün 10 yıldan 15 yıla kadar yaşamımızda kalmaktadır. Bu nedenle satın alımda
öncelikli olanın sadece satın almaya değer olan malların uzun ömürleri, güvenilir olmaları ya da fiyatları
değil aksine yeni gereçlerin enerji verimli “düşük güç ve su tüketimi” ile “çevreci” olmalarına dikkat
edilmesi gerekmektedir (Deutsche Energie-Agentur, 2011:3; Verbrauchtzentrale Bundesverband e.V.,
2016:4).
Bu durumda enerji verimli ürünlerin ve özellikle de A (+, ++, +++) ürünlerin pazara dönüşümünü arttırmak için
yapılması gerekenler, üretici ve/veya tüketiciye yönelik teşvikler verilmesinden geçmektedir. Örneğin
Almanya’da stokta yaklaşık 180 milyon büyük ev cihazı bulunmakta olduğu, bunun yaklaşık 75 milyon
âdetinin (%40’ından fazlası) 10 yaşında, 31 milyon âdetinin ise 14 yaşında olduğu belirtilmektedir. Bu tür
cihazlar enerji verimli yeni cihazlara göre yaklaşık 3 kat daha fazla elektrik ve su tüketmektedir. Enerji
verimli teknolojilerin kullanımı arttırılarak ve toplumda davranış değişiklikleri oluşturularak güç tüketiminin
evlerde %25 düzeyine kadar indirilebileceği ifade edilmektedir. Evlerde bu sorunlara odaklı büyük tasarruf
potansiyeli bulunmaktadır. Bu durum satın alma kararları esnasında yüksek verimli cihazların tercih edilmesi
ve bu cihazların kullanımında hedefe yönelik davranış değişikliği lehine kararlar alınması gerekeceği açıktır
(ZVEI: Die Elektroindustrie, 2013:1).
Vergi politikası adına hedefe yönelik olarak yapılabilecekler ise üreticilere yönelik yatırım teşvikleri
uygulaması ile ürün başına destekler verilmesi ve tüketicilere yönelik olarak ise vergi indirimleri ile
finansman desteklerinin sağlanmasıdır. Uygulamada bunların birçoğu farklı şekillerde ve farklı ülkelerde
devreye sokulmuştur. Örneğin İtalya’da tüketiciye yönelik vergi indirimleri, Amerika Birleşik Devletleri
(ABD)’inde ise üreticiye yönelik vergi indirimleri vardır. Fransa, İngiltere ve İtalya’da enerji verimliliği
sertifikasına yönelik düzenlemeler, İspanya ve diğer bazı ülkelerde eski-yeni ürün değiştirme uygulamaları,
Avustralya’da geri ödeme uygulamaları ya da Time To Go şeklinde bilinçlendirme çalışmaları gibi çeşitli
uygulamalar söz konusudur (TÜRKBESD: 2008:10).
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Tablo 1: Enerji Tasarruflu Ürünler için Verilen Teşvikler
Ülke

Verilen Teşvikler

Hollanda

A Buzdolabına: 50€
A +/A++ Buzdolabına: 100€
A Bulaşık Makinelerine: 50€
A++ Çamaşır Makinelerine: 100€

Danimarka

A +/A++ Buzdolabına: 65€
A++ Buzdolabına: 130€

İtalya

A +/A++ Buzdolabına: %20 vergi indirimi (Ürün Başına Azami 200€)

İspanya

Buzdolapları, Çamaşır Makineleri ve Bulaşık Makinelerine: 80€
Donduruculara: 180€

Kaynak: (TÜRKBESD, 2008: 11).
Enerji verimliliğinin bu olumlu yanlarına karşı eleştirilen noktası ise, her ne kadar enerji verimliliği
sağlanırsa sağlansın bir o kadar tüketimin artacağını ifade eden Jevons Paradoksu yani geri tepme olayıdır.
İngiliz ekonomist William Stanley Jevons, bazı koşullarda enerji verimliliğinin daha fazla tüketime yol
açabileceğini ifade etmiştir. Örneğin enerji verimli bir arabada benzin masraflarının az olmasının, daha fazla
kullanımı teşvik etmesi ya da tasarruf edilen paranın sera gazı üreten başka bir ürüne harcanması olasılığına
neden olacağı da ayrıca ifade edilmektedir (New York Times, 2011).
V. TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE EVLERDE ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLERDE
VERGİ POLİTİKASI
Enerji verimliliği birçok ülke gibi Türkiye’de de tartışılan bir konudur. Zira enerji noktasında Türkiye’de de
sorunlar vardır. Örneğin, 1.000 dolarlık bir milli hâsıla üretmek için yaklaşık 400 litre petrol eşdeğeri enerji
harcanırken, bu oran Japonya ve Danimarka gibi ülkelerde 100 litrelerdedir. Yapılan hesaplamalarda
yapılacak tasarruf neticesinde elde edilecek para ile dört Keban Barajı daha inşa edilebileceği ya da yaklaşık
30 milyon konutun bir yıllık enerji ihtiyacının karşılanabileceği ifade edilmektedir (Şarlak, 2011: 14-15).
Enerji verimliliği tartışmaları sadece Türkiye’ye de özgü değildir. Çünkü son dönemlerde ABD’de de bu
yönde tartışmalar artmış özellikle, siyasi ortamın bundan daha da iyi olamayacağı noktasında vurgular
yapılmıştır. Çünkü enerji verimliliği; ekonomik, güvenlik ve iklim zorunluluklarına en hızlı, en ucuz ve en
açık bir çözüm yolu haline gelmiştir. Örneğin, ABD’de binalarda gerçekleşen elektrik kullanımının elektriğin
%70’inden fazlasına, karbondioksit (CO2) emisyonunun da yaklaşık %40’ına sebep olduğu belirtilmektedir
(Supple and Sheikh, 2010:2).
Bu durum ABD gibi gelişmiş bir ülkede dahi enerjinin neden planlanması ve tasarruf önlemleri alınması
gerektiğini ortaya koymaktadır. Sorunlara çözüm olarak birçok ülke gibi Türkiye’de de enerji verimliliğinin
bir politika çerçevesinde planlanması gereksinimi doğmuş ve planlanması kaçınılmaz bir zorunluluk haline
gelmiştir. Çünkü her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de enerji gündelik yaşantının ayrılmaz bir parçası,
önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Bu enerjinin gereksinim ağırlığı ise her geçen gün daha da artmaktadır.
2014 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin toplam kurulu enerji gücü 69.519,8 Megawatt (MW)’tır. Bunun
41.801,8 MW’ı termik, 404,9 MW’ı jeotermal, 23.643,2 MW’ı hidrolik, 3.628,7 MW’ı rüzgâr ve 40,2 MW’ı
güneşten sağlanmaktadır. Brüt elektrik enerjisi talebi ise 2014 sonu itibariyle 257,2 Milyar kWh’tır. Ancak
Türkiye’de 252 Milyar kWh elektrik üretilirken, yaklaşık 8 Milyar kWh ithal edilmektedir. Bu arada arz
edilenin 2,7 Milyar kWh’lık kısmı ise ihraç edilmektedir (Türkiye Elektrik İletim Sektör Raporu, 2014:2).
Türkiye’de kişi başına elektrik tüketimi de yıllar itibariyle sürekli artmaktadır. Bu gerçeğin de göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Çünkü 1994 yılında kişi başına düşen elektrik tüketimi 1.004 kWh iken,
1995 yılında 1.350 kWh'e çıkmıştır (Delibalta, 1996:21). Bu oran 2011 yılında ise 3.058 kWh’dir. Yani
1994-2011 yılları arasında 2 kat artmıştır. 3.058 kWh ise dünya ortalaması olan 3.155’in kWh altındadır. Bu
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oran İzlanda da 53.072, Norveç’te 25.876, Katar’da 18.395, ABD’de 13.926 kWh’dır (Koç ve Şenel,
2013:42). Burada temel sorun elektrik üretimini azaltarak, daha az enerji kullanmak değildir. Öncelikle
olması gereken daha az enerji ile daha yüksek verimi sağlayabilmektir. Bunun bir yolu da enerji tüketimin
gündelik yaşamda yoğun olarak gerçekleştiği ev, ofis, vb. binalarda kullanılan elektrikli ev aletleri ve
gereçlerinde tasarruf yollu yöntemlerden geçmektedir (Şarlak, 2011:19).
Bu konuda Türkiye’de yapılan çalışmalar temel olarak 2 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5627 sayılı
Enerji Verimliliği Kanununa dayanmaktadır* . 5627 sayılı Kanun çerçevesi enerji verimliliği konusunda; idari
yapının oluşturulması, koordinasyonu, yetkilendirme, toplumun eğitimi, teşvikler, yasal olarak uyulması
gerekenlere uymayanlara yönelik para cezaları olmak üzere birçok konuyu içermektedir (Enerji Verimliliği
Mevzuatı, 2013). Enerji verimliliği kanununun temel amacı madde 1’de (RG, 2007); “Enerjinin etkin
kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve
çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması” olarak ifade
edilmiştir. Enerji verimliliği kanunu çerçevesinde öngörülen temel hedef ise 2020 yılına kadar, birim milli
gelir başına tüketilen enerjinin yani yoğunluğunun en az %15 oranında azaltılmasıdır (Gümüşhane Valiliği,
2013:15).
Türkiye gerçeğinde beyaz eşya sektöründe kullanılmakta olan bu yönde ürünlerin değişim süresi 10-15 yıl
arasındadır. Bu durum teknolojik gelişmelerin çok geriden takip edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu
gecikmeli süreçte hem daha fazla elektrik ve su tüketilmekte, hem de daha fazla verimsizliğe sebep
olunmaktadır (TÜRKBESD, 2008:7). Sorunun çözümü için Türkiye’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
tarafından “Ev tipi buzdolabı, dondurucular ve bunların bileşimlerinin enerji etiketlemesine dair yönetmelik”
çıkartılmıştır (Mutlu, vd. 2015:2). Bu gelişmenin vergisel teşviklerle de aslında desteklenmesi
gerekmektedir.
Temel olarak beyaz eşyada ya da elektronik sektörde yapılacak vergisel düzenlemeler sektörde satışlara
olumlu yansıyabilmektedir. Örneğin, 2009 yılında Mart-Haziran arasında üç ay boyunca Özel Tüketim
Vergisi (ÖTV)’nin kaldırılması, sonrasında da yine 3 ay boyunca 30 Eylül 2009 tarihine kadar geçen sürede
indirimli ÖTV uygulanmasının satışları %20 arttırmıştır. Satıştaki ya da talepte meydana gelen artışta
imalatçıların fiyatlarda indirime gitmesi de ayrıca etkili olmuştur. Neticede fiyatlar %30’lar civarında
düşmüştür (Deloitte, 2010:17). Aynı dönemde bir çalışmaya göre firmaların kapasite kullanım oranları da
(bilgisayar, elektronik gibi alt kollarda %64,7’de Mart 2009’dan Mayıs 2009 ayına kadar %71,6’ya
yükselmiştir) artmıştır (Yılmaz, 2013:223). Bu da göstermektedir ki vergi oranlarında yapılacak
düzenlemeler ile tüketicileri enerji verimli ürünlere yönlendirmek gayet mümkündür. Bu anlamda önemli
vergiler ÖTV ile KDV’dir.
ÖTV adından da anlaşılacağı gibi seçilmiş (ayrı ayrı belirtilen) mallardan alınan bir vergidir. Verginin
konusunu ÖTV Kanunun 1. maddesinde belirtilen ve Kanuna ekli I, II, III ve IV sayılı listede yer alan mallar
oluşturmaktadır. I sayılı listede petrol ürünleri ile doğalgaz türevleri yer alırken, II sayılı listede motorlu
nakil vasıtaları, III sayılı liste ise kolalı gazozlar, alkollü içkiler ve tütün mamulleri, IV sayılı listenin
kapsamına da genel itibarıyla havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler, kürkten giyim eşyası, manikür ve
pedikür takım ve aletleri, altın veya gümüşten kaşık kaplama, klimalar, ısıtıcılar, beyaz eşyalar, vb. malların
ithali veya imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya
mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulmuştur. Seçilmiş mallardan lüks mallar ve elektronik ürünler ifade
edildiği üzere IV sayılı listenin kapsamına girmektedir. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, klima,
video, kamera, saç kurutma makineleri, vb. ev aletleri ÖTV kapsamdadır (Doğan, 2015:521-522). IV sayılı
listeye uygulanan ÖTV oranları ise 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli listelerde yazılı malların karşılarında
gösterilen tutar ve/veya oranların uygulanması şeklinde belirlenmektedir (RG, 2002).
ÖTV’nin IV Sayılı listesinde yer alan elektronik ürünlerden bazılarının vergi oranlarını vermek gerekirse
Tablo 2’deki gibidir.
Bkz. 2008/02 No.lu 2008 Enerji Verimliliği Yıl Konulu Başbakanlık Genelgesi, 2008/19 No.lu 2008 Enerji Verimliği Yılı
Konulu Başbakanlık Genelgesi, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin ArUrılmasına Dair
Yönetmelik, Milli EğiCm Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji YöneCcisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik, Tanıtma ve
Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Ulaşımda Enerji
Verimliliğin ArUrılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, (Gümüşhane Valiliği, 2013).
*
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Tablo 2: ÖTV (IV) Sayılı Liste (Bazı Ürünler)
Mal İsmi

Vergi Oranları

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye
mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar
dâhil)
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar
(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima
cihazları hariç)
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
Çamaşır kurutma makineleri
Bulaşık yıkama makineleri
Evlerde kullanılanlar (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kilogramı geçmeyen
tam otomatik çamaşır yıkama makinesi)
Vakumlu elektrik süpürgeleri
Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyve veya sebze
presleri, vb.; et kıyma makineleri vb.

%6,7

Tıraş makineleri
Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar;
herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına
mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektro termik cihazlar
(örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma
maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makineleri; elektrikli ütüler;
ev işlerinde kullanılan diğer elektro termik cihazlar; elektrikli ısıtıcı
rezistanslar
Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tünerle birlikte olsun
olmasın)
Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar
Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile donanmış
olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı
veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun
olmasın)
Tablo 2’de de görüldüğü üzere ÖTV kapsamında enerji verimliliği sınıflandırmasına ilişkin herhangi bir
düzenleme yapılmamıştır.
Elektrikli ev aletlerinin satın alınarak kullanılmasını etkileyen bir diğer önemli vergi kanunu ise KDV’dir.
KDV kanunun 1. maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyetler ve serbest meslek faaliyetleri
çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithali ile diğer faaliyetlerden doğan teslim
ve hizmetlerin KDV tabi olacağı belirtilmiştir. Verginin oranı ise vergiye tabi her bir işlem için %10 olarak
tespit edilmiş, Bakanlar Kuruluna da bu oranı 4 katına kadar arttırma ve %1’e kadar da indirmeye yetki
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verilmiştir (RG, 1984). Ancak uygulamada bu oranlar 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla mal
teslimleri ile hizmet ifalarında uygulanacak KDV oranları %1, %8 ve %18 olmak üzere üç farklı oran tespit
edilmiştir. 2016 yılı itibariyle de ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için bu oran %1, ek (II)
sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 ve bu iki listede yer almayan ancak vergiye tabi işlemler
içinde %18 olmak üzer üç farklı oran uygulanmaktadır. Elektrikli ev aletlerinde uygulanan oranlar ise
aşağıdaki Tablo’3 deki gibidir.

Tablo 3: Elektrikli Ev Aletlerinde KDV Oranları (%)
KDV Oranı
Elektrikli Ev Aletleri

A (+, ++ ve +++), B, C, D
Sınıfı

Çamaşır Makinesi
Çamaşır Kurutma Makinesi
Buzdolabı
Derin Dondurucu
Televizyon
Bulaşık Makinesi
Fön
Kombi

%18

Klima
Elektrikli Vantilatör
Radyo
Elektrikli Süpürge
Elektrikli Fırın
Davlumbaz
Tablo 3’de de görüldüğü üzere Türkiye’de beyaz eşya, ankastre, küçük ev aletleri ya da elektronik adı altında
toplanabilecek elektrikli ev ürünlerinin tamamında enerji etiket ayrımı yapılmaksızın (I ve II sayılı listeye
girmediği için) %18 KDV oranı uygulanmaktadır.
Tablo 2 ve Tablo 3’de de görüldüğü üzere Türkiye’de enerji verimliliği gerek ÖTV, gerekse KDV’de bazında
değerlendirilmeye alınmamıştır. Vergilemenin ekonomik ve sosyal amacından çok mali amacına
odaklanılmıştır. Oysa enerji verimli ürünlere yönelik uygulanabilecek farklı vergi indirim oranları ile bu
ürünlerin satışı arttırılıp, kullanılması yaygınlaştırılarak devletin kısa vadede kaybedeceği gelir kaybı; ürün
değişimi sırasında talepte yaşanan artıştan sağlayacağı gelir, daha az enerji ve su kullanımı ile çevreye
vereceği zararda azalma, enerji bağımlılığı noktasında yaratacağı avantaj, aile ve firma bütçesinde
giderlerdeki düşüşten kaynaklı olumlu etki ile enerji verimliliğinin ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar
bazında uzun vadede artıya çevirmesi olasıdır.
Türkiye’de uygulamada enerji verimli ürünlerin satışı noktasında vurgulanması gereken olumlu bir nokta ise
piyasada C, D, F ya da G gibi daha düşük enerji etiketine sahip birçok ürünün birçok büyük mağazada satışta
(internet üzerindeki) olmamasıdır. Ayrıca enerji sınıfı için yapılan yeni etiketlemelerde de birçok ürünün
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üzerinde sadece A, B, C ve D sınıfın da yer almasıdır. Ancak enerji verimli ürünlerin satışında bu olumlu
gelişmelere karşın halen sokak arası küçük beyaz eşya mağazalarında hem C, D, F ya da G gibi daha düşük
enerji verimli ürünlerin satışının olması, hem de hiç etiketi olmayan ürünlerin satılıyor olması olumsuz
gelişmeleri oluşturmaktadır. İkinci el piyasasında da etiketsiz ürünler ile daha düşük enerji verimli ürünler
halen yaygın bir şekilde satılmaktadır. Özellikle öğrenciler ve düşük gelirli aileler ucuz olması nedeniyle bu
ikinci el ürünlere rağbet etmektedirler.
Enerji verimli ürünlerin satışında sadece öğrenciler ve yoksullar için değil birçok kullanıcı için en önemli
belirleyicilerden birisi ürünün fiyatı gibi görünmektedir. Fiyat bazında enerji verimli ürünleri karşılaştırmak
ise pek mümkün değildir. Çünkü piyasada satılmakta olan birkaç markanın aynı işlevdeki ürünlerinin
(çamaşır makinesi gibi) fiyat farklarını verebilmek, aslında enerji sınıflarının farklılaşmasından çok,
karşılaştırmayı olanaklı kılacak standart halinde tek tip ürün bulunmamasından kaynaklı bir durumdur.
Çünkü ürünlerin kilogram, devir hızları, renkleri (beyaz, metal, cam gibi), göstergelerinin elektronik olması,
vb. birçok neden ürünleri farklılaştırmaktadır. Bu teknik nedenler enerji açısından farklı ama benzer
ürünlerin fiyat açısından karşılaştırma yapılabilmesini çalışmada engellemiştir.
VI. SONUÇ
İyi bir vergi politikası verginin sadece gelir amacına değil ekonomik ve sosyal amaçlarına da odaklanan,
bunları birlikte gerçekleştirmeye çalışan bir politikayı ifade etmektedir. Buna karşın uzun yıllar vergi
politikasında sadece çevre etiği açısından “insan merkezci” insana faydalı olduğu ölçüde değerli kabul
görülen bir yaklaşım hâkim olmuştur. Bugün de vergi politikası deyince halen verginin gelir ve ekonomik
amacı akla gelmekte, gelir amacı ise her zaman ön plana çıkmaktadır. Bu bakış açısının doğal bir sonucu
olarak da gelir amacından ödün vermeksizin vergi politikası dizayn edilmeye çalışılmaktadır. Oysa 21.
yüzyılda insanlardan kaynaklı nedenlerle ekolojik denge önemli ölçüde bozulmuş olup, acilen korunmaya
alınması gerekmektedir. Vergi politikası adına burada yapılması gereken ise bakış açısının değiştirilerek
“insan merkezci” bir yaklaşımdan “çevre merkezci” bir yaklaşıma kaydırılmasıdır. Bu bakış açısındaki
değişim, artık bir gereksinim değil bir zorunluluk niteliği taşımaktadır.
Enerji verimliliğinin teşviki burada küçük bir adım olsa dahi çevre adına büyük bir değişimi ifade
etmektedir. Çünkü enerji verimliliği aynı miktardaki işin, hizmetin ve ürünün kalite ve konfor şartlarından
taviz vermeden, yaşam standardını düşürmeden daha az enerji kullanılarak yapılmasıdır. Bu ise onu “hem en
ucuz hem de en temiz” enerji haline getirmektedir. Enerji verimliliği sonuç olarak aile ve ülke bütçesine
katkı sağlamakta, yereli, bölgeyi, ülkeyi hatta küreyi korumakta, güvenilir bir enerji sistemi oluşturulmasına
katkı sağlamaktadır. Bu nedenle enerji verimliliğini sağlamada vergi politikasına önemli görevler
düşmektedir. Ev, ofis, vb. alanlarda kullanılan ürünlere yönelik yapılacaklarsa bunların sadece çok küçük bir
bölümünü oluşturmaktadır.
Evlerde enerji verimli ürünlerin kullanılmasını arttırmak için vergi politikası adına genel olarak yapılması
gerekenler;
•
•
•
•
•
•
•

Enerji verimli yeni elektrikli ev ürünlerinin fiyatına etki ederek, fiyatını düşürüp satışını arttırmak,
Enerji verimli yeni ev ürünü üreten işletmelere teşvikler vererek, diğer firmalar ile aralarında rekabet
avantajı yaratarak, sektörü teşvik etmek,
Enerji verimli ürünlere yönelik Ar-Ge indirimlerini “çevre merkezci” yaklaşım ekseninde yeniden
dizayn etmek,
Evlerde kullanılan verimsiz eski elektrikli ev ürünlerinin, yenileri ile değiştirilmesini sağlamak,
Enerji etiketli ürünlerin satışını denetim ile kontrol etmek,
Enerji etiketi olmayan ya da enerji etiketi A sınıfının altında olan ürünleri satan firmalara çevreye
verecekleri zarardan dolayı ek bir vergi uygulamak,
Enerji verimli ürünlerin kullanılmasını teşvik etmek için yapılacak reklamlar, tüketiciyi
bilinçlendirme programları, konferanslar, paneller, kitaplar vb. vergisel bağlamda teşvik etmek
olarak ifade edilebilir.

Türkiye özelinde bunlara ilave olarak yapılması gereken diğer şeylerde söz konusudur. Örneğin halen birçok
evde 10 yaş ve üstü elektrikli ev ürünleri kullanılmaktadır. Bunların sayılarının doğru tespit edilerek, en kısa
sürede A++ ve A+++ ürünler ile değiştirilmesi sağlanmalıdır. Hayatın normal akışı içerisinde bunu sağlamak
zor olmakla birlikte, bunun için vergi politikasından faydalanılmalı, firmalar ile birlikte hareket edilerek
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ürünlerin fiyatları aşağılara çekilmelidir. İsviçre benzeri bir denetim mekanizması da devreye sokarak enerji
verimliliği sınıfı istenilen düzeyin altında (A gibi) etiketi olan ürünlerin satışına izin verilmemeli ve sıkı
denetlenmelidir. Bir Afrika atasözü “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onu çocuklarımızdan
ödünç aldık” şeklinde önemli bir sorumluluğu gözler önüne sermektedir. Öyleyse ödünç alınan bu dünyayı
iyi bir vergi politikası ile de korumak herkesin sorumluluğu ve görevidir.
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Özet
1980’lerin sonuna doğru OECD ülkeleri arasında en fazla bütçe fazlası veren ülkeler arasında
bulunan İsveç, 1990’ların ilk yıllarında en fazla bütçe açığı veren ülkeler arasına girmiştir.
Yaklaşık 5 sene içinde bütçe açığı neredeyse 2 katına çıkmıştır. O dönem Hükümet, bütçe
açıklarının en büyük nedenlerinden birinin bütçe süreci olduğuna karar vermiş ve bütçe
sürecinde reform çalışmasına gidilerek bütçe sürecindeki istikrarı ve güvenilirliği artırmayı
hedeflemiştir. Bu doğrultuda tüm kamu sektörü için bütçe fazlası verilmesi, tüm kamu
sektörü için bir ödenek tavanı belirlenmesi ve tüm belediyelere yönelik denk bütçe yapısının
oluşturulmasına yönelik temel adımlar atılarak; bir dizi çalışmalara imza atılmıştır. Bu
çalışmada Türkiye’de ve İsveç’te bütçe sürecinin, hazırlanma aşaması incelenecek ve
Türkiye’deki bütçe hazırlık süreci ile İsveç’teki bütçe hazırlık süreci karşılaştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bütçe hazırlık süreci, Bahar Mali Politika Yasa Tasarısı, Bütçe Tasarısı,
Maliye Komitesi, Sektörel Komiteler, İsveç’te bütçe hazırlık süreci, Türkiye’de bütçe hazırlık
süreci.
THE CENTRAL GOVERNMENT BUDGET PREPARATION PROCESS IN
TURKEY AND SWEDEN
Abstract
Sweden was one of the countries among OECD states yielding maximum budget surplus at
the end of 1980’s, Sweden became one of the countries yielding maximum budget deficits in
the first years of 1990’s. Budget deficit almost doubled in 5 years. In that period, the
government decided that the most important reason of the budget deficits was the budget
process itself and commenced studies to reform the budget process and enhance its
consistency and reliability. In that line of thought, basic steps were taken to grant budget
surplus for whole public sector, to set an allowance cap for whole public sector and create
equivalent budget structure for all municipalities and a series of studies were conducted. In
this study, the stage of the budget preparation process in Turkey and Sweden will be reviewed
and compared to the budget preparation process in Sweden with the budget preparation
process in Turkey.
Key Words: Budget preparation process, The Spring Fiscal Policy Bill, The Budget Bill, The
Committee on Finance, The Sectoral Committees, The Sweden budget preparation process,
The Turkish budget preparation process.
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1. GİRİŞ
İsveç, kralın rolünün törensel görevlerle sınırlı bulunduğu anayasal bir krallıktır. 1974 Yılında
kabul edilen anayasa ile monarşinin statüsü sembolik hale getirilmiştir. İsveç parlamenter
demokrasi ile yönetilmektedir. Halk, ulusal düzeyde Parlamento (Riksdag) tarafından temsil
edilmekte ve tek meclisli parlamento 349 üyeden oluşmaktadır (Regeringskansliet, 2016a).
1980’lerin sonuna doğru OECD ülkeleri arasında en fazla bütçe fazlası veren ülkeler arasında
bulunan İsveç, 1990’ların ilk yıllarında en fazla bütçe açığı veren ülkeler arasına girmiştir.
Yaklaşık 5 sene içinde bütçe açığı neredeyse 2 katına çıkmıştır. O dönem Hükümet, bütçe
açıklarının en büyük nedenlerinden birinin bütçe süreci olduğuna karar vermiş ve bütçe
sürecinde bir dizi reform çalışmasına gitmiştir.
Ancak İsveç her zaman bütçeleme ve kamu yönetimi konularında en gelişmiş teknikleri
uygulayan ülkelerden biri olmuştur. Bütçe açıklarının neticesinde alınan reformist önlemler,
birçok konuda, zaten daha önceden beri var olan, modern taslakların hayata geçirilmesi
neticesinde alınmıştır. Bütçe açıklarının yarattığı mali kriz, sadece bu önlemlerin daha
kapsamlı bir şekilde ve daha kısa bir zaman içinde uygulanmasına sebebiyet vermiştir
(Blöndal, 2010: 27). Bu çalışmada öncelikle Türkiye’de Bütçe Hazırlık Süreci incelenecek ve
sonrasında İsveç’te Bütçe Hazırlık Süreci incelenerek karşılaştırma yapılacaktır.
2. TÜRKİYE’DE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ
2.1.Bütçenin Hazırlanma Esasları
Ülkemizde devlet bütçesi yasal dayanağını Anayasa md. 161-164 ve 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetim ve Kontrol Kanunu’ndan (KMYKK) almaktadır. 5018 sayılı kanun bütçeyi belirli bir
dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve
usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlamıştır (KMYKK md. 3/f). Bu
tanımlamaya rağmen bütçenin uygulanması için bu belgenin kanunlaşması gerekmektedir.
Çünkü bütçe belirli bir dönem için uygulanacaktır ve parlamentonun giderleri gerçekleştirme,
gelirleri toplama konusunda yürütmeyi yetkili kılması gerekmektedir. Bu nedenle bütçenin
yürürlüğe girmesi ancak kanunla mümkün olmaktadır. Esasen parlamentoya ait olan bütçe
uygulama yetkisi yürütmeye devredilmekte fakat uygulamanın sonuçlarının kontrol edilmesi
ve denetlenmesi hakkı ise parlamentoda kalmaktadır (Mutluer, 2011:175).
5018 sayılı Kanuna göre bütçenin hazırlanması ile merkezi yönetime dâhil idareler
kastedilmektir. Kanuna göre genel yönetim kapsamında olan sosyal güvenlik kurumlarının ve
mahalli idarelerin bütçelerinin hazırlanması ve onaylanması bu idarelerin kendi onayındadır.
Bunun yanı sıra bu idareler 5018 sayılı Kanunu’nun mali yönetim ve kontrole ilişkin genel
hükümlerine tabidir (Mutluer, 2011:175).
Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanmaya başlaması orta vadeli programın kabul edilmesi ile
başlamaktadır. Orta Vadeli Program (OVP) Kalkınma Bakanlığı’nca hazırlanır, Bakanlar
Kurulu tarafından en geç Eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar kabul edilir ve akabinde
Resmi Gazete yayımlanır. Orta Vadeli Program; kalkınma planları, stratejik planlar ve genel
ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge
niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsamaktadır. Dinamik bir yapı arz eden ve üç
yıllık perspektife sahip olan Orta Vadeli Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel
şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenmektedir.
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Bütçenin hazırlanmasında bir diğer ana belge ise Orta Vadeli Mali Plan’dır (OVMP). Orta
Vadeli Program’la uyumlu olmak üzere merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider
tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif
tavanlarını içermektedir. Üç yıllık bir süre için Orta Vadeli Mali Plan, Maliye Bakanlığı
tarafından hazırlanarak en geç Eylül ayının 15’ine kadar Yüksek Planlama Kurulu’nca karara
bağlanır ve Resmi Gazete’de yayımlanır (OVMP, 2016-2018).
2.2.Gider Bütçesinin Hazırlanması
Bütçenin hazırlanması sürecine ilk olarak giderlerin belirlenmesi ile başlanılmaktadır. Çağdaş
mali anlayışa göre öncelikle giderlerin belirlenmesi ve buna göre gelirlerin düzenlenmesi
gerekmektedir. Diğer bir deyişle giderlerin gelirlere önceliği söz konusudur. Bu düşüncenin
arkasında devletin egemenlik hakkını kullanarak gelirlerini artırabilme imkânına sahip olması
yatmaktadır (Tüğen, 2008:228). Bunun neticesinde ise sunulması gereken kamu hizmetlerinin
bazılarının sunulmamasının engellenmesi sağlanmaktadır.
Bütçe hazırlık sürecinde yer alan ikinci belge olan Orta Vadeli Mali Plan doğrultusunda kamu
idarelerinin bütçe önerileri ve yatırım programlarını hazırlama sürecini yönlendirmek bir
diğer ifade ile gider bütçesinin hazırlanmasında genel ilke ve esasları belirlemek amacıyla
Maliye Bakanlığı tarafından Bütçe Çağrısı ve eki olan Bütçe Hazırlama Rehberi ile Kalkınma
Bakanlığı’nca hazırlanan Yatırım Genelgesi ve eki olan Yatırım Programı Hazırlama Rehberi
en geç Eylül ayının onbeşine kadar hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlanır ve kamu
idarelerine gönderilmektedir.
Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, bütçenin hazırlanmasında
izlenecek yol ve yöntemleri, teknik ayrıntı ve standartları ve hazırlanması esnasında
kullanılacak formları içermektedir (Bumko, 2015).
Kamu idareleri, stratejik planları 4 ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar
çerçevesinde, bütçe gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve en geç Eylül ayı sonuna
kadar Maliye Bakanlığına gönderirler. Kamu idarelerinin yatırım teklifleri ise
değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Kalkınma Bakanlığı’na verilir. Kamu idareleri, gider
tekliflerini hazırlarken katılımcı bir yöntem kullanırlar. Bu amaçla merkez dışı birimlerinin
ödenek taleplerinin de tekliflere yansıtılmasını sağlamaktadırlar. Gider teklifleri, Maliye
Bakanlığı’nca belirlenmiş kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma esasına yani
analitik bütçe sınıflandırması esasına uygun olarak hazırlanmaktadır.
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar da bütçelerini üç yıllık bütçeleme anlayışına uygun
olarak analitik bütçe sınıflandırması doğrultusunda hazırlamaktadır. Söz konusu kurumlar,
bütçelerini Eylül ayı sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, bir örneğini de
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’na eklenmek üzere Maliye Bakanlığı’na (Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü), yatırım tekliflerini ise Yatırım Programı ile ilişkilendirilmek
üzere Kalkınma Bakanlığı’na gönderirler.
Harcamacı kurumlar tarafından oluşturulan bütçe tekliflerine nihai şeklini vermede Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yetkilidir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü’nden gelen bütçe tekliflerinin Bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberinde
belirtilen ilke ve standartlara uygun hazırlanıp hazırlanmadığına ve ödenek istemlerinin yasal
5018 sayılı Kanun madde 3/n, Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve
politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak
dağılımlarını içeren planı ifade etmektedir.
4
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dayanakları ile ekonomik gerekçelerinin yeterli olup olmadığına bakılır. Bu safhada Maliye
Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı (Kalkınma Bakanlığı ile sadece yatırım ödenekleri
görüşülür) sıkı bir koordinasyon içinde çalışmaktadır (Bumko, 2015).
Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı Bakanlar Kurulu’nca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
(TBMM) sunulmadan önce en geç Ekim ayının ilk haftası içerisinde Yüksek Planlama Kurulu
toplanarak makro ekonomik göstergeleri ve bütçe büyüklüklerini görüşmektedir. Detaylı bir
şekilde gelecek yıla ait bütçe hedeflerinin tartışılması ve gelecek yıl bütçesine son şeklinin
verilmesi Bakanlar Kurulu’nun merkezi yönetim bütçe kanun tasarısını TBMM’ye sevk
etmesini kolaylaştırmaktadır. Nihayetinde Maliye Bakanlığı’nca konsolide edilen merkezi
yönetim bütçe kanun tasarısı ve milli bütçe tahmin raporu mali yılbaşından en az yetmişbeş
gün önce Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sunulur (Mutluer, 2011:181).
Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısına, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmesi
sırasında dikkate alınmak üzere;








Orta vadeli malî planı da içeren bütçe gerekçesi,
Yıllık ekonomik rapor,
Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen
kamu gelirleri cetveli,
Kamu borç yönetimi raporu,
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri
ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri,
Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri,
Merkezî yönetim kapsamında olmayıp, merkezî yönetim bütçesinden yardım alan
kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesi eklenmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay ile Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini
Eylül ayı sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneğini de Maliye
Bakanlığına gönderirler (KMYKK, md. 18).
2.3.Gelir Bütçesinin Hazırlanması
Gelir bütçesinin hazırlanmasında görev ve sorumluluk Maliye Bakanlığı’na verilmiştir. Gelir
bütçesi, Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü tarafından OVMP dâhilinde
belirlenen gelir bütçesi tahminlerini gider bütçesi tahminlerini de dikkate alarak tekrardan
hazırlanmaktadır. Bütçe ödenekler açısından azami harcama limitini göstermektedir. Bu
nedenle TBMM’nin izni olmadan bu ödenekleri aşmak mümkün değildir. Konu gelirler için
ele alındığında ise böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü bütçenin uygulanacağı yıl
içerisinde yaşanacak iç ve dış ekonomik gelişmeler kamu gelirleri üzerinde etkili olacaktır. Bu
nedenle bütçenin gelir kısmı bir tahmin niteliği taşımaktadır. Gelir bütçesi tahmin edilmesinde
Türkiye’de “Doğrudan Doğruya Takdir Usulü” uygulanmaktadır.
Bu usulde geçmiş yıllar ile içinde bulunulan yılın aylık gerçekleşmeleri ile birlikte, gelecek
yılda yurt içinde ve yurt dışında meydana gelmesi muhtemel ekonomik ve mali gelişmeler ile
konjonktürdeki değişimler dikkate alınarak gelir bütçesi tahmini yapılmaktadır (Edizdoğan,
2104: 249).
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2.4.Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının TBMM’ye Sunulması, Görüşülmesi
ve Kabulü
Anayasanın 162. maddesinde bütçe görüşülme süreci düzenlenmiştir. Buna göre; "Bakanlar
Kurulu, merkezî yönetim bütçe tasarısı ile millî bütçe tahminlerini gösteren raporu, malî
yılbaşından en az 75 gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar” ifadesi ile bu süreç
hüküm altına alınmıştır.
Yine aynı maddeye göre, merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ve milli bütçe tahmin
raporunun, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda incelenmesi gerekmektedir. Bu komisyonun
kuruluşunda ise iktidar grubuna veya gruplarına en az 25 üye verilmek şartı ile siyasî parti
gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mevcut
duruma göre ise Plan Bütçe Komisyonu’nda en az 25’i iktidardan olmak üzere toplam 40 üye
bulunmaktadır. Üyeler komisyon gündemindeki bütçe tasarısı üzerinde önergeler verip, kabul
edilmesi halinde, değişiklik yapma imkânına sahiptirler. Plan ve Bütçe Komisyonu’nuna
gerekli görüşmeleri yapması ve kabul etmesi için 55 günlük bir süre
verilmektedir. Komisyon, merkezi yönetim bütçesine dâhil kuruluşların, bütçe tasarılarını tek
tek görüşmektedir. Tasarı, program bazında onaylanıp gerekli değişikliklerle kabul edildikten
sonra yapılan değişiklikleri ve ekleri içeren bir komisyon raporu ile birlikte TBMM Genel
Kurulu’na sunulmaktadır.
Kabul edilen Tasarı ve Rapor, akabinde TBMM Genel Kurulu’nda 20 günlük süre içerisinde
görüşülmekte ve malî yılbaşına kadar karara bağlanmaktadır. Bununla birlikte TBMM üyeleri
bütçe kanunu tasarısını Genel Kurul’da görüşürken gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı
önerilerde bulunamamaktadır. Genel Kurulda’ki görüşmelerin bitiminden sonra bütçenin
tümü açık oya sunulmakta ve oy çoğunluğu sağlanması durumunda bütçe TBMM tarafından
kabul edilmiş olmaktadır.
TBMM tarafından kabul edilen kanun tasarısı onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na
gönderilmektedir. Cumhurbaşkanı’nın, Anayasanın 89. maddesi gereği, bütçe kanununu
yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderme yetkisi bulunmamaktadır.
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan merkezî yönetim bütçe kanunu malî yılbaşından önce
Resmî Gazetede yayımlanarak mali yılbaşında (1 Ocak’ta) yürürlüğe girmektedir (TBMM,
2016b).
3. İSVEÇ’TE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ
3.1.İsveç’te Bütçe Sistemine İlişkin Genel Bilgiler
İsveç, Avrupa Birliği’nin en düşük iç borç seviyesine, düşük ve sabit enflasyona ve sağlıklı
bir banka sistemine sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak bu durum başından beri
süregelen ve kolayca elde edilebilen bir tablo değildir. İsveç ekonomisinin düşük büyüme ve
yüksek enflasyona katlanmak zorunda olduğu dönemleri olmuş ve İsveç Kronası (İsveç para
birimi) defalarca devalüe edilmiştir. İsveç aynı zamanda 1990’ların başındaki derin mali krize
girmiş, bankaları istikrarsızlaşmış (ikisi milli banka), işsizlik hızla yükselmiş ve hükümet
harcamaları kontrolden çıkarak ağır bir iç borcun içerisine girmiştir. Dolayısıyla İsveç için
istikrara ve başarıya dönüş yolu çok da kolay olmamıştır. Fakat yaratıcı ve cesur reformları
yerine getirip onlara tutunmuş, ekonomisini dönüştürmeye çalışmış ve yeni küresel
durgunluklara karşı dayanmaya çalışmıştır (İsveç, 1).
Yapılan yeni girişimler İsveç’in mali durumunu son 20 yılda tersine döndürmüştür. Artık
İsveç'in GSYİH'de kamu harcama payı kademeli ve istikrarlı bir şekilde azalmış ve OECD
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ülkelerinin ortalamalarına yakın hale gelmiştir. İyi işleyen bir vergi sistemi ve vergi tahsil
sistemi ile birlikte kamu sektörü harcamaları kontrol altına alınmış ve kamu harcamalarında
tasarruf sağlanmıştır. Bu yapı hemen hemen bütün siyasi partiler tarafından desteklenen açık
bir politika haline gelmiştir. Şekil 1'de de görüldüğü gibi merkezi hükümet borcunun GSYİH
içerisindeki payı kademeli, sürekli ve zamanla önemli ölçüde azalmıştır. Şekil 1 ve 2
karşılaştırıldığında; 1995 yılına kadar artan kamu harcamalarının 2012 yılında neredeyse
yarısına kadar düşürüldüğü görülmektedir. Üstelik 2008 yılında Avrupa'da ve ABD'de
yaşanan krizin bu gelişme üzerinde sınırlı bir etkisinin olduğu da görülmektedir (Molander ve
Jörgen, 2013: 4-8).
Şekil 1
1970-1993 Yıllarında İsveç Merkezi Yönetim Borç Düzeyi

Kaynak: Molander ve Jörgen, 2013: 7

Şekil 2
1995 Yılından İtibaren İsveç Merkezi Yönetim Borç Düzeyi

Kaynak: Molander ve Jörgen, 2013: 7

İsveç'te kamu sektörü finansmanının geliştirilmesi İsveç'in mali rotasını değiştirmiştir. 1992
yılında yaşanan finansal kriz sonrasının hemen ardından alınan vergilerin ve kamu
harcamalarına yönelik alınan kararların ekonomiye olumlu katkısı olmuştur. Üstelik
1970'lerin sonunda ve 1980'lerin başında yaşanan krizlerin aksine bu gelişme uzun vadede
devam etmiştir. Bunun temel nedeni bütçe sürecine ilişkin yapılan reformlardır. Kamu sektörü
bütçeleri üzerindeki alınan kararlarda ve bu kararların hazırlanmasında yapılan düzenlemeler
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büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu reform için hemen hemen tüm siyasi partilerin güçlü ve
sürekli olan desteği de bu reformların başarısında eşit derecede önemli bir nedene sahip
olduğu da unutulmamalıdır (Molander ve Jörgen, 2013:6-7).
Bu nedenle İsveç kamu maliyesinde önemli değişiklikler yapmaya çalışmış ancak bütçe
üzerinde yapmış olduğu reformun kayda değer katkısının olduğuna yönelik güçlü nedenler yer
almıştır. Bütçe üzerindeki reform, kamu kesimi bütçesinin nasıl karar verileceği ve nasıl
yönetileceği konusunda önemli değişiklikleri gündeme getirmiş ve güçlü bir siyasi destekle
oluşturulmuştur. Böylece 1990’lı yılların başlarında yaşanan durgunluk ve bütçe açığının
azaltılmasının zorunlu hale gelmesinde vergi reformu yanında; bütçe sürecinin de yeniden
yapılandırılması gündeme gelmiştir (Molander ve Jörgen, 2013:4).
1993 yılında başlatılan reform çalışmaları kapsamında ülkede “performans esaslı bütçeleme
sistemine” geçilmiştir. Sistemde ayrıca kurumların faaliyet sonuçlarının ortaya konulması
bakımından 3 yıllık dönemler itibariyle rapor hazırlanması ve söz konusu raporlarda
belirlenmiş amaçlar çerçevesinde faaliyet sonuçlarının da ortaya konulması gerekmektedir
(Tüğen ve diğerleri, 2010:42). Bunun dışında; harcamaların aylık olarak takip edilmesi, açık
uçlu ödeneklerin yürürlükten kaldırılması (Sosyal güvenlik sistemindeki), brüt bütçeleme yani
gelire karşı harcamaların mahsuplaştırılmaması, 3 yıllık bir dönemde belirlenen nominal
harcama tavanlarının girişi, hem toplam harcama için (hükümet borç faizi hariç) hem de
sosyal güvenlik dahil emeklilik sisteminin yanı sıra 27 harcama alanları için harcama
tavanlarının kurulması ve tüm devlet kurumlarının ekonomik ve idari açıdan
değerlendirilmesi gibi önemli reformlar gerçekleştirilmiştir (Molander ve Jörgen, 2013:4-5).
İsveç bütçe sürecindeki istikrarı ve güvenilirliği artırmak için bütçe politikası doğrultusunda 3
farklı hedef oluşturulmuştur. Bu hedefler tüm kamu sektörü için bütçe fazlası verilmesi, bir
ödenek tavanı belirlenmesi ve tüm belediyelere yönelik denk bütçe yapısının oluşturulması
şeklinde belirtilmiştir (Carlgren, 2016:1);






Bütçe Fazlası tüm kamu sektörünün tasarruflarına yönelik oluşturulmakta ve bütçe
fazlası GSMH’nın %1’i kadar olmaktadır (toplam). Bu hedef 2007 yılında kamu
sektörü tanımının değişmesi ile birlikte %2’den %1’e çekilmiştir. Devlet, belediyeler
ve sosyal güvenlik sistemini de içerisine almaktadır. Bütçe fazlasının hedefi esasında
ekonomik konjonktürün kötüleştiği dönemlerde bir tampon görevi görerek ekonomiyi
canlı tutmak ve gelecek jenerasyonların sosyal devletin tüm olanaklarından
faydalanmasını sağlamaktır (Budgetprocessen, 2016:1).
Ödenek Tavanı 1 yıl boyunca kamunun yapabileceği harcama sınırını gösteren bir
limittir. Parlamento bu tavanın tamamı üzerinde karar vermekte ve harcama alanları
arasında bölüştürülmektedir. Harcama tavanları kamu sektörünün faiz hariç tüm
harcamalarını içermektedir. Bu tavan genellikle önümüzdeki 3 yıl için
belirlenmektedir. Teknik nedenler hariç olmak üzere normalde bu tavan miktarı
değiştirilmemektedir. Ancak 1 Ocak 2010’dan itibaren Hükümet için bu tavan teklifini
sunmak zorunlu hale getirilmiştir (Budgetprocessen, 2016:1).
Belediyelerin Denk Bütçe Uygulaması bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılaması
anlamına gelmektedir. Eğer bir yıllık bir kayıp söz konusu ise gelecek 3 yıl içinde bu
kaybın telafi edilmesi gerekmektedir. Bu uygulama 2000 yılında yürürlüğe girmiştir.
Uygulamanın amaçları belediye faaliyetlerinin, borçlanarak yürütülmesini önlemek ve
dolayısıyla bütçe açığı verilmesine engel olmaktır. Denk bütçe talebi ve ödenek tavanı
bütçe fazlası hedefine ulaşmada önemli araçlar olmaktadır.
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Bu doğrultuda İsveç’in bütçeleme sistemi 3 aşamada incelenebilmektedir (Molander ve
Jörgen, 2013: 4-5;Blöndal, 2010:28);
 1.Aşama: Çok yıllı bütçeleme sistemi
 2.Aşama: Bütçe Kabine toplantısı
 3.Aşama: Her bakan kendi maliye bakanıdır anlayışı
1.Aşama; Bütçe sürecinin temelini oluşturan çok yıllı bütçeleme sistemidir. Bu sistem,
gelecek yıl ve ondan sonraki 2 yılı kapsayan toplam 3 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Çok
yıllı bütçeleme sistemi, hükümetin maliye politikaları ile ulaşmak istediği makro ekonomik
hedefler ile bu hedeflerin uygulanması arasındaki bağlantıyı kurmaktadır.
2.Aşama; Kaynak dağılımının makro düzeyde gerçekleştiği aşamadır. Tüm kaynaklar 27
harcama alanına dağıtılmaktadır. Bu aşama, Maliye Bakanının tavsiyeleri doğrultusunda
alınan ortak kabine kararlarından oluşmaktadır. Bu toplantıda alınan kararlar, Hükümetin
bahar aylarında Parlamento’ya sunduğu Bahar Bütçe Yasa Tasarı’sına eklenmektedir. Mart
ayı sonunda yapılan Bütçe Kabine Toplantısı öncesinde Maliye Bakanının görüş ve tavsiyeleri
kabine üyelerine sunulmaktadır. Bu toplantı genellikle 2 gün sürmekte ve bakanların kendi
harcama alanlarına daha fazla kaynak aktarılması için yapmış oldukları görüşmelerle
geçmektedir. Ancak şu da belirtilmelidir ki; tahsis edilen kaynaklar ödenek bazında değil
harcama alanı bazında belirlenmektedir.
Tablo 1
27 Harcama Alanı
Siyasi Yönetim
Eğitim Destekleri
Ekonomi ve Mali Yönetim
Eğitim ve Üniversite Araştırmaları
Vergi Yönetimi
Kültür, Medya, Dini Örgütler
Adalet
İnşaat
Dış İlişkiler
Bölgesel Kalkınma
Savunma
Çevre
Uluslararası Kalkınma Yardımları
Enerji
Göç ve Sığınma
İletişim
Hastalık ve Engelli Yardımları
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
Sağlık ve Sosyal Güvenlik
İş Dünyası
Emeklilik Yardımları
Belediyeler
Aile ve Çocuk Yardımları
Faiz Ödemeleri
İşsizlik Yardımları
AB Bütçesine Katkılar
İşgücü Piyasası
Kaynak: Blöndal, 2001:57

3.Aşama; Bu aşamada ise her bir ödenek için karar alınmakta ve bu kararlar her bir harcama
alanından sorumlu bakan tarafından verilmektedir. Her bir bakan kendi harcama alanının
sınırları içerisinde kendisinin Maliye Bakanı olmaktadır. Bu aşamada Maliye Bakanı bütçe
hazırlama sürecine dâhil değildir. Bu durum harcamacı kuruluşların kendi bütçe planları
üzerindeki yetkilerini arttırmakta ve onlara kendi harcama alanlarında daha yüksek öncelikleri
olan girişimleri finanse etme imkânı tanımaktadır (Molander ve Jörgen, 2013: 4-5).
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3.2.İsveç Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık Süreci
İsveç'te yılda iki kez Maliye Bakanlığı tarafından iki önemli belge sunulmaktadır. Bu belgeler
Hükümetin ekonomi ve bütçe politikasını belirleme konusunda önemli olduğu için oldukça
yoğun bir ilgiyle karşılanır. İlkbaharda Bahar Mali Politika Tasarısı (The Spring Fiscal
Policy Bill) ve sonbaharda Bütçe Tasarısı (The Budget Bill) sunulmaktadır. İki Tasarının
içeriği farklılık arz etmektedir. Bahar Mali Politika Tasarısı önümüzdeki birkaç yıl içinde ve
uzun vadede ekonomi politikası ve bütçe politikası için Hükümetin önerdiği kuralları
içermektedir. Bu tasarı farklı amaçlara yönelik devlet harcamalarının dağılımına ilişkin
ayrıntılı önerilerin yanı sıra çeşitli vergi önerileri de sunmaktadır (Regeringskansliet, 2016b).
Bütçe Tasarısı’nda ise önümüzdeki senenin bütçe teklifi yer alır ve bu teklifte kamu
harcamalarının farklı amaçlar doğrultusunda nasıl bölüştürüleceği ve hangi belgelerin ne
şekilde toplanacağına dair detaylı teklifler yer almaktadır (Carlgren, 2016).
Hükümet, bütçe tekliflerini parlamentoya sunmadan önce bunun arkasında çok fazla analiz ve
hesaplama yapmaktadır (Regeringskansliet, 2016c). Şubat ayının başında tüm kamu kurumları
gelecek 3 yılın harcama tahminlerinin ne büyüklükte olduğunu içeren çalışmaları
hazırlamakta ve tüm bu çalışmaları bir araya getirerek Maliye Bakanlığı’na göndermektedir.
Bu şekilde önümüzdeki 3 senenin kamu giderlerinin ve gelirlerinin hangi miktarda olacağının
resmi yavaş yavaş oluşmaya başlamaktadır (Regeringskansliet, 2016d). Şubat içerisinde ve
Mart başlarında Maliye Bakanlığı bu değerlendirmeleri analiz etmektedir. Ayrıca Mart ayında
Maliye Bakanlığı, Bahar Mali Bütçe Yasa Tasarısı üzerinde de çalışmaktadır. Maliye
Bakanlığı tahmin edilen gelir ve giderlerin önümüzdeki bir kaç yıl için bütçe politikası
hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını incelemektedir. Tahminlerin hedefleri karşılamama
durumu olursa, Maliye Bakanlığı harcama kesintileri ve/veya vergi artışları önerebilecektir
(Regeringskansliet, 2016b). Ancak kamu gelir ve giderleri dünya ekonomisinin ve İsveç
ekonomisinin nasıl geliştiğinden de etkilenmektedir. Bu nedenle Maliye Bakanlığı ekonomik
büyüme, işsizlik, ithalat, ihracat, tüketim ve yatırım miktarı gibi makro ekonomik tahminlerde
yapmaktadır. Yapılan tüm tahminler, harcamacı faaliyet alanlarının makro ekonomik
durumdan pozitif veya negatif, yani nasıl etkileneceğini gösteren bir alt yapı oluşturmaktadır
(Regeringskansliet, 2016d).
Kamu birimlerinin de katkısıyla yapılan bu analiz ve hesaplamalar tüm yıl boyunca devam
eden bir süreç olmakta ve hükümetin muhakeme ve karar verme aşamalarına yardımcı
olmaktadır. Bütün bu çalışmalar Maliye Bakanlığı’nın liderliği çerçevesinde
gerçekleşmektedir. Ayrıca maliye politikasının nasıl oluşturulması ve bütçe sürecinin nasıl
yürütülmesi gerektiğine dair kanun ve kurallarda mevcuttur. Bu kanun ve kuralların hepsi
maliye politikası çerçevesi olarak adlandırılmaktadır (Regeringskansliet, 2016c).
3.2.1. Bahar Mali Politika Yasa Tasarısı - Spring Fiscal Policy Bill
Hükümet ilkbahar ve sonbahar da Parlamento’ya bütçe tasarılarını sunmaktadır. Nisan
ortasında sunulan Bahar Mali Politika Yasa Tasarısı (Spring Fiscal Policy Bill), önümüzdeki
3 yıl için ekonomi politikası ve bütçe politikası için hükümetin önerdiği kuralları içermekte ve
toplam devlet harcamaları limitlerini ve toplam devlet gelirlerini belirtmektedir. Bu tasarı,
ekonominin gelişiminin değerlendirildiği, ülkenin içinden geçtiği muhasebesinin yapıldığı ve
hükümet politikasına uyumun açıklandığı bir değerlendirme çalışmasıdır. Bahar Mali Politika
Yasa Tasarısı’nın içeriği, sonbaharda sunulacak olan Bütçe Tasarısı’nın bir nevi ayak izi ve
bu tasarı için yapılacak olan çalışmaların platformunu oluşturmaktadır (Regeringskansliet,
2016c).
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Nisan ayında Hükümet Bahar Mali Politika Yasa Tasarısı’nı ve Merkezi Yönetim yıllık
raporunu Parlamento’ya sunmaktadır. Böylece Bahar Mali Politika Tasarı süreci
başlamaktadır. Mayıs ayında Parlamento bu tasarı üzerinde çalışmalarını sürdürmekte ve bu
çalışmalar çeşitli bakanlıklarda devam etmektedir. Muhalefet de Hükümet tarafından yapılan
önerilere alternatifler sunabilmektedir (Regeringskansliet, 2016b).
Bahar Mali Politika Yasa Tasarısı’nın parlamentoya sunulmasından sonra hükümetin çeşitli
kurullarında çalışmalar başlamaktadır. Her komite kendilerine tahsis edilmesini istedikleri
bütçe tutarlarının hangi harcama alanlarına dağıtılacağını gösteren tekliflerini hazırlamaktadır.
Komiteler, harcama artışları ile birlikte hangi reformları gerçekleştirmek istediklerini,
istedikleri bütçeleri nasıl finanse edeceklerini göstermek zorundadır (Örneğin diğer harcama
alanlarındaki giderlerin kısılması gibi). Tüm farklı teklifler Maliye Bakanlığı bütçe bölümü
tarafından incelenir ve değerlendirilir. Daha sonra bu değerlendirmeler Maliye Bakanı’na
sunulmaktadır (Regeringskansliet, 2016d).
Hükümet haziran ayında birçok defa bütçe görüşmeleri yapmaktadır. Bu görüşmelerde söz
konusu toplam büyüklükler tartışılmaktadır. Görüşme esnasında Hükümet teklifinin
değiştirilmesi konusunda Parlamento’nun herhangi bir kısıtı söz konusu değildir. Görüşmeler
tamamlandığı zaman önümüzdeki yıl için tüm kamu harcama tavanları ve tahmini gelirler
oluşmaktadır (Regeringskansliet, 2016d). Bu kanun tasarısının temel amacı bütçe politikasının
makro ekonomik bir çerçeve içerisinde oluşturulmasıdır (Regeringskansliet, 2016d). Haziran
ayında Parlamento Bahar Mali Politika Yasa Tasarısı ve Merkezi Yönetim Yıllık Raporu
hakkında resmi bir karar alarak kanun haline getirmektedir. Bütçe Tasarısı sunumu için yaz
aylarında son bütçe teklifi hazırlanırken, Hükümet bu bahar aylarında üzerinde anlaşılan
harcama çerçevelerine bağlı kalmaktadır (Regeringskansliet, 2016b).
3.2.2. Bütçe Tasarısı - Budget Bill
Hükümet her yıl en geç Eylül’ün 20 sinde Bütçe Tasarı’sını (Sonbahar Bütçe Tasarısı-Budget
Bill) parlamentoya sunmak zorundadır. Bütçe tasarısı, Parlamento’da Eylül ve Ekim ayları
içerisinde tartışılmaktadır.. Aslında, Parlamento’nun bu dönemi söz konusu tasarıya geniş
ölçüde zaman ayırdığı dönemdir. Milletvekilleri 7 Ekime kadar tasarı üzerinde değişiklik
yapabilme haklarına sahiptir. Ancak yapılacak bu değişikliklerde Bahar Mali Politika
Yasası’nda belirlenmiş olan limitlere bağlı kalmak şartıyla yapılabilmektedir (Deniz, 2007:
62).
Bütçe teklifi parlamentoya sunulduğu zaman parlamento teklifi değerlendirmeye
başlamaktadır. Tasarı gelecek mali yıl için harcama tavanına ilişkin önerileri içermektedir.
Buna ek olarak 27 farklı harcama alanlarına merkezi hükümet kaynaklarının dağılımı ve bu
alanlar içinde yaklaşık 500 ödeneğe yönelik önerileri de içermektedir (Regeringskansliet,
2016b).
Parlamento komiteleri bütçe müzakerelerinde anahtar bir rol oynamaktadır. Maliye Komitesi
(The Committee on Finance) ile sektörel komiteler arasında çok geniş bir iş bölümü
bulunmaktadır. Maliye Komitesi bütçe tasarısının tümünden sorumlu iken; sektörel komiteler
de kendi harcama alanları içindeki ödeneklerin dağılımından sorumlu olmaktadır. Örneğin,
Maliye Komitesi tarıma ayrılacak toplam harcama tutarını teklif ederken, Tarım Komitesi söz
konusu toplam tutarın tarım harcama alanı içindeki alt ödenek kalemlerine ne şekilde
dağılacağını teklif etmekle sorumlu olmaktadır (Deniz, 2007:63).
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Parlamento bütçeyi iki aşamada incelemektedir. Ekim’in başlarında Maliye Komitesi gelecek
yıllar için harcama tavanlarını ve tasarıda yer alan 27 gider alanlarının her biri için ne kadar
kullanılması gerektiğini belirten meblağları incelemektedir. Komite daha sonra Hükümetin
merkezi yönetim vergi gelirleri ve diğer gelirleri için önerdiği tahminleri incelemektedir.
Maliye Komitesi’nin yapmış olduğu bu inceleme esnasında Parlamento’da bütçeye ilişkin
birçok tartışma meydana gelmektedir (Regeringskansliet, 2016b).
Bundan sonra Ekim sonuna kadar her sektörel komite kendi harcama alanından sorumlu
olduğu (üzerinde anlaşılmış bulunan toplam tutarı geçmemek kaydıyla) ödenekler arasında
para tahsisine ilişkin önerilerde bulunmaktadır. Sonunda parlamentonun vergi ve ücretlerdeki
değişiklikler, harcama tavanı, harcama alanlarına yönelik harcama tahsisine ilişkin verdiği
kararlar doğrultusunda tartışma sona ermekte ve yaklaşık 500 ödenekler üzerinde resmi bir
karar alınmaktadır (Regeringskansliet, 2016b). Parlamento incelemelerini bitirdiği zaman
onay işlemine geçmektedir.
Parlamento’da onaylanma süreci yukarıdan aşağıya doğru bütçeleme yaklaşımı ile
yapılmaktadır. Onaylanma süreci ise üç safhada gerçekleşmektedir. İlk olarak Bütçe
Tasarısı’nın sunulmasından önce Bahar Mali Politika Yasa Tasarısı kapsamında toplam
hükümet harcamalarının seviyesi onaylanmaktadır. Bütçe tasarısı, Parlamento’nun onayladığı
bu üst harcama sınırı içerisinde olmaktadır. Parlamento’nun bütçe tasarısı üzerindeki
müzakereleri de iki ayrı safhaya ayrılmaktadır. İlk olarak Parlamento her bir 27 harcama alanı
için harcamaların seviyesini Kasım ayında onaylamakta (Maliye Komitesi’nin görevi bu
durumda sona ermektedir); daha sonra sektörel komiteler tarafından gerçekleştirilen her 27
harcama alanı içindeki farklı harcama bölümlerini de Aralık ayı sonuna doğru onaylamaktadır
(Regeringskansliet, 2016b). Gelecek yılın bütçesi böylelikle onaylanmış olmaktadır. Bu
aşamadan sonra tüm harcama alanlarının kendilerine tahakkuk edilen tutarları alması ve
faaliyetlerini gerçekleştirmesi hükümetin sorumluluğunda olmaktadır (Regeringskansliet,
2016b).
Bütçe teklifi ile ilgili parlamento çalışmaları sona erdiğinde hükümet tüm kamu kurumlarına
gönderilecek olan ödenek mektubunu hazırlamaktadır. Ödenek mektubunda tüm kamu
kurumlarının ödenek miktarı ve bu ödenekleri kullanmanın şartları yer almaktadır. Hükümet
ihtiyaç halinde çeşitli kurumlardan yıl içinde bu ödeneklerin kullanılıp kullanılmadığına dair
sonuç bilgilerini de isteyebilmektedir. Hükümet mektubunda ayrıca ilgili kamu kurumunun
uzun vadeli ekonomi yönetiminin nasıl gerçekleştirileceği de yer almaktadır
(Regeringskansliet, 2016d).
İsveç bütçe sürecinde, devlet yapısının işleyişine fazla müdahale etmeden kurumların
performanslarına dayanan sonuç bazlı bir yönetim sistemi hâkimdir. İsveç, reformların
başarıya ulaşması ve etkin mali yönetimin sağlanmasında farklı enstrümanlardan da
faydalanılmıştır. Bunlar (Blöndal, 2001:12);





Tahakkuk muhasebe sistemi,
Ödenek kullanımında faiz uygulaması,
Kullanılamayan ödeneklerin ileriye taşınabilmesi,
Hükümetin gelecek yıl ödeneğine karşılık borçlanabilmesi şeklindedir.

Ödenek kullanımında faiz uygulaması, işletme maliyetleri için ayrılan ödeneklerin kurumun
faiz işlemine konu olan hesaplarına yatırılması ve normal olarak her ay faiz ödenmesidir.
Kurum ödeneklerini iyi bir nakit planlaması yapmak suretiyle yavaş harcarsa, hesapta kalan
miktara faiz ödenmekte, hızlı harcarsa, bu kez de devletin borçlanma maliyetinin karşılanması
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için faiz ödenmektedir. Bu sistem ile kurumlarda nakit yönetim bilinci artırılmaktadır
(Blöndal, 2001:12). Ayrıca bu durum daha iyi bir kamu hizmetinin sağlanmasında önemli bir
katkısı bulunmaktadır. Yine İsveç bütçe sürecinde mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin
artırılması amacıyla kurumlar performanslarına göre A (Mükemmel), B (İyi), C (Yetersiz)
şeklinde derecelendirilmektedir. Bu derecelendirme, kurumun ödeneklerini aşıp aşmadığı ve
kurumlar tarafından yapılan iç kontrol değerlendirilmesi sonucu belirlenmektedir (Tüğen ve
diğerleri, 2010:43).
3.2.3. İsveç’te Sektörel Komiteler ve Maliye Komitesi (The Committee on
Finance)
İsveç Parlamento’sunda 15 komite bulunmaktadır. Her komitenin sorumlulukları kendi
alanları ile belirlenmektedir. Bu alanlar genellikle kendi isimleri ile adlandırılmıştır.
Gerektiğinde geçici ve özel komitelerde kurulabilmektedir. Parlamento’da bazı sorunların
çözümü diğerlerine göre daha zor olmaktadır. Bu nedenle parlamento, bu tür sorunların
(parlamentoya) teslim edilmeden önce daha kapsamlı analiz edilmesi ve hazırlanması için
Komitelere gönderilmesine karar vermiştir. Bu kararlar uzun süre İsveç toplumunun bütününü
etkileyen en önemli politika kararlarından; daha küçük olan ama teknik olarak karmaşık
konulara kadar değişebilmektedir. Bu tür durumlarda Hükümet, ilgili konulara daha yakından
bakmak için, resmi bir komisyon ya da araştırma komitesi olarak bilinen özel bir uzman veya
grup tayin etmeyi tercih edebilmektedir (Committees, 2016a).
Tablo 2
15 Parlamento Komiteleri (Sektörel Komiteler)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sivil İşler Komitesi

The Committee on Civil Affairs

Anayasa Komitesi

The Committee on the Constitution

Kültürel İşler Komitesi

The Committee on Cultural Affairs

Savunma Komitesi

The Committee on Defence

Eğitim Komitesi

The Committee on Education

Çevre ve Tarım Komitesi

The Committee on Environment and Agriculture

Maliye Komitesi

The Committee on Finance

Dışişleri Komitesi

The Committee on Foreign Affairs

Sağlık ve Refah Komitesi

The Committee on Health and Welfare

10 Sanayi ve Ticaret Komitesi
11 Adalet Komitesi
12 İşgücü Piyasasa Komitesi
13 Sosyal Sigortalar Komitesi

14 Vergilendirme Komitesi
15 Ulaştırma ve Haberleşme Komitesi

Kaynak: Riksdag, 2016.

The Committee on Industry and Trade
The Committee on Justice
The Committee on the Labour Market
The Committee on Social Insurance
The Committee on Taxation
The Committee on Transport and Communications

Komite süreci, aslında toplumun farklı alanlarında yer alan belirli bir konu hakkında bilgiye
erişmenin yolunu oluşturmaktadır. Bu durum politikacılar ile uzmanların verimli işbirliği
yapabilmelerine yönelik mükemmel bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca Muhalefet grubuna ve
diğer savunma gruplarına ilk aşamadan itibaren reform çalışmalarını izleme fırsatı da
verilmektedir. Araştırma sonuçları İsveç Hükümeti Resmi Raporları Serisi’nde (Swedish
Government Official Reports Series) yayınlanmaktadır (Committees, 2016a).
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Her Parlamento komitesinde 17 üye bulunmaktadır ve her bir komitedeki üye dağılımı
Parlamento’daki parti dağılımına göre yapılmaktadır. Dolayısıyla Parlamentoda yer alan en
büyük partinin en küçük partiye göre üye sayısı daha fazla olmaktadır. Bu komite üyeleri
görevlerini yerine getirmede oldukça büyük zamanlar harcamaktadırlar (Committees, 2016b).
Bunlar arasında yer alan Maliye Komitesi ise merkezi yönetim bütçesinin onaylanmasında,
mali politika ve parlamento faaliyetleri ile ilgili konularda genel kuralların ve devlet gelir
tahminleri ile harcama alanları için harcama limitlerine ilişkin konuların hazırlanmasında
sorumlu olmaktadır (Riksdag, 2016).
Ayrıca Maliye Komitesi kredi, para birimi ve ulusal borç politikası, kredi ve finans
piyasalarını, ticari sigorta piyasası ve Ulusal Denetim Ofisi ile ilgili parasal konulara ilişkin
genel kuralları da belirlemektedir. Yerel yönetimlerin mali durumlarına ilişkin konularını idari
finans sorunlarını ve teknik nitelikte bütçe sorunlarını da incelemeye yönelik ek görevleri
bulunmaktadır (Riksdag, 2016).
4. TÜRKİYE’DE
VE
İSVEÇ’TE
KARŞILAŞTIRILMASI

BÜTÇE

HAZIRLIK

SÜREÇLERİNİN

5018 Sayılı kanunla getirilen değişikliklerle birlikte Türkiye’de de İsveç gibi “performans
esaslı bütçeleme” anlayışı uygulanmaktadır. Bu bütçeleme anlayışında bakanlar Meclise karşı
sonuçlardan dolayı, kamu kurumlarının üst yöneticileri ise çıktılardan dolayı sorumlu
olmaktadır. Ancak Türkiye örneğinde bakanların ve/veya kurumların performanslarından
dolayı nasıl bir sorumluluk taşıdıklarının çizgileri belli değildir. 5018 Sayılı kanunda
performansa dayalı ödül ve ceza sistemine yer verilmemiştir. İsveç bütçeleme sisteminde ise
kurumlar performanslarına göre mükemmel, iyi ve yetersiz gibi derecelere ayrılmakta ve
sonuçlar kamuya açıklanmaktadır. Kurumların bir sene sonraki ödenekleri dahi
performanslarına göre kararlaştırılmaktadır.
İki ülke sistemi arasındaki diğer bir belirgin fark ise kaynakların yönetimi konusunda
kurumlara verilen serbestliktir. İsveç’te her bir bakan kendi harcama alanının sınırları içinde
kendisinin maliye bakanıyken Türkiye’de daha merkeziyetçi bir yapı söz konusudur. İsveç’te
kurumlar geniş yetkilere sahiptir. İsveç’te böyle bir yetki devrinin yapılması, politikacıların
kurumların faaliyet sonuçlarına dayalı elde edilen nihai çıktıları kontrol etmesini
kolaylaştırmaktadır.
Türkiye’de bütçeye ilişkin birden fazla plan (kalkınma planları, orta vadeli program, orta
vadeli mali plan, sektörel plan, yatırım programı vb.) bulunmaktadır. İsveç’te ise yol gösterici
planlama birimlerine benzer merkezi makro ekonomik tahminler ve politika analizini
gerçekleştiren kuruluşlar mevcuttur. Ayrıca İsveç’te ekonomide büyük değişiklikler olmadığı
sürece her yıl için aynı kalan sabit harcama tavanları belirlenmektedir. Ancak böylesi bir
sistem, ekonomik döngüden kaynaklanan denge değişimlerinin makul sınırlar içerisinde
kalmasını sağlayacak belirli ölçüdeki makro ekonomik istikrarı gerekli kılmasından dolayı
Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede uygulanma ihtimali oldukça zayıf olarak
görülmektedir.
Yukarıda açıklanan yetki devrinin bir uzantısı da ödenek kullanımında faiz uygulamasıdır.
İsveç’te kurumlar ödeneklerini iyi bir nakit planlaması yapmak suretiyle yavaş tüketirlerse,
hesaplarında kalan miktara faiz ödenmekte; hızlı tüketirlerse bu kez de kendileri devlete bir
faiz ödemektedirler. Bu sistem ile kurumlarda nakit yönetim bilinci arttırılmaktadır. Bu
şekilde bir uygulama kamu kurumlarının kamu hizmeti gerçekleştirmesinde önceliklere göre
- 13 -645-

TÜRKİYE’DE VE İSVEÇ’TE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ
Fatma Turna, Burak Kozalı, Nihan Kurtulmaz

hareket etmesini ve hizmetlerin daha nitelikli olmasını sağlamaktadır. Türkiye’de ise böyle bir
uygulama bulunmamaktadır.
İsveç AB üyesi olması sebebiyle ekonomisinde Maastricht kriterlerini tutturmaya çalışmasının
yanı sıra bütçeleme konusunda da yasayla kendisini sınırlamıştır. Bütçe kanununa göre
İsveç’te toplam kamu sektörünün bütçe fazlası GSYİH’nın %1’i ve daha fazlası olmak
zorundadır. Bu kural kamu kesimi tasarruflarının arttırılması, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir
maliye politikası oluşturulması, ekonominin zor zamanlarında ülkenin krize sürüklenmemesi,
jenerasyonlar arasında kaynakların eşit dağılması ve ekonomik etkinlik amaçlarıyla
getirilmiştir.
Her iki ülkede de bütçe meclis onayı sonrası yasalaşmaktadır. İsveç’te bütçe yılda iki defa
mecliste görüşülürken Türkiye’de sadece sonbaharda görüşülmektedir. İsveç’te 3 aşamalı bir
oylama söz konusuyken (oylamalar farklı tarihlerde yapılmaktadır) Türkiye’de tüm kamu
kurum ve kuruluşlarının gelir ve gider cetvelleri turlar halinde görüşülmekte ve bölümler
halinde tek seferde oylanmaktadır. İsveç’te bütçe sınıflandırılması daha sadeyken,
Türkiye’deki sınıflandırma daha karmaşık ve daha detaylı bir yapıya sahiptir.
5. SONUÇ
Özellikle İsveç devletinin 1990’larda girmiş olduğu mali kriz sonucu birçok yeni reformlar
almak için adım atılmıştır. Alınan her reform ekonomiyi biraz daha canlandırmış ve bir
müddet sonra ekonomik istikrar kademeli bir şekilde sağlanmıştır. Bugün birçok reformun
İsveç’te başarıyla oluşması şüphesiz ekonominin güçlü olmasından kaynaklanmaktadır. Bu
reformlar çerçevesinde öncelikle vergi sistemlerinde düzenleme yapılırken; esas düzenleme
bütçe sürecinde yapılmıştır. Bu iki önemli düzenlemenin ekonomiye önemli derecede katkısı
bulunmaktadır.
Bugün İsveç’te bütçe hazırlık sürecinde kaynakların etkin, verimli kullanımı, kurumların
kendi kendilerini kontrol edebilir bir niteliğe sahip olması ve etkin hizmet anlayışının yerine
getirilmesi bütçe sürecinin sistemsel olarak oldukça sağlam bir zemin üzerinde yer aldığının
bir göstergesi olmaktadır.
İsveç’te bütçe süreci kurumlara sağlanan ödeneklerin miktarından ziyade ödeneklerin
amaçlanan sonuçları ne kadar yansıttığı üzerinde durmaktadır. İsveç çok yıllı bütçe ve
yukarıdan aşağı (top-down) bütçeleme sürecine sahiptir. Bu durumda bütçe tahminleri orta
vadeli bir süreci kapsarken, makro göstergelerde üst yönetim tarafından belirlenmektedir.
Kurumlara idari harcamalar konusunda serbestlik veren İsveç bütçesi, gelecek mali yılı ve onu
izleyen 2 yıl olmak üzere toplam 3 yıllık bir süre için hazırlanmaktadır.
Esasında Türkiye ile İsveç arasında bütçe hazırlık süreci bakımından çok büyük farklılıklar
görülmese de esas önemli fark bütçe sürecinin yürütülmesinden sorumlu olan Maliye
Komitesi’nin sektörel komitelerle entegre olarak bu işi yürütmesi, ve ödeneklerin harcanması
veya harcanmaması durumlarında faiz uygulamasının yer alması oldukça önem arz
etmektedir. Nitekim bugün etkin ve verimli bir şekilde yapılan kamu hizmetlerinin temeli bu
düzenlemeye dayandığı ifade edilmektedir. Ancak İsveç ekonomisi özellikle %1 bütçe fazlası
verme hedefinden dolayı da oldukça eleştiriye tabi tutulmaktadır. Bugün İsveç’te gereğinden
fazla vergi alındığı ve özel sektör tarafından kullanılabilecek olan sermayenin devletin elinde
yoğunlaştığı yönünde eleştiriler bulunmaktadır.
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Sonuç olarak İsveç bütçe sisteminde ileri bir seviyeye sahiptir. Şüphesiz bundaki önemli
etkenlerden biri de gelişmiş bir ülke konumunda olması ve sağlam bir ekonomik yapıya sahip
olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin ise böylesi reformlara adım atması belki güçlü
bir ekonomik yapıya sahip olamaması nedeniyle İsveç gibi iyi bir sonuç elde edemese de yine
de kaynakların daha etkin ve verimli kullanımına, hizmetlerin daha nitelikli yapılmasına ve
ekonomik anlamda bir istikrarı sağlamaya katkıda bulunacağı da bir gerçektir.
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İsveç’te Bütçe Hazırlık Süreci
Tablo 3
HÜKÜMET
OCAK

PARLAMENTO

Departmanlar kendi harcama
alanları,ödenekleri ve tahminleri
üzerinde çalışırlar

Bütçe çalışmaları için hazırlık devam
eder

Kamu kurumları
yıllık faaliyet
raporlarını ve bir
sonraki yılın
bütçesine dayanak
oluşturacak
çalışmalarını
Hükümete sunarlar

MART

Hükümet ekonomi ve bütçe politikası
hakkında görüşmeler yapmaya başlar

İsveç Sayıştayı yıllık
faaliyet raporları
hakkındaki
değerlendirmelerini
Hükümete sunar

NİSAN

Bahar bütçe teklifi ve kamu sektörü
yıllık faaliyet raporu Meclise sunulur

Bahar bütçe teklifi ve yıllık
faaliyet raporu üzerinde
çalışmalar başlar

MAYIS

Departmalar bazında bütçe çalışmaları
devam eder

Bahar bütçe teklifi
görüşülmeye devam eder

HAZİRAN

Sonbahar bütçe teklifi hakkındaki
görüşmeler başlar

Bahar bütçe teklifi ve yıllık
faaliyet raporu üzerinde
karar verir

TEMMUZ

İsveç bütçe çalışmaları tatile girer. AB
Bütçesi çalışmaları sürdürülür

AĞUSTOS

Bütçe çalışmaları kaldığı yerden
devam eder

EYLÜL

Sonbahar bütçe teklifi Parlamentoya
sunulur

ŞUBAT

Sonbahar bütçe teklifi
görüşülmeye başlanır

EKİM

KASIM

Hükümet mektubu hazırlanır

Harcama alanlarının ödenek
tavanlarına ve gelirlerine
karar verilir

ARALIK

Hükümet mektubu ilgili kamu
kurumlarına gönderilir

Tüm kamu sektörü ödeneği
hakkında karar verilir

Kaynak: Regeringskansliet, 2016b.
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Türkiye’de Bütçe Hazırlık Süreci
Tablo 4

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde
Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlık ve Kanunlaşma Süreci
SÜREÇ
YETKİLİ MERCİ
TARİH
FAALİYETİN NİTELİĞİ
Kalkınma planları, stratejik planlar ve
Kalkınma Bakanlığı
En geç Eylül
genel ekonomik koşulların gerekleri
ORTA VADELİ
hazırlar. Bakanlar Kurulu
ayının ilk haftası doğrultusunda makro politikaları,
PROGRAM
kabul eder.
sonuna kadar
ilkeleri,
hedef
ve
gösterge
niteliğindeki
temel
ekonomik
büyüklükleri kapsar.
Orta vadeli program ile uyumlu
Maliye Bakanlığı hazırlar.
En geç Eylül
olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin
ORTA VADELİ
Yüksek Planlama Kurulu
ayının onbeşine toplam gelir ve gider tahminleri ile
MALİ PLAN
karara bağlar.
kadar
birlikte hedef açık ve borçlanma
durumu ile kamu idarelerinin ödenek
teklif tavanlarını içerir.
Bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas
BÜTÇE ÇAĞRISI
Maliye
Bakanlığı
olmak üzere, kamu idarelerince
ve EKİ BÜTÇE
uyulması gereken genel ilkeleri,
HAZIRLAMA
En
geç
Eylül
nesnel ve ölçülebilir standartları,
REHBERİ
ayının
onbeşine
hesaplama
yöntemlerini, bunlara
YATIRIM
kadar
ilişkin
olarak
kullanılacak cetvel ve
Kalkınma Bakanlığı
GENELGESİ VE
tablo
örneklerini
ve diğer bilgileri
EKİ YATIRIM
içerir.
PROGRAMI
HAZIRLAMA
REHBERİ
Gelir
ve
gider
tekliflerinin
hazırlanmasında;
-Orta vadeli program ve mali planda
belirlenen temel büyüklükler ile ilke
Harcamacı Kuruluşlar bütçe Orta Vadeli Mali ve esaslar,
KAMU
tekliflerini Maliye
Planın Yayımı- -Kalkınma planı ve yıllık program
İDARELERİNİN
Bakanlığı Bütçe ve Mali
Merkezi
öncelikleri ile kurumun stratejik
BÜTÇE VE
Kontrol Genel
Yönetim Bütçe
planları çerçevesinde belirlenmiş
YATIRIM
Müdürlüğüne, yatırım
Kanununun
ödenek tavanları,
TEKLİFLERİNİN
tekliflerini Kalkınma
TBMM'ye Sevk -Kamu idarelerinin stratejik planları
GÖNDERİLMESİ
Bakanlığına gönderilir
ile uyumlu çok yıllı bütçeleme
VE
anlayışı,
GÖRÜŞÜLMESİ
-İdarenin performans programı ve
performans hedefleri, dikkate alınır.
Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına
verildikten
sonra
Harcamacı
Kuruluşların yetkilileriyle gider, gelir
ve performans programı teklifleri
hakkında bütçe görüşmeleri yapılır
Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı
Bakanlar
Kurulunca
TBMM'ye
YÜKSEK
Kalkınma
Bakanlığı
En
geç
Ekim
sunulmadan
önce
Yüksek
Planlama
PLANLAMA
ayının ilk haftası Kurulu toplanarak makro ekonomik
KURULU (YPK)
göstergeleri ve bütçe büyüklüklerini
görüşür.
İlgili kurum ve kuruluşların görüş ve
MERKEZİ
önerileri ile belirlenen maliye
YÖNETİM
15 Eylül-17
politikaları doğrultusunda merkezi
BÜTÇE KANUNU Maliye Bakanlığı Bütçe ve
Mali Kontrol Genel
Ekim
yönetim bütçe kanunu tasarısı ve bağlı
TASARISININ
Müdürlüğü
cetvelleri hazırlanır.
HAZIRLANMASI
Makro ekonomik göstergeler ve bütçe

MERKEZİ
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YÖNETİM
BÜTÇE KANUNU
TASARISININ
T.B.M.M’ YE
SEVKİ
MERKEZİ
YÖNETİM
BÜTÇE KANUN
TASARISININ
TBMM’ DE
GÖRÜŞÜLMESİ
MERKEZİ
YÖNETİM
BÜTÇE KANUN
TASARISININ
KANUNLAŞMASI

Bakanlar Kurulu

TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu
TBMM Genel Kurulu

TBMM ve Cumhurbaşkanı

En geç 17 Ekim

17 Ekim –
31Aralık

En geç 31 Aralık

büyüklüklerinin Yüksek Planlama
Kurulunda görüşülmesinden sonra,
Maliye
Bakanlığınca
hazırlanan
merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı,
mali yılbaşından en az 75 gün önce
Bakanlar
Kurulu
tarafından
TBMM’ye sunulur.
Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı
17 Ekim'i takip eden 55 gün içinde
Plan ve Bütçe Komisyonunda, sonraki
20 gün içerisinde ise Genel Kurul'da
görüşülür.
TBMM tarafından kabul edilen
merkezi yönetim bütçe kanunu
Cumhurbaşkanı
tarafından
onaylandıktan sonra mali yılbaşından
önce Resmi Gazete'de yayımlanır.

Maliye Bakanlığı
1 Ocak
Mali yıl
Merkezi Yönetim
31 Aralık
Kapsamındaki Kamu
İdareleri
Kaynak: http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/20,butcehazirlamatakvimi1pdf.pdf?0
YÜRÜRLÜK
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ÖZET
Kolektif ihtiyaçların daha hızlı ve verimli şekilde karşılanabilmesi, kaynakların daha etkin
kullanılması açısından merkezi yönetimle yerel yönetim arasında hizmet ve gelir tahsisini
kapsayan ilişkinin kurulması gerekmektedir. Ancak, merkezi yönetim hizmet tahsisinde
oldukça paylaşımcı davranırken; gelir tahsisinde ise o kadar merkeziyetçi davranmaktadır.
Dolayısıyla, yerel yönetimlerin sahip oldukları öz gelir yapıları, yükümlü oldukları kolektif
hizmetlerin sunumunda yetersiz kalmaktadır. Yerel yönetimlerin öz gelirlerindeki bu
yetersizlik genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylarla giderilmeye çalışılmaktadır.
Türkiye’deki yerel yönetimlerin öz gelir yapılarını incelediğimiz çalışmamızda, yerel
yönetimlerin bütçe gelirleri rakamsal verilerle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularla, yerel
yönetimlerin öz gelirleriyle harcamaları finanse edilebiliyor mu, bu kaynakları artırma
çabaları var mıdır ve hangi yöntemlere başvurulabilir, gibi sorulara cevap aranmıştır.
Anahtar Kelime: Yerel Yönetimler, Mali Tevzin, Yerel Yönetim Gelirleri, Öz Gelirler
ABSTRACT
A relationship between central government and local governments which contains revenue
allocation should be established in order to satisfy public needs more fastly and more
efficiently and to provide efficient use of sources. However, the more central government is
generous about service allocation, the more it is centralist about revenue allocation. So local
governments’ own resources are often inadequate for public services they are supposed to
provide. Forementioned insufficiency is being tried to eliminate by the shares of general
budget tax revenues. In this article which we examine the structure of Turkey's local
governments' own resources, local governments’ budget revenues are examined by figures.
The following questions are tried to be answered through the findings obtained: how much of
the services that provided by local governments are financed with their own resources, are
these resources enough, are there any efforts to increase the own resources, which methods
can be applied to increase these resources?
Key Words: Local Governments, Fiscal Federalism, Revenues of Local Governments, Own
Sources.
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GİRİŞ
Bir ülke sınırları içinde yaşayan halk, kolektif yaşamın gerektirdiği bazı mal ve hizmetlere
ihtiyaç duymaktadır. Devlet, bahsi geçen mal ve hizmetlerin yerine getirilmesinde önemli bir
role sahip olsa da; bu ihtiyaçlardan doğan hizmetlerin sunumunu sadece merkezi yönetim
eliyle etkin şekilde yerine getiremeyebilir. Bu nedenle, kaynak israfının ortadan kaldırılması
(ekonomik), yetki çatışmalarının önüne geçilmesi (siyasi), toplumda huzursuzluk yaratacak
durumların engellenmesi (idari) açıdan merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında belirli bir
ilişkinin ortaya çıkması zaruri bir hal almaktadır (Nadaroğlu, 2001:51).
Merkezi yönetimle ile yerel yönetim arasında kurulan ilişki; mali, hukuki, siyasi, idari şekilde
çok yönlü kurulmakla birlikte, mali nitelikte olan en önemlisini arz etmektedir. Bu ilişki
literatürde ‘’mali federalizm, mali tevzin, akçel denkleştirme’’ olarak ifade edilmektedir.
W.E. Oates’in mali federalism (Oates, 1999:1121) olarak adlandırdığı bu teori; uygun
enstrümanlar kullanılarak kolektif hizmetlerin en etkin şekilde sunulabilmesi için farklı
yönetim kademelerinin hizmet ve gelir tahsisinin genel normatif bir çerçevesini ortaya koyar.
Mali federalizm teorisine göre, merkezi yönetimin temel fonksiyonu; makro ekonomik
istikrar, yoksullara yardım ve gelir dağılımını düzenlemesi gibi temel hizmetleri
gerçekleştirmek olmalıdır. Adem-i merkeziyetçi yapıların birincil rolü ise yerel düzeydeki
kolektif malların etkin sunumunu sağlamaktır. (Musgrave, 1954:5-6)
Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında hizmet ve gelir tahsisinin düzenlenme
yöntemleri her ülkenin, kendine özgü siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarına göre
değişir. Tabi ki farklı yönetim kademeleri tarafından sunulan kolektif hizmetler birbirlerini
etkiler. Dolayısıyla, yönetimler arasındaki bu etkileşim rasyonel ilkelere göre belirlenmeli ve
hukuki bir tabana oturtulmalıdır. Ancak genel uygulama, yönetimlerden biri (yerel
yönetimler) hizmetlerin sunumunu gerçekleştirirken; diğer yönetimin (merkezi yönetim) ne
tür hizmetlerin hangi yönetim tarafından yerine getirileceğini ve sunulan hizmetin finansman
kaynağını belirlemesidir (Bird, 2016:152-153). Son dönemlerde pek çok ülkede, kolektif
hizmetlerin mümkün olduğunca halka en yakın yönetimler tarafında sunulması (subsidiarity1)
gerektiği vurgulanmakta ve bu sebeple kolektif hizmetlerin ve gelir kaynaklarının adem-i
merkeziyetçi bir yapıya kavuşturulması kabul görmektedir. Hizmetlerin yerelleşmesinde
önemli başarılar sağlayan devletler, aynı başarıyı gelir kaynaklarının yerelleşmesinde
gösterememektedirler. Bunun sonucu olarak, kolektif hizmetlerin dağılımında giderek daha
yerel bir yapı, gelir kaynaklarının dağılımında ise giderek daha merkeziyetçi bir yapı ortaya
çıkmaktadır. Dünyanın neredeyse hiç bir ülkesinde yükümlü oldukları görev ve
sorumlulukları öz gelir kaynaklarıyla yerine getirebilen bir yerel yönetim yoktur. Dolayısıyla,
yönetimler arasında ortaya çıkan dengesizlik, yine bir merkeziyetçi yapıyı besleyen mali
transferler aracılığıyla giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak, yerel yönetimlerin sorumlu
oldukları hizmetleri öz gelir kaynakları ile yerine getirmesi ve öz gelir yapılarının
güçlendirilip çeşitlendirilmesi, kolektif hizmetleri adem-i merkeziyetçi bir yapıya
kavuşturabilir. Bu tür hizmetlerin sunumunu daha etkin ve verimli olmasını sağlayabilir.
Yerel düzeyde kolektif hizmetlerin sunumunda belirli bir finansman kaynağına ihtiyaç vardır.
Bu finansman kaynakları yerel yönetimlerde: Öz gelirler, mali transferler ve borçlanma
şeklinde sıralanmaktadır.

Kavram olarak yerellik, yerindelik, yerindenlik, hizmette yerellik anlamına gelmektedir. Subsidiarity ilkesiyle
kamu hizmetlerinin mümkün olduğunca halka en yakın birimler tarafından yürütülmesi istenmektedir.
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2. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN GELİR YAPILARI
Türkiye’de yerel yönetimlerin görevleri ve gelir yapıları Anayasal çerçevede belirlenmiştir.
Anayasamızın 127. maddesinde yerel yönetimlerin kamu tüzel kişilikleri tanımlanmış ve yerel
yönetimlerin kuruluşları, görevleri ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak
kanunla düzenlenebileceği belirtilmiştir. Anayasamızın ilgili maddesinde ‘’ Mahalli
idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla
düzenlenir… Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır…(T.C. Anayasası,
1982) hükmüyle yerel yönetimlerin görev, yetki ve mali düzenlemelerin kanunlar
çerçevesinde oluşturulmasına dayanak oluşturulmuştur.
Türkiye’de yerel yönetimlerin gelir yapıları öz gelir, mali transferler ve borçlanma şeklinde üç
ayrı kategoride sınıflandırılabilir. Türkiye’de yerel yönetimlerin öz gelirleri oldukça sınırlı
olmakla birlikte bu gelirleri arttırma tasarrufu inisiyatiflerinde değildir. Yerel yönetimlerin öz
gelirlerini oluşturan vergi, vergi benzeri ve diğer gelirlerin oranları, payları ve bunları
belirleme yetkisi kanuni çerçevede düzenlenmiş; ancak oldukça sınırlandırılmıştır.
Dolayısıyla Türkiye’de yerel yönetimlerin en önemli gelir kaynaklarını öz gelirlerinden
ziyade merkezi yönetim tarafından aktarılan paylar oluşturmaktadır. Yerel yönetimlerin
transfer gelirlerini oluşturan bu paylar, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden (GBVG)
yerel yönetimlere aktarılan paylar, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerden alınan bağış
ve yardımlar, diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar, proje karşılığı alınan bağış ve
yardımlardan oluşmaktadır. Yönetimler arası yapılan bu tür transferin esas ve usulleri ise
kanunlarla belirlenmiştir.
Yerel yönetimlerin borçlanma gelirleri, yerel yönetim bütçesinde yer almadığından (bütçe dışı
bırakıldığından) ve öz gelirler ile transfer gelirlerinden farklı bir yapıya sahip olduğundan bu
çalışmada kısaca bahsedilecektir. Türkiye’de yerel yönetimlerin borçlanmasına ilişkin
kanunlarla pek çok kısıtlama getirilmiştir. Örneğin yerel yönetimler sadece yatırım
programlarına ilişkin projeler için Kalkınma Bakanlığı’nın uygun görüşü ve Bakanlar
Kurulu’nun onayı ile dış borçlanmaya başvurabilir. Benzer şekilde yerel yönetimlerin iç
borçlanma koşulları da oldukça sınırlandırılmıştır.2
2.1. Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Öz Gelir Yapısı
Yerel yönetimlerin öz gelirleri, yerel halkın vergi ödeme kapasitesine bağlı olarak tahsil
edilen vergilerden ve yerel yönetimlerin kendi imkânları dâhilinde gelir yaratma potansiyeline
bağlı olarak elde ettiği vergi dışındaki gelirlerden oluşmaktadır. Bu gelirlerin tahakkuk, takip
ve tahsilat uygulamaları yerel idareler tarafından yapılmaktadır.3 Yerel yönetimlerin öz
gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: Vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri,
faizle ve cezalar, sermaye gelirleri, alacaklardan tahsilat (Kerimoğlu, Güngör ve Koyuncu,
2009:79).
Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin ilk kalemi kanunla yerel yönetimlere bırakılan vergi ve
vergi benzeri gelirlerinden oluşmaktadır. Vergi gelirleri; mülkiyet üzerinden alınan vergiler
kalemi altında ‘’mülkiyet üzerinden alınan diğer vergiler’’ (bina, arsa, arazi, çevre ve temizlik
vergisi) ‘’dahilde alınan mal ve hizmet vergileri’’ (haberleşme vergisi, elektrik ve havagazı
tüketim vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi, yangın ve sigorta vergisi) kalemlerini

Yerel Yönetimler, 5393 Kanun Numaralı ‘’Belediye Kanunu’nun’’ 68. maddesi ve 5302 Kanun Numaralı ‘’ İl
Öze İdaresi Kanunun’’ 51. maddesi göre belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç
edebilir.
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kapsamaktadır. Vergi benzeri gelirleri4 ise, harçlar ve başka yerde sınıflandırılmayan
vergiler kaleminden oluşmaktadır. Belediyelerin topladığı vergi ve vergi benzeri gelirler 2464
sayılı Belediye Gelir Kanunu’nda ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiştir.
İl özel idarelerinin vergileme yetkisi olmadığından vergi gelirleri yoktur. Ayrıca harç, resim
ücret gibi gelirleri tahsil etme yetkisi çok sınırlı olduğundan vergi benzeri gelirleri de yok
denilecek kadar azdır (T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2013:95).
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri; mal ve hizmet satış gelirleri (şartname, basılı evrak, kitap,
otopark işletmesi ve ulaştırma vb. hizmetlerine ilişkin gelirler), KİT ve Kamu Bankaları
Gelirleri (iştirak gelirleri, yeniden değerlendirme farkları), kurum hasılatları (eğitim, sağlık,
kültürel, sosyal ve ekonomik hizmetlere ilişkin kurum hasılatı), kurum karlarından (eğitim,
sağlık, kültürel, sosyal ve ekonomik hizmetlere ilişkin kurum karları), kira gelirlerden
(lojman, sosyal tesis vb. kira gelirleri) ve diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden
oluşmaktadır.
Faiz, Paylar ve Cezalar; kurumca verilen borçlardan alacakların faizleri, takipteki kurum
alacakları faizleri, menkul kıymet ve gecikmiş ödemeler faizleri, vergi, resim ve harç gecikme
faizleri, mevduat faizleri ile idari para, vergi cezaları, irat kaydedilecek nakdi teminat, otopark
yönetmeliği uyarınca alınan otopark bedeli gibi gelirlerinden oluşmaktadır. Bu kalem altında
yer alan paylar alt kaleminin büyük bir yüzdesi merkezi idareden yerel yönetimlere genel
bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden aktarılan payları ifade eden ‘’merkezi idare vergi
gelirlerinden alınan paylar’’ kaleminde sınıflandırılmaktadır. Ancak bu tür gelirler yerel
yönetimlerin öz gelirlerinden ziyade transfer gelirleri arasında sayılmaktadır.
Sermaye gelirleri; bina, lojman, arazi ve arsa gibi taşınmaz satış gelirleri, taşıt gibi taşınır
satış gelirleriyle tahvil senet, bonolar ve altın gibi menkul kıymet ve varlık satış gelirlerinden
oluşmaktadır.
Alacaklardan Tahsilat; genel bütçe idareleri ile mahalli idareler ve diğer yurtiçi alacaklardan
ilgili yerel yönetime yapılan tahsilatlardan oluşmaktadır.
2.1.1. Yerel Yönetimlerin Bütçe Gelir Yapısı
Devlet bazı kolektif ihtiyaçların sunumunu diğer kamu tüzel kişilerinin eliyle yerine
getirmeye çalışmaktadır. Bu tüzel kişiliklerin en önemli birimi ise yerel yönetimlerdir. Yerel
yönetimler bu tür kolektif hizmetleri yerine getirmek için bütçelerinde belirtilen gelir
kaynaklarını kullanmaktadır.

Harçlar, bina inşaat harcı, işgal harcı, işyeri açma izni harcı, kaynak suları harcı, yapı kullanma izni harcı, tatil
günlerinde çalışma ruhsatı harcı, toptancı hali resmi vb. kalemlerini; başla yerde sınıflandırılamayan vergiler
ise, kaldırılan vergi artıkları kalemini kapsamaktadır.
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Tablo 1: Yerel Yönetimlerin Bütçe Gelir Yapısı
Bin TL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BÜTÇE GELİRLERİ

38.841.851

42.477.177

53.582.118

63.415.789

69.263.300

83.376.231

87.170.755

5.904.388

6.901.489

7.249.848

8.213.046

9.291.679

2.669.393

3.464.202

3.528.072

3.846.950

4.993.030

1.293.748

1.794.008

1.857.039

1.935.777

2.349.645

2.269.311

9.187.821

10.558.298

11.922.406

13.868.818

16.050.147

17.916.582

18.025.346

3.924.030

4.359.728

5.165.760

6.273.206

6.784.236

7.518.193

7.615.713

Al. Bağ. ve Yar. İle Öz.
Gel.

5.208.655

5.860.460

8.876.235

10.261.712

10.330.824

13.938.850

6.979.619

Koşullu Transferler*

4.753.418

5.344.990

7.798.135

9.197.369

9.168.479

12.425.313

5.937.482

Faizler, Paylar ve Cezalar

18.404.010

19.885.113

24.172.266

28.852.081

32.546.882

37.690.792

42.934.550

Vergi ve Harç Gel. Al.
Pay.**

14.571.347

15.740.261

20.403.656

24.357.878

27.484.865

32.239.582

37.482.055

Harcamalara Katılım Payı

406.481

477.760

666.092

669.962

756.041

936.628

889.285

1.731.648

1.333.119

2.690.268

3.483.632

3.049.318

5.606.974

6.661.496

119.235

1.064.107

16.555

48.057

36.281

9.987

3.278.065

Vergi Gelirleri
Emlak Gelirleri

4.190.482
1.717.466

3.776.080
1.854.219

Harçlar

1.334.555

Teşebbüs
Gelirleri

ve

Mülkiyet

Hizmet Gelirleri

Sermaye Gelirleri
Alacaklardan Tahsilat
TOPLAM ÖZ GELİR

19.061.849

20.876.456

24.302.227

28.796.199

31.447.611

37.197.529

42.709.081

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler dahilinde tarafımca hazırlanmıştır (Erişim Tarihi:
25.05.2016).
*Alınan bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler Kalemi altında sınıflandırılan ‘’merkezi yönetim bütçesine dahil
idarelerden alınan bağış ve yardımlar, diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar, proje yardımlarından’’
oluşmaktadır.
**Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilatı üzerinden yerel yönetimlere aktarılan paylar

Tablo 1’de 2008 - 2014 arası yedi yıllık dönemi kapsayan yerel yönetimlerin bütçe gelir5
gerçekleşmeleri yer almaktadır. Tabloda ‘’ bütçe gelirleri ‘’ kalemi yerel yönetimlerin yıllık
bütçelerinde yer alan öz gelir ve transfer ödeneklerini kapsamaktadır. Bütçe gelirleri
tablosunda gösterildiği gibi yerel yönetimlerin toplam öz gelirleri ‘’alınan bağış ve
yardımlar ile özel gelirler’’ kalemi ile yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı
üzerinden aldığı payın düzenlendiği ‘’faiz, paylar ve cezalar’’ kalemi altındaki vergi ve harç
gelirlerinden alınan paylar hariç tutulduktan sonra kalan gelir kalemlerinden oluşmaktadır.
Bu veriler ışığında, yerel yönetimlerin bütçe gelirlerinin içindeki öz gelirlerinin her yıl sürekli
olarak arttığı gözlenmektedir. Ancak burada önemli olan husus öz gelirlerdeki miktar olarak
artış değil, toplam gelirler içinde öz gelirlerin payının oransal artışıdır. Tabloda görüldüğü
gibi yerel yönetimlerin öz gelirlerinin toplam gelirler içinde oransal olarak ciddi bir artış
göstermediği ve yıllar itibariyle bütçedeki payının yaklaşık yüzde 46 olduğu görülmektedir.
(2008: %49,7- 2009: % 49,1- 2010: %45,3 - 2011: %45,4 - 2012: %45,4 - 2013: %44,6 2014: %48,9). Yerel yönetim toplam gelirlerinin ortalama yüzde 40’ını genel bütçe vergi
gelirleri tahsilatından yerel yönetimlere aktarılan paylar (koşulsuz transferler) ; ortalama
yüzde 15’ini ise diğer transfer gelirlerinden oluşturmaktadır (2008-2014 ortalaması). Diğer bir
ifadeyle, yerel yönetimlerin toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 55’i transfer gelirlerinden;
Yerel yönetimler bütçe gelirleri; il özel idareleri, bağlı idareler, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir dışı il
belediyeleri, ilçe ve belde belediyelerinin bütçe gelirlerini kapsamaktadır.
5
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yüzde 45’i ise öz gelirlerden meydana gelmektedir. 2008-2013 yılları arasında genel bütçeden
yerel yönetimlere aktarılan paylar (koşulsuz transferler) yerel yönetimlerin bütçe gelirlerinin
ortalama yüzde 38’ni oluşturmaktadır. 2014 yılı itibariyle ise bu oran yüzde 5’lik bir artışla
bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 43’üne denk gelmektedir. Bu durumun en önemli gerekçesi
30 Mart 2014 yerel seçimleriyle genel bütçeden yerel yönetimlere aktarılan payların oran ve
dağıtım kriterlerinde 6360 sayılı Kanun’la yapılan değişlikler olmuştur.
Yerel yönetim öz gelirlerinin içinde en yüksek pay ortalama yüzde 49 ile teşebbüs ve
mülkiyet gelirleridir. Bu kalem içinde en önemli gelir kaynağı ise teşebbüs ve mülkiyet
gelirlerinin ortalama yüzde 44’ünü oluşturan hizmet gelirleridir. Öz gelirler içinde en büyük
ikinci payı ortalama yüzde 24 ile vergi gelirleri teşkil etmektedir. Vergi gelirlerinin yaklaşık
yüzde 48’i emlak vergisinden, yaklaşık yüzde 27’si ise harç gelirlerinden oluşmaktadır. Başka
bir deyişle, vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 75’i emlak vergisi ve harçlar olarak iki kalemden
sağlanmaktadır. Yerel yönetimlere tahsis edilen çevre ve temizlik vergisi, haberleşme vergisi,
elektrik ve havagazı tüketim vergisi, eğlence vergisi, yangın sigortası vergisi, ilan ve reklam
vergisi gibi vergilerin hepsinin toplam payı yaklaşık yüzde 25’tir ve bu vergilerin getirileri
oldukça düşüktür.6 Yerel yönetimlerin kendisine tahsis edilen bu tür vergilerin sınırlı, dar
tabanlı ve verimsiz bir vergi yapısına sahip olması nedeniyle kendilerine gelir yaratma imkânı
oldukça sınırlı kalmıştır.
Grafik 1: Bütçe Geliri
Teşebbü
s ve
Mülkiyet
Gelirleri
23,50%

Al. Bağış
ve Yar.
İle Özel
Gelirler
16,50%

Vergi
Gelirleri
12,10%

Alacaklar
dan
Tahsilat
0,03%

Faiz,
Paylar ve
Cezalar
46,40%

Sermaye
Gelirleri
4,10%

Teşebbüs
ve
Mülkiyet
Gelirleri;
49,21%

Vergi
Gelirleri;
21,43%

Grafik 2: Öz Gelirler

Alacaklar
dan
Tahsilat;
0,06%

Faiz ve
Sermaye
Cezalar;
Gelirleri;
15,50%
11,44%

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler dahilinde tarafımca oluşturulmuştur (Erişim Tarihi:
28.05.2016).

Grafik 1 ve 2’de sırasıyla yerel yönetim bütçe gelirlerinin ve öz gelirlerinin ekonomik
sınıflandırılması verilmiştir (2008-2014 yılları ortalaması). Yerel yönetim bütçe gelirlerinin
ekonomik sınıflandırılmasının verildiği Grafik 1’de en yüksek pay yüzde 46,40 ile Faiz,
Paylar ve Cezalar kalemi olarak görülmektedir. Bunun temel nedeni yerel yönetimlere genel
bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden aktarılan payın bu kalem altında ‘’vergi ve harç

Emlak vergisi dışında yerel yönetimlere tahsis edilen ‘’çevre ve temizlik vergisi, haberleşme vergisi, elektrik
ve havagazı tüketim vergisi, eğlence vergisi, yangın sigortası vergisi, ilan ve reklam vergisinin’’ vergi gelirleri
içindeki payı yaklaşık yüzde 23; öz gelirler içindeki payı yaklaşık yüzde 5,5; toplam gelirler içindeki payı ise
yaklaşık yüzde 2,5’dir. Dolasıyla, çok çeşitli ancak verimsiz ve dar tabanlı bir vergi yapısına sahiptir.
6
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gelirlerinden alınan paylar’’7 sınıflandırılmasıdır. Literatürde koşulsuz transferler olarak da
ifade edilen bu gelir kalemin yerel yönetimler bütçesindeki payı yaklaşık yüzde 40’dır. Bütçe
gelirleri içinde ikinci en büyük pay yüzde 23,50 ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden
oluşmaktadır. Bu kalem altında yer alan ‘’hizmet gelirleri’’ yerel yönetimler için önemli bir
öz gelir kaynağıdır. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler üçüncü en büyük paya
sahiptir ve öz gelirlerden ziyade transfer gelirlerini ifade etmektedir. Bu kalemin altında
sınıflandırılan merkezi yönetim bütçesine bağlı idarelerden alt yapı, eğitim vb. hizmetler için
alınan ödenekler; hazine yardımları ve proje yardımları iyi bir koşullu transfer örneği teşkil
etmektedir. Özellikle il özel idarelerinin bütçe gelirinin yaklaşık yüzde 90 gibi büyük bir
kısmı koşullu transferden oluşmaktadır. Tablo 1’de görüldüğü üzere 2008-2013 yıllarında
koşullu transferlerin bütçe gelirleri içindeki payı ortalama yüzde 14 olarak görülmektedir.
Ancak 2014 yılında keskin bir düşüşle bu oran yüzde 6’ya gerilemiştir. Bunun temel nedeni
30 Mart 2014 yılında 6360 sayılı Kanun’la beraber büyükşehir belediyelerindeki il özel
idarelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasıyla özel idarelere aktarılan ödenekteki azalma
olarak ifade edilebilir. Vergi gelirleri ortalama yüzde 12,10 payla yerel yönetimlerin bütçe
gelirlerindeki dördüncü önemli gelirini oluşturmaktadır. Yerel yönetimler masif randımanlı
vergi yapılarına sahip olmamakla birlikte, vergilemede yetki alanlarının (vergi oranlarını ve
tabanını belirleme) esneklikleri de oldukça sınırlıdır. Bu nedenle yerel yönetimlerin mali
özerkliği için son derece mühim olan vergi gelirleri kalemi oldukça düşük düzeyde kalmıştır.
Grafik 2’de yerel yönetimlerin öz gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması verilmiştir. Öz gelir
kalemlerinin oluşturduğu yapıda en büyük pay yüzde 49,21 ile teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
iken; ikinci büyük payı yüzde 21,43 ile vergi gelirleri oluşturmaktadır. Vergi gelirlerindeki en
büyük payı ise mülkiyet üzerinden alınan vergiler, emlak vergisi, oluşturmaktadır. Yerel
yönetimlerin öz gelirlerinin yaklaşık yüzde 40’ı emlak vergisi, harçlar, hizmet gelirleri,
harcamalara katılma payı olarak dört gelir kaynağından meydana gelmektedir. Bununla
beraber yerel yönetimlerin bu vergi, harç, hizmet geliri ve katılma payı öz gelirlerini artırma
kapasiteleri ve gayretleri yetersizdir. Görülmektedir ki, yerel yönetimlerin hem öz gelir
kaynaklarını artırma manevralarının düşük olması hem de gayretlerinin yetersiz oluşu yerel
yönetimleri farklı gelir arayışına yönlendirmektedir (Güner ve Yılmaz, 2006: 86). Ayrıca
göreceli olarak kaynak artırma potansiyeli yüksek olan yerel idarelerin öz gelirlerini artırıcı
bir çaba içinde olmayışı, diğer bir ifadeyle; vatandaşlarından vergi ve vergi dışı gelirleri tahsil
etmesindeki isteksizliği siyasi kaygıların da bir etken olduğu düşüncesini ortaya çıkarmaktadır
(Emil ve Yılmaz, 2012: 9).
Tablo 2: Yerel Yönetimlerin Bütçe Dengesi
Bin TL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

HARCAMALAR
Personel Giderleri
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi

45.941.555
9.043.538
1.257.345

48.227.119
9.531.236
1.483.466

52.226.305
10.285.548
1.817.851

61.011.336
11.259.474
1.904.374

69.298.699
12.192.651
1.968.097

87.589.594
13.488.756
2.173.496

84.172.983
13.347.212
2.171.516

Mal ve Hizmet Alımları
Faiz Harcamaları

14.343.058
937.501

15.468.201
1.453.888

17.983.695
1.361.457

22.104.733
1.322.058

26.196.297
1.432.644

31.736.488
1.412.107

32.545.939
1.764.867

Cari Transferler
Sermaye Giderleri

2.124.730
17.390.963

2.572.886
15.331.530

2.918.936
16.391.304

2.416.930
19.780.146

2.413.341
23.315.323

2.956.872
33.577.382

2.983.122
28.644.198

241.127
603.293

733.087
1.652.825

385.495
1.082.019

1.167.435
1.056.186

740.115
1.040.231

524.213
1.720.280

676.401
2.039.728

69.263.300

83.376.231

7.249.848

8.213.046

Sermaye Transferleri
Borç Verme
GELİRLER
Vergi Gelirleri

38.841.851
4.190.482

42.477.177
3.776.080

53.582.118
5.904.388

63.415.789
6.901.489

87.170.755
9.291.679

Faiz, Paylar ve Cezalar kaleminin yaklaşık yüzde 85’ini ‘’vergi ve harç gelirlerinden alınan paylar’’ kalemi
oluşturmaktadır.
7

-659-

YEREL YÖNETİMLERDE GELİR ÇIKMAZI: TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Aykut Aydın, Osman Geyik

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağ. ve Yar. ile Öz. Gel.
Faizler, Paylar ve Cezalar
Sermaye Gelirleri
Alacaklardan Tahsilatlar
BÜTÇE DENGESİ

9.187.821
5.208.655

10.558.298
5.860.460

11.922.406
8.876.235

13.868.818
10.261.712

16.050.147
10.330.824

17.916.582
13.938.850

18.025.346
6.979.619

18.404.010
1.731.648

19.885.113
1.333.119

24.172.266
2.690.268

28.852.081
3.483.632

32.546.882
3.049.318

37.690.792
5.606.974

42.934.550
6.661.496

119.235
-7.099.704

1.064.107
-5.749.942

16.555
1.355.813

48.057
2.404.453

36.281
-35.399

9.987
-4.213.363

3.278.065
2.997.772

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden elde edilen veriler dâhilinde tarafımca oluşturulmuştur (Erişim
Tarihi: 28.05.2016).

Tablo’2 de 2008-2014 dönemlerinde yerel yönetimlerin bütçe dengeleri verilmiştir. Tabloda
önce yerel yönetimlerin gerçekleşmiş bütçe harcamaları, daha sonra bu harcamaların
finansmanın sağlandığı gerçekleşmiş bütçe gelirleri gösterilmektedir. Yerel yönetimlerin
harcama kalemleri arasında en yüksek payı ortalama yüzde 37 ile hammadde ve hizmet
alımları, görev giderleri vb. kategorilerini kapsayan mal ve hizmet alımları kalemi
oluşturmaktadır. Bütçe harcamalarında ikinci en önemli payı ortalama yüzde 34 ile araç,
gereç, teçhizat, gayrimenkul vb. alımları kapsayan sermaye giderleri; üçüncü en büyük payı
ise ortalama yüzde 17’lik pay ile personel giderleri temsil etmektedir. Yerel yönetimlerin
bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 88’i bu üç büyük kalemde gerçekleşmektedir.
Yerel yönetimlerin bütçe gelirlerinin bütçe harcamalarını karşılama oranını dikkate aldığımız
2008-2014 yılları arasında sadece 2010-2011 ve 2014 yıllarında bütçenin fazla verdiğini
görmekteyiz. Buna mukabil, yerel yönetim bütçelerinin 2008 yılında yüzde 15,4; 2009 yılında
yüzde 11,9; 2012 yılında yüzde 0,05; 2013 yılında ise yüzde 4,8 oranlarında açık verdiği
gözlemlenmektedir. 2008 bütçe döneminin 29 Mart 2009; 2013 bütçe döneminin ise 30 Mart
2014 yerel seçimlerinin hemen öncesi döneme denk gelmesi ve bu açığın sermaye
giderlerindeki önemli artışından kaynaklanması, yerel yönetimlerin seçim öncesi dönemde
harcamalarının normal dönemlere göre arttırdığı kanısını güçlendirmektedir. Bununla birlikte
özellikle son beş yıllık dönemde yerel yönetimlerin bütçe gelirlerinin bütçe harcamalarını
karşılayacak düzeyde olduğu görülmektedir.
Yerel yönetimlerin öz gelirleriyle bütçe harcamalarını finanse etmede oldukça yetersiz kaldığı
gözlenmektedir. Yerel yönetimler öz gelirleriyle yapmış oldukları harcamaların ortalama
olarak sadece yüzde 46‘sını karşılayabilmektedir. Diğer bir önemli husus, yerel yönetimler
kendilerine tahsis edilen vergi gelirleriyle, personel giderlerini bile finanse edemiyor
oluşudur. Yerel yönetimler, sahip oldukları vergi gelirleriyle personel giderlerinin yaklaşık
yüzde 60’nı karşılayabilmektedir ve kendilerine tahsis edilen vergi geliriyle bünyelerinde
personel bile çalıştıramamaktadırlar. Bu durum, yerel yönetimlerin sahip oldukları mevcut
gelir kaynakları dahilinde öz kaynakları olan vergi ve vergi benzeri gelirlerinin ne derece
sınırlı olduğunu göstermektedir.
2.1.2. Belediyelerin Bütçe Gelirleri Yapısı
Yerel yönetimlerin en önemli birimini belediyeler oluşturmaktadır. Türkiye’de belediyeler,
büyükşehir belediyeleri, büyükşehir dışındaki il belediyeleri, ilçe ve belde belediyeleri olarak
üç kademeye ayrılmıştır. Yerel düzeyde sunulan kolektif hizmetlerin pek çoğu belediyeler
aracılığıyla sunulmaktadır. Bu hizmetlerin finansmanı belediyelerin bütçelerinde belirtilen
gelir kaynaklarından sağlanmaktadır. Belediyelerin toplam gelirlerinin ve öz gelirlerinin
ekonomik sınıflandırılması sırasıyla Grafik 3 ve Grafik 4’te gösterilmiştir.
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Grafik 4: Belediyelerin Öz
Gelirleri

yüzde %

yüzde %

Grafik 3: Belediyelerin Bütçe Gelirleri

2010 2011
2012

2013

2014

2010 2011 2012 2013 2014
Vergi Gelirleri 17,1 16,8 16,1 15,1 14,8
Teşebbüs ve
Mülkiyet

14,1

Al. Bağış ve
Yard. İle Özel
Gelirler

1,2

1,5

1,4

1,5

1,7

Faizler, Paylar
59,6
ve Cezalar

59,8

60,7

59,1

Sermaye
Gelirleri

7,4

8,2

6,6

Alacaklardan
Tahsilat

0,4

0,3

0,7

13,1

14,4

14,8

10,7

2010 2011
2012 2013
2014
201 201 201 201 201
0
1
2
3
4
Vergi
Gelirleri

35,9 35,9 34,7 32,4 34,3

Teşebüs ve
Mülkiyet

29,6 28 31,2 31,6 24,9

61,8

Faizler ve
Cezalar

17,7 17,9 18,1 15,9 15,9

9,1

5,5

Sermaye
Gelirleri

15,5 17,4 14,3 19,6 12,7

0,1

5,2

Alacaklardan
1,1 0,7 1,5 0,6 2,6
Tahsilat

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler dahilinde tarafımca oluşturulmuştur (Erişim
Tarihi: 28.05.2016).

Grafik 3’te 2010 - 2014 arası beş yıllık dönemi kapsayan belediyelerin bütçe gelirinin oransal
dağılımına yer verilmiştir. Bu verilere göre, belediye bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 60 gibi
önemli bir payını faiz, paylar ve cezalar kalemi oluşturmaktadır. Bunun temel nedeni
‘’paylar’’ başlığı altında belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrılan ödeneğin
bu kalem içinde sınıflandırılmasıdır. Öyle ki genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan
ödenekler8 Faizler, Paylar ve Cezalar kaleminin yaklaşık yüzde 85’ni teşkil ederken;
belediye gelirlerinin ise yaklaşık yüzde 52’sine denk gelmektedir. Merkezi yönetimden
belediyelere aktarılan bu ödenekler, literatürde koşulsuz transferler olarak ifade edilmektedir.
Belediye bütçe gelirlerinin diğer önemli kısmını yaklaşık yüzde 16 oranında payla vergi
gelirleri; yaklaşık yüzde 13’lük payla teşebbüs ve mülkiyet gelirleri oluşturmaktadır.
Belediye bütçe gelirleri içinde düşük bir paya sahip olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler kalemi bir tür koşullu transfer uygulamasıdır.
Belediye gelirleri bir bütün olarak düşünüldüğünde yaklaşık yüzde 55’i transfer gelirlerinden,
yüzde 45’i ise öz gelirlerinden oluşmaktadır. Öz gelirlerinin ise yaklaşık yüzde 35’i vergi
gelirlerinden, yüzde 28’i teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden meydana gelmektedir. Vergi
gelirlerinin yarısı emlak vergisinden dörtte bir ise harç gelirlerinden tahsil edilmektedir. Diğer
bir ifadeyle, vergi gelirlerinin dörtte üçü emlak vergisi ve harçların toplamından
sağlanmaktadır. Vergi gelirlerinin diğer kaynaklarını oluşturan çevre temizlik, haberleşme,
elektrik ve havagazı tüketim, eğlence, yangın sigortası, ilan ve reklam vergileri masif
randımanlı olmamakla birlikte, vergi tabanları da oldukça dardır. Teşebbüs ve mülkiyet
gelirlerinin ise yaklaşık yüzde 52’si hizmet gelirlerinden oluşmaktadır. Öz gelirler içindeki
diğer önemli pay ise genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar hariç tutulduktan sonra
Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden aktarılan paylar Faizler, Paylar ve Cezalar kaleminde ‘’Vergi ve
Harçlar Gelirlerinden Ayrılan Paylar’’ başlığı altında sınıflandırılmıştır.
8
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kalan yaklaşık yüzde 17’lik pay oranıyla faiz, paylar ve cezalar kalemidir. Bu bağlamda
görülmektedir ki, belediyelerin öz gelirlerini artırma kapasitesi oldukça yetersizdir.
Tablo 3: Belediyelerin Toplam Gelir İçindeki Öz Gelirlerin Payı
Bin TL
BELEDİYELER

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYELERİ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Öz Gelirler

12.599.309

12.997.961

16.265.046

19.155.381

20.803.960

25.269.956

27.022.997

Toplam Gelir

25.736.012

26.844.961

34.233.863

40.740.227

45.131.525

53.931.284

62.544.796

Yüzdelik

(%48,9)

(%48,4)

(%47,5)

(%47,0)

(%46,1)

(%46,8)

(%43,2)

Öz Gelirler

3.464.001

4.774.695

Toplam Gelir

9.860.132

11.335.294

Yüzdelik
İL
BELEDİYELERİ

1.721.282

1.542.197

Toplam Gelir

2.917.233

2.917.161

Öz Gelirler

(%59,0)

5.105.081

5.115.758

6.550.450

9.663.389

15.560.584

17.228.427

20.719.833

29.823.555

(%34,2)

(%32,8)

(%29,6)

(%31,6)

(%32,4)

2.038.741

2.261.805

2.673.242

3.156.520

1.895.931

3.872.328

4.518.688

5.183.880

6.412.220

4.362.365

(%42,12)

Öz Gelirler

Yüzdelik
İLÇE VE BELDE
BELEDİYELERİ

(%35,13)

4.557187
13.322.111

(%52,8)
(%52,6)

7.379.476

6.641.534

Toplam Gelir

12.958.647

12.592.506

Yüzdelik

(%56,9)

(%52,7)

(%50,1)

(%51,5)

(%49,2)

(%43 4)

9.669.118

11.788.535

13.014.960

15.562.986

15.463.677

17.039.424

20.660.955

22.719.218

26.799.231

28.403.020

(%56,7)

(%57,1)

(%57,2)

(%58,1)

(%54,4)

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler dâhilinde tarafımca oluşturulmuştur (Erişim Tarihi:
28.05.2016).

Tablo 3’te belediye kademelerinin 2008-2014 yılları arasında toplam gelirler içinde öz
gelirlerinin yüzdelik payı gösterilmektedir. Belediye kademlerinde toplam gelirler içinde en
yüksek paya yaklaşık yüzde 57’lik oranla ilçe ve belde belediyeleri sahipken; en düşük pay
yaklaşık yüzde 32’i ile büyükşehir belediyelerine aittir. Büyükşehir gelirlerinin yaklaşık
yüzde 68’sini genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden aktarılan paylar teşkil etmektedir.
2.2. Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Transfer Gelirleri
Türkiye’de yönetimler arası yapılan transferin esas ve usulleri yasalar çerçevesinde
belirlenmiştir. Transfer sistemi, merkezi yönetimden büyükşehirlere, belediyelere ve il özel
idarelerine merkezi yönetimden genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden pay ayrılması
şekilde uygulanmaktadır. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere genel bütçe vergi gelirleri
tahsilatı üzerinden aktarılan payların oranları ve dağıtım kriterleri Mart 2014 yılında
yürürlüğe giren 6360 sayılı ‘’On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’’ ile düzenlenmiştir. Ayrıca merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan bağış
ve yardımlar, diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar, proje karşılığı alınan bağış ve
yardımlar şeklinde koşullu olarak transfer uygulaması mevcuttur. Yönetimler arası yapılan bu
tür transferin esas ve usulleri kanunlarla belirlenmiştir.
3.TÜRKİYE’DE
YEREL
DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖNETİM

BÜTÇE

GELİRLERİNİN

Türkiye’de yerel yönetimler, harcama sorumluluklarının artmasıyla ek gelir kaynaklarına
ihtiyaç duymaktadır. Bu durum, öz gelir kaynaklarını artırabilme kapasitesi yetersiz olan yerel
yönetimlerin merkezi yönetime olan bağımlıklarının artmasıyla sonuçlanmaktadır. Diğer bir
ifadeyle, merkezi yönetimden aktarılan kaynaklar olmazsa, yerel yönetimler öz gelirleriyle
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yerel ihtiyaçları karşılayacak durumda değildir. Yerel yönetim gelirinin yarısından daha
fazlasını merkezi yönetimden aktarılan transferler oluşturmaktadır. Dolayısıyla, yerel mali
özerklikle uyuşmayan zımni bir siyasi denetim mekanizması söz konusudur (Dayar, 2002:12).
Yerel yönetim gelir türlerinin dağılımı, yerel yönetimlere vergi tabanını, oranını, muafiyet ve
istisnalarını belirleme yetkisinin tanınması, yerel yönetimlere merkezden yapılan transfer
türleri gibi temel koşullar mali özerkliğin ne derece sağlandığının göstergeleridir. Örneğin, öz
gelirlerinin toplam gelir içindeki payı mali özerklik açısından oldukça önemlidir. Bir yerel
yönetimin toplam geliri içinde öz gelirlerinin payı ne kadar yüksekse o yönetim mali özerklik
yönünden o kadar güçlenmektedir. Türkiye’de ise yerel yönetimlerin öz gelirlerinin toplam
gelir içindeki payı Tablo 1 ve 3’te görüldüğü gibi düşüktür. Dolayısıyla, yerel yönetimlere öz
gelirlerini artırma imkanının verilmesi, mali özerkliklerini daha da güçlendirme fırsatını
sağlayabilir. Bunun en etkili yolu ise yerel yönetimlere vergi tabanını, oranlarını, istisnalarını
ve muafiyetlerini belirleyebilme yetkisinin verilmesidir. Ancak bu yetki Anayasamızın 73.
maddesi ‘’Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve
indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar
içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir’’ hükmüyle imkansız
kılınmıştır.
Yerel yönetimler yetersiz öz kaynak gelirlerine sahip olmalarının yanı sıra, toplam gelir
kaynakları bakımından merkezi yönetime bağımlı oldukları görülmektedir. Öz gelirlerin
toplam gelirler içindeki payının düşüklüğü bu bağımlılığı açıkça ortaya koymaktadır.
Türkiye’de yerel yönetim gelirlerinin ortalama yüzde 55’ini merkezden yerele aktarılan
transfer ödeneklerine bağlıdır. Bu bağlılık yerel yönetimlerin mali özerkliğini zedelemektedir.
Ayrıca kanunlar çerçevesinde yerel yönetimlere tahsis edilen vergi tabanları oldukça sınırlıdır.
Tahsis edilen bu vergilerin genel bütçe vergi gelirleri içindeki payı da oldukça düşüktür. Yerel
yönetimlere ödenen vergilerin GBVG içindeki payı ortalama yüzde 3’ü aşmamaktadır.
Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin yetersiz olması ve sunmuş oldukları hizmetlerin finansmanı
merkezden aktarılan genel bütçe vergi tahsilatından ayrılan paylara bağımlı olması yerel
yönetimleri verimsiz ve etkin olmayan bir idareye dönüştürebilir. Çünkü öz gelir elde etme
çabasına katlanılmadan transfer ödeneklerinin yerel yönetimlerce garanti bir gelir kaynağı
olarak görülmesi yerel yönetimleri aşırı harcama yapma, aşırı borçlanma, düşük kalitede
hizmet sunma ve vergi tahsilatında yetersiz çaba sarf etme gibi olumsuz tutumlara sevk
edebilir (esnek bütçe kısıdı) (Vigneault, 2007:136 -137).
Türkiye’de yerel yönetimler merkezden aktarılan kaynaklar olmasa yerel hizmetleri öz
gelirleriyle yerine getirebilme kabiliyetine sahip değildirler. Öyle ki yerel yönetimler
kendisine tahsis edilen öz gelirleriyle harcama sorumluluklarının yarısını dahi yerine
getirememektedirler. Öz gelirlerin en önemli gelir kaynağını oluşturan vergi gelirleriyle
bünyesindeki personelin ücretlerini dahi ödeyememektedirler. Bu durum yerel yönetimleri
merkezi yönetime mali, idari ve kanuni olarak bağımlı kılmaktadır. Bu bağımlılığı ortadan
kaldırabilmek için en önemli işlev yerel yönetimlerin öz gelirlerini artırabilme manevrasının
sağlanabilmesidir. Bunun en etkili yolu ise, yerel yönetimlere vergi oranlarını, tabanlarını,
istisnalarını ve muafiyetlerini belirleyebilme yetkisinin verilmesidir. Ancak Anayasamızın 73.
Maddesi buna imkan sağlamamaktadır. Dolayısıyla yerel yönetimlere öz gelirlerinde bu
esnekliği sağlayabilmek için Anayasamızın ilgili maddesinde düzenlemeye gidilmelidir.
Yerel yönetimlere anayasal çerçevede vergi oranlarını, tabanlarını, istisnalarını ve
muafiyetlerini belirleme yetkisi verilirken, ilgili idarenin ekonomik, sosyal, demografik gibi
özellikleri dikkate alınması daha sağlıklı bir vergileme yapısını ortaya çıkaracaktır. Örneğin
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turizm sektöründe gelişmiş yerel yönetimlere turizm üzerinden vergi koyma ve oranlarını
belirleme yetkisinin verilmesi hem yerel yönetimlere öz gelirlerini artırma esnekliği hem daha
iyi hizmet sunma imkanı verecektir. Aynı zamanda vergi mükellefleri ödedikleri verginin
karşılığını hizmet olarak talep edecek, diğer bir ifadeyle ödedikleri verginin hesabını yerel
siyasi erkten isteyeceklerdir. Bu durum yerel yönetimleri aşırı borçlanma veya harcama
yapma, kalitesiz hizmet sunmadan kaçınmaya sevk edecektir (bütçe kısıtından kaçınma).
Çünkü yerel yönetimler tahsil ettikleri her vergiden, vergi mükellefine sorumlu olacaktır.
Böylelikle hesap verilebilirlik ilkesi daha işlevsel bir hal alacaktır. Benzer şekilde sanayi
sektörü gelişmiş bölgelerden sanayi üzerinden, tarım sektörü gelişmiş bölgelerden tarım
üzerinden vergileme yetkisinin verilmesi yerel yönetimlere öz gelir yaratma esnekliği
verecek, öngörülebilirlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini daha işlevsel hale
getirecektir.
Yerel yönetimlerin gelir çıkmazlarından bir diğeri, tahsis edilen vergilerin dar tabanlı ve
verimsiz bir yapıya sahip olmasıdır. Ülkemizde yerel yönetimlerin vergi gelirleri bütçe
gelirlerinin sadece yüzde 10’unu oluşturmaktadır. Öz gelirler içinde ise vergi gelirleri yüzde
22’lik bir paya sahiptir. Görülmektedir ki, yerel yönetimlerin vergi gelirleri oldukça sınırlı ve
verimsiz bir yapıdadır. Öyle ki vergi gelirlerinin dörtte üçü emlak vergisi ve harçlardan tahsil
edilmektedir. Diğer vergi kalemleri olan çevre temizlik, haberleşme, elektrik ve havagazı
tüketim, eğlence, yangın sigortası, ilan ve reklam vergilerinin hepsi oldukça verimsiz bir gelir
yapısına sahip olup vergi gelirlerinin sadece dörtte birine denk gelmektedir. Bu bağlamda
yerel yönetimlere masif randımanlı, geniş tabanlı, sabit vergi matrahları tahsis edilmelidir.
Böylece vergileme de vergi-hizmet-fayda ilkesinde güçlü bir bağ kurulabilecektir. Ayrıca bu
tür vergiler yerel yönetimlerin gelir yapılarını daha öngörülebilir ve istikrarlı hale getirecektir
(Güner, 2006: 64). Motorlu taşıtlar vergisi bu tür vergi yapısına oldukça uygundur. Hem
faydalanma ilkesi hem yerindelik ilkesi dikkate alınarak motorlu taşıtlar vergisi yerel bir
vergi veya oranı üzerinde yerel yönetimlere tasarruf hakkının verilmesi şeklinde
düşünülebilir. Çünkü taşıt sahipleri yerel yönetimlerden sınırları içinde yol hizmeti almakta ve
o bölgenin havasını kirletmektedir. Benzer şekilde ‘’kirleten öder prensibine’’ dayanarak
gerek motorlu taşıt sahiplerinden gerekse fabrikalardan yerel bölgeyi maruz bırakmış
oldukları kirlilikten dolayı karbon vergisi benzeri bir vergi türü yerel yönetimlere tahsis
edilebilir. Dolayısıyla, yerel yönetimlere masif randımanlı, geniş tabanlı vergilerin tahsis
edilmesi veya bölgesel koşullar dikkate alınarak vergi koyabilme, oranlarını belirleme
yetkisinin verilmesi yerel yönetimleri daha sağlıklı bir mali ve idari yapıya kavuşturacaktır.

SONUÇ
Dünyada bir çok ülkede son yıllarda, kolektif hizmetlerin ve gelir kaynaklarının adem-i
merkeziyetçi bir yapıya kavuşturulması ve kolektif hizmetlerin mümkün olduğunca halka
yakın yönetimler tarafından sunulması kabul görmektedir. Bu gelişmeler ışığında pek çok
ülkede yönetimler arası mali ilişkilerin yeniden düzenlenmesine yönelik adımlar atılmış,
ülkelerin anayasalarında ve yasalarında yaptıkları değişikliklerle bu yönde önemli gelişmeler
kaydedilmiştir. Ancak, hizmetlerin yerelleşmesini sağlayan devletler, gelir kaynaklarının
yerelleşmesinde aynı başarıyı gösterememiştir. Dolayısıyla, dünyanın hemen hemen hiç bir
yerinde kendilerine yüklenen görev ve sorumlulukları kendi gelir kaynaklarıyla yerine
getirebilen bir yerel yönetim yoktur. Türkiye’de de bu durum dünya ülkeleriyle aynı yönde
sirayet etmektedir. Merkezi yönetim yerel yönetimle kolektif hizmetlerin sunumu için görev
tahsisine gitmiş, ancak gelir tahsisinde merkeziyetçi yapıyı muhafaza etmiştir. Yerel
yönetimlere masif olmayan ve dar tabanlı vergileri bırakarak öz gelirlerini geliştirme
kapasitesini oldukça sınırlamıştır. Bu durum yerel yönetimleri sorumlu oldukları kolektif

-664-

STATE, ECONOMIC POLICY, TAXATION AND DEVELOPMENT
ICOPEC 2016, JUNE 28-30, 2016, İSTANBUL

hizmetleri öz kaynaklarıyla finanse edebilmesini imkânsız kılmıştır. Yerel yönetimler sorumlu
oldukları hizmetlerinin finansmanını, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden aktarılan
paylarla karşılayabilmektedir. Bu durum, yerel yönetimleri mali, idari ve kanuni olarak
merkezi yönetime bağımlı kılmaktadır. Bu bağımlılığı ortadan kaldırmanın en temel yolu,
anayasal çerçevede yerel yönetimlere vergi tabanını, oranını, istisna ve muafiyetlerini
belirleme yetkisi verilerek öz gelirlerini artırabilme kabiliyetinin sağlanmasıdır. Ödenen
bedelle elde edilen hizmet arasında kuvvetli bir bağ kurulmasını ifade eden faydalanma
ilkesinin temel özelliklerini motorlu taşıtlar vergisi taşımaktadır. Çoğu zaman yerel yönetim
tarafından sunulan yol, bakım, onarım hizmetlerinden araç sahipleri faydalanmaktadır. Ayrıca
yerel sınırla içinde trafiğin sebep olduğu hava kirliği, gürültü gibi negatif dışsallıklara yol
açmaktadır. Araç sayısının artmasıyla birlikte yerel yönetimlerin sunmuş oldukları bu tür
hizmetlerin maliyetlerinde artış görülmektedir. Bu nedenle bu hizmetlerin daha etkin
sunulabilmesi ve faydalanma ilkesi dikkate alınarak motorlu taşıtlar vergisi ve kirleten öder
ilkesinin özelliklerini en iyi şekilde taşıyan karbon vergisi iyi bir yerel vergi türü olarak
düşünülebilir. Benzer şekilde turizm sektörünün gelişmiş olduğu bölgelerde turizm vergisi,
tarım sektörünün gelişmiş olduğu bölgelerde ise tarım vergisi yerel yönetimlere tahsis
edilebilecek başka bir vergi örnekleri olabilir.
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ÖZET
Devletlerin belirli hizmetleri karşılayabilmesi, çeşitli kaynaklardan finanse edilen kamu gelirlerine
bağlıdır. Bu kaynakların en önemli kısmını vergiler oluşturmaktadır. Vergiler vatandaşlar açısından
zorunlu bir kamu yükümlülüğü anlamına gelmektedir. Bu yükümlülük vergisel bir yük olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kişisel vergi yükü, vergi mükelleflerinin ödedikleri vergilerin gelirlerine
oranını ifade etmektedir. Bu anlamda çalışmada, ücretliler üzerindeki vergi yükü ortaya konulacak ve
bu yükün düşürülmesine ilişkin önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vergi yükü, Kişisel vergi yükü, Türkiye’de kişisel vergi yükü

SUGGESTİONS FOR REDUCING THE PERSONEL TAX BURDEN ON
WORKERS IN TURKEY
ABSTRACT
The government needs public revenues in order to finance its public services. The taxs contitutes the
most important part of the revenues. Taxes means a mandatory public liability in terms of citizens.
This liability emerges as a tax burden. Personal tax burden, the tax paid by taxpayers refers to the
proportion of income. In this sense, the study will put forward the tax burden on wage earners and will
make suggestions concerning the reduction of this burden.
Keywords: Tax Burden, Individual Tax Burden, Personal tax burden in Turkey
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Giriş
Devletlerin belirli hizmetleri yerine getirebilmesi için çeşitli kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç
duyulan kaynakların başında vergiler gelmektedir. Vergiler yurttaşlar açısından zorunlu bir kamu
yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük vergisel bir yük olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplam vergi yükü,
söz konusu bu yükün toplumun değişik kesimleri arasında adil dağılıp dağılmadığına ilişkin herhangi
bir bilgi vermediği için vergi mükelleflerinin üzerlerine düşen vergi yüklerinin hesaplanması önem arz
etmektedir. Dolayısıyla bireysel vergi yükü kavramı burada ön plana çıkmaktadır. Çalışmadan
amaçlanan, Türkiye’de ücretliler üzerindeki vergi yükünü ortaya koymak ve bu yükün düşürülmesine
ilişkin önerilerde bulunmaktır.
1. Kişisel Vergi Yükü Kavramı
Devletlerin belirli hizmetleri karşılayabilmesi, çeşitli kaynaklardan finanse edilen kamu gelirlerine
bağlıdır. Bu kaynakların en önemli kısmını vergiler oluşturmaktadır. Vergiler kamu harcamalarını
finanse etmekle birlikte; gelir dağılımının düzenlenmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması gibi
sosyoekonomik amaçlarında gerçekleştirilmesinde kullanılan önemli bir mali araçtır. Bu anlamda hem
fiskal hem de sosyo-ekonomik amaçlarını gerçekleştirmek için vergi almak durumunda kalan devlet,
egemenliğine dayanarak vergilendirme yetkisini kullanmaktadır.
Vergi, kamusal mali ihtiyaçların karşılanması veya kamu ekonomisine ait diğer amaçların, özellikle
iktisadi ve sosyal amaçların gerçekleştirilmesi için zorunlu olarak ve özel bir karşılık gözetmeksizin
kamu tüzel kişilerince diğer ekonomik birimlere yüklenen ödemelerdir (Turhan, 1998:21). Vergi,
devletin kişilere hemen seçilebilir bir karşılık sunmaksızın devlet egemenliğine ve yaptırım gücüne
dayanarak elde ettiği iktisadi kaynaklar olarak da ifade edilmektedir (Uluatam, 2012:297).
Nihayetinde vergi, kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamak için gereken kaynakları oluşturmak ve
bazı ekonomik ve sosyal amaçları gerçekleştirmek üzere, egemen kamu otoritesi tarafından kişilerden
kamu gücüne dayanılarak alınan paydır (Oktar, 2014:5).
Vergi ile ilgili yapılan tanımlardan ortaya çıkan; ‘kanuna dayanarak’, ‘cebren’ ve ‘karşılıksız’
terimleridir. Dolayısıyla vergi vatandaşlar açısından zorunlu bir kamu yükümlülüğü anlamına
gelmektedir. Bu bağlamda vergiler yurttaşlar için hem bir ödev hem de bir yük anlamına gelmektedir.
Yük olarak vurgulanan terim; devletin egemenliğine dayalı olarak, kişilerin gelirleri, servetleri ve
harcamaları üzerinden kamu gücü kullanılarak alınan, yükümlüyü baskı altına alan olgudur.
Dolayısıyla söz konusu bu yük, vergisel bir yük olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir ülkenin kamu maliyesinin değerlendirilmesinde göz önünde tutulan en önemli göstergelerden bir
tanesi de vergi yükü kavramıdır. Bu gösterge ile ülke ekonomisindeki kaynakların ne kadarlık
kısmının, devlet veya diğer kamu kuruluşları tarafından vergi veya diğer isimler altında alındığı ifade
edilmektedir (Bilici, 2003). Vergi yükü, ödenmesi zorunlu olan bir yük olarak görülmektedir. Genel
olarak, mükelleflerin vergi ödemeleri sonucunda gelirlerinde meydana gelen net azalma, ödenen vergi
ile gelir arasındaki oransal ilişkiyi ifade etmektedir. Yani vergi yükü, ödenen vergi ile doğru orantılı,
ödeme gücü ile ters orantılıdır. Diğer bir ifade ile ödenen vergi miktarı arttıkça vergi yükü de artmakta;
mükelleflerin gelir ve serveti arttıkça bu yük azalmaktadır (Aksoy, 1998;270).
Kişisel anlamda vergi yükü, vergi yükümlülerinin ödedikleri vergilerin gelirlerine oranını ifade
etmektedir. Milli ekonomi açısından vergi yükü ise vergi ve benzeri kamu gelirlerinin gayrisafi yurtiçi
hasılaya (GSYİH) oranını ifade etmektedir (Türk, 1992:224).
Verginin kişiler üzerinde sübjektif ve objektif etki olmak üzere iki türlü etkisi vardır. Subjektif vergi
yükü, kişilerin gelirine, özel durumlarına zevk ve tercihlerine göre değişen, kişi tarafından hissedilen
iktisadi ve psikolojik baskıdır. Her kişinin üzerinde subjektif bir his şeklinde olduğundan bu yükün
hesaplanması ve karşılaştırılması mümkün değildir. Objektif vergi yükü, kişilerin belirli bir dönemde
ödedikleri vergilerin aynı dönemde elde ettikleri gelire oranlanmasıdır (Arsan, 1968:12). Objektif etki
ise kişinin geliri ile ödediği vergi tutarı arasındaki ilişkiyi ifade ettiği için ekonomik bir değer olarak
ölçülebilir (Türk Harb-İş, 1997:312-313).
Kişisel vergi yükü tanımlarından yola çıkıldığında; iki ayrı vergi yükümlüsü bakımından, gelir ve
diğer faktörlere ilişkin ekonomik durum değerlendirildiğinde yani objektif yük aynı olsa bile kişisel
farklılıklardan dolayı subjektif yük farklı olabilmektedir. Belirli bir mükellef için, iki ayrı vergiden
doğan iki eşit objektif vergi yükü karşılaştırıldığında bile subjektif vergi yükleri farklı olabilmektedir.
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Belirli bir objektif vergi yükü düzeyi dikkate alındığında, “daha çok hissedilen” vergilerin subjektif
yükü daha ağır ve “daha az hissedilen” vergilerin subjektif yükü daha hafif olmaktadır (Dalton,
1936:49-50). Vergi yükü kavramının birçok türü olmasına rağmen, çalışmanın amacı bakımından
kişisel vergi yükü kavramı üzerinde durulacaktır.
2. Vergi Yükünün Önemi ve Etkileri
Anayasamızın vergi ödevi başlığını taşıyan 73. maddesinin birinci fıkrasında “Herkes, kamu
giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” ifadesinden sonra, ikinci
fıkrasında; “Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.”
şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Bu bağlamda, vergiden asıl beklenen, vergi yükünün mükellefler
arasında adaletli dağıtılması suretiyle, hükümet harcamalarına imkân verecek kaynakları serbest
bırakmasıdır (Bulutoğlu, 1962:21).
Vergide adalet veya vergilemede adalet ilkesi; verginin tarafsızlığı veya düzenleyici olmasına göre ele
alınabilir. Vergi adaleti, kişilerin ödeme güçlerine göre vergilendirilmesi şeklinde ele alınabildiği gibi,
sosyo-ekonomik düzenlemelere de imkân tanıyacak bir uygulamanın sağlanabilmesi olarak da
değerlendirilebilir. Zira vergide adaletin gerçekleştirilebilmesi için vergilemede eşitlik ilkesi büyük
öneme sahiptir. Bu ilke vergi yükünün mükelleflerin kişisel ve ekonomik durumlarına göre eşit bit
şekilde dağıtılmasını gerektirmektedir. Bu anlamda aynı durumda olan mükelleflerin aynı boyutta ve
şekilde vergilendirilmesi yatay eşitlik; sosyal ve ekonomik durumları birbirinden farklı olan kişilerin
farklı boyutta vergilendirilmesi ise dikey eşitlik olarak tanımlanmaktadır (Akdoğan, 2011:205-207).
Vergi yükü konusunu irdeleyebilmek için verginin etkileri hakkında da bilgi sahibi olmak
gerekmektedir. Nitekim verginin birçok alanda, birçok farklı etkileri vardır. Genel olarak; toplam
harcamaların yapısı, emek arzı, tüketim-tasarruf ve yatırımlar üzerindeki etkileri başta olmak üzere
verginin çok sayıda etkisi bulunmaktadır (Uluatam, 2012). Diğer taraftan vergi yükünün etkilerinin
yanında, vergi yükü üzerinde de çeşitli faktörler etkili olabilmektedir. Verginin yansıtılma olanağı,
dolaylı-dolaysız yapıda olması, vergi tarifelerinin özellikleri, vergi kaybının düzeyi, vergi
potansiyelinin değerlendirilmesi, mükelleflerin vergi bilinç düzeyi ve idari etkinlik düzeyi vergi
yükünü etkilemektedir (Akdoğan, 2011:502). Bu kapsamda kurumlar vergisi, gelir vergisi gibi
doğrudan vergilerin payının, KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilere göre göreceli olarak yüksek oranlarda
olduğunda vergi yükünün daha adil dağıldığı söylenebilir. Yine artan oranlı vergi tarifesinin
uygulandığı durumlarda ve vergi kayıp ve kaçağının minimum kılındığı durumlarda vergi yükü kişiler
arasında daha adil dağılmaktadır.
Vergi yükünün adaletli bir şekilde dağıtılmasını amaç edinen bir vergi sisteminde, bütün mükellefler
tam olarak kavranabilmeli, kayıt dışılık önlenebilmeli, kimden ne kadar vergi alınacağı ve kişilerin
bireysel ve mali durumlarına göre kapsamının ne olacağı iyi belirlemelidir (Nadaroğlu, 1986:317).
Gelişmiş ülkelerde vergi yükü artışının temel nedeni refah devletinin finansmanı olurken; gelişmekte
olan ülkelerde kronik kamu açıkları vergi yükünün artmasına yol açmıştır.
3. Türkiye’de Ücretliler Üzerindeki Vergi Yükü
Toplam vergi yükü, söz konusu bu yükün toplumun değişik kesimleri arasında adil dağılıp
dağılmadığına ilişkin herhangi bir bilgi vermez. Bu anlamda vergi mükelleflerinin üzerlerine düşen
vergi yüklerinin hesaplanması önem arz etmektedir. Bireysel vergi yükü kavramı burada ön plana
çıkmakta ve bu da bireylerin ödedikleri vergilerin elde ettikleri gelirler içindeki oranını
göstermektedir. Diğer taraftan vergi yansıması olgusundan yola çıkarak işverenler tarafından ödenen
sosyal güvenlik katkı paylarının da işçiler üzerinde bir yük oluşturduğu ve bireysel vergi yükü
hesaplamalarında dikkate alınması gerektiği yaygın bir şekilde savunulmaktadır (Durmuş,
2003:205-207).
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Tablo 1: Türkiye’de Aile Tiplerine Göre Ücretliler Üzerindeki Vergi Yükü (200-2015) (%)
Biri çalışan evli çift

Tek Kişi
Yıllar

İki Çocuklu

Çocuksuz

İki Çocuklu

Çocuksuz

2000

28,7

28,7

28,7

28,7

2001

30,9

30,9

30,9

30,9

2002

30,1

30,1

30,1

30,1

2003

29,8

29,8

29,8

29,8

2004

30,5

30,5

30,5

30,5

2005

30,5

30,5

30,5

30,5

2006

30,4

30,4

30,4

30,4

2007

29,8

29,8

29,8

29,8

2008

26,3

25,2

25,6

24,5

2009

26,3

25,2

25,6

24,5

2010

26,6

25,5

25,9

24,8

2011

26,6

25,5

25,9

24,8

2012

26,8

25,7

26,0

24,9

2013

27,0

26,0

26,3

25,2

2014

27,3

26,2

26,6

25,5

2015

27,5

26,5

26,8

25,8

Kaynak: OECD Taxing Wages, 2000-2016

Tablo 1’ de Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 2000-2015 yıllarına ait “Ücretlerin
Vergilendirilmesi” raporlarına göre ülkemizde ücretliler üzerindeki vergi yükleri verilmiştir. Buradaki
sonuçlar; vergi muafiyeti ve indirimleri ile ücretliler tarafından ödenen gelir vergisi ödemeleri ve
sosyal güvenlik primlerini kapsamaktadır. Tablodaki tüm oranlar brüt ücret kazançlarının bir yüzdesi
olarak ifade edilir. Bu yüzdeler hesaplanırken okul çağında olan 5 ile 12 yaş arasındaki çocuklara
devlet tarafından yapılan aile nakit transferleri hesaba katılmıştır. Tabloda ortalama ücrette ortalama
kişisel vergisi oranları yer almaktadır. Türkiye için veriler imalat veya üretim sektöründeki beden
işçilerini kapsamaktadır (OECD Taxing Wages, 2000-2016).
Ülkemizde uzun süreli riskler için %9, genel sağlık sigortası için %5, işsizlik sigortası katkı payı için
%1 olmak üzere toplamda çalışanın brüt ücretinin %15’i kadar sosyal güvenlik prim ödemesi
yapılmaktadır. Ücretin brüt tutarından indirilebilecek giderler; emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri,
sosyal güvenlik destekleme primi, işsizlik sigortası primi, şahıs sigorta primleri, bireysel emeklilik
katkı payları, OYAK ve benzeri kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler, sendikalara ödenen
aidatlar (işçi ve memur sendikaları), engellilik indirimidir.
Tablo 1‘ den de anlaşılacağı üzere ülkemizde 2008 yılına kadar çocuklu çalışan veya tek çalışan ile
eşlerden birinin çalıştığı çocuksuz veya iki çocuklular arasında kişisel vergi yükü bağlamında hiçbir
fark bulunmamaktadır. Ancak 2008 yılında kabul edilen Asgari Geçim İndirimi ile birlikte kişisel vergi
yükü kişinin şahsi ve ailevi durumuna göre farklılık göstermiştir. Asgari Geçim İndirimi, 16 yaşından
büyük olan çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümünün gelirinden düşürülerek vergi dışı
bırakılmasıdır. Yani kazanılan gelirin bir kısmının istisnaya tabi tutulmasıdır.
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Gelir Vergisi Kanunu’nun 32’inci maddesine göre Asgarî Geçim İndirimi; ücretin elde edildiği takvim
yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî
ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan
eşi için %10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5 diğer çocuklar
için %5’i olarak belirlenmiştir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak
suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınmakta ve indirim, bu fıkraya göre belirlenen
tutar ile 103’ üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın
çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanmaktadır. İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun, Asgari Geçim İndirimi oranlarında değişiklik yapmıştır. Asgari Geçim
İndiriminde ücretlinin üçüncü çocuğu için %5 olan oranı %10’a çıkarmıştır. Bu düzenlemeyle; evli, eşi
çalışmayan ve üç çocuklu bir asgari ücretli, ödemesi gereken gelir vergisi miktarı kadar asgari geçim
indiriminden yararlanmaya başlamıştır.
Aile tipine göre vergi yükleri karşılaştırıldığında, ülkemizde 2008 yılında uygulamaya konulan Asgari
Geçim İndiriminden sonra, çocuklu aileler için ücretler üzerindeki vergi ve prim yükünün, çocuk
sahibi olmayan bekâr ücretlilerin vergi ve prim yükünden daha düşük olduğu görülmektedir. Eşlerden
birinin çalıştığı 2 çocuklu aileler üzerindeki vergi yükü, çocuksuz ve bekâr çalışana göre daha düşük
çıkmaktadır.
Tablo 1‘ e bakıldığında, Türkiye’de 2000-2015 yılları arasında ailelerdeki emek geliri üzerindeki
sosyal güvenlik yükü ve vergi azalırken, yüksek gelirli tek yaşayanların yükünde bir değişiklik
olmamıştır. Tek yaşayan çocuksuz birinin 2000 yılında vergi yükü %28,7 iken, 2015 yılında pek bir
değişiklik olmamış ve %27,5 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan anne ve babadan birinin çalıştığı ve
iki çocuk sahibi olan bir ailenin vergi yükü 2000 yılında %28,7 iken, 2015 yılında azalarak %25,8
olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye, küresel krizi hafif atlattığından ötürü, krizden çıkış için vergi ve sosyal güvenlik primlerini
artırma yoluna gitmemiştir. Bu anlamda sosyal güvenlik prim yükleri artmadığı gibi, kısa vadeli
sigorta kolları için ödenen prim oranının bütün işyerleri için %2 olarak sabitlenmesi, 5 puanlık prim
teşviki gibi uygulamalarla işverenlere istihdam yaratmak konusunda itici güç olmuştur.
4. Türkiye’de Ücretliler Üzerindeki Vergi Yükünün Düşürülmesine İlişkin Öneriler
Ülkemizde kişisel vergi yükünün düşürülmesi için kaynak yaratma yoluna gidilmelidir. Örneğin
dolaylı vergilerin toplam gelirlerin içindeki payını artırarak kaynak yaratma yoluna gidilebilir. Yine
kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilerek, yabancılara toprak satışları yaparak, 2/B’ li alanların satışını
kolaylaştırarak ve özelleştirmeler ile ek gelir kaynakları yaratılabilir. Böylelikle elde edilen gelirler,
harcama araçları yoluyla ücretlilerin üzerindeki vergi yükünü düşürmeye yönelik nakit transferlerine
ayrılabilecektir.
4.1. Dolaylı Vergilerle Kaynak Yaratma
Ülkeler eğer etkili bölüşümsel harcama araçlarına sahipse, her ne kadar vergi idaresi yaklaşımları
dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki payının minimize edilmesini önerse de, dolaylı vergilerin
tasarımı, bu anlamda temel olarak gelir yükseltmeye odaklanmalıdır (Bastaglı, Coady ve Gupta,
2015:69). Nitekim dolaylı vergiler genel olarak vergi adaletsizliği açısından eleştirilse de, siyasi iktidar
kriz dönemlerinde kamu finansmanının sürdürülebilir bir yapı göstermesinde, dolaylı vergilerin
tahsilat etkinliğinin katkısı ihmal edilemez. Ayrıca, enerji ve Telekom gibi sektörlerdeki büyük ölçekli
vergi mükelleflerinin varlığı, dolaylı vergilerin tahsilat maliyetlerini de azaltmaktadır (Kalkınma Planı,
2006:17). Bu bağlamda dolaylı vergilerle yaratılan kaynaklar gelir transferleri yoluyla kişisel vergi
yükünün düşürülmesi için kullanılabilir.
Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere ülkemizde vergi gelirleri içinde mal ve hizmetlerden alınan harcama
vergilerinin oranı 2013 yılı itibariyle %43,6 düzeylerindedir. Biri çalışan iki çocuklu evli çiftin
üzerindeki vergi yükü ise 2013 yılında %25, 2’dir. Aslında ülkemizde dolaylı vergiler üzerinden
kayda değer gelir kaynağı yaratılmaktadır. Ancak yaratılan bu gelirlerin nasıl harcandığı da önem arz
etmektedir.
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Tablo 2: Türkiye’de Gelir, Servet ve Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergi
Gelirleri İçindeki Payı (1965-2013) (%)
Yıllar

Gelir ve Kar
Üzerinden

İşçi Sosyal
Güvenlik
Primleri

İşveren
Sosyal
Güvenlik
Primleri

1965

29,6

2,6

3,3

4.8

10,5

54,0

1980

51,8

5,1

8,1

4.1

5,4

25,6

1990

33,5

7,4

11,0

6.7

2,3

27,9

2000

29,5

6,7

9,0

7.3

3,2

42,0

2007

23,7

8,8

10,1

6.8

3,8

47,7

2008

23,9

8,4

12,5

7.3

3,6

45,5

2009

24,1

9,0

13,4

7.7

3,6

45,7

2011

21,0

10,0

14,7

7.5

4,1

45,2

2012

21,8

10,4

14,9

7.4

4,2

45,0

2013

20,2

10,9

15,5

6.3

4,6

46,1

Kurum
Gelirleri
Üzerinden

Servet
Üzerinden

Mal ve
Hizmetler

Kaynak: OECD Revenue Statistics, 1965-2014

4.2. Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek kaynak yaratma yoluna gidilebilir. Nitekim Tablo 3’ e
bakıldığında 2003 yılında %32,2 olan kayıt dışı ekonomi 2015 yılına gelindiğinde azalarak %27,8
olarak gerçekleşmiştir. Ancak AB ortalamasına bakıldığında ülkemizde kayıt dışılığın yüksek
düzeylerde olduğu anlaşılmaktadır. Bu anlamda ülkemizde kayıt dışı ekonomiyle daha etkili bir
şekilde mücadele etme gereği ortaya çıkmaktadır. Zira bu yolla elde edilecek olan gelir kaynakları
sayesinde ücretlilere rahat bir şekilde gelir transferi yapılacak ve bu kişilerin üzerindeki vergi yükü
azaltılabilecektir. Örneğin Tablo 1’de yer alan kişisel vergi yükü oranları ile Tablo 3’teki kayıt dışı
ekonomi oranları karşılaştırıldığında; kayıdışılık azaldıkça, kişilerin üzerindeki vergi yükünün de
azaldığı görülebilir. Kayıt dışılığın %32,2 olduğu 2003 yılında biri çalışan iki çocuklu evli bir çiftin
vergi yükü %28,7 iken; 2015 yılında kayıt dışılık %28,7’ye gerilediğinde, iki çocuklu evli bir çiftin
vergi yükü %25,8 olarak gerçekleşmiştir.
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Tablo 3: Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Ulaştığı Boyutlar (2003-2015) (%)
Yıllar

Türkiye

AB-31

2003

32.2

22.4

2004

31.5

22.1

2005

30.7

21.6

2006

30.4

20.9

2007

29.1

20.1

2008

28.4

19.4

2009

28.9

19.9

2010

28.3

19.7

2011

27.7

19.3

2012

27.2

19.0

2013

26.5

18.5

2014

27.2

18.3

2015

27.8

18.0

Kaynak: Schneider, 2015:6-7
4.3. Yabancıya Toprak Satışları
Devletin sahip olduğu toprakları, tapulu hale getirilerek belirli şartlar altında yabancı gerçek veya tüzel
kişilere satarak ek kaynak yaratılabilir. Yaratılan bu ek gelir kaynakları transfer harcamaları yoluyla
kişilere gelir transferi yapmak üzere kullanılabilir ve ücretliler üzerindeki vergi yükü hafifletilebilir.
1934 ile 2006 yılları arasında yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de edinebileceği alan, karşılıklı
olmak şartıyla, 30 hektar olarak belirlenmiş; bu miktarı geçen alanları edinebilmeleri hükümet iznine
bağlı kılınmıştı. 2006 yılında yapılan değişiklikle, yabancı uyruklu gerçek kişilerin, ülke genelinde
edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki ayni hakların toplam yüzölçümü 2,5
hektara düşürülmüştü. Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iki kere iptal edilen kanun
değişikliklerine göre yabancılara, bir ilin binde 5’i kadar toprak alma hakkı verilmek isteniyordu. Bu
oran şimdi ilin imar planlı bölümünün %10’una çıkarılırken o ildeki her bir ilçe imar planlarının da
%10’u olarak belirlenmiştir. Yabancı şahıs ve şirketlerin alacakları parsellerin 30 hektarı geçmemesi
istenmekle birlikte, Bakanlar Kurulu kararı ile 30 hektarı geçmelerinin önü kısmen olsa da açılmıştı.
Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylanan 5782 sayılı Kanun, yabancı şirketler için bu
sınırlamayı da ortadan kaldırmıştır.
Anayasa Mahkemesinin onayladığı Tapu Kanunu ile Türkiye’de süreli işletme hakkına sahip
yabancılara tapu sahibi olma hakkı da verilmiştir.
Tapu Kanununda değişiklik öngören 5782 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından da
onaylanmasıyla birlikte yabancılara toprak satışının önündeki bütün engeller kalkmıştır. Artık yabancı
gerçek kişilerin yanı sıra yabancı ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip yabancı
şirketler de tapu sahibi olabilmektedirler.
Yabancılara toprak satışı konusu stratejik açıdan çok hassas bir konu olmakla birlikte, bunun hem mali
açıdan hem de sosyo-kültürel açıdan etkileri vardır. Bunlar (Tereci, 2010:8):
•

Yabancı sermayenin yatırımlarının teşvik edilmesi,

•

Vatandaşların refah seviyesi ile yabancı ülkelerin vatandaşlarının gayri safi gelir düzeyleri
arasındaki fark nedeniyle topraklarını koruyamama riski,

•

Bölgesel stratejik önlemler dikkate alındığında doğabilecek riskler,
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•

Tarım politikalarının uygulanmasında doğabilecek bağımlılıklar,

•

İleriki yıllarda politik riskler oluşturma ihtimali” gibi bazı konular dikkate alındığında
yabancıların toprak edinimi konusunun hassas çizgiler üzerinde takibini zorunlu kılmaktadır.
4.4. 2/B Satışları

Devletin sahip olduğu işletme, bina, tesis, orman arazisi, vb. varlıkları tapulu hale getirilerek hem
kayıt altına alınmakta hem de rayiç bedelden belirli kolaylıklar sağlanarak, oluşturulacak ödeme
miktarı ile devlete mali olarak kaynak sağlanmaktadır. Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve
2/B olarak nitelendirilen alanlar ile ilgili sorunların çözüme kavuşturulması ve kullanıcılarına
satılabilmeleri amacıyla çıkarılan 6292 sayılı Kanun 26.04.2012 Tarihli ve 28275 Sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kabul edilen Kanunla 2/B taşınmazlarının satış bedeli
taşınmazın rayiç bedelin %70’i olarak belirlenmiştir. Peşin veya taksitle ödeme imkânı getirilmiştir.
Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %20, en az yarısının peşin
ödenmesi halinde satış bedelinden %10 indirim uygulanacaktır. Taksitli ödemelerde bedelin; %10’u
peşin ve idarenin yapılan tebligattan itibaren 3 ay içinde ödenecek, kalanı Belediye ve Mücavir Alan
Sınırları içinde 3 yılda 6 eşit taksitte, dışında kalan taşınmazlar için 4 yıl içinde 8 eşit taksitle faizsiz
olarak ödenebilecektir. Bu şekilde belirli kolaylıklar sağlanarak oluşturulacak ödeme miktarı ile
devlete mali kaynak yaratılabilir.
4.5. Özelleştirmede Sıçramalar
Özelleştirme, kamunun sahip olduğu ticari ve sınai teşebbüsler ile varlıkların mülkiyet, yönetim ve
denetimlerinin tamamen veya kısmen özel kişi ve kurumlara devredilmesidir (Doğan, 2012:7). Son
yıllarda özelleştirme uygulamalarının hızlandığı önümüzdeki dönemde de devam edeceği
gözükmektedir. Özelleştirme yoluyla elde edilen gelirlerinin ne şekilde değerlendirileceği ise bir
iktisat politikası tercihi olarak önem taşımaktadır. Hükümet özelleştirme gelirlerinin borç
ödemelerinde kullanılacağına ilişkin niyetini beyan etmiştir (Tapav, 2005). Bu bağlamda, özelleştirme
sayesinde elde edilen mali kaynaklar ile borçlar ödendikten veya borçların sürdürülebilirliği
sağlandıktan sonra, bu gelirler etkili harcama araçlarıyla birlikte ücretlilere gelir transferinde
kullanılabilir. Böylelikle ücretliler üzerindeki vergi yükü düşürülebilir.
Sonuç
Kişisel vergi yükü, bireylerin ödedikleri vergilerin elde ettikleri gelirler içindeki oranını
göstermektedir. Ülkemizde 2008 yılına kadar çocuklu çalışan veya tek çalışan ile eşlerden birinin
çalıştığı çocuksuz veya iki çocuklular arasında kişisel vergi yükü bağlamında hiçbir fark
bulunmamaktadır. Ancak 2008 yılında kabul edilen Asgari Geçim İndirimi ile birlikte kişisel vergi
yükü kişinin şahsi ve ailevi durumuna göre farklılık göstermiştir. Türkiye’de 2000-2015 yılları
arasında ailelerdeki emek geliri üzerindeki sosyal güvenlik yükü ve vergi yükü azalırken, yüksek
gelirli tek yaşayanların yükünde bir değişiklik olmamıştır. Tek yaşayan çocuksuz birinin 2000 yılında
vergi yükü %28,7 iken, 2015 yılında %27,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı zamanda anne ve babadan
birinin çalıştığı ve iki çocuk sahibi olan bir ailenin vergi yükü 2000 yılında %28,7 iken, 2015 yılında
azalarak %25,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda ülkemizde ücretliler üzerindeki vergi yükünün
düşürülmesi için kaynak yaratma yoluna gidilmelidir. Dolaylı vergilerle, kayıt dışı ekonomiyle
mücadele edilerek, yabancılara toprak satışları yaparak, 2/B’ li alanların satışını kolaylaştırarak ve
özelleştirmeler yaparak ek gelir kaynakları yaratılabilir. Böylelikle elde edilen gelirler, etkin harcama
araçları yoluyla ücretlilerin üzerindeki vergi yükünü düşürülmesine yönelik nakit transferlerine
ayrılabilir.
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ÜLKE GRUPLARININ VERGİ YAPILARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
VE NEDENLERİ
Arş. Gör. Gözde Nalbant Efe1, Arş. Gör. Müge Yetkin Ataer2

ÖZET
Her ülkenin tarihsel, ekonomik, idari, siyasi ve kültürel yapısına göre kendine özgü bir vergi
yapısı bulunmasına rağmen belli ülkeler bir arada gruplandırıldığında bu ülkelerin vergi
yapısına ilişkin ortak yönler ve diğer ülke gruplarından ayrıştıkları noktalar ortaya
çıkmaktadır. Bu çalışmada ülke gruplarının vergi yapılarındaki farklılıkları
değerlendirebilmek amacıyla öncelikle literatürden faydalanılarak vergi yapısını belirleyen
etmenlerin neler olabileceği üzerinde durulmuştur. Ülke grupları olarak gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler ele alınmış ve vergi gelirlerine ilişkin tüm veriler Uluslararası Para
Fonu’nun Devlet Mali İstatistikleri veri tabanından derlenmiştir. Söz konusu ülkelerin vergi
yapıları; hem gelir, servet, harcama vergileri sınıflandırmasına hem de dolaylı, dolaysız
vergiler sınıflandırmasına göre incelenmiş ve ülkelerin vergi yapıları arasındaki farklılıkları
söz konusu etmenlere dayanarak değerlendirmek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vergi Yapısı, Gelişmiş Ülkeler, Gelişmekte Olan Ülkeler, Vergi Yapısı
Farklılıkları, Genel Yönetim, Vergi Gelirleri.

DIFFERENCES IN TAX STRUCTURE BETWEEN COUNTRY GROUPS
AND REASONS OF THIS DIFFERENTIATION
ABSTRACT
Every country has an idiosyncratic tax structure in accordance with it’s historical, economic,
political, administrative and cultural structure. But when some countries are gruoped together,
some similarities between them and some differences from other country groups come to
light. In this study to be able to evaluate the differences in tax structure between country
groups, first of all determinants of tax structure are examined through the existing literature.
Developed and developing countries are investigated as country groups and all data about tax
revenues are compiled from International Monetary Fund Government Finance Statistics
Database. According to both income, property, goods and service taxes and direct, indirect
taxes classifications, developed and developing countries’ tax structures are analyzed in
regard to determinants of tax structure.
Keywords: Tax Structure, Developed Countries, Developing Countries, Differences in Tax
Structure, General Government, Tax Revenues.
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ÜLKE GRUPLARININ VERGİ YAPILARI ARASINDAKİ FARKLILILKLAR VE NEDENLERİ
Gözge Nalbant Efe, Müge Yetkin Ataer

GİRİŞ
Vergi sistemi ve vergi yapısı kavramları çoğunlukla birbiri yerine kullanılan kavramlar
olsa da vergi yapısı esas itibarıyla vergi sisteminde yer alan vergi türlerinin toplam vergi
gelirleri ve Gayrı Safi Milli Hasıla gibi ekonomik büyüklükler içindeki payını ve önemini
anlatan, bu sayede vergi türlerinin ekonomik ve sosyal etkileri bakımından değerlendirme
yapabilmeye ve ülkeler arası karşılaştırmalara olanak sağlayan bir kavramdır.
Vergilemenin birincil amacı kamu harcamalarının finansmanını sağlayabilmek için
gelir toplamaktır. Bu amaçla günümüzde tüm ülkeler çeşitli vergi türlerinden gelir elde
etmekte ve ortaya bir vergi yapısı çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere
kıyasla hem vergi geliri düzeyi hem de vergi türlerinin bileşimi bakımından vergi yapısı
çoğunlukla tartışma konusu olmakta ve reform gerekliliği kabul edilmektedir. Ancak ülke
grupları arasındaki bu farklılıkların nedenleri ortaya koyulmadan gelişmekte olan ülkelerin
gelişmiş ülkelerin vergi yapısına benzer bir yapı oluşturmak amacıyla çözüm önerileri
geliştirebilmesi zordur. Bu çalışma, ülkelerin vergi yapısı üzerinde belirleyiciliği bulunan
faktörlerin neler olabileceği sorusu üzerine şekillenmiş ve ülke gruplarının vergi yapısındaki
farklılıkları bu faktörleri göz önünde bulundurarak değerlendirmeyi amaçlamıştır.
Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öncelikle vergi ve verginin
fonksiyonlarına ilişkin bilgilere yer verilmiş, vergi sistemi ve vergi yapısı kavramları
açıklanmış, çalışmada kullanılacak vergiye ilişkin sınıflandırmalara dair açıklamalarda
bulunulmuştur. Ardından literatürden faydalanmak suretiyle vergi yapısını belirleyen etmenler
bir araya getirilerek bir sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve her bir etmenin ülkelerin vergi yapısı
üzerindeki etkisinin ne yönde olabileceğine ilişkin görüşlere yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci
bölümünde ise öncelikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin toplam vergi geliri düzeyi
ortaya koyulmuştur. Sonrasında çeşitli vergi türlerinin GSYH içindeki payı ve toplam vergi
gelirleri içindeki payı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından karşılaştırmalı olarak ele
alınmış, vergi yapısı açısından farklılıklar ortaya koyulmuş ve bu farklılıkların nedenleri
tartışılmıştır.
1.

Kavramsal Çerçeve

1.1. Vergi ve Verginin Fonksiyonları
Devletler çeşitli kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplum hayatı ve ihtiyaçları için
çeşitli görevler üstlenmekte ve bu görevleri yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu
finansmanı ağırlıklı olarak vergilerle karşılamaktadır3 (Yılmaz, 2015). Vergi; kamu
harcamalarını karşılamak üzere devletin ya da devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel
kişilerinin, yasalara dayalı olarak özel bir karşılık vaadi olmaksızın ve geri vermemek üzere
kişi veya kurumlardan aldıkları parasal tutarlar olarak tanımlanmaktadır (Nadaroğlu, 1998).
Vergilerin en eski ve en önemli amacı devletin finansman ihtiyacını karşılamaktır.
Buna verginin mali fonksiyonu denir. Klasik İktisat yaklaşımı vergilere yalnızca kamu
harcamalarının finansman aracı olarak baktığı için verginin mali fonksiyonu üzerinde
durmuştur. Ancak zaman içinde vergilemenin mali olmayan fonksiyonları da gelişmiş ve
çeşitlenmiştir. Klasik İktisat yaklaşımına bazı noktalarda eleştirel bir bakış açısı getiren NeoKlasik yaklaşım, piyasa ekonomisinin tek başına kaynak dağılımında etkinliği sağlayamadığı
ve piyasa başarısızlıkları olarak adlandırılan bu durumlarda devletin ekonomiye müdahale
3

Günümüzde kamu gelirleri içinde vergilerin ağırlık göstermediği ülkeler az sayıda olup, bunlar genellikle petrol gibi doğal
kaynak zengini ve/veya turizm cenneti özelliği gösteren küçük ölçekli ülkelerdir (Şen ve Sağbaş, 2016).
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etmesi gerektiğini savunmuştur. Dolayısıyla vergilerin optimal kaynak dağılımını
bozmayacak ve toplumsal refah kaybına neden olmayacak bir şekilde kullanılmasını öneren
bu yaklaşımla birlikte vergilemenin mali fonksiyonu yanında kaynak dağılımında etkinliği
sağlama fonksiyonu da ortaya çıkmıştır (Şen ve Sağbaş, 2016). 1930’lardan sonra Keynes’in
Genel Teorisi üzerine kurulan müdahaleci maliye politikası anlayışıyla birlikte vergiler aynı
zamanda ekonomik istikrarın sağlanmasında kullanılacak bir araç olarak da görülmeye
başlamıştır. 2. Dünya Savaşı sonrası kalkınmanın sağlanması ve yoksullukla mücadelenin ön
plana çıktığı dönemde ise vergiler, ekonomik amaçların yanı sıra sosyal amaçlara ulaşmak
için de bir araç olarak kullanılmıştır. (Akgül Yılmaz, 2013). Söz konusu dönemde refah
devleti anlayışının yaygınlaşmasıyla birlikte vergilerin gelir dağılımında adaleti sağlama
fonksiyonu önem kazanmaya başlamıştır. 1950’lerin ortalarından itibaren ise maliye bilimi
uzun dönemli büyüme sorunları ile ilgilenmeye başlamış ve vergi politikaları iktisadi
büyümenin gerçekleştirilmesi amacına dönük bir araç olarak da kullanılmaya başlamıştır
(Yılmaz, 2015).
1.2. Vergi Sistemi ve Vergi Yapısı
Bir ülkede belirli bir dönemde uygulanan vergilerin tümü vergi sistemini
oluşturmaktadır. Başka bir anlatımla vergi sistemi, belirli bir dönemde o ülkede uygulanmakta
olan vergi kanunlarının bütününü teşkil etmektedir (Aksoy, 1999). Her ülkenin kendi özel
yapısı ve koşullarına göre çeşitli vergilerin bileşimiyle meydana gelen vergi sistemi dinamik
bir kavramdır. Mali, iktisadi, sosyal, politik ve hukuki faktörlere bağlı olarak bir ülkeden
diğerine değişkenlik gösterdiği gibi zaman faktörünün etkisiyle tek bir ülke içinde de devamlı
bir değişim ve gelişim halindedir (Nadaroğlu, 1998).
Vergi yapısı ise vergi sisteminden farklı olarak bir ülkede vergi sistemini oluşturan
çeşitli vergilerin gerek toplam vergiler gerekse Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve toplam
kamu gelirleri gibi büyüklükler içindeki yerlerini ve önemini ifade etmektedir (Korkmaz,
1982). Vergi yapısı da her ülkenin iktisadi, sosyal, siyasal ve hukuki yapısına göre
değişkenlik göstermektedir. Ülkenin gelişmişlik düzeyi, farklı vergi fonksiyonlarına ilişkin
tercihlerin ağırlığı, vergileme tekniğine ilişkin sebepler ve hatta ülkenin tarih ve geleneklerine
bağlı olarak da şekillenmekte ve gelişmektedir (Cural ve Çevik, 2015).
1.3.

Vergilerin Sınıflandırılması
a. Konularına Göre Vergiler

Vergi yükünün toplumdaki bireyler arasında nasıl dağıtılacağına karar verilirken özel
kesimde olduğu gibi bireylerin kamu hizmetlerinden sağladığı faydalar dikkate alınmaz.
Bunun yerine kişilerin kendileri ve ailelerini geçindirecek miktarın üstünde sahip oldukları
gelir ve servete göre vergi ödemeleri genel kabul gören yaklaşımdır. Yani vergi ödeme gücü
olmayanlardan hiç vergi alınmazken, ödeme gücüne sahip olanlardan bu güçleri ile doğru
orantılı olarak vergi alınmaktadır (Akgül Yılmaz, 2013). Kişilerin vergi ödeme güçleri ise
elde ettiği gelirde, sahip olduğu servette veya tüketim harcamalarında belirmektedir.
Günümüzde ödeme gücünü en iyi temsil eden ölçü “gelir” olarak kabul edilmektedir. Fakat
düzenli bir gelire sahip olsun ya da olmasın servet sahibi kişilerin de belli bir ödeme gücünün
olduğu kabul edilir çünkü kendisine ömür boyu refah akımı sağlayacak bir servete sahiptir.
Tüketim harcamaları da gelirden yapıldığı için gelirin başka bir görünümü olarak
düşünülmektedir. Bunun yanında tüketim gelir dışındaki kaynaklardan da yapılabilir. Bu
nedenle tüketim harcamaları da bir vergi ödeme gücü göstergesi olarak görülmektedir.
(Bulutoğlu, 1997). Çağdaş vergi sistemleri ödeme gücü yaklaşımına göre vergilendirme
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anlayışını benimsemiş oldukları için vergi sistemleri bu üç sacayağı –gelir, servet, harcamaüzerine oturur (Akgül Yılmaz, 2013).
Ülkelerin vergi sistemi içinde yer alan vergileri sınıflandırmak, bu vergi gruplarının
ekonomik ve sosyal etkileri bakımından çıkarım yapılabilmesini sağlar. Bunun yanında
ülkeler arasında vergi yapılarına ilişkin karşılaştırmalar yapabilmek ve rasyonel vergi
sistemleri dizayn edebilmek için de bu sınıflandırmalardan faydalanılır. Son yıllarda ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen mali istatistiklerde vergiler temel olarak
yukarıda ele aldığımız ödeme gücünü gösteren iktisadi kaynaklara yani konusuna göre ele
alınmakta ve “gelir üzerinden alınan vergiler”, “servet üzerinden alınan vergiler” ve “mal
ve hizmetler (harcamalar) üzerinden alınan vergiler” olarak üçlü sınıflandırmaya tabi
tutulmaktadır (Şen ve Sağbaş, 2016). Gelir üzerinden alınan vergiler temel olarak kişisel gelir
vergisi ve kurumlar vergisidir. Servet üzerinden alınan vergiler; emlak vergisi, veraset ve
intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, net servet vergileri gibi vergilerdir. Harcamalar
üzerinden alınan vergiler ise temelde genel tüketim vergileri ve özel tüketim vergilerinden
oluşmaktadır.
Yukarıda bahsedilen üçlü sınıflandırmada harcamalar üzerinden alınan vergiler
kapsamına dahil edilen “dış ticaret üzerinden alınan vergiler”, zaman zaman bu vergilerin
gelişimini izleyebilmek amacıyla bu kapsamdan ayrı olarak da ele alınabilmekte ve ortaya
dörtlü bir sınıflandırma yapısı çıkmaktadır. Bu sınıflandırma IMF Devlet Mali İstatistikleri
tarafından kabul gören sınıflandırma türüdür. Dış ticaret üzerinden alınan vergiler temelde
ithalat ve ihracat üzerinden alınan gümrük vergilerinden oluşmaktadır (IMF, 2014).
Diğer taraftan OECD Gelir İstatistikleri’nde ise gelir, servet ve harcama vergileri
yanında Sosyal Güvenlik Katkıları da vergi gelirleri kapsamında kabul edilmekte ve ortaya
yine dörtlü bir sınıflandırma yapısı çıkmaktadır. Vergi geliri kategorisinde sınıflandırılan
Sosyal Güvenlik Katkıları verileri ise işçi ve işveren tarafından ödenmesi yasal olarak zorunlu
olan sosyal güvenlik katkılarını kapsamaktadır (OECD, 2015).
Bu çalışmada kullanılan veriler, IMF Devlet Mali İstatistikleri’nde yer alan dörtlü
sınıflandırma çerçevesini esas alarak elde edilmiştir. Bu bağlamda ülke gruplarının vergi
yapısındaki farklılıkların incelenmesi amacıyla söz konusu vergi türlerinin GSYH içindeki
büyüklükleri ile toplam vergi gelirleri içindeki nispi payları ele alınacaktır. Bununla birlikte
OECD yaklaşımına göre de değerlendirme yapabilmek amacıyla Sosyal Güvenlik
Katkıları’nın toplam kamu gelirleri içindeki payı da ele alınmıştır.
b. Ekonomik Faaliyetlerle İlişkisine Göre Vergiler
Vergilerin daha geleneksel bir tasnifi ise “dolaysız vergi” ve “dolaylı vergi”
ayrımıdır. Mükellefi önceden belli olan, konusu süreklilik arz eden, mükellefin ödeme gücünü
kavrama yeteneği yüksek olan ve başkalarına yansıtılamayan yani verginin kanuni mükellefi
ile fiili mükellefinin aynı olduğu vergiler dolaysız vergilerdir. Mükellefi önceden belli
olmayan, konusu süreklilik arz etmeyen, mükellefin şahsi durumunu dikkate almadığı için
ödeme gücünü kavrama kabiliyeti düşük olan ve mal ya da hizmetin fiyatına dahil edilmek
suretiyle başkalarına kolaylıkla yansıtılabilen vergiler ise dolaylı vergilerdir (Mutlu ve Çelen,
2012; Şen ve Sağbaş, 2016). Bu kıstaslar göz önünde bulundurulduğunda gelir ve servet
üzerinden alınan vergiler dolaysız, mal ve hizmetler üzerinden ya da dış ticaret üzerinden
alınan vergiler ise dolaylı vergiler olarak kabul edilmektedir (Şen ve Sağbaş, 2016). OECD
sınıflandırması kapsamında vergi geliri olarak kabul edildiği takdirde Sosyal Güvenlik
Katkıları da dolaysız vergiler sınıflandırması içinde yer almaktadır.
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Dolaysız vergilerin genel olarak dolaylı vergilere göre daha adil oldukları kabul edilir.
Bunun sebebi dolaysız vergilerin şahsileştirilebilmesi yani mükellefin ödeme gücü ile uyumlu
hale getirilebilmesi, artan oranlılık, en az geçim indirimi ve ayırma prensibi gibi ödeme gücü
ilkesinin gerçekleştirilmesi için kullanılan tekniklerin ve vergi istisna ve muafiyetlerinin
kolaylıkla kullanılabilmesine olanak sağlamasıdır. Dolaylı vergiler ise şahsileştirilemeyen ve
çoğunlukla herkese eşit oranda/miktarda uygulanan vergiler oldukları için uygulandığı mal ve
hizmetler açısından düşük gelirlilerin bütçesini daha fazla etkiler ve vergi yükünün düşük ve
sabit gelirliler üzerinde kalmasına neden olur (Susam ve Oktayer, 2006). Öte yandan dolaylı
vergilerin hem mali anestezi nedeniyle mükellefler tarafından daha az tepki görmesi, hem de
vergi kaçırma olanağının daha kısıtlı olması nedeniyle dolaysız vergilere göre daha verimli
oldukları kabul edilir (Nadaroğlu, 1998). Dolayısıyla dolaysız ve dolaylı vergi ayrımı hem
vergi yükü dağılımında hem de gelir dağılımında adalet açısından oldukça anlamlı bir
gösterge olmaktadır.
2. Vergi Yapısını Belirleyen Etmenler
Farklı ekonomik gelişmişlik seviyesine sahip ülkelerin vergi yapıları; uygulanan vergi
türlerinin bileşimi ve milli gelirdeki payları itibarıyla farklılıklar göstermektedir. Bu
farklılıkların bir kısmı ülkelerin kendine özgü koşullarından kaynaklanabileceği gibi gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırıldığında, ülke gruplarının vergi yapıları
arasındaki bu farklılıkların altında yatan ortak nedenler de bulunmaktadır.
Musgrave (1969), vergi yapısının ekonomik kalkınma sürecinde ekonomik faktörler
tarafından iki ayrı yoldan etkilendiğini ortaya koymuştur. Buna göre, bir ülkede vergi
politikası amaçlarının ve vergi tabanın değişmesi vergi yapısını etkilemektedir.
Tosun ve Abizadeh (2005) vergi yapısındaki değişimlerin temel nedenlerini üç başlık
altında toplamıştır. Bu nedenlerden ilki optimal vergi literatürüne dayanmakta ve söz konusu
değişimler, vergi sisteminin hem etkinlik hem de adalet kriterleri bağlamında daha iyi hale
getirilmesi için gerçekleştirilen girişimlerden kaynaklanmaktadır. İkinci neden vergi
matrahlarını etkilemek suretiyle vergi yapısının değişimini sağlayan ekonomik büyüme ve
ekonomik kalkınmadır. Üçüncü neden ise politik ekonomi alanına giren ve politikacıların
çeşitli siyasi hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla bulundukları girişimlerin vergi yapısı
üzerinde yarattığı değişikliklerdir.
Tanzi ve Zee (2000) ile Oliva ve diğ. (2007) ülkelerin sahip olduğu ekonomik ve
politik özelliklerin o ülkelerin vergi yapısını belirlediğini belirtmişlerdir. Tanzi ve Zee (2000)
ülke ekonomisinin sektörel yapısı, işletmelerin büyüklüğü, ücret gelirlerinin milli gelir
içindeki payı, kayıt dışı ekonominin hacmi, gelir dağılımı adaletsizliği ve vergi idaresinin
etkinliği gibi literatürde sıkça tartışılan faktörlerin ülkelerin vergi yapısı üzerinde etkili
olabileceğini belirtmişlerdir. Oliva ve diğ. (2007) ise ücret gelirlerinin milli gelir içindeki
payı, gelir eşitsizliği, kayıt dışı ekonomi, ekonomik büyüme, enflasyon, sağ ve sol hükümetler
gibi ekonomik ve politik faktörlerin gelişmiş ve GOÜ’lerin vergi yapıları üzerindeki etkilerini
ampirik olarak ortaya koymuştur.
Bulutoğlu (1997) iktisadi gelişme aşamalarında devlet gelirlerinin yapısında ortaya
çıkan değişimleri incelemiş ve gelişme aşamalarını tarım ekonomisi, sanayileşmenin
başındaki ekonomiler ve ileri sanayileşmiş ekonomiler olarak ele almıştır. Buna göre tarım
ekonomilerinde tarımsal üretim üzerinden alınan aşar, arazi vergisi, hayvanlar vergisi gibi
dolaysız vergiler ağırlık taşırken, dolaylı vergi olarak gümrük vergileri ile bazı ürünler üzerine
konan özel satış vergilerine de rastlanmaktadır. Sanayileşmenin ilk aşamalarında ise dolaylı
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vergilere ve bunlar içinde özel satış vergilerine ve gümrük vergilerine ağırlık verilirken,
dolaysız vergilerden ise arazi ve aşar vergisinin yanında götürü usule göre alınan gelir vergisi
ağırlıkta olmak üzere gelir vergisi uygulamasının yaygınlaştığı görülür. Sanayileşmenin
olgunlaşması ile birlikte ise dolaysız vergiler yeniden ağırlık kazanırken gelir ve kurumlar
vergisi en büyük gelir kaynağı haline gelir. Dolaylı vergilerin dolaysız vergiler karşısında
nispi önemi azalırken, bunların iç yapısında genel satış vergisi (KDV gibi) türleri lehine bir
değişme dikkati çeker. Gümrük vergileri, bina ve arazi vergileri ise önemini gittikçe
kaybederken özellikle bina ve arazi vergileri yerel yönetimlere devredilerek onların gelir
ihtiyacını karşılayan vergiler haline gelir.
Korkmaz (1982) ise vergi yapısını tayin eden etmenleri daha geniş bir kapsamda ele
alarak, ülkelerin sosyo-ekonomik yapısı, siyasal ve sosyal yapısı, kültürel, idari ve iktisadi
yapısı bağlamında değerlendirmiştir.
Vergi yapısını belirleyen etmenler, başta Korkmaz (1982)’ın yaptığı kapsamlı
sınıflandırmaya dayanarak ve bunun yanında literatürde değinilen diğer etmenlerden de
faydalanmak suretiyle şu şekilde sınıflandırılabilir:
1. İktisadi Faktörler,
2. Vergi Politikası Amaçları,
3. Siyasal ve Sosyal Yapı,
4. İdari Yapı,
5. Kültürel Yapı,
6. Küreselleşme.
Bu etmenlerden ilk beş tanesi her ülkenin içsel koşulları ile yakından ilgilidir.
Bunların herhangi bir zaman veya ülkedeki farklı dağılımı o anda ülkenin vergi yapısını
belirlediği gibi; zaman içinde bu yapılarda ortaya çıkan değişimler, vergi yapısı üzerinde
değişikliklere yol açmaktadır. Öte yandan bir ülkenin vergi sisteminin yapısı da o ülkenin
iktisadi, sosyal, siyasal, kültürel ve idari yapısı üzerinde ve vergi politikası hedeflerinin
belirlenmesi aşamasında etkili olur yani iki yönlü bir etkiden söz etmek mümkündür. Ancak
bu beş etmeni etkilemek bakımından vergi yapısının etkisi başka birtakım faktörlerin de
etkisiyle zayıflamakta olduğundan tek başına belirleyici değil daha ziyade belirlenen bir
özellik taşımaktadır (Korkmaz, 1982).
Bu etmenlerden sonuncusu olan ve günümüzde tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan
bir olgu olan küreselleşme ise diğer etmenlerden farklı olarak vergi yapısı üzerinde belirleyici
olan dışsal bir etmen şeklinde düşünülebilir. Çalışmanın devamında vergi yapısını belirleyen
etmenler daha kapsamlı şekilde ele alınmaktadır.
2.1. İktisadi Faktörler
Vergi yapısını belirleyen iktisadi faktörler; her bir faktörün vergi yapısı üzerindeki
etkisine ilişkin görüşlere bir arada yer vermek amacıyla sektörel yapı, ekonominin dışa
açıklığı, kişi başına düşen gelir, kayıt dışı ekonomi ve istihdam, gelir dağılımı eşitsizliği ve
iktisadi gelişmişlik düzeyi şeklinde alt başlıklar halinde ele alınmıştır.
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a. Sektörel Yapı
Ekonomide tarım, sanayi ve hizmetler sektörünün nispi ağırlığı vergi yapısını iki
şekilde etkiler. İlki, sektörlerin vergi kapasitesi farklıdır. Örneğin sanayi sektörünün vergi
kapasitesi daha yüksektir ve bu nedenle sanayileşmiş ülkelerin vergi hasılatı daha yüksek olur.
İkincisi, bu sektörlere ilişkin vergileme teknikleri de farklılaşmaktadır. Örneğin tarım
sektöründe hem gelirler hem de işletmeler küçüktür, hem de gelir vergisinin tarh ve tahakkuk
işlemlerinde zorluklar yaşanır, çünkü gelir vergisinin uygulanabilmesini sağlayacak kayıt
sistemi yetersizdir. Bu sebeple, aşar ve benzeri vergiler ile toprak ve arazi vergisi gibi vergiler
uygulanmaktadır.
Sanayi sektörü ise gelir ve tüketim vergilerinin yapısına uygun bir sektördür. Bu
sektörün gelişimi hem gelirleri artırır hem de kurumsallaşmayı artırdığı için muhasebe ve
kayıt sistemi gelişir. Sanayileşmeyle birlikte mübadele ve piyasa işlemleri de
yaygınlaştığından harcama vergileri de daha verimli hale gelir. Hizmetler sektörü de özellikle
satış üzerinden alınan vergiler için elverişlidir (Korkmaz, 1982).
Sektörel farklılıkların yanında ülkede faaliyet gösteren işletmelerin büyüklüğü ve
ülkede elde edilen emek gelirlerinin ulusal gelir içindeki payı da vergi yapısı üzerinde
etkilidir. Emek gelirlerinin ulusal gelir içindeki payı küçükse ve küçük ölçekli işletmeler
yaygınsa bu ülkelerde başta vergi matrahının dar olması sebebiyle gelir üzerinden elde edilen
vergilerin payı toplam vergi gelirleri içinde düşük olmaktadır (Tanzi ve Zee, 2000).
b. Ekonominin Dışa Açıklığı
Dışa açıklık hem doğrudan hem dolaylı olarak vergi yapısını etkiler. Doğrudan etkisi,
dış ticaret üzerinden alınan vergi gelirlerinin artmasıdır. Dolaylı etkisi ise uzun dönemde
iktisadi gelişmeye katkıda bulunduğu için diğer vergi gelirlerinin örneğin gelir vergisi
hasılatının da artmasını sağlar. Dışa açıklığın vergi yapısı üzerindeki etkisi daha çok
gelişmekte olan ülkeler için geçerlidir. Söz konusu ülkelerde dış ticaret vergileri vergi
sisteminin önemli bir gelir kaynağı halindedir. Çünkü bu vergiye tabi mal ve hizmetlerin
ülkeye giriş ve çıkışları aşamasında tespiti kolay, idari açıdan verginin takibi basit, tarh ve
tahsil işlemleri kolay, vergileme maliyetleri düşük ve bu nedenle verimli bir vergi türüdür.
Ayrıca vergi kaçırma imkanının kısıtlı olması nedeniyle de verimliliği yüksek olan
vergilerdir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde diğer kesimlerden alınan vergiler verimsiz
olduğu için vergi gelirleri içinde nispi olarak önemi büyüktür. Bazı GOÜ’lerde yerli sanayinin
korunması amacıyla da yüksek oranlı gümrük vergileri uygulanır. Kişi başı milli gelir düzeyi
arttıkça, dış ticaret vergilerinin nispi payı da azalmaktadır (Korkmaz, 1982).
Ülkelerin gelir seviyeleri arttıkça, gümrük vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki
payı azalmaktadır. Musgrave (1969) kişi başına düşen gelir ile gümrük vergilerinin toplam
vergi hasılatı payı arasında negatif bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Yani yüksek gelirli
ülkelerde gümrük vergilerinin önemi azalmakta ve ülkenin dışa açıklık düzeyinin vergi yapısı
üzerindeki belirleyiciliği azalmaktadır.
c. Kişi Başına Düşen Gelir
Ülke geliştikçe ve milli geliri arttıkça, ekonomideki gelir kaynakları çoğalmakta ve
vergi tabanı genişlemektedir (Terzi, 1997). Kişi başı gelir seviyesinin artışı öte yandan kamu
harcamaları talebini de artırır çünkü gelir ve refah seviyesinin artışıyla birlikte devletten
beklenen kamu hizmetlerinin kapsamı da genişler (Tanzi, 1987). Öte yandan kamu
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hizmetlerine ilişkin artan bu taleplerin karşılanabilmesi için daha büyük bir vergi kapasitesi de
sağlamış olur. (Musgrave, 1969).
Kişi başına düşen gelir düzeyinin yükselmesiyle vergilerin toplam düzeyi artar. Çünkü
en az geçim indirimi düzeyinin üstünde kalan vergilenebilir gelir seviyesinin yükselmesi gelir
vergisinin daha kolay uygulanabilmesini sağlar. Ülkede milli gelir artışıyla birlikte işletme
ölçeklerinin büyümesi ve kurumsallaşmanın artması ile hem kurumlardan elde edilen
kurumlar vergisinin hem de kayıtlı emek geliri elde edenlerin sayısındaki artış ile gelir
vergilerinin toplam vergiler içindeki payı artış göstermektedir.
d. Kayıt Dışı Ekonomi ve İstihdam
Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin yüksekliği, devletin gelir elde etmek amacıyla tahsili
kolay olan dolaylı vergilere ağırlık vermesine ya da gelir üzerinden yeterli vergi
toplanamaması nedeniyle kurumlar vergisinin gelir vergisi karşısında nispi payının daha
yüksek olmasına neden olur (Oliva ve diğ., 2007). Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin yol açtığı
kayıt dışı istihdam ise gelir vergileri ile sosyal güvenlik primlerinin yeterli düzeyde
toplanamamasına neden olur. Kayıt dışı ekonominin daha yüksek olduğu GOÜ’lerde gelirler
kaynağında vergilendirilemediği için bu gelirlerin harcama aşamasında vergilendirilmesine
ağırlık verilir. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin yüksekliği aynı zamanda GOÜ’lerde toplam
vergi gelirlerinin düşük olmasının da temel bir sebebini oluşturmaktadır (Tanzi ve Zee, 2000).
e. Gelir Dağılımı Eşitsizliği
Gelir dağılımındaki eşitsizliğin yüksek olduğu ülkelerde bu durumun vergi yapısı
üzerindeki etkisi iki şekilde olabilir: Bunlardan ilkine göre daha yüksek vergi geliri elde
edebilmek ve gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltabilmek amacıyla devletlerin üst gelir
dilimindekileri alt gelir diliminde yer alanlara kıyasla daha yüksek oranda vergilemesi
gerekmektedir. İkinci bakış açısına göre ise yüksek gelir elde eden bireyler daha fazla
ekonomik ve politik gücü elinde bulundurduğu için kendilerini negatif bir şekilde etkileyecek
vergi reformlarını engelleyebilme güçleri de bulunmaktadır. (Tanzi ve Zee, 2000).
Nadaroğlu (1998), GOÜ’lerde gelir ve servetin büyük kısmının az sayıda kişi ve
ailenin elinde toplandığını, gelir ve servet vergileri etkin uygulanabildiği takdirde bunun gelir
dağılımı adaletsizliğinin düzeltilmesine yardımcı olabileceğini fakat bu gibi ülkelerde yüksek
gelir grubundakilerin politik etkinlikleri çok güçlü olduğu için gerekli reformların
yapılabilmesinin güçleştiğini belirtmiştir. Tanzi ve Zee (2000)’ye göre ise bu durum
GOÜ’lerde gelir ve servet vergilerinin payının düşük kalmasına neden olmakta ve vergi
sistemlerinin artan oranlılığını inceleyen çalışmalarda GOÜ’lerin vergi sistemlerinin progresif
bir yapıya sahip oldukları nadiren gözlemlenen bir olgu olarak kalmaktadır.
Son yıllarda gerçekleştirilen az sayıda ampirik çalışmada ise bu teorik düşüncenin
aksine yani gelir dağılımı eşitsizliğinin vergi yapısı üzerindeki beklenen etkilerinden ilkini
destekleyici sonuçların elde edildiği görülmektedir. Oliva ve diğ. (2007), 22’si yüksek gelirli
OECD üyesi ülke olmakla birlikte 33 ülkenin 1975-1995 yılları arasındaki verilerini
kullanarak çeşitli değişkenlerin vergi yapısı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Bu
çalışmada gelir dağılımındaki eşitsizliğin yüksek olduğu ülkelerde gelir vergisi/tüketim
vergisi oranının artış gösterdiği görülmüştür. Yakın bir zamanda Adam, Kammas ve
Lapatinas (2015) tarafından gelir dağılımındaki eşitsizliğin vergi yapısı üzerindeki etkisi
üzerine gerçekleştirilen çalışmada ise gelişmiş ve GOÜ’lerde emek ve sermaye üzerine düşen
vergi yükü incelenmiş ve gelir dağılımının daha eşitsiz olduğu ülkelerde emek üzerindeki
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vergi yükü karşısında sermaye üzerindeki vergi yükünün artış gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır. Dolayısıyla gelir dağılımındaki eşitsizliklerin vergi yapısı üzerindeki etkisi
konusunda iki farklı görüş mevcuttur. Bu nedenle etkinin hangi yönde gerçekleştiğinin
belirlenmesi açısından daha fazla ampirik çalışmanın gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır.
f. İktisadi Gelişmişlik Düzeyi
Farklı gelişmişlik seviyelerindeki ülkeleri ele alıp bu ülkelerde vergi sisteminin yapısı
ile iktisadi gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişkiyi inceleyen öncü çalışmalardan biri 1966
yılında Hinrich tarafından gerçekleştirilmiştir. Hinrich bu çalışmasında gelişmişlik
seviyelerine göre ülkeleri 3 grup altında toplamıştır. Heper (1981) ve Korkmaz (1982) da
ülkelerin vergi yapılarını inceledikleri çalışmalarında Hinrich’in yöntemini izleyerek iktisadi
gelişme aşamalarını geleneksel toplumlar, geçiş dönemindeki toplumlar ve modern toplumlar
şeklinde ele almışlardır. Hatırlanacak olursa Bulutoğlu (1997)’nun vergi yapılarındaki
farklılıkları açıklarken kullandığı tarım ekonomisi, sanayileşmenin başındaki ekonomiler ve
ileri sanayileşmiş ekonomiler şeklindeki iktisadi gelişme sınıflandırması da söz konusu
yaklaşımlarla oldukça benzerlik göstermektedir.
Geleneksel toplum aşamasında ekonomiye esas olarak tarım, hayvancılık ve
madencilik sektörleri hakimdir ve kapalı bir ekonomi niteliği vardır. Nüfus dağınık bir yapıda
ve kırsal kesimde yerleşmiştir. Devlet gelirleri daha çok harp ganimetleri, harçlar ve
hükümdarların kişisel zenginliklerinden oluşur. Vergi gelirleri ise geleneksel dolaysız vergiler
denilen, aşar, arazi vergisi, hayvan vergisi ve baş vergisi gibi vergilerdir. Bunun yanında
gümrük vergileri ve belli mal ve hizmetler üzerinden alınan özel satış vergileri bulunmaktadır.
Geçiş toplumu aşamasında ise ekonomik ve sosyal gelişme, ticaretin gelişmesi, tarım
kesiminin yanında sanayi ve hizmet sektörünün gelişmesi, para ekonomisinin yaygınlaşması
vb. nedenlerle geleneksel dolaysız vergilerin azalmasına, dış ticaret üzerinden alınan
vergilerin ve iç tüketimden alınan vergilerin artmasına neden olur. Diğer taraftan modern
dolaysız vergiler olan kişisel gelir vergisi ile kurumlar vergisi toplanmaya başlanır. Fakat
vergi gelirleri içindeki payı nispi olarak azdır çünkü kişi başına gelirler düşüktür. Artan kamu
harcaması ihtiyacı nedeniyle dolaylı vergiler ağırlıklı bir hale gelir.
Modern toplum aşamasında ise bireylerin gelir düzeyi yükselir, devletin vergileme
kapasitesi artar. Gelir üzerinden alınan vergiler için elverişli bir yapıya sahiptir. Kayıt sistemi
yerleşmiş, işletmeler büyümüştür. Ücret geliri elde edenlerin sayısı artar, bağımsız
çalışanların sayısı azalır. Bu da gerçek usulde beyana dayalı ya da stopaj usulüyle gelir
vergisinin verimli toplanabilmesini sağlar.
Ele alınan yaklaşım çerçevesinde GOÜ’ler geçiş toplumu niteliğine sahip olup, gelir
ve servet üzerinden alınan dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının düşük,
yurt içinde ve dış ticaret esnasında mal ve hizmetler üzerinden alınan dolaylı vergilerin
payının yüksek olması, modern toplum niteliklerini gösteren gelişmiş ülkelerde ise dolaysız
vergilerin payının yüksek dolaylı vergilerin payının ise düşük olması beklenmektedir. Yani
ülkelerin iktisadi gelişmişlik seviyeleri yükseldikçe, dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri
içindeki payının dolaylı vergiler karşısında artış göstermesi beklenmektedir. Korkmaz (1982),
1923-1981 döneminde Türkiye’de vergi gelirlerinin yapısını ele aldığı çalışmada
Cumhuriyetin ilk yıllarını geleneksel toplumdan kurtulma, çalışma kapsamına giren son
yılların ise modern topluma geçiş aşamasındaki vergi yapısına uygunluk gösterdiğini
belirtmiştir. Ancak 1980 dönemi sonrası küreselleşme ile birlikte söz konusu vergi yapısının
modern toplum aşamasındaki ülkelerin vergi yapısına doğru gelişme göstermekten ziyade,
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dolaylı vergilerin dolaysız vergiler karşısında mutlak bir üstünlük kazandığı bir yapıya
dönüştüğü ortadadır. Benzer bir eğilimin diğer GOÜ’ler için de geçerli olduğunu söylemek
mümkündür. Dolayısıyla küreselleşmenin ortaya çıkardığı yeni vergileme eğilimleri nedeniyle
iktisadi gelişmişlik seviyesinin artışı ve vergi yapısı arasında kurulan bağlantının hala geçerli
olup olmadığı sorgulanması gereken bir husustur.
2.2.

Vergi Politikası Amaçları

Vergi politikalarını oluştururken devletler toplumsal refahı maksimize etmek amacıyla
vergilemede adalet ve vergilemede etkinlik hedefleri arasında ideal bir denge kurmaya
çalışmaktadır (Şen ve Sağbaş, 2016). Yani kaynak dağılımında etkinliği sağlayan ve gelir
dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmaya çalışan bir vergi yapısı oluşturma çabası içindedir.
Kaynak dağılımında etkinliği bozmayan vergi politikaları; bireylerin çalışma, tüketim,
tasarruf, yatırım gibi ekonomik kararlarını saptırıcı etki göstermez ve bu sayede emeğin ve
sermayenin marjinal verimliliğini etkilemeyerek ekonomik büyümeyi teşvik eder (Engen ve
Skinner, 1996). Gelir dağılımındaki adaletsizlikleri gidermeye çalışan vergi politikalarının ise
ekonomik kararları saptırıcı etkisi yüksektir ve kaynakların etkin dağılımını bozarak
ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler doğurur. Yani vergi sisteminin ekonomide
etkinlik kaybına neden olmaması ile gelir dağılımını iyileştirmesi hedefleri arasında bir
ödünleşme mevcuttur. Devletin aralarında bir ödünleşmenin gerçekleştiği bu iki politika
amacından hangisine daha fazla ağırlık verdiği, o ülkenin vergi yapısı üzerinde belirleyici bir
rol oynamaktadır.
GOÜ’lerde devletin vergi politikaları daha çok ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı
sağlamaya yönelmektedir. Belli iktisadi faaliyetleri geliştirme amacına dayanan çok çeşitli
istisna ve muafiyetlerden oluşan vergi sistemlerinde gelir ve servet üzerinden alınan vergilerin
tabanı daralmaktadır. Aynı şekilde tasarruf ve yatırım eksikliği görülen bu ekonomilerde,
yatırımları teşvik etmek için yüksek gelirliler üzerindeki vergi yüklerinin artırılması tercih
edilmez. Dolayısıyla iktisadi kararları saptırıcı etki göstermeyen ve düşük gelirliler üzerindeki
vergi yükünü artıran dolaylı vergiler ağırlık kazanır. Çünkü etkinlik kaybı en kolay esnekliği
yüksek olan sermaye gelir ve yatırımlarında ortaya çıkar. Emek gelirlerinde ise esneklik
görece daha düşük olduğundan emek üzerine konulan vergilerin daha düşük etkinlik kaybı
yarattığı düşünülmektedir.
Gelişmiş ülkelerde ise belli bir gelir ve refah seviyesi yakalanmış olduğundan devlet
gelir dağılımını düzeltici politikaları daha etkin bir şekilde uygulayabilmektedir. Bu da gerçek
ödeme gücünün tespitine dayanan, artan oranlılık ve en az geçim indirimi gibi tekniklerin
kullanılabildiği ve yüksek gelirlilerden daha yüksek oranda alınan vergi gelirlerini kullanarak
düşük gelirlilerin refah düzeyinin artırılmasıyla gelir dağılımının iyileştirilebilmesine olanak
sağlayan dolaysız vergilerin ağırlık kazanmasına yol açar (Susam ve Oktayer, 2006).
2.3. Siyasal ve Sosyal Yapı
Vergi yapısı bir ekonomideki kamu hizmetleri yükünün topluma yansıma biçimini
oluşturan ve siyasal karar alma organlarınca belirlenen bir uygulama düzenidir. Bu durumun
doğal bir uzantısı olarak ilgili taraflar vergi yapısının oluşumuna fevkalade duyarlıdırlar ve bu
yapıyı etkilemek için azami çaba gösterirler (Batırel ve diğ., 1989). İlgili taraflardan
politikacılar, kendilerine en düşük politik maliyeti olan vergileri seçme eğilimindedirler. Sağ
hükümetlerin genel olarak daha düşük toplam vergi yükü ve daha çok dolaylı vergilerden
oluşan bir vergi yapısını, sol hükümetlerin ise daha yüksek toplam vergi yükü ile daha çok
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doğrudan vergilerden oluşan bir vergi yapısını tercih etme eğilimi gösterdiği belirtilmiştir
(Messere, 1992).
Politikacılar dışındaki kesimlerden ise toplumdaki farklı sosyal sınıfların toplumun
politik yapısına etki edebilme dereceleri ile vergi yapısı arasında ilişki vardır. Siyasal gücü
yüksek olan kesimler, kendi sosyal sınıflarına düşen vergi yükünü düşük tutmak için baskı
yaparlar. Bunun yanında eğer siyasal tercihe sosyal devlet anlayışı hakimse bu kamu
kesiminin büyüklüğünün dolayısıyla da vergilerin artması yönünde bir eğilim yaratır. Sonuç
olarak tıpkı üretim ilişkilerinde olduğu gibi mali sistemin yapısı, toplumda mevcut olan
sınıfsal güçlerin reel ilişkisini de yansıtmaktadır (Korkmaz, 1982).
Gelişmekte olan ülkelerde iktisadi faktörler ve özellikle gelir düzeyi ile vergi yapısı
arasındaki ilişki çok daha kuvvetli iken, gelişmiş ülkelerde vergi geliri toplama, vergi
kanunlarını uygulayabilme konusunda bir zorluk görülmediğinden bu ülkelerde vergi düzeyi
ve vergi yapıları iktisadi faktörlerden daha çok çeşitli amaç ve görüşlere dayanan hükümet
politikaları ile şekillenmektedir. Bu durum kişi başı gelir düzeylerinde büyük farklılıklar
göstermeyen gelişmiş ülkelerdeki vergi düzeylerinin farklılaşmasında görmek mümkündür
(Terzi, 1997).
2.4. İdari Yapı
Gelişmekte olan ülkelerde bir yandan ekonomik yapının, bir yandan düşük eğitim
düzeyi ve beşeri sermayenin yetersizliği gibi nedenlerle iyi bir vergi idaresinin taşıması
gereken tüm nitelikleri bir araya getirmek zordur. Eğer vergi idaresinin personeli eğitimli ve
nitelikli değilse, personele gerekli ücretleri ödemek ve gerekli donanımı sağlamak için yeterli
kaynak ayrılamıyorsa, vergi mükellefleri arasında kayıt ve hesap tutma
yaygınlaştırılamamışsa etkin bir vergi yönetimi yaratabilmek mümkün değildir. (Tanzi ve
Zee, 2000). Eğer etkin çalışan ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına uygun bir vergi idaresi
kurulamamışsa, iktisadi yapının ve gelir durumunun elverdiği vergiler değil, idari yapının
elverdiği tahsili kolay olan dolaylı vergiler tercihler edilir. Örneğin gelir vergisinin
uygulanabileceği bir gelir ve iktisadi gelişmişlik seviyesine ulaşmış bir toplumda bu verginin
gerektirdiği karmaşık idari yapı kurulup geliştirilememişse söz konusu vergiyi etkin bir
şekilde uygulayabilmek mümkün değildir. Yeterli kamu gelirini elde edebilmek için idaresi
kolay olan dolaylı vergilere ağırlık verilmeye devam edilecektir (Korkmaz, 1982).
2.5. Kültürel Yapı
Ülkelerin vergi yapısını etkileyen iki kültür yapısından bahsetmek mümkündür.
Bunlardan ilki Kuzeybatı Avrupa ülkeleridir. Bu ülkelerde dolaysız vergileme ağırlıklı bir
vergi yapısı hakimdir. Diğeri ise Akdeniz Latin ülkeleri ile Orta ve Güney Amerika
ülkeleridir. Bu ülkelerde ise dolaylı vergilere yatkınlık vardır (Korkmaz, 1982).
Bunun dışında eğitim düzeyinin daha yüksek olduğu ülkelerde vergi bilinci ve vergi
ahlakı gibi kavramlar gelişmekte iken, eğitim düzeyinin daha düşük olduğu gelişmekte olan
ülkelerde kamu hizmetleri ile vergiler arasındaki ilişki tam olarak anlaşılmamakta, vergiler
daha çok bir yük olarak görüldüğünden kaçınma ve kaçırma eğilimleri yüksek olmaktadır.
Dolayısıyla GOÜ’lerde vergi mükelleflerinin psikolojik olarak çok fazla etkilenmediği ve
vergi yükünü doğrudan hissetmediği mali anestezi sağlayan dolaylı vergilerin ağırlığı daha
yüksek olmaktadır.
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2.6. Küreselleşme
1980 ve sonrası dönemde ticaretin liberalizasyonu ile birlikte dış ticaret üzerinden
alınan vergiler önemli ölçüde azalmıştır. Ayrıca artan uluslararası rekabet, ülkelerin sermaye
yatırımlarını çekebilmek amacıyla vergi açısından da rekabete girişmesine yol açmış,
dolayısıyla servet vergileri ya da kurumlar vergilerinde azalma meydana gelmiştir (Mutlu ve
Çelen, 2012). Başta sermaye ve girişimci gibi mobil haldeki üretim faktörlerinden vergi
almak güçleşmiş, mobil olmayan faktörlerin vergilenmesine ağırlık verilmeye başlanmıştır.
Dolayısıyla ücret (emek gelirleri) üzerindeki vergiler ile dolaylı vergilerin payında artış
yaşanması, vergi yükü dağılımında adalet ilkesinin zedelenmesine yol açmaktadır. Ayrıca
küreselleşme ile birlikte ülkelerin vergi hasılatını da azaltarak sosyal politikalar üzerinde
dolaylı bir olumsuz etki yaratarak gelir dağılımını daha da bozucu etki göstermektedir
(Akkaya, 2002).
Sermaye ve yatırımların mobilitesinin artması, özellikle kalkınmanın finansmanı için
yabancı tasarruflara ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkeler arasında bunları çekmek yönünde
bir rekabet yaratmaktadır. Dolayısıyla, sermaye akımlarının artması ve finansal piyasalardaki
gelişmeler, ülkeleri vergi oranlarını indirmeye ve vergi engellerini ortadan kaldırmaya
zorlamaktadır. Sermayeyi çekmek için tanınan bu kolaylıklar ise bir yandan ülkelerin vergi
gelirlerini eritirken diğer yandan vergi yükünün gittikçe daha az mobil olan üretim faktörleri
(emek gibi) üzerinde kalmasına neden olmakta ve verginin yeniden dağıtım fonksiyonunun
işleyişini engellemektedir. Küresel ekonomiye dahil olan devletin hareket alanı gitgide
kısıtlanmakta, devletler asli fonksiyonlarının finansmanı için uyguladığı mevcut vergi
politikaları üzerindeki etkinliğini de giderek yitirmektedir. Dolayısıyla küreselleşmeyle
birlikte vergi yapısının ve vergi sistemlerinin yeniden şekillendirileceği bir vergi politikası
geliştirilmesi gerekmektedir (Kargı ve Karayılmazlar, 2009).
2. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Yapısı
Bu bölümde ülke grupları olarak gelişmiş ve GOÜ’lerin vergi yapısını incelemek
amacıyla öncelikle söz konusu ülkelerde vergi gelirlerinin genel düzeyi, sonrasında ise vergi
türlerinin GSYH ve toplam vergi gelirleri içindeki payı ele alınmıştır. Kullanılan veriler IMF
Devlet Mali İstatistikleri veri tabanından elde edilmiş ve kamu kesiminin toplam vergi
gelirleri düzeyini göstermesi bakımından tüm kamu kesimi üretici birimlerinin (merkezi
yönetim, yerel yönetimler, sosyal güvenlik kuruluşları vb.) kapsandığı “Genel Yönetim”
istatistikleri kullanılmıştır. Azami sayıda ülke verisini kapsamak amacıyla 2006-2013 yılları
arası dönem ele alınmış ve 32 gelişmiş ülke4 ile 32 GOÜ5’nin ortalamaları alınarak
değerlendirilmiştir. (IMF, Government Finance Statistics).
3.1. Vergilerin Genel Düzeyi
Gelişmiş ve GOÜ’lerde Genel Yönetim vergi gelirlerinin GSYH içindeki oranına
Grafik 1’de yer verilmiştir. 2006-2013 dönemi ortalaması alınarak bulunan bu verilere göre
gelişmiş ülkelerde kamu kesimi tarafından gelir, servet ve harcamalar üzerinden, GSYH’nin
4

Gelişmiş ülkelere ilişkin ortalama; Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya,
Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, Avusturya, Kanada, Çin Halk
Cumhuriyeti-Hong Kong özel yönetim bölgesi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İzlanda, İsrail, Japonya, Norveç, Singapur,
İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD’nin verileri kullanılarak derlenmiştir.
5
GOÜ’lere ilişkin ortalama; Butan, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti Makao özel yönetim bölgesi, Moğolistan,
Tayland, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Romanya, Ermenistan, Beyaz Rusya,
Gürcistan, Moldova, Rusya, Ukrayna, Afganistan, Mısır, Yemen, Morityus, Seyşeller, Güney Afrika, Brezilya, Şili, Kosta
Rika, El Salvador, Honduras, Jameika, Paraguay ve Peru’nun verileri kullanılarak derlenmiştir.
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%24,98’i düzeyinde vergi geliri elde edilmektedir. GOÜ’lerde ise bu oran %20,08 düzeyinde
olup gelişmiş ülkelerin yaklaşık %5 gerisinde kalmaktadır. Sosyal Güvenlik Katkıları’nın da
vergi gelirleri içerisinde kabul edilmesi halinde söz konusu oran gelişmiş ülkeler için %34,28
GOÜ’ler için ise %24,93 olarak gerçekleşmekte ve aradaki fark %10 düzeyine
yaklaşmaktadır.
Grafik 1: Genel Yönetim Vergi Gelirlerinin GSYH İçindeki Payı
(2006-2013 dön. ort.) (%)
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Vergi yapısını belirleyen etmenler, aynı zamanda vergilerin genel düzeyinin
belirlenmesi üzerinde de etkili olmaktadır. Ülkeler geliştikçe ekonomide yer alan sektörler
gelişmekte, vergi tabanı genişlemekte ve vergi gelirleri artmaktadır. Ayrıca ülke geliştikçe
vergi idaresi de güçlenmekte, kayıt dışı ekonomi ve istihdam azalmakta, vergi bilinci artmakta
ve bu sayede vergi düzeyi olumlu etkilenerek artış göstermektedir.
3.2. Vergi Türlerinin Bileşimi
Gelişmiş ülkeler ile GOÜ’lerin vergi gelirlerini oluşturan ve temelde gelir, servet ve
harcamalar (mal ve hizmetler) üzerinden alınan vergi gelirlerinin yıllar itibarıyla GSYH
içindeki paylarına Tablo 1 ve Tablo 2’de yer verilmiştir.
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Tablo 1: Gelişmiş Ülkelerde Genel Yönetim Vergi Gelirleri ve Sosyal Güvenlik Prim
Katkılarının GSYH İçindeki Payı (2006-2013) (%)

Tablo 2: Gelişmekte Olan Ülkelerde Genel Yönetim Vergi Gelirleri ve Sosyal Güvenlik
Prim Katkılarının GSYH İçindeki Payı (2016-2013) (%)

Gelişmiş ülkelerde gelir üzerinden alınan vergiler GSYH’nin %12’si düzeyinde iken
GOÜ’lerde bu oran %6,1 olup gelişmiş ülkelerin neredeyse yarısı kadardır. Gelir üzerinden
alınan vergilerden en temel iki tanesi olan gelir ve kurumlar vergisi açısından incelediğimizde
ise gelişmiş ülkelerde gelir vergisi gelirleri GSYH’nin %8,4’ü iken, GOÜ’lerde %2,5 paya
sahiptir. Kurumlar vergisi açısından incelediğimizde ise gelişmiş ülkelerde kurumlar vergisi
gelirleri GSYH’nin %3,3’ü, GOÜ’lerde %3,4’ü düzeyindedir. Yani GOÜ’ler GSYH içindeki
payı itibarıyla gelişmiş ülkeler kadar kurumlar vergisi toplamakta ancak gelir vergisi
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bakımından gelişmiş ülkelerin üçte birinden daha az gelir vergisi hasılatı elde edebilmektedir.
Başka bir deyişle gelişmiş ülkelerde gelir üzerinden alınan vergiler içinde gelir vergisi
ağırlıkta iken, GOÜ’lerde kurumlar vergisi daha yüksek ağırlığa sahiptir. Ayrıca son yıllarda
hem gelişmiş hem de GOÜ’lerde kurumlar vergisi gelirlerinin hızla artan vergi rekabeti
nedeniyle giderek azalma gösterdiği gözden kaçırılmamalıdır.
GOÜ’lerde kişi başına düşen gelirin düşük olması, tarım sektörünün yaygın olması,
ekonomiye küçük işletmelerin hakim olması, kayıt ve belge sisteminin sağlıklı bir şekilde
işlememesi, kişisel gelirlerin tespit edilmesi ve vergilenmesinde karşılaşılan zorluklar, kayıt
dışı ekonomik faaliyetlerin ve kayıt dışı istihdamın yüksekliği gibi nedenlerle gelir
vergisinden yüksek hasılat edilmemektedir. Gelir vergisi daha çok kamu şirketlerinde ve
şehirlerdeki büyük şirketlerde çalışan ya da devlet memurlarından, büyük ölçüde kaynakta
kesinti yöntemine dayanarak toplanabilmektedir (Terzi, 1997). Bu sebeple gelir üzerinden
alınan vergiler içinde takibi ve vergilendirilmesi kolay olan kurumlar vergisinin payı daha
yüksek gerçekleşmektedir.
Gelişmiş ülkelerde servet üzerinden alınan vergiler GSYH’nin %1,3’ü düzeyinde iken
GOÜ’lerde bu oran %0,5 olup gelişmiş ülkelerin yarısından daha azdır. Her iki ülke grubunda
da söz konusu oranlar çok düşük olduğu için bu vergi konusu üzerinden alınan vergi
kalemlerine ilişkin verilere yer verilmemiştir. Servet üzerinden alınan vergilerin payının bu
denli düşük olmasının iktisadi, politik ve sosyal tepkiye yol açmamak; izleme, tespit,
değerlendirme ve uygulamasında karşılaşılan güçlükler gibi sebepleri vardır (Terzi, 1997).
Özellikle küreselleşen dünyada mobil bir vergi matrahı haline gelen servet üzerinden vergi
almak oldukça güç hale gelmiştir. Dolayısıyla servet üzerinden alınan vergilerin yaklaşık
yarısı mobil olmayan bir faktör olan emlak üzerinden alınmaktadır. Servet vergisi hasılatının
geri kalan yarısını ise veraset ve intikal vergisi, net servet vergisi, alım-satım üzerinden alınan
vergiler oluşturmaktadır (Eyraud, 2015).
Gelişmiş ülkelerde mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler GSYH’nin 10,9’u
düzeyinde iken GOÜ’lerde bu oran %11,7 olup gelişmiş ülkelerden daha yüksektir. Mal ve
hizmetler üzerinden alınan vergilerden en temel iki tanesi olan genel tüketim vergileri ve özel
tüketim vergileri açısından incelediğimizde ise gelişmiş ülkelerde genel tüketim vergilerinin
GSYH içindeki payı %7, özel tüketim vergilerinin payı %2,5 iken, GOÜ’lerde genel tüketim
vergilerinin GSYH içindeki payı %7,7, özel tüketim vergilerinin payı %2,1’dir. Burada dikkat
edilmesi gereken önemli bir husus kısa bir inceleme dönemini içermesine rağmen gelişmiş
ülkelerde mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin GSYH içindeki payı azalma eğilimi
gösterirken, GOÜ’lerde artış eğiliminde olmasıdır. Bir ikinci husus ise her iki ülke grubunda
mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin GSYH içindeki payının birbirine yakın bir
düzeyde olmasının vergilemede adalet açısından yanıltıcı bir tablo oluşturmasıdır. Bu
yanılsamaya kapılmamak için vergi türlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı ele
alınacaktır.
Gelişmiş ülkelerde dış ticaret üzerinden alınan vergiler GSYH’nin %0,1’i gibi
önemsiz bir paya sahipken, GOÜ’lerde bu oran %1,4 düzeyindedir. Daha önce değinildiği
gibi her ne kadar 1980 sonrası hızla azalma göstermesine rağmen GOÜ’ler için dış ticaret
üzerinden alınan vergiler hala önemli bir gelir kalemidir. Örneğin gelir vergisi gelirlerinin
yarısından daha fazla, servet vergisi gelirlerinin yaklaşık üç katı düzeyinde bir vergi geliri
sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerde neredeyse var olmayan bu vergilerin GOÜ’lerde hala
önemli olmasının nedeni söz konusu vergilerin tahsilinin kolay olması ve ülkeye vergi geliri
sağlamasıdır.
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Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik prim katkılarının GSYH içindeki payı %9,3 gibi
yüksek bir paya sahipken, GOÜ’lerde bu oran %4,9 düzeyinde olup tıpkı gelir üzerinden
alınan vergi gelirlerinde olduğu gibi gelişmiş ülkelerin yaklaşık yarısı düzeyindedir.
GOÜ’lerde SGK gelirlerinin düşük olmasının nedenleri de tıpkı gelir vergisinde olduğu gibi,
kişi başına düşen gelirlerin düşük olması, kayıt dışı istihdam ve ekonomik faaliyetlerin yaygın
olması, ülkede elde edilen ücret gelirlerinin toplam milli gelir içindeki payının düşük olması
vb. gibi nedenlerdir. Ülkelerin gelişmesi ve kişi başına düşen gelirin artmasıyla birlikte tarım
sektörünün ağırlığı azalmakta, şehirleşme artmakta, sektör ve işletmeler gelişmekte, ekonomi
giderek kayıtlı hale gelmekte ve bütün bunların sonucu olarak sosyal güvenlik katkıları
önemli oranlara ulaşabilmektedir (Terzi, 1997).
Grafik 2: Konularına Göre Vergilerin Genel Yönetim Toplam Vergi
Gelirleri İçindeki Payı (2006-2013 dön. ort.) (%)
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Grafik 2’de konularına göre vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payına gelişmiş
ve GOÜ’ler açısından yer verilmiştir. Gelişmiş ülkelerde gelir üzerinden alınan vergilerin
toplam vergi gelirleri içindeki payı %47,9 iken GOÜ’lerde bu pay %30,1 olarak
gerçekleşmiştir. Yani gelişmiş ülkelerde vergi gelirlerinin neredeyse yarısı gelir üzerinden
alınan vergilerden oluşmaktayken, GOÜ’lerde vergi gelirlerinin yaklaşık üçte birini gelir
üzerinden alınan vergiler oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde servet üzerinden alınan
vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı %5 iken, GOÜ’lerde bu pay %2,6’dır. Gelişmiş
ülkelerde mal ve hizmetler üzerinden alınan harcama vergilerinin toplam vergi gelirleri
içindeki payı %43,7, GOÜ’lerde ise %57,9 olup, GOÜ’lerde vergi sistemi aracılığıyla
toplanan vergi gelirlerinin yarısından fazlasının harcamalar üzerinden alınan vergilerden
oluştuğu görülmektedir. Buna ilaveten GOÜ’lerde dış ticaret üzerinden alınan vergilerin
yüksek payı da dahil edildiğinde vergi sisteminin dolaylı vergilere dayanan bir sistem olduğu
çok daha net ortaya çıkacaktır. Gelişmiş ülkelerde dış ticaret üzerinden alınan vergiler toplam
vergi gelirleri içinde %0,4 gibi küçük bir paya sahipken, GOÜ’lerde bu oran %6,9 olup halen
önemli bir gelir kalemi teşkil etmektedir.
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Grafik 3: Konularına Göre Vergilerin Genel Yönetim Toplam Vergi
Gelirleri (SGK dahil) İçindeki Payı (2006-2013 dön. ort.) (%)
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Eğer OECD’nin yaklaşımına benzer şekilde sosyal güvenlik prim katkıları da vergi
gelirleri olarak kabul edilirse, ortaya çıkacak olan vergi yapısına Grafik 3’te yer verilmiştir.
Buna göre 2006-2013 dönemi ortalaması olarak gelir üzerinden alınan vergilerin toplam vergi
gelirleri içindeki payı gelişmiş ülkelerde %34,9 iken GOÜ’lerde %24,5, servet üzerinden
alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı gelişmiş ülkelerde %3,6 iken GOÜ’lerde
%2,1, mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı
gelişmiş ülkelerde %31,9 iken GOÜ’lerde %46,7, dış ticaret üzerinden alınan vergilerin
toplam vergi gelirleri içindeki payı gelişmiş ülkelerde %0,01 iken, GOÜ’lerde %5,6 ve sosyal
güvenlik prim katkılarının toplam vergi gelirleri içindeki oranı gelişmiş ülkelerde %27,1 iken
GOÜ’lerde %19,4 şeklinde gerçekleşmiştir.
Son olarak genel bir değerlendirmede bulunabilmek için Grafik 4’te vergilerin
dolaysız-dolaylı vergiler ayrımına göre toplam vergi gelirleri içindeki ağırlığı
gösterilmektedir. Gelişmiş ülkelerde genel yönetim vergi hasılatının %53’ü dolaysız vergiler
olan gelir, kurumlar ve servet vergilerinden elde edilmekteyken, %44’ü ise mal ve hizmetler
ile dış ticaret üzerinden alınan dolaylı vergilerden sağlanmaktadır. Yani dolaysız vergilerin
ağırlıkta olduğu bir yapı sergilemektedir.
GOÜ’lerde ise genel yönetim toplam vergi hasılatının %33’ü dolaysız vergilerden,
%65’i ise dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Yani toplam vergi gelirlerinin yaklaşık üçte ikisi
dolaylı vergiler aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu da GOÜ’lerde vergi yapısının vergilemede
adalet ilkesi bakımından gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde kaldığını göstermektedir.
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Grafik 4: Dolaysız/Dolaylı Vergilerin Genel Yönetim Toplam Vergi
Gelirleri İçindeki Payı (2006-2013 dön. ort.) (%)
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Sosyal güvenlik prim katkılarının da vergi geliri olarak kabul edilmesi halinde
dolaylı-dolaysız vergi dağılımına da Grafik 4’te yer verilmiştir. Bu durumda gelişmiş
ülkelerde dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı %66’ya yükselirken, dolaylı
vergilerin payı %32’ye düşmektedir. Yani sosyal güvenlik katkıları da dolaysız bir vergi türü
olarak kabul edildiği takdirde gelişmiş ülkelerin vergi yapısı üçte iki oranında dolaysız
vergilerden oluşan bir yapı arz etmektedir. GOÜ’lerde ise dolaysız vergilerin toplam vergi
gelirleri içindeki payı sosyal güvenlik katkılarının dahil edilmesiyle dahi %46’da kalmakta ve
vergi yapısında dolaylı vergiler %52 oranıyla ağırlığını korumaktadır.
SONUÇ
Bu çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki vergi yapısı ve aralarındaki
farklılıklar incelenmiş, bu farklılıkların nedenlerinin neler olabileceği ortaya koyulmaya
çalışılmıştır. Ülkelerin vergi yapısı üzerinde belirleyiciliği olan etmenler; ekonominin sektörel
yapısı, dışa açıklığı, ülkede kişi başına düşen milli gelirin düzeyi, kayıt dışı ekonomik
faaliyetlerin ve kayıt dışı istihdamın oranı, gelir dağılımındaki eşitsizliğin boyutu ve iktisadi
gelişmişlik düzeyi gibi iktisadi faktörler; ülkenin vergi politikası amaçları; ülkenin siyasal ve
sosyal yapısı, idari yapısı, kültürel yapısı ve küreselleşmenin vergi yapısı üzerinde yarattığı
değişikliklerden oluşmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde; ekonomi tarım sektörünün ağırlıkta olduğu bir yapı
sergilemekte, dış ticaret üzerindeki vergiler bir gelir kaynağı olarak önemini hala korumakta,
kişi başına düşen gelirin düzeyinin düşük olması gelir üzerinden alınan vergilerin dar bir
tabana yayılmasına neden olmakta, kayıt dışı ekonomik faaliyetler ve kayıt dışı istihdam gelir
üzerinden alınan vergi hasılatını düşürmekte, ülkelerin temel hedefi ekonomik büyümeyi
sağlamak olduğu için vergilemede adalet hedefi ikinci plana atılarak vergilemede etkinliğe
daha fazla önem verilmekte, vergi idaresi yeterince gelişmemiş olduğu için takibi ve tahsili
daha kolay olan vergilere ağırlık verilmekte, vergi bilinci yeterince gelişmemiş olduğu için
vergiye uyum daha düşük gerçekleşmekte ve küreselleşen dünyanın ortaya çıkardığı vergi
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rekabeti yine mal ve hizmetler üzerinden alınan dolaylı vergilerin artırılması yönünde bir
baskı unsuru oluşturmaktadır. Tüm bu unsurlar nedeniyle GOÜ’lerin vergi yapısı gelir
üzerinden alınan vergilerin düşük, mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin ise yüksek bir
paya sahip olduğu yani dolaylı vergilerin ağırlık gösterdiği bir yapıya sahip olmaktadır.
Vergi yapısı ile ilgili olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere ilişkin bulgular
kısaca şu şekilde özetlenebilir:
-Gelişmiş ülkelerde vergi gelirlerinin GSYH içindeki payı %25 civarında iken
GOÜ’lerde bu oran %20 düzeyindedir. Sosyal güvenlik katkılarının da vergi geliri olarak
kabul edilmesi halinde bu oranlar %34 ve %25 düzeyine yaklaşmakta ve aradaki fark daha da
yüksek olmaktadır.
-Gelişmiş ülkelerde gelir üzerinden alınan vergiler GSYH’nin %12’si düzeyinde iken
GOÜ’lerde bu oran %6 civarında olup, gelişmiş ülkelerde kişisel gelir vergisi ağırlıklı iken
GOÜ’lerde kurumlar vergisi ağırlıklı bir yapı sergilemektedir.
-Servet vergilerinin GSYH içindeki payı her iki ülke grubunda da düşük olmasına
rağmen, gelişmiş ülkelerde bu oran %1,3 civarında iken GOÜ’lerde %0,5 düzeyinde
kalmaktadır.
-Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin payı her iki ülke grubunda birbirine
yakın düzeyde olup, gelişmiş ülkelerde GSYH içindeki payı %10,9 iken GOÜ’lerde %11,7
oranındadır. Gelişmiş ülkelerde bu pay azalma eğilimi gösterirken GOÜ’lerde ise artma
eğilimi sergilemektedir.
-Gelişmiş ülkelerde dış ticaret üzerinden alınan vergilerin payı yok denecek düzeyde
iken GOÜ’lerde GSYH’nin %1,4’ünü toplam vergi gelirlerinin ise yaklaşık %7’sini oluşturan
önemli bir gelir kalemidir.
-Gelişmiş ülkelerin vergi yapısı dolaysız vergilerin ağırlıkta (%53) olduğu bir yapı
sergilerken, GOÜ’ler ise dolaylı vergilerin ağırlıkta (%65) olduğu bir yapıya sahiptir. Sosyal
güvenlik katkılarının da dolaysız vergi geliri olarak kabul edilmesi halinde gelişmiş ülkelerde
dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı üçte iki oranına ulaşırken GOÜ’lerde
vergi sisteminin yapısı hala dolaylı vergilerin ağırlıkta olduğu (%52) bir yapı sergilemektedir.
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ÖZET
Bu çalışmanın ilk amacı, OECD üyesi gelişmiş ülkelerin bireylerin elde ettikleri gelir, kar ve
sermaye kazançları üzerinden alınan vergilerin, aynı dönemde elde edilen gelir, kar ve
sermaye kazançlarına oranlarını inceleyerek, kişisel vergi yüküne derinlemesine bir bakış
yapabilmektir. Bu incelemeleri takiben, OECD üyesi gelişmiş ülkelerdeki vergi yapısı da
incelenerek, dolaylı, dolaysız vergi türlerinin ağırlıkları ortaya koyulacak ve söz konusu
ülkelerde kişilere yansıtılan vergilerin de hesaba katıldığı gerçek vergi yükü ile ilgili
tespitlerde bulunulacaktır. Bu tespitlerden sonra, OECD üyesi gelişmiş ülkelerde dikkat çeken
uygulamalara değinilerek, kişisel vergi yükünün hafifletilmesi kapsamında ne tür
değişikliklere ve reformlara gidildiği değerlendirilecektir. Türkiye’nin durumu ve vergi yapısı
göz önünde bulundurularak, kişisel vergi yükünün hafifletilmesi konusunda, OECD üyesi
gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara ilişkin benzerlikleri ve farklılıkları belirlemek ve buna
mukabil Türkiye için çözüm önerileri getirebilmek ise bu çalışmanın temel hedefidir. Bu
hedefe ulaşma yolunda, OECD Gelir İstatistikleri ve düzenli olarak yayınlanan vergi
raporlarından, ayrıca çevrimiçi veri tabanlarından yararlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kişisel Vergi Yükü, Vergi Takozu, Emek Üzerindeki Vergi Yükünün
Hafifletilmesi

ABSTRACT
The firs aim of this study is throwing a deep look to the individual tax burden by examining
the ratios of taxes on individual incomes, profits and capital gains and the individual incomes,
profits and capital gains which are obtained at the same time period. Following these
examinations, the tax structures of developed OECD countries will be investigated and
evaluations about the real tax burden which is calculated by taking account the tax incidence,
will be made by handling the direct-indirect tax shares. After these detections, changes and
reforms to relieve the individual tax burden in the developed OECD countries will be
evaluated by refering conspicuous applications. The main concern of this study is detecting
the similarities and differences between Turkey’s situations and developed OECD countries in
terms of relieving the individual tax burden and developing solution suggestions for Turkey.
OECD income statistics and online databases will be used to reach this goal.
Keywords: Individual Tax Burden, Tax Wedge, Relieving Tax Burden on Labor
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GİRİŞ
Vergi yükü kavramı, birçok bakımdan hesaplaması zor ve karışık bir büyüklüğü ifade
etmektedir. Yine de ülkelerin toplam vergi gelirlerinin, toplam gayri safi yurt içi hasılalarına
oranlanması ile bulunan toplam vergi yükü hesaplaması, istatistiksel olarak kullanılabilir bir
veri şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan kişisel vergi yükünün birden fazla biçimi
vardır ve toplam vergi yüküne göre daha belirsiz bir göstergedir. Çünkü kişilerin hangi kamu
harcamasından ne oranda faydalandıkları, ekonomi içindeki diğer vergilerden ne kadar
yansımaya maruz kaldıkları ve dolaylı vergilerin yüküne tüketimleri oranında ne kadar
katlandıkları tespiti mümkün olmayan hususlardır.
Ayrıca kişisel vergi yükü için kullanılan ortalama veriler çoğunlukla ücretliler üzerine
yoğunlaşırken, OECD veri tabanındaki kişisel vergi yükü verileri Türkiye için yalnızca beden
işçilerini ya da mavi yakalı olarak tabir edilen emek yoğun işçileri kapsamaktadır. Bu
zorluklara rağmen kişisel vergi yükünün değerlendirilmesi hem vergi yapısının sağlamlığı
hem ekonomideki istihdam yapısının kırılganlığı hem de sosyal adaletin yerine getirilmesi
bakımından son derece yüksek bir önem derecesine sahiptir.
Emek üzerindeki vergi yükünün düşürülmesi de benzer nedenlerden dolayı önemlidir.
Çalışmada, bu bağlamda OECD üyesi gelişmiş ülkelerde uygulanan kişisel vergi yükünü
azaltıcı yöntemler ve tartışılan çözüm önerileri ele alınarak, bu yöntemlerin Türkiye için
uygulanabilirliği ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Diğer taraftan, vergi yükü ile ilgili kavramların ve özellikle vergi takozu kavramının üzerinde
durularak tanımları verilecek, emek üzerindeki vergi yükünün ekonominin genelinde,
istihdam üzerinde, büyüme üzerinde ve sermaye üzerinde yarattığı etkiler tartışılacaktır.
Ekonomide genel bir ilerleme için kişisel vergi yükünün hafifletilmesi ile birlikte
alınması gereken önlemler gibi vergi yükünün hafifletilmesinin olumlu ve olumsuz etkileri de
bir arada değerlendirilecektir.
OECD üyesi gelişmiş ülkelerdeki kişisel vergi yükü verileri ile karşılaştırma yapılmasının
nedeni, söz konusu ülkelerde yüksek vergi yükünün yanı sıra sosyal adaletin de ülkemize göre
daha yüksek seviyelerde seyretmesidir.
Bu bakımdan vergi yükü kavramına bütüncül bir bakış açısı ile başlayacağımız
çalışma, vergi yükünün neden hafifletilmesi gerektiğine dair izahat ile devam edecektir.
Çalışma; OECD üyesi gelişmiş ülkelerdeki benzer uygulamaların ne tür sonuçlar doğurduğu,
Türkiye için uygulanması durumunda nasıl etkiler bırakacağı, bu uygulamaların devletin
kamu harcaması aracına zarar vermeden ekonomi içine nasıl oturtulacağı gibi tartışmalara
değinilerek sonuçlandırılacaktır.
1. Vergi Yükü Kavramı
Vergi yükü kavramı, iktisatta daha çok kullanılan “aşırı vergi yükü” kavramı ile sıklıkla
karıştırılabilmektedir. Aşırı vergi yükü kavramı, salınan vergiden dolayı kişilerin ekonomik
sistem içindeki tercihlerinin ve davranışlarının değişmesi ile oluşan yeni durumda üzerine
vergi salınan malı ya da hizmeti tüketmeyi daha az tercih etmelerinden dolayı yeni dengenin
olması gerekenden daha düşük bir noktada oluşmasıdır (Savaşan, 2015: 385). İfade edildiği
üzere aşırı vergi yükü, önceki üretim düzeyinden daha düşük bir düzeyde üretim
yapılmasından kaynaklanan bir etkinlik kaybını göstermektedir.
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Vergi yükü ise Nadaroğlu (1998: 262) tarafından ödenen vergi ile gelir arasındaki oran olarak
tanımlanmıştır. Bu tanımlamadan hareketle geniş bir anlam ve farklı biçimler içeren vergi
yükü kavramına daha yakından bakabiliriz. Vergi yükü ilk ayırımda maddi ya da psikolojik
olabilir. Maddi nitelikteki vergi yüküne “objektif vergi yükü”, psikolojik nitelikteki vergi
yüküne ise “sübjektif vergi yükü” adı verilir (Şen ve Sağbaş; 2016: 297).
1.1. Sübjektif Vergi Yükü
“Vergi kuşkusuz bir yüktür. Çünkü ödeyenin iktisadi gücünde bir azalmaya sebep
olmaktadır. Yükümlünün bu eksiklikten dolayı bir şeyler duyması doğaldır. Ancak
yükümlünün duyduğu bu ağırlık bir vergi tazyikidir. Buna sübjektif vergi yükü adı da
verilmektedir. Sübjektif vergi yükünün miktar olarak hesaplanması mümkün değildir çünkü
bu iktisadi bir olayın neden olduğu psikolojik bir baskıdır. Bu baskının yükümlü tarafından
nasıl ve hangi ölçüde hissedildiği vergiyi ödeyenin psikolojik yapısına bağlıdır.” (Nadaroğlu,
1998: 262).
1.2. Objektif Vergi Yükü
“Objektif vergi yükü ki buna gerçek vergi yükü de denilmektedir bir takım hesaplamalar
sonucu bulunan bir orandır. Yükümlünün ödediği vergi ile geliri arasındaki oransal bir ilişkiyi
esas aldığından teorik anlamda hesaplanmaya daha elverişli bir kavramdır.” (Nadaroğlu,
1998: 262) Objektif vergi yükü toplumsal, bölgesel, sektörel açılardan ele alınabilir ancak her
durumda belirli bir dönemde ödenen verginin o dönemde elde bulundurulan ödeme gücü ile
ilişkilendirilmesi sonucu hesaplanır (Şen ve Sağbaş; 2016; 298).
1.2.1. Toplam Vergi Yükü
“Toplam vergi yükü, bir ülkedeki toplam vergi gelirlerinin milli gelire oranına denir.”
(Nadaroğlu, 1998: 263).
1.2.2. Kişisel Vergi Yükü
Kişisel vergi yükü, vergi mükelleflerinin ödemekle yükümlü oldukları vergilerin, şahsi
gelirlerine oranlanması sonucu elde edilen bir büyüklüktür (Türk, 1992: 224).
1.2.3. Brüt ve Net Vergi Yükü
“Vergi yükünün hesaplanmasında sadece ödenen vergiler göz önüne alınmış, devletin
sağladığı hizmetlerden elde edilen faydalar göz önünde bulundurulmamıştır. Bu yüzden bu
hesaplamalar brüt vergi yükünü ifade eder. Net vergi yükünün hesaplanması için devletin
vergi gelirleri ile finanse ettiği kamu mal ve hizmetlerinden elde edilen faydaların ödenen
vergilerden çıkartılması gerekmektedir. Kamu mal ve hizmetlerinin niteliği gereği bu mal ve
hizmetlerden yararlanmanın ölçülemeyeceği veri iken net vergi yükü kavramı ve tanımı bir
hayli tartışmalıdır.” (Nadaroğlu, 1998: 263) Daha önce Nadaroğlu tarafından objektif vergi
yükü ile eşanlamlı olarak anıldığını belirttiğimiz gerçek vergi yükü, hesaplanması imkansız
olsa da, net vergi yükü hesaplamasındaki faydalanılan kamu mal ve hizmetlerine yansıtılan
vergilerin de eklenmesi ve ardından ödenen vergiler ve yansıyan vergilerin toplamından
çıkarılması, daha sonra bu sonucun gelire oranlanması olarak formüle edilmiştir (Şen ve
Sağbaş; 2016: 301)
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1.3. Ortalama Vergi Takozu ve Marjinal Vergi Takozu
Ortalama vergi takozu, çalışanın işveren bakımından toplam emek maliyeti ile, çalışana
kalan kısım arasındaki farkı ifade eder. Ortalama vergi takozu hesaplaması, çalışanın ücreti,
gelir vergisi, çalışan ve işverenin toplam sosyal güvenlik katkıları ve varsa maaş ve
ücretlerden kaynakta kesilen verginin nakit yardımlardan arta kalan kısmının toplam emek
maliyetine oranlanması ile hesaplanır. Emeğin toplam maliyeti ise, çalışanın ücreti ya da
maaşına ilaveten işverenin ödediği sosyal güvenlik katkıları ve kaynakta kesilen vergilerdir.
Marjinal vergi takozu ise, emeğin maliyetinde meydana gelecek küçük bir değişikliğin, kişisel
gelir vergisi, çalışan ve işveren sosyal güvenlik katkıları ve kaynakta kesilen vergi aracılığı ile
kamu gelirlerinde meydana getireceği artışa oranıdır (OECD Tax Database, Taxing Wages
2015)
Vergi takozu verileri vergi yükü açısından isabetli hesaplamalar sunmaktadır. Çalışmanın
devamında gelişmiş ülkelerdeki vergi yükü göstergeleri için, OECD’nin vergi takozu verileri
kullanılacaktır. OECD vergi takozu verilerini aile tiplerine ve gelirin oranına göre
sınıflandırmıştır. Çalışmamıza esas oluşturacak olan vergi takozu verileri ise, bekar ve
çocuksuz bir kişinin gelirinin tamamı üzerinden hesaplanan vergi takozu verileri olacaktır.
Çocuklu ailelerin seçilmemesinin sebebi ise evlilik yardımı ve çocuk yardımı konularında
ülkelerde farklı uygulamaların söz konusu olmasıdır. Bu tür verilerin Türkiye’de kişisel vergi
yükünü derinlemesine inceleyen çalışmalarda kullanılması daha uygun olacaktır.
2. Kişisel Vergi Yükünün Hafifletilmesi
Vergi yükü kavramı ve kişisel vergi yüküyle ilgili tanımlamalardan sonra, bu yükün
ekonomi üzerindeki etkileri ve hafifletilmesinin ekonomiye nasıl bir yön vereceği
tartışılmalıdır. Objektif vergi yükünün artması, doğal bir etki olarak sübjektif vergi yükünü de
ağırlaştıracaktır. Ağır bir vergi yükü de vergiye uyumu zorlaştıracaktır ve idarece istenmeyen
bazı mükellef davranışlarına yol açacaktır.
Ağır vergi yükünün sonuçları da Şen ve Sağbaş (2016: 303-6) tarafından şu şekilde
sıralanmıştır;
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-

Vergiden Kaçınma: Yasal bir yöntemdir ancak yaygınlığı ve boyutlarına bağlı olarak
devletin vergi gelirlerinde ciddi bir aşınmaya neden olabilir. Vergi avantajlarını iyi
kullanma, gelir aktarımı, vergi ötelemesi ve vergi arbitrajı gibi uygulama şekilleri ile
bir vergi sistemi içinde mükellef davranışı olarak gözlenebilir.

-

Vergi Kaçakçılığı: Kanun dışı ve suç teşkil eden bir davranıştır. Defter ve kayıtları
tutmama ya da bunlarda hile yapma, geliri beyan etmeme ya da eksik beyan etme,
içerik bakımından yanıltıcı belge düzenleme, sahte belge basma ve kullanma gibi bir
çok yöntem ile bu suç işlenebilir.

-

Vergi Borcunu Zamanında Ödememe: Yüksek enflasyonun ya da gecikme faizinin
piyasa faizlerinden düşük olmasının getireceği avantajlar dolayısıyla kasten ya da
gerçekten ödeme güçlüğü dolayısıyla vergilerin zamanında ödenememesi durumudur.
Mükellefe avantaj sağlayabilir ve kamu gelirinde aşınmaya neden olabilir.

-

Vergi Grevi Ve Verginin Reddi: Toplumsal bir tepkidir. Grev itirazların dile
getirilmemesi, verginin reddi ise çoğunlukla konulan yeni bir verginin top yekun yok
sayılmasıdır. Bir toplumsal isyan niteliğindedir.
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-

Vergi Cennetlerine Göç: Teorik yapısı Tibeout’nun ayağıyla oy kullanma hipotezine
dayanır. Kişiler daha az vergi ödeyecekleri bölge ya da ülkelere göç edebilirler.

-

Karar Alma Birimlerini Etkilemeye Çalışma: Kulis faaliyetleri ile çıkar ve baskı
gruplarının harekete geçirilmeye çalışılmasıdır. Demokratik ve parlamenter rejimlerde
oy baskısı ile vergileri kaldırtmaya ya da değiştirtmeye yönelik eylemlerdir.

2.1. Toplumsal Adalet
Kişisel vergi yükü daha önceki bölümlerde değindiğimiz gibi özellikle çalışanların
harcanabilir gelirlerinde meydana gelen değişiklikle kendini hissettirmektedir. Bu durumda,
vergi idaresi için kaynakta kesintiler ve kişisel gelir vergisi yolu ile toplanan bu gelirlerin
kişiler üzerinde refah kaybı meydana getirip getirmeyeceği, ekonomik sistem içindeki
davranışlarını değiştirip değiştirmeyeceği önem arz etmektedir.
Vergi yapısının genel durumu ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı vergilerin dağılımı kamu
ekonomisinde tartışmalı bir konudur. Dolaylı vergi uygulamalarının hem olumlu hem de
olumsuz yanları olduğu gibi, gelirinin hemen tamamını tüketime yönelten düşük gelir grubuna
yönelik olarak bir refah kaybı oluşturduğu bir gerçektir.
Toplumsal adaleti sağlama yolunda yeniden dağıtımı sağlayıcı araçlar arasında
vergileme önemli bir yere sahiptir. Kişisel gelir vergisi de özellikle artan oranlı olduğunda
ödeme gücüne vergileme açısından etkilidir. Bir çok gelişmiş ülkede adalet amacına yönelmiş
kişisel gelir vergisi tasarımında şu bileşenlere dikkat edilmektedir; (Coady v.d., 2015: 50)
-

Eşitsizliği azaltmak için artan oranlı kişisel gelir vergisi uygulanması;

-

Gerçek artan oranlılık için vergi indirimlerinin yeniden şekillendirilmesi;

-

Artan oranlılığın adalet getirmesi için vergi eşiklerinde reforma gidilmesi

Görülmektedir ki bu önlemler düşük gelirlilerin üzerindeki kişisel vergi yükünü azaltma,
dolayısıyla da toplumsal eşitsizlikleri giderme amacına yönelmişlerdir.
2.2. Hesaplanamayan Etkiler
Kişisel vergi yükünün hafifletilmesinin ekonomi için olumlu etki yaratacağına ilişkin bir
diğer destekleyici unsur da kişinin emek geliri üzerindeki hesaplanamayan faktörlerdir.
Hesaplanamayan etkiler önceki bölümlerde bahsedildiği gibi kişilerin psikolojik yapısına
bağlı olarak ortaya çıkan sübjektif vergi yükünün yarattığı baskılar olabilir. Ancak daha somut
olarak ortada bulunan ve buna rağmen hesaplanamayan diğer bir etki ise, dolaylı vergilerdir.
Vergi takozu ve kişisel vergi yükü verilerinde, ödemekle yükümlü olunan kişisel gelir
vergilerinin, kaynakta yapılan kesintilerin ve sosyal güvenlik katkılarının sayısal karşılıkları
gözlemlenebilmektedir. Dolaylı vergilerin etkileri ise kişilerin hangi maldan ne kadar
tükettikleri bilinemediği için gizlidir. Gizli olmayan ise, düşük gelirli çalışanların
kullanılabilir gelirlerinin büyük bir kısmını zorunlu tüketim mallarına ayırdıklarıdır. Bu
mallar üzerindeki dolaylı vergiler zaten vergi mükellefi olan çalışanlar üzerinde
hesaplanamayan fazladan bir yük yaratmaktadır.
Dolaylı vergiler, vergi adaleti açısından olumsuz vergilerdir çünkü mükelleflerin ödeme
gücü bu tür vergilerde dikkate alınmamaktadır. Dolaylı vergilerin vergi yapısı içinde ağırlığa
sahip olduğu ülkelerde vergi yükü daha ziyade düşük ve orta gelirliler üzerinde kalır. Ayrıca
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bazı mallar üzerinde yoğunlaşan yüksek dolaylı vergiler bu malların kaçakçılığını da teşvik
etmektedir (Bilici, 2006; 204).
2.3. Emek Üzerindeki Vergi Yükünün Ekonomiye Etkileri
Emeğin vergilendirilmesi emek arzı üzerinde temelde gelir etkisi ve ikame etkisi olmak
üzere iki etki yaratır. Emek geliri üzerine bir vergi konulduğunda, kişinin geliri fiilen
azalmaktadır. Kişi geliri azaldığı için, tüketim mallarına, tasarrufa ve boş zamana olan talebini
kendiliğinden kısar. Çünkü boş zaman kişi için bir düşük mal değilse gelir azaldıkça tüketimi
artmaz. Burada gelir etkisi söz konusudur. Ancak bu noktada, yine emeğin geliri üzerine
konan vergi, kişinin marjinal gelirini de azaltacağı için boş zamanın fiyatını da düşürmektedir.
Boş zamanın ucuz olması da ikame etkisi gereği kişinin daha fazla boş zaman talep etmesine
sebep olur. Birbirleriyle çelişen bu iki sonucun hangisinin doğacağı hangi etkinin baskın
olacağına ilişkindir. Kişi emek geliri üzerine konulan verginin etkilerini tahlil edecek ve ona
göre hareket edecektir. Toplumun geneli için olmasa da, incelenen belli bir kişi için geliri
belli bir seviyeye ulaşıncaya kadar daha çok ikame etkisinin, belirli bir seviyeyi aşınca da
daha çok gelir etkisinin baskısını hissedileceğini söyleyebiliriz (Bulutoğlu, 1962: 227-9).
Kişilerin emek gelirleri üzerine konulan vergilerin ikame etkisi yaratması ekonomi
açısından istihdamı ve dengeyi bozucu bir etki yapacağından istenmeyen bir durumdur.
Kişisel vergi yükü de bu bağlamda ağırlaştıkça özellikle düşük gelirlilerin ikame etkisi altına
girmesine sebep olacak ve ekonomik sistem içinde sapmalara neden olacaktır.
3. OECD Üyesi Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Kişisel Vergi Yükü
Tablo 1 ve Tablo 2’de OECD üyesi gelişmiş ülkelerdeki ve Türkiye’deki kişisel vergi yükleri
2000-2015 yılları itibariyle gösterilmiştir. Bu verilerden hareketle sadece istatistiksel
çıkarımlar yapmak mümkün görünmemektedir. Çünkü ülkelerdeki vergi yükü oranlarını hem
ülkenin ekonomik durumu hem de benimsediği sistem etkilemektedir. Ayrıca ülkelerdeki
sosyal devlet anlayışlarının derecesi ile toplumlardaki kamu harcamaları algısı da mevcut
kişisel vergi yüklerinin sayısal değeri ile toplumsal değeri arasında farkların oluşmasına sebep
olmaktadır.
İlk bakışta Anglo-Sakson toplumlar olarak niteleyebileceğimiz A.B.D., Birleşik Krallık, Yeni
Zelanda ve Avustralya’da en düşük vergi yüklerinin görüldüğünü söylemek mümkündür. Bu
veriler ülkelerin benimsedikleri ekonomik sistemlerin ve piyasacılıktan devletçiliğe doğru yer
alan yelpazede seçtikleri mevkiin, vergi yükünü etkilediğini ortaya koymaktadır. Sosyal refah
devletleri olarak nitelenen, Almanya, Fransa, İsveç, Belçika gibi ülkelerdeki yüksek vergi
yükleri, bunun yanında ekonomik dalgalanmalar ve borç sorunları yaşayan ülkelerin
durumları göze çarpmaktadır.
Bunlarla beraber, alternatif gelir kaynakları yaratabilen İsviçre, Kore gibi ülkelerde de düşük
vergi yükleri görülmektedir.
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Tablo 1. Gelişmiş OECD Ülkelerinde Vergi Takozu
Ülkeler/ Yıllar

2000

Avustralya

31,01 27,63 27,97 28,25 28,19 28,51 28,28 27,70 26,93 26,75 26,83 26,65 27,27 27,42 27,66 28,35

Avusturya

47,31 46,91 47,07 47,38 48,27 48,14 48,45 48,76 49,03 47,95 48,17 48,54 48,84 49,18 49,42 49,51

Belçika

57,10 56,66 56,33 55,74 55,43 55,51 55,49 55,56 55,88 55,65 55,93 56,09 55,99 55,66 55,59 55,31

Kanada

32,89 31,56 31,72 31,68 31,87 31,87 31,76 31,27 31,27 30,53 30,42 30,67 30,82 31,00 31,58 31,63

Çek Cum.

42,59 42,59 42,98 43,21 43,52 43,73 42,53 42,88 43,44 42,01 42,13 42,61 42,45 42,44 42,58 42,75

Danimarka

42,06 41,38 40,27 40,28 38,93 38,81 38,91 39,11 38,91 37,54 36,41 36,59 36,70 36,40 36,24 36,45

Estonya

41,31 40,96 42,09 42,32 41,47 39,92 39,03 39,01 38,38 39,17 40,09 40,26 40,41 39,92 40,03 39,03

Finlandiya

47,52 46,09 45,66 44,77 44,22 44,39 44,02 43,88 43,84 42,50 42,29 42,35 42,49 43,11 43,69 43,88

Fransa

50,43 50,07 49,86 50,11 50,30 50,51 49,75 49,75 49,76 49,84 49,90 49,96 50,13 48,88 48,41 48,46

Almanya

52,86 51,91 52,47 53,20 52,24 52,13 52,31 51,80 51,34 50,79 49,05 49,68 49,63 49,22 49,25 49,44

Yunanistan

39,07 38,22 39,27 39,91 41,44 41,25 42,27 42,06 41,50 41,29 40,06 43,19 42,91 41,59 40,52 39,25

İzlanda

28,83 29,34 30,86 31,52 31,93 32,05 31,76 30,54 30,94 30,53 33,36 34,08 33,82 34,12 33,66 34,03

İrlanda

28,87 25,89 24,39 24,39 24,06 23,47 22,97 22,23 22,30 24,74 25,83 25,82 26,93 27,58 27,94 27,47

İsrail

29,58 30,67 30,80 27,66 26,44 25,52 24,32 24,93 22,90 21,30 20,72 20,79 20,39 20,35 21,07 21,56

İtalya

47,08 46,57 46,55 45,97 46,28 45,91 46,05 46,39 46,65 46,79 47,18 47,58 47,72 47,85 48,20 48,96

Japonya

24,75 24,92 30,20 27,36 27,34 27,74 28,79 29,31 29,47 29,18 30,23 30,85 31,28 31,58 31,96 32,22

Kore

16,36 16,49 16,11 16,40 17,05 17,31 18,16 19,72 19,98 19,47 20,15 20,50 21,05 21,51 21,71 21,90

Lüksemburg

35,84 34,48 31,59 32,12 32,53 33,40 34,01 35,02 34,66 33,87 34,33 36,26 36,00 37,23 37,65 38,28

Hollanda

40,04 37,35 37,45 37,17 38,83 38,92 38,40 38,67 39,20 38,02 38,10 38,03 38,77 36,96 36,78 36,19

Yeni Zelanda

19,37 19,36 19,42 19,46 19,71 20,03 20,44 21,08 20,51 18,07 16,99 15,87 16,39 16,89 17,25 17,56

Norveç

38,56 39,22 38,65 38,09 38,15 37,25 37,42 37,54 37,59 37,30 37,29 37,57 37,41 37,34 36,89 36,64

Portekiz

37,33 36,44 37,57 37,37 37,40 36,80 37,52 37,33 36,95 36,54 37,13 38,00 37,60 41,38 41,20 42,06

Slovakya

41,86 42,52 42,06 42,51 42,16 38,01 38,30 38,44 38,84 37,72 37,92 38,83 39,62 41,13 41,25 41,35

Slovenya

46,25 46,15 46,07 46,16 46,28 45,55 45,29 43,29 42,88 42,24 42,54 42,65 42,50 42,37 42,51 42,58

İspanya

38,63 38,86 39,10 38,58 38,81 38,97 39,11 38,99 37,99 38,26 39,75 39,99 40,62 40,66 40,72 39,56

İsveç

50,14 49,10 47,77 48,23 48,40 48,05 47,75 45,32 44,81 43,23 42,76 42,81 42,86 43,01 42,46 42,71

İsviçre

22,87 22,90 22,89 22,43 22,21 22,22 22,11 22,40 21,86 21,98 22,10 22,35 22,11 22,15 22,17 22,22

Birleşik
Krallık

32,59 32,19 32,25 33,80 33,92 33,94 33,98 34,12 32,78 32,41 32,58 32,46 32,09 31,36 30,97 30,83

ABD

30,84 30,74 30,58 30,46 30,48 30,42 30,55 30,92 30,06 30,28 30,75 29,91 29,84 31,45 31,64 31,66

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kaynak: OECD Stats. Taxing Wages 2015.

Tablo 2. Türkiye’de Vergi Takozu
Yıl
Türkiye

2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

40,3 43,6 42,4 42,2 42,7 42,8 42,6
Kaynak: OECD Stats. Taxing Wages 2015.

42,2

38,7

36,7

36,9

37

37,1

37,3

38

38,3
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3.1. Kişisel Vergi Yükünün Hafifletilmesine Yönelik Uygulamalar
Gelişmiş ülkelerde, özellikle de OECD içindeki AB üyesi gelişmiş ülkelerde, istihdamı
teşvik etmek için kişisel vergi yükünü düşürme yolunda bir dizi önlemler alınmıştır. Bu
maksatla, emek üzerinden alınan vergilere alternatif olarak farklı vergi tabanlarına vergiler
getirilmiştir. Kişisel vergi yükünün hafifletilmesine ilişkin uygulamalar, yükü emek üzerinden
alıp, diğer üretim faktörleri üzerine ya da dolaylı vergiler ve işverenlerin ödeyeceği sosyal
güvenlik katkıları üzerine kaydırmayı öngörmektedirler (Veermend v.d., 2009: 135).
Verginin emek üzerinde oluşturduğu yükü sermaye üzerine yönlendirmek, söz konusu
uygulamalar arasında en az tercih edilmesi gerekendir. Çünkü sermaye uzun dönemde
hareketlidir ve vergi yükü nedeniyle yurtdışına gidecektir. Sermayenin çıkışı ve doğrudan
yabancı yatırımın ülkeye gelmemesi, hem istihdamı hem de verimliliği düşürecek ve son
tahlilde yine emek bu uygulamadan zarar görecektir.
KDV gibi dolaylı vergiler yük altında bırakıldığında, çalışanların satın alma gücünde
tüketici fiyatlarındaki artıştan dolayı azalma olacaktır. Yani KDV tipi vergilere olan kayma
asla emek üzerindeki vergi yükünü hafifletmeyecektir.
Diğer bir seçenek çevre vergilerini, kişisel vergi yüklerini hafifletmek için kullanmaktır.
Bu seçenek ilk bakışta hem alternatif bir vergi kaynağı yaratacağı hem de sosyal ve çevresel
bakımdan pozitif dışsallık yaratacağı için göze hoş görünmektedir. Ancak sermaye üzerindeki
vergilerde olduğu gibi burada da mobilite sorunu ortaya çıkmaktadır. Enerji yoğun çalışan
sektörler bu tip vergilerin olmadığı bölgelere göç ederler. Bu durum diğerlerinde olduğu gibi
istihdamı ve refah seviyesini olumsuz etkileyecektir. Eğer bu tür bir çevre vergisine
başvurulacaksa uluslararası entegrasyon ile bütün ülkelerin aynı anda aynı oranda aynı
konular üzerine vergi koyması ya da en azından azami eşgüdüm çalışmalarının tamamlanması
gerekir. Bununla beraber uluslararası entegrasyon söz konusu olduğunda, en az tercih
edilmesi gereken yöntem olan emek üzerindeki vergi yükünün sermaye üzerine kaydırılması
yöntemi de kullanışlı hale gelebilmektedir. Piketty (2014: 559) sermaye vergisinden; içinde
bulunduğumuz yüzyılın küresel ortamında, finansal kapitalizmin kontrol altına alınması
amacıyla yeni araçlara duyulan ihtiyacı vurgulayarak, sermayenin artan oranlı
vergilendirmeye tabi kılınması ve uluslararası olarak finansal şeffaflığın temin edilerek,
eşitsizlik sorunlarına bir çözüm yolu ve sermayenin küresel toplanmasının sorun çıkarıcı
dinamiklerinin kontrol altına alınması için bir araç olarak bahsetmiştir.
Son seçenek ise işverenler üzerindeki sosyal güvenlik katkılarının payını artırarak
çalışanlar üzerindeki yükü hafifletmektir. Fakat bu uygulamada da görülmüştür ki, işverenler
artan yüklerini maaşlar ve ücretlere yansıtmaktalar ve böylece çalışanların satın alma gücünde
bir artış yaşanmamaktadır.
4. Türkiye İçin Çözüm Önerileri
Türkiye’nin durumu hem kişisel vergi yükü hem de vergi yükünün azaltılarak
eşitsizliklerin giderilmesi bakımından incelendiğinde karşımıza etkin bir vergi eşiği
uygulaması alternatifi çıkmaktadır.
Daha yüksek bir vergilendirme eşiği, ortalama vergi yükünü düşürmez çünkü marjinal vergi
oranlarını yükseltecektir ancak, vergi sisteminin artan oranlılığını artıracağından eşitsizliklerin
giderilmesi gayesi için kullanışlı olacaktır. Geliri yeniden dağıtmanın en genel yollarından
biri vergilendirilebilir eşik ayarlamasıdır. Vergi takozu konusunda daha ayrıntılı çalışıldığında
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ise gerçekte çok az ülkenin gerçek artan oranlılığa sahip olduğu görülmektedir (Vermeend
v.d., 2009).
Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin yüksek eşikler uygulayarak vergi hasılatının
düşürülmesini de kaldıracak ekonomik katılıkları yoktur. Bu durumda, yüksek eşik
uygulaması Türkiye için uygulanamaz görünse de, en azından asgari ücretliler için vergi
izinleri ve benzer uygulamalar, gelir adaleti ve sosyal refah bakımından uygun olacaktır.
Eşik uygulamasının dışında, gelişmiş ülkelerde uygulanan çevre vergilerine, dolaylı vergilere,
sermaye üzerine ya da işverenlerin ödediği sosyal güvenlik katkıları üzerine yük kaydırılması
uygulamaları da Türkiye için ihtimal dahilindedir. Fakat önceki bölümde dile getirilen avantaj
ve dezavantajlarla birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin Türkiye için işverenlerin ödediği
sosyal güvenlik katkılarına eklenecek bir yükün, kayıt dışılık kapsamında ya da ücretlerin
aşağı yönlü esnekliği kapsamında ayrıntılı olarak değerlendirilerek, etkileri hesaplanmalıdır.
Benzer şekilde, çevre vergileri doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde saptırıcı bir güç olabilir
ya da nihai tüketici fiyatları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Dolaylı vergilerin hali
hazırda yüksek pay sahibi olduğu düşünüldüğünde, yükü bu vergiler üzerine yönlendirmek
ekonomik ve sosyal adalet ilkeleri ile örtüşmeyecektir.
Hülasa vergi yükünün kaydırılacağı alan Türkiye ekonomisinin kırılganlıkları da gözetilerek
seçilmeli, bu kararlarla beraber doğabilecek olumsuz sonuçlar için de otomatik olarak devreye
girebilecek ya da iradi olarak yürürlüğe konulabilecek tedbirlerin hazır tutulması gerekliliği
öngörülmelidir.
SONUÇ
Vergi yükü kısa vadede etkileri hissedilmeyen ancak uzun vadede olumsuz sosyal ve
ekonomik sonuçlar doğurma ihtimali olan bir kavramdır. Gelişmiş ülkeler incelendiğinde,
özellikle emek üzerindeki vergi yükünün düşük tutulmasına gayret gösterildiği, eğer vergi
yükü yüksek ise, yükü kaldıran kesimler lehine birçok sosyal hak sağlandığı, bu sosyal
hakların çoğu örnekte sosyal harcamalar kapsamında yararlanıcılarına ekonomik faydalar
sağladığı görülmektedir. Vergi yükü göstergeleri ülkemizdeki göstergelere yakın olan ya da
yüksek olan ülkelerin ise özellikle vergi karşılığında mükelleflerine sağladığı sosyal
imkanlarla adını duyurmuş ülkeler olmaları göze çarpan bir noktadır.
Türkiye’nin de gelir bölüşümünde eşitliği ve sosyal adaleti sağlamaya yönelik ancak
ekonominin geneli üzerinde saptırıcı etkileri en az olacak uygulamalardan bir politika sepeti
belirleyerek bu politikaları kişisel vergi yükünün hafifletilmesinde kullanması gerekmektedir.
Konjonktürel dalgalanma dönemlerinde bu sepet içindeki politikaların yoğunluklarında ya da
uygulama sürelerinde değişikliklere gidilebilir.
Kişisel vergi yükünün hafifletilmesine yönelik olarak gelişmiş ülkelerde uygulanan ve
Türkiye’de de uygulanabilecek olan politikalardan ve bu politikaların ekonomi içerisinde
doğurabileceği olumlu ya da olumsuz etkilerden çalışmada söz edilmeye çalışılmıştır.
Gelişmiş ülkelerle yapılan karşılaştırmalar hem bu ülkelerdeki uygulamaların benzerlerinin
Türkiye için birer çözüm önerisi olabileceği hem de çözüm olarak yürürlüğe konulabilecek
çalışmaların uluslararası ekonomik organizasyonlar ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde
(çevre vergileri, sermaye üzerine yük kaydırılması v.b.) şekillenebileceği ihtimallerine
dayanmaktadır. Dünyada kişisel vergi yükünün hafifletilmesine yönelik trendler takip
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edildiğinde bunu başarabilen ülkelerin, ya da yüksek kişisel vergi yükünü yüksek sosyal
imkan ve ayrıcalıklarla tazmin eden ülkelerin politikaları bu hususta her zaman ışık
tutabilecek niteliğe sahiptir.
Tüm bunların yanında Türkiye’nin uluslararası ekonomik hayat içindeki özgün rolü, sosyal ve
demografik yapısı, bölgeler arası farklılıkları, yatırım ve tasarruf ihtiyacı göz önüne alınarak,
dünyadaki uygulamaların Türkiye’ye göre uyarlanmış politika tedbirlerine dönüştürülmesi
yolunda gerek akademik gerekse bürokratik çalışmalara duyulan ihtiyaç malumdur. Bu
noktada incelenen mevcut uygulamaların yanında uluslararası eğilimler de göz önüne
bulundurulmak Türkiye’ye üzere özgün çözüm önerileri üretmek üzere kişisel vergi yükünün
hafifletilmesi konusundaki çalışmaların devamına yönelik gayreti beyan etmek
gerekmektedir.
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ARE THE INSTITUTIONS CRITICAL? EVIDENCE FROM ASIAN COUNTRIES
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1. Introduction
Why do some countries have much more income per capita than others? Why are some societies
but not others able to encourage investments in physical and human capital? The answer, this
paper discusses, lies to a large extent in institutional differences across societies. It is now well
known that institutions play important role in explaining economic performance. There also
seems to be a broad consensus that political stability, property rights, economic freedom, rule of
law, or briefly business environment, are the main features of institutional quality.
The existing literature provides substantial and wide ranging theoretical and empirical evidence
on the role of institutions in shaping economic performance. The main role of the institutions in
all societies is to encourage savings and investments in physical and human capital and improve
the efficiency of capital allocation and shape incentives of key economic actors, hence
accelerating economic growth and development. However, institutions not only determine
economic growth, but also promote an array of economic outcomes, including the distribution of
resources in the future. In other words, they influence not only the size of the aggregate pie, but
how the pie is divided by among different groups and individuals in society (Acemoğlu, et al.
2004).
Our paper takes a close look at how robust the relationship between institutions (whether of
political regimes or of the components of the business environment) and economic performance
in 14 Asian countries. It makes several contributions. First of all, it fills an important gap in the
literature by analyzing the impacts of institutions on income in 14 Asian countries including
South and East Asia and Central Asia Turkic Republics. This is important because, although
there is a broad literature on the institutions-income nexus, it is really hard to find studies
analyzing the role of institutions, especially in Asian countries. The second contribution of our
study which is also related with first contribution is to investigate whether the empirical results
differ across South and East Asia countries and Central Asia Turkic Republics. This is also
important because, this study brings significant policy implications for Central Asia Turkic
Republics, as well as for South and East Asia countries. Finally, this study uses comprehensive
and updated dataset covering up to 14 countries and 21 years and modern econometric
techniques. These results are important not only because they provide new evidence on the role
of institutions in economic performance, but also because policy decisions are based on
policymakers’ understanding of the ways in which type of institutions -property rights, economic
freedom, rule of law, political stability- contributes to economic performance in South and East
Asia and Central Asia Turkic Republics.
The paper is organized as follows. Section 2 reviews the empirical literature. Section 3 introduces
the data and methodology. Section 4 discusses the empirical findings. Section 5 presents
concluding remarks and policy implications.
2. Literature Overview
This is not the first paper which studies the relationship between institutions and income.
Notably, Scully (1988) finds that the institutional framework has significant and large effects on
the efficiency and growth rate of economies for 115 market economies over the period 19601980. Politically open societies, which subscribe to the rule of law, to private property and to the
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market allocation of resources, grow at three times the rate and are two and one-half times as
efficient as societies in which these freedoms are abridged. Spindler (1989) also investigates the
relationship between economic freedom and economic development for most countries of the
world. Freedom of property appears to be a superior indicator of private sector development by
itself. This is a significant evidence in favor of private property rights. Dawson (1998) analyzes
the empirical relationship between institutions, investment and growth for 79 countries over the
period 1975-1990. The empirical results indicate that institutions have a direct effect on total
factor productivity and economic freedom has a significantly positive impact on growth, even
after controlling for other often-cited correlates of growth. Vijayaraghavan and Ward (2001) also
examines the relationship between institutional infrastructure and economic growth rate across 43
nations between the years 1975-1990. The empirical results indicate that security of property
rights is one of the most significant indicator that explains the variation in economic growth rates.
Acemoğlu and Johnson (2003) evaluates the importance of property rights and contracting
institutions. They find that property rights institutions have a first order effect on long-run
economic growth, investment and financial development. Yapraklı (2008) also investigates the
effect institutional structure on economic growth by employing panel data approach over the
period 200-2005 for 36 upper-middle-income countries. In contrast to previously mentioned
studies, it is found that the relationship between economic growth and institutional structure
indicators is negative. Luo and Wen (2015) show that geography explains the income differences
among agrarian countries, while institutions appear to matter only for income variations in
industrial economies. In addition to this, they find that the stage of economic development
explains countries’ institutional structure, rather than vice versa.
3. The Model Specification and Data
This section describes the variables, discusses the model specification and the econometric
techniques and provides summary statistics of key variables and correlations. The sample
comprises 14 Asian countries3. The sample is restricted to the period 1995-2015 on the basis of
availability of data. In order to test the relationship between institutions and income, bivariate
model is described as follows
!"#$%& = ((!"*+,+-+,$"*)///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(1)

The dependent variable is GDP per capita. Three types of institutions data are used in
estimations: political stability index, economic freedom index and property rights.
•! Political Stability Index (PS)4 The index is a composite measure based on several indexes
from multiple sources including the Economist Intelligence Unit, the World Economic
Forum and the Political Risk Services. The underlying indexes reflect the likelihood of a
disorderly transfer of government power, armed conflict, violent demonstrations, social
unrest, international tensions, terrorism and ethnic, religious or regional conflicts. Overall

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

Data covers for the following 14 Asian countries: Taiwan, Singapore, Hong Kong, South Korea, Philippines,
Malaysia, Indonesia, China, India, Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Kyrgyz Republic, and Turkmenistan.
4
It is better to emphasize that while the economic freedom index and the property right index are graded on a scale
of 0 to 100, the political stability index is graded on a scale of -2.5 to 2.5. Hence, the political stability index is
regraded on a scale of 0 to 100 by authors, so that the estimated coefficients is directly compared. This regraded new
data set are available from the authors upon request. !
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political stability index is measured on a scale from -2.5 to 2.5, with higher values
corresponding to strong political stability.
•! Economic Freedom Index (EF) This index measures economic freedom based on 10
quantitative and qualitative factors, grouped into for broad categories or pillars of
economic freedom: (i) rule of law (property rights, freedom from corruption); (ii) limited
government (fiscal freedom, government spending); (iii) regulatory efficiency (business
freedom, labor freedom, monetary freedom); and (iv) open markets (trade freedom,
investment freedom, financial freedom). Each of the ten economic freedoms within these
categories is graded on a scale of 0 to 100, where 100 represents the maximum freedom.
A country’s overall score is derived by averaging these ten economic freedoms, with
equal weight being given to each.
•! Property Rights Index (PR) The index measures the degree to which a country’s laws
protect private property rights and degree to which its government enforces those laws. It
also assesses the likelihood that private property will be expropriated and analyzes the
independence of the judiciary, the existence of corruption within the judiciary and the
ability of individuals and businesses to enforce contracts. Higher index values denote
more legal protection of property. The property right index is measured on a scale from 0
to 100 like the economic freedom index. All variables are compiled from The Global
Economy online database.
All series are in their natural logs. Table 1 provides the summary statistics for four variables used
in the econometric analysis for 14 countries during the period 1995-2015.
Table 1: Summary Statistics
Variables

Mean

Minimum

Maximum

GDP
PS
EF
PR

4.94
3.38
4.07
3.88

1.60
0.22
3.36
2.36

9.34
5.44
4.51
4.49

Standard
Deviation
1.60
1.05
0.25
0.44

Observations
294
294
294
294

As illustrated in Table 1, there are considerable variations in the variables across countries. To
give an example, the political stability index ranges from a low of 0.22 in Kyrgyzstan to high of
5.44 in Kazakhstan. The GDP per capita also shows a significant variation varying from 1.60 in
Turkmenistan to 9.34 in China.
As briefly mentioned above, our paper represents an attempt to estimate the following equations
1234 = 56 + 58 394 + -4 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(2)

1234 = ;6 + ;8 <=4 + &4 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(3)

1234 = ?6 + ?8 3@4 + A4 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(4)
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Methodologically, we first divide our sample into two groups: South and East Asia5 and Central
Asia Turkic Republics6. As mentioned above, central argument of this study is to compare
Central Asia Turkic Republics which are Turkic origins or Turkic-speaking with South and East
Asia countries and to suggest some policy implications for Central Asia Turkish Republics, as
well as for South and East Asia countries. The classification of our sample targets this goal.
Secondly, stationarity of variables are analyzed by using panel unit root tests and the order of
integration of the variables is found. Thirdly, the causality and the cointegration relationship
between income and institutions are examined. Lastly, long and short run cointegration
parameters are estimated.
4. Empirical Findings
4.1. Panel Unit Root Tests
In this section, we employ Levin, Lin and Chu (2002), hereafter LLC, Im, Pesaran and Shin
(2003), hereafter IPS, Hadri (2000) panel unit root tests. The general structure of panel unit root
tests are as follows
∆DE4 = FE + GE DE4H8 +

J
IK8

;I ∆DE4HI + ?E + + L4 + AE4 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 5

While GE = 0 implies that D process has a unit root for individual/,, GE < 0 means that D process
has no unit root.

LLC (2002) propose a test that GE are identical and fixed across/,. The strong assumption of
homogeneous G in the LLC test is difficult to satisfy due to the fact that cross-sectional units may
have different speed of adjustment process towards the long run equilibrium. IPS (2003) start
with basic Eq. (5), but unlike LLC (2002), they propose an alternative panel unit root testing
procedure based on averaging individual unit root test statistics which allows G to vary across
all/, (Baltagi, 2005: 240).
The tests mentioned above start with the null hypothesis of unit root. Unlike the previous tests,
Hadri (2000) proposes a test where the null hypothesis is stationary. This unit root test can be
regarded as an extension of the Kwiatkowski et al. (1992) for a single time series. This test is
constructed as a residual based Lagrange multiplier test with the residuals taken from the
regression.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

Taiwan, Singapore, Hong Kong, South Korea, Philippines, Malaysia, Indonesia, China, India.
Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Kyrgyz Republic, and Turkmenistan. According to the World Bank, Central
Asia Turkic Republics have an average GDP per capita of $1705, compared South and East Asia countries’ $10588
except Taiwan. Hence, it is concluded that Central Asia Turkic Republics consist of relatively less developed
countries, in contrast to South and East Asia countries. These figures are expressed in constant 2005 US Dollar. The
source is the World Development Indicators of World Bank. !

6
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At this point, we wish to emphasize that we apply various unit root tests which can be helpful in
proving the correctness of different unit root test results7. All test statistics with the corresponding
probabilities are illustrated in Table 2.
Table 2: Panel Unit Root Tests
GDP
1.44
(0.92)
4.92
IPS
(1.00)
Z
8.69***
statistic (0.00)
Hadri
Zɑ
8.64***
statistic (0.00)
LLC

-0.49
(0.30)
1.99
IPS
(0.97)
Z
8.78***
statistic (0.00)
Hadri
Zɑ
8.52***
statistic (0.00)
LLC

EF
PR
ΔGDP
South and East Asia
-1.03*** -1.45*
-0.92 -6.03***
(0.00)
(0.07)
(0.17)
(0.00)
-1.20
-0.53
0.25
-5.09***
(0.11)
(0.29)
(0.60)
(0.00)
3.61*** 6.16** 3.76**
0.70
(0.00)
* (0.00) * (0.00)
(0.23)
2.98*** 7.85** 3.23**
1.68**
(0.00)
* (0.00) * (0.00)
(0.04)
Central Asia Turkic Republics
-0.27
-0.45
1.90
-3.18***
(0.32)
(0.97)
(0.00)
(0.39)
-0.83
0.92
1.07
-2.46***
(0.20)
(0.82)
(0.85)
(0.00)
5.85*** 7.19** 7.87**
0.53
(0.00)
* (0.00) * (0.00)
(0.29)
4.25*** 6.93** 5.37**
0.62
(0.00)
* (0.00) * (0.00)
(0.26)
PS

ΔPS

ΔEF

ΔPR

-6.80*** -7.31*** -2.55***
(0.00)
(0.00)
(0.00)
-5.10*** -5.34*** -3.87***
(0.00)
(0.00)
(0.00)
2.03**
0.80
-0.50
(0.02)
(0.20)
(0.69)
1.17
0.51
-0.02
(0.12)
(0.30)
(0.51)
-4.36*** -2.37*** -3.37***
(0.00)
(0.00)
(0.00)
-5.47*** -2.93*** -5.56***
(0.00)
(0.00)
(0.00)
-0.04
0.51
-0.45
(0.51)
(0.30)
(0.67)
0.05
0.32
0.22
(0.47)
(0.37)
(0.41)

Note: ***, ** and * stand for significance at 1, 5 and 10% levels, respectively. Numbers in brackets are p-values.
Null hypothesis for Levin, Lin & Chu test and Im, Pesaran and Shin is that variable has unit root. Null hypothesis for
Hadri (2000) is that variable has no unit root. ∆/is the first difference operator.

The results clearly show that the null hypothesis of unit root for LLC (2002) and IPS (2003) is
accepted for the levels of the variables. However, the test statistics for the first differences
strongly reject the null hypotheses. It is also clearly seen that the Hadri (2000) test results are in
agreement with LLC (2002) and IPS (2003). Hence, we can conclude that the variables are I (1)
indicating a possible cointegration relation among the variables. This evidence suggests that the
variables (GDP, PS, EF and PR) do evolve as non-stationary processes and the OLS estimation of
Eq. (2), Eq. (3) and Eq. (4) may result in biased and inconsistent inferences. Thus, we now turn to
causality analysis to improve the forecasts of another variable by using the knowledge of past
values of one variable and panel cointegration techniques to determine whether a long run
equilibrium relationship exists among the non-stationary variables in level form.
4.2. Causality Analysis
To examine the direction of causality in a panel data, we employ the causality technique
proposed by Dumitrescu and Hurlin (2011). They suggest a test of Granger (1969) non causality
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7

If we pay close attention, while the null hypothesis of LLC (2002) and IPS (2003) unit root tests is non-stationary,
the null hypothesis of Hadri (2000) unit root test is stationary.
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for heterogeneous panel data models. Their test statistic is based on the individual Wald statistics
of Granger non causality averaged across the cross section units.
The linear model to examine causality for the case of two stationary variables, P and/Q, is
described as follows
PE,4 = ;E +

T

JK8

SEJ PE,4HJ

T

JK8

5EJ QE,4HJ + AE,4 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(6)

Dumitrescu and Hurlin (2011) propose to test the Homogeneous Non Causality (HNC)
hypothesis by taking into account both the heterogeneity of the regression model and that of the
causal relation. The structure of this test is similar to the unit root test in heterogenous panels
proposed by IPS (2003). If the null is accepted, the variable/Q does not Granger cause the
variable P for all the units of the panel. On the other hand, if the null is rejected, the variable/Q
Granger causes P for all the individuals of the panel.

In this context, they propose to use the average of individual Wald statistics associated with the
YWZ
test of the non-causality hypothesis. The average statistic VW,X
associated with the null
Homogeneous Non Causality hypothesis is defined as
YWZ
VW,X

1
=
[

W

EK8

VE,X ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (7)

where VE,X denotes the individual Wald statistics for the , 4] cross section unit. The average
YWZ
statistic VW,X
sequentially converges in distribution.

[
V YWZ − _
[(0,1) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (8)
X,W→b
2_ W,X
where d, [ → ∞ denotes the fact that d → ∞ first and then/[ → ∞. For large N and T samples,
YWZ
^W,X
is superior to the corresponding normal critical value for a given level of risk. However, it
should be extended to the case where d/and [ simultaneously tend to infinity. At this point, the
standardized statistic ^WYWZ converges in distribution.
YWZ
=
^W,X

^WYWZ =

YWZ
[[VW,X
− [ H8

[ H8

W
EK8 <(VE,X )]

W
EK8 hij(VE,X )

X,W→b

[(0,1) ///////////////////////////////////////////////////////////////////// (9)

The results of Dumitrescu and Hurlin (2011) causality test are presented in Table 3. Besides that,
we illustrate this causality with the help of Figure 1 and 2.
Table 3: Panel Causality Test
Null Hypothesis:
South and East Asia

PS does not cause GDP

omp
lm,n

1.02

omp
qm,n
/

-0.17

Prob.
0.86
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Central Asia Turkic
Republics

GDP does not cause PS

2.77

2.77

0.00

EF does not cause GDP

4.78

2.65

0.00

GDP does not cause EF

5.47

3.41

0.00

PR does not cause GDP

6.39

5.12

0.00

GDP does not cause PR

1.49

2.01

0.22

PS does not cause GDP

4.57

4.32

0.00

GDP does not cause PS

3.55

3.04

0.00

EF does not cause GDP

4.12

3.76

0.00

GDP does not cause EF

0.68

-0.56

0.57

PR does not cause GDP

0.86

-0.34

0.73

GDP does not cause PR

7.41

7.89

0.00

Figure 1: Causality for South and East Asia Countries

EF

GDP
PS

PR

Figure 2: Causality for Central Asia Turkic Republics

EF

GDP
PS
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As shown in Figure 1, while there is bidirectional causality between economic freedom and
income, there is unidirectional causality from income to political stability and from property
rights to income for South and East Asia countries. On the other hand, as illustrated in Figure 2,
while there is bidirectional causality between income and political stability, there is unidirectional
causality from income to property rights and from economic freedom to income. This exercise
yields striking and sharp results: (i) while there is strong causal effect from property rights to
income for South and East Asia countries, this strong causal effect changes its direction for
Central Asia Turkic Republics. This phenomenon can explain relatively high development rates
of South and East Asia countries. This is because, these countries adopt market-based strategies
and increased openness to world markets and improve their institutional quality. They, therefore,
establish strong causality from property rights to income, but Central Asia Turkic Republics do
not; (ii) while there is bidirectional causality from income to economic freedom for South and
East Asia countries, there is unidirectional causality from economic freedom to income. In other
words, income and economic freedom feed each other for South and East Asia countries. This is
also consistent with explanations previously clarified in (i).
4.3. Panel Cointegration Analysis
The existence of cointegration relationship is examined by cointegration techniques proposed by
Kao (1999) and Pedroni (2004). They propose residual based panel cointegration test statistics.
Kao (1999) introduces two types of panel cointegration tests to test the null of no cointegration.
They are Dickey-Fuller and Augmented Dickey-Fuller (ADF). Suppose that DE4 and rE4 are
incorrectly estimated by least squares for all cross sections. The spurious regression model is as
follows
DE4 = ;E + 5rE4 + &E4 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(10)
where &E4 is I (1). The DF test is applied to the residuals using

&E4 = G&E4H8 + sE4 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 11

where &E4 /is the estimate of/&E4 . The null hypothesis that G = 1 in Eq. (11) is tested by t-statistics.
+t =

(G − 1)

W
EK8

*w

where /*wv = 1 [d

X
∗v
4Kv &E4H8

W
EK8

X
4Kv

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (12)/

∗
v
&E4∗ − G&E4H8
.

However [d(G − 1)/and +t /depend on the nuisance parameters. Hence, it is necessary to
construct new statistics whose limiting distributions are dependent on the nuisance parameters.
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2=t∗ =

2=4∗ =

[d G − 1 +
3+

3 [xyv
v
x6y

z
36x6y
z
5x6y

6[xy
v
2x6y

+t +

v
v
3x6y
x6y
+
v
v
2x6y
10x6y

~[(0,1)///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(13)

/~[(0,1)////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(14)

Alternatively, the lagged changes in the residuals can be added to the Eq. (11)
&E4 = G&E4H8 +

}
IK8

|I ∆&E4HI + ~E4} /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(15)

Under the null hypothesis of no cointegration, the ADF test takes the form
+ÄÅ =

(G − 1)

8
W
Ç
v
EK8 &E ÉE &E

*y

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (16)

Similarly, we can define ADF test statistic which does not depend on the nuisance parameters.

Ñ2= =

+ÄÅ

v
x6y

6[xy

2xyv +

2x6Ö

3xyv

v
10x6y

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (17)

On the other hand, Pedroni (2004) approach introduces a set of residual based cointegration tests
for the null of no cointegration for panels in which the estimated slope coefficients are permitted
to vary across individual member of the panel. Each of these test statistics is able to
accommodate individual specific short run dynamics, individual specific fixed effects and
deterministic trends, as well as individual specific slope coefficients. In particular, they consider
two classes of statistics. While the first class is based on pooling the residuals of the regression
along the within dimension of the panel, the second class of statistics is based on pooling the
residuals of the regression along the between dimension of the panel. They first estimate the
hypothesized cointegrating relationship separately for each member of the panel in the form of
Eq. (10) including idiosyncratic intercepts or trends and then pool the resulting residuals when
constructing the panel tests for the null of no cointegration8. Results for panel cointegration tests
are presented in Table 4.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8

For further information, see Pedroni (2004).
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Table 4: Results for Panel Cointegration Tests

3i"&Ü/~
3i"&Ü/G
3i"&Ü/33
3i"&Ü/Ñ2=
1j$-á/G
1j$-á/33
1j$-á/Ñ2=

Pedroni

Ñ2=

Kao

3i"&Ü/~
3i"&Ü/G
3i"&Ü/33
3i"&Ü/Ñ2=
1j$-á/G
1j$-á/33
1j$-á/Ñ2=
Ñ2=

Eq. (2)
Eq. (3)
Statistic
Prob.
Statistic
Prob.
South and East Asia
7.03***
0.00
6.56***
0.00
1.27
0.89
1.03
0.84
-1.48*
0.06
-0.52
0.30
-3.32***
0.00
-2.55***
0.00
2.32
0.98
2.20
0.98
-1.67**
0.04
0.99
0.82
-2.76***
0.00
-1.17
0.12
1.92**
0.02
1.72**
0.04

3.94***
0.78
-0.94
-2.72***
1.67
-0.39
-1.72**
1.81**

0.00
0.78
0.17
0.00
0.95
0.34
0.04
0.03

Central Asia Turkic Republics
-6.47***
0.00
5.75***
0.61
0.73
1.42
0.39
0.65
1.51
-1.32*
0.09
-0.57
1.20
0.88
2.02
0.20
0.58
1.90
-0.97
0.16
-0.44
-0.65
0.25
-1.84**

2.83***
1.04
0.61
-1.28*
1.71
0.96
-1.52*
-1.40*

0.00
0.85
0.73
0.09
0.95
0.83
0.06
0.07

0.00
0.92
0.93
Pedroni
0.28
0.97
0.97
0.32
Kao
0.03
Note: *, ** and *** denote, respectively, significance at the 10%, 5% and 1% levels.

Eq. (4)
Statistic
Prob.

Even though some of test statistics (especially, ái"&Ü/G and/àj$-á/G) fail to reject the null of no
cointegration hypothesis at the 10% level of significance, Kao and other test statistics (especially, /
ái"&Ü/~, ái"&Ü/Ñ2=, àj$-á/Ñ2=) show the long-run cointegration relationship. Next step is to
estimate the long-run parameters. The long run cointegration parameters are estimated by
dynamic ordinary least squares, hereafter DOLS. Panel DOLS regression can be rewritten as
follows (Pedroni, 2004: 729).
*E4 = ;E + 5E áE4 +

Tâ

JKHTâ

∗
SEJ ∆áE4HJ + -E4
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (18)

From this regression, we obtain the following group mean panel DOLS estimator
∗
5äÄ

= [

H8

W

X

EK8

4K8

ãE4 ãE4Ç

H8

X
4K8

ãE4 *E4

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (19)

On the other hand, between dimension estimator can be constructed as
∗
5äÄ
= [ H8

W

EK8

∗
5Ä,E
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (20)

∗
where 5Ä,E
is the conventional DOLS estimator, applied to the , th member of panel. The
associated t statistics for the between dimension estimator can be constructed as (Pedroni, 2004:
729)
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∗
+åçé
=[

H8 v

W
EK8

∗ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (21)
+åé,â

The results for the panel DOLS estimates are illustrated in Table 5.

Table 5: The Panel Cointegration Coefficients
Coefficient

t-statistic

R2

èê

South and East Asia
Eq. (2)

0.50***

2.29

0.80

0.77

Eq. (3)

1.23*

1.30

0.76

0.74

Eq. (4)

0.18**

2.28

0.98

0.98

Central Asia Turkic Republics
Eq. (2)

0.80***

4.84

0.97

0.97

Eq. (3)

4.59***

4.87

0.81

0.77

Eq. (4)

-1.81***

-12.70

0.77

0.73

Note: *, ** and *** denote, respectively, significance at the 10%, 5% and 1% levels.

Table 5 represents the principal results of this study. At first glance, it is clearly seen that the
panel cointegration coefficients obtained from panel cointegration analysis indicate that political
stability, economic freedom and property rights are statistically significant drivers of income in
South-East Asia countries and Central Asia Turkic Republics.
The estimate of Eq. (2) and Eq. (3) show that the effect of political stability and economic
freedom on income is positive and statistically significant in both country groups. On other hand,
the estimate of Eq. (4) reveals that while the impact of property rights on income in South and
East Asia countries is positive and statistically significant, this impact in Central Asia Turkic
Republics is negative and statistically significant.
More specifically, while a 1% increase in political stability increases income by 0.5%, a 1%
increase in economic freedom and property rights increases income by 1.23% and 0.18%,
respectively. There may be many reasons to explain this positive and statistically significant
relationship in East and South Asia countries. Yet the first and most important reason is that these
developed countries succeed in channeling the benefits of political stability, economic freedom
and property rights into income. Findings also suggest that economic freedom is more
pronounced than political stability and property rights in explaining income in East and South
Asia countries.
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In addition to this, the results of Central Asia Turkic Republics suggest that while a 1% decrease
in economic freedom increases income by 1.81%, a 1% increase in political stability and
economic freedom increases income by 0.8% and 4.59%, respectively. Compared with the results
of East and South Asia countries, effects of political stability and economic freedom in
magnitude in Central Asia Turkic Republics is higher than East and South Asia countries.
Lastly, estimate of Eq. (4) in Central Asia Turkic Republics shows that the impact of property
rights on income is negative. This is also plausible result since we can expect that East and South
Asia countries will be better at channeling the benefits of property rights into income than Central
Asia Turkic Republics. Investments in any field without well-functioning property rights might
not provide benefit for Central Asia Turkic Republics.
Next step is to estimate the short-run parameters. The short run cointegration parameters are
estimated with the help of Error Correction Model, hereafter ECM. ECM can be rewritten as
follows
∆1234 = 5v + 5ë <íd14H8 + 5z ∆394 + -4 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(22)

∆1234 = ;v + ;ë <íd24H8 + ;z ∆<=4 + &4 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(23)

∆1234 = ?v + ?ë <íd34H8 + ?z ∆3@4 + A4 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(24)

where <íd4H8 /is the lagged value of the long run random disturbance term; ∆, the first difference
operator. Eq. (22), (23) and (24) gives the short run determinants of GDP. The parameters
5ë , ;ë , ?ë //that appears on <íd14H8 , <íd24H8 , <íd34H8 /is the error correction coefficients,
respectively. Theoretically it is expected to be between -1 to 0. It implies that the process
convergence in the long run. Hence, it can be regarded an alternative evidence of cointegration9.
The short run cointegration parameters are estimated by ordinary least squares and illustrated in
Table 610.
Table 6: Error Correction Model
Coefficient
Eq. (22)
Eq. (23)
Eq. (24)

Eq. (22)
Eq. (23)

0.03
(0.66)
-0.19
(-0.75)
0.12
(1.04)
0.03
(0.43)
0.22
(0.85)

ìîïñHó
Constant
R2
South and East Asia
-0.06***
0.06***
0.58
(-2.53)
(9.49)
-0.04*
0.06***
0.56
(-1.50)
(10.22)
-0.54***
0.07***
0.29
(-6.77)
(6.35)
Central Asia Turkic Republics
-0.25***
0.11***
0.68
(-3.57)
(11.68)
-0.05**
0.11***
0.66
(-1.90)
(9.17)

èê

DW

F stat

0.50

2.08

6.93

0.48

2.11

6.81

0.28

1.77

23.00

0.58

1.34

6.38

0.53

1.51

5.36

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

See Kremers et. al. (1992)
See Enders (2010)!

10
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Eq. (24)

0.08
(1.05)

-0.05***
(-2.33)

0.12***
(11.05)

0.66

0.55

1.44

5.83

Note: *, ** and *** denote, respectively, significance at the 10%, 5% and 1% levels. The t statistics are reported in
parenthesis.

As shown in Table 6, error correction term is negative and statistically significant in all cases,
confirming a long run relationship among the variables of the model. We can conclude that the
short run dynamics of the variables in the system are influenced by the deviation from the long
run relationship. If there is a gap between the long run and short run, the gap can be closed by (i)
an increase in the short run or decrease in the long run; (ii) an increase in the long run rate but a
commensurately larger rise in the short run rate; (iii) a fall in the long run rate but a smaller fall in
the short run rate.
5. Concluding Remarks and Policy Implications
Economists have long debated that whether institutions promotes economic performance.
Although most studies indicate that institutions play critical role in accelerating economic
performance, some studies find a negative relationship between institutions and income. In this
study, we empirically examine the role of institutions for income per capita using comprehensive
and updated dataset for 14 Asian countries over the period 1995-2015 by using new panel data
techniques. Methodologically, we first divide our sample into two groups: South and East Asia
and Central Asia Turkic Republics. As mentioned above, central argument of this study is to
compare Central Asia Turkic Republics which are Turkic origins or Turkic-speaking with South
and East Asia countries in terms of institutions-income nexus and to suggest some policy
implications for Central Asia Turkish Republics, as well as for South and East Asia countries.
The classification of our sample targets this goal. Then, we employ unit root tests to determine
the order of integration of variables, causality and cointegration approaches. Lastly, we estimate
long and shorty run cointegration parameters.
Our empirical results based on causality analysis yield striking and sharp results: (i) while there is
strong causal effect from property rights to income for South and East Asia countries, this strong
causal effect changes its direction for Central Asia Turkic Republics. This phenomenon can
explain relatively high development rates of South and East Asia countries. This is because, these
countries adopt market-based strategies and increased openness to world markets and improve
their institutional quality. They, therefore, establish strong causality from property rights to
income, but Central Asia Turkic Republics do not. This result, not entirely, is consistent with Luo
and Wen (2015); (ii) while there is bidirectional causality from income to economic freedom for
South and East Asia countries, there is unidirectional causality from economic freedom to
income. In other words, income and economic freedom feed each other for South and East Asia
countries. This is also consistent with explanations previously clarified in (i).
It is also clearly seen that the panel cointegration coefficients obtained from panel cointegration
analysis indicate that political stability, economic freedom and property rights are statistically
significant drivers of income in South-East Asia countries and Central Asia Turkic Republics.
There may be many reasons to explain this positive and statistically significant relationship in
South and East Asia countries. Yet the first and most important reason is that these developed
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countries succeed in channeling the benefits of political stability, economic freedom and property
rights into income.
In addition to this, in contrast to South and East Asia countries, estimate of Eq. (4) in Central
Asia Turkic Republics shows that the impact of property rights on income is negative. This is
also plausible result since we can expect that South and East Asia countries will be better at
channeling the benefits of property rights into income than Central Asia Turkic Republics.
Investments in any field without well-functioning property rights might not provide benefit for
Central Asia Turkic Republics. It is better to emphasize that all empirical results are consistent
with studies previously mentioned in the literature review.
Moreover, our empirical results highlight the importance of studying institutions-income nexus
by groups, South and East Asia countries and Central Asia Turkic Republics, as opposed to an
aggregation of worldwide economies. These results are important not only because they provide
new evidence on the role of institutions in economic performance, but also because policy
decisions are based on policymakers’ understanding of the ways in which type of institutions property rights, economic freedom, rule of law, political stability- contributes to economic
performance in South and East Asia and Central Asia Turkic Republics. The empirical results
suggest some policy implications. First, policymakers in Central Asia Turkic Republics should
focus on property right institutions to establish strong causality from property rights to income.
Secondly, policy makers in South and East Asia countries also pursue actions to provide political
stability in society. Implementing these policies lead to benefits in terms higher and more
sustainable economic performance.
Several issues for further studies emerge from this study. This relationship can be examined for
countries classified in various ways; by income or membership of organizations. These studies
will be able to verify the robustness of our results.
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This paper investigates the relationship between urbanization and carbon emissions in Turkey over the period
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AN INVESTIGATION OF CAUSALITY BETWEEN URBANIZATION AND CARBON EMISSIONS IN TURKEY
Mert Topcu, Miraç Yazıcı, Gökhan Kartal

1. Introduction
Globally, more people live in urban areas than in rural areas, with 54% of the world’s population residing in
urban areas in 2014. In 1950, 30% of the world’s population was urban, and by 2050, 66% of the world’s
population is projected to be urban. Rapid urbanization is more important issue in less developed regions,
than more developed regions. Average annual rate of change of the proportion urban in more developed
regions is 0.3% and in less developed regions is 1.2% for the period 2010-2015. It is 0.7% for the period
2010-2015 in Turkey.(World Urbanization Prospects 2015;20)
Proportion of population living in urban area was 44% in 1980, 59% in 1990, 65% in 2000, 73% in 2014 and
it is estimated to be 84% in 2050 in Turkey. As a country in less developed region, Turkey’s urban population
will rise 55 millions to 79 millions until 2050. Turkey’s average annual rate of change in urban population is
4.24% in 60’s, 3.81% in 70’s, 5.01 % in 80’s, 2.64% in 90’s, 2.22% in 2000’s and it is 1.98% for the period
2010-2014. (World Bank, 2015)
CO2 emissions are the primary source of greenhouse gases, which contribute to global warming, threatening
human and natural habitats. (WDI 2015;73) Since CO2 is one of the main contributors to global emissions, it
is important to determine which policy measures will be more effective in curbing CO2 emissions (MartínezZarzoso I. and Maruotti A., 2011:1344).
Urbanization has positive and negative impacts on CO2 emissions according to theories of ecological
modernization and urban environmental transition. If urbanization is found to have a positive and statistically
significant impact on CO2 emissions, then this can affect forecasting models and climate change policy
(Sadorsky, 2014:147).
There are three relevant theories about urbanization’s effects on energy use and carbon emissions. First one is
ecological modernization theory, second one is urban environmental transition theory and the last one is
compact city theory. In first theory, urbanization is the process of social transformation. According to this
theory, environment related problems may increase from low to intermediate stages of development.
However, higher modernization can minimize these problems (Mol and Spaargaren, 2000; Crenshaw
Gouldson and Murphy, 1997 and Jenkins, 1996).The second theory suggests that urban environmental
problems vary in different stages of development (Mc Granahan et al., 2001). At low stages of development,
poverty-related environmental problems occur, due to limited resources. But these problems gradually
subside when income levels rise. According to the last theory, high urban density allows cities to enable
economies of scale for urban public infrastructure and reduces travel distance and car dependency, losses of
electricity supply. So, high urban density decreases energy consumption and CO2 emissions (Newman and
Kenworthy, 1989; Burton, 2000; Capello and Camagni, 2000; Jenks et al., 1996). Besides, increasing urban
density may cause traffic problems, overcrowding and air pollution, which will reduce the benefits of
compact cities, according to some studies (Rudlin and Falk, 1999; Breheny, 2001).
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Table 1: Literature Review for the Relationship between CO2 and Urbanization
Author

Period

Country

Method

Result

Parikh and Shukla
(1995)

1986

83 countries

Multiple Regression

(+)

Cole and
Neumayer(2004)

1975-1998

86 countries

STRIPAT model

(+)

Fan et al (2006)

1975-2000

Developing countries

STRIPAT model

high income (-) others(+)

Al-mulali et al.(2012)

1980-2008

23 countries in 7
regions

FMOLS model

(+)

Poumanyvong and
Kaneko (2010)

1975-2005

99 countries ( incl.
Turkey)

STRIPAT model

(+)

Martinez-Zarzoso and
Maruotti (2011)

1975-2003

88 developing
countries

STRIPAT formulation, the
EKC Hypothesis and the
Modernisation Theories

inverted U-shaped
relationship

Sharma (2011)

1985-2005

69 countries

Dynamic Panel Data
Model

(-)in low, middle and high
income countries

Hossain (2011)

1971-2007

9 newly
industrialized
countries (inc.
Turkey)

Panel Cointegration and
Causality

No causality

Sadorsky (2014)

1971-2009

emerging markets
(inc. Turkey)

STRIPAT model

Insignificant
Bi-directional causality
between urbanization and
CO2

Al-mulali et al.(2013)

1980-2009

MENA countries

The Dynamic OLS
Granger Causality

Zhu et al.

1992-2008

20 emerging
countries

Semi-Parametric Panel
Data Analysis

Inverted U-shaped
relationship

Shafie and Salim
(2011)

1980-2011

OECD countries

Stripat Model

Inverted U-shaped
relationship

Turkey

Linear regression and the
sequential version of the
Mann-Kendall test

(+)

G-20 countries

Auto-regressive model for
detecting Granger
causality

Causality from urbanization
to carbon emissions
Finds an increase in national
forestland decreases
deforestation and
urbanization, which in turn
mitigate GHG emissions

Karaca et al. (1995)
Arvin et al. (2015)

1935-1990
1961-2012

Cho et al. (2014)

2000-2005

South Korea

The LM statistics,
“GS2SLS” model

Yuan et al. (2015)

2002-2007

China

Input–output table

(+)

Xu and Lin (2015)

1990-2011

30 provinces of
China

Nonparametric additive
regression models

Inverted U-shaped
nonlinear relationship

Zi et al. (2016)

1979-2013

China

Threshold model

Correlation between
urbanization and CO2

Zhang and Lin (2012)

1995-2010

29 provinces of
China

STIRPAT model and
provincial panel data

(+)

Xiangyang and Guiqiu
(2011)

1979-2009

China

Structural VAR

Positive relationship
between growth rates of per
capita GDP

1985-2009

Shandong Province
of China

Carbon Emission
Coefficient Method
(CECM)

Accelerating urbanization
was positively correlated
with environmental
pressures and energy
consumption

Ren et al. (2015)
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Wang et al. (2016)

1980–2009

Asean countries

Panel Cointegration and
Causality

panel causality from
urbanization to carbon
emissions

Wang et al. (2014)

1995-2011

30 provinces of
China

Panel causality

Bi-directional causality
between urbanization and
carbon emissions

Zhang et al. (2015)

1980-2013

Beijing

ARDL

(+)

Bölük and Mert
(2015)

1961-2010

Turkey

ARDL

(-)

Tutulmaz (2015)

1968-2007

Turkey

Cointegration

Inverted U-shaped
relationship

Kasman and Duman
(2015)

1992-2010

New EU members
and Candidates

Panel Cointegration and
Causality Tests

panel causality from
urbanization to CO2

Shahbaz et al. (2016)

1970-2011

Malaysia

VECM Granger causality
test

Urbanization Granger
causes CO2 emissions.

Source: Authors
In recent years, there is an increasing level of interest in investigating the relationship between urbanization
and CO2 emissions. There is large number of studies have focused on both multi country and single country
cases. These studies use different methods for varying time periods. Table 1 gives the primary literature
about the relationship.
Following introductory part, section 2 presents data, methodology, and findings and section 3 concludes.
2. Data, Methods and Findings
In existing paper, the long run and causal relationship between urbanization and carbon emissions is
investigated in Turkey. To this end, annual observations ranging from 1960 to 2011 is used. Dataset of the
paper consists of carbon emissions variable, income variable, and urbanization variable. Carbon emission is
measured by total carbon emissions in kt. Income variable is measured using real GDP at market prices
(2005 constant US$). Urbanization is measured as urban population. After taking natural logarithms, final
dataset has been utilized. Data for all variables are sourced from World Bank, World Development Indicators
database.
It is very crucial to test the stability of series in an econometric application before determining the
relationship between variables. Granger and Newbold (1974) states that the regression analysis between the
variables would be inconsistent spurious regression problem would occur if unstable data are used. One of
the common unit root tests applied in time series econometrics in Phillips-Perron (PP, 1988) test. PP unit root
test permits error term to be dependent at a weakly level and distributed heterogeneously. The test employs
nonparametric statistical methods to consider serial correlation in the error terms without adding lagged
difference terms. Table 2 reports PP unit root test results. Results confirm that all series are not stationary in
their levels and integrated of I(1).
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Table 2: Unit Root Results
Ho: series have unit root
Variable

Stat

Decision

co2

-2.492[0.33]

Ho: Accept

y

-2.762[0.21]

Ho: Accept

u

-1.355[0.69]

Ho: Accept

Δco2

-7.820[0.00]

Ho: Reject

Δy

-7.180[0.00]

Ho: Reject

Δu

-3.393[0.07]

Ho: Reject

Note: Δ signifies the first difference of the questioned variable.

Having established that variables in system are I(1), we can test cointegration between the variables. Engle
and Granger (1987) and Johansen (1988) tests are considered as leading cointegration tests in time series. As
there are more than two variables in the system, cointegration here is being analyzed using Johansen
procedure. To find out whether there is any long-run relation, Maximum Eigenvalue and Trace statistics are
used. The results of Trace and Maximum Eigenvalue statistics are shown in table 3. Both test statistics
indicate that there exists a long-run relationship among the variables under investigation.
Table 3: Contegration Results
H0: series are not cointegrated
Test

Trace

Maximum
Eigenvalue

Hypothesized
Number of CE(s)

Eingenvalue

Trace
Statistics

%10 Critical
Value

None (r=0)

0.429704

51.11416

39.75[0,00]

At Most 1(r≤1)

0.290096

23.03414

23.34[0,10]

At Most 2(r≤2)

0.111355

10.66637

10.66[0,47]

None (r=0)

0.429704

28.08002

39.75[0,02]

At Most 1(r≤1)

0.290096

17.23410

23.34[0,10]

At Most 2(r≤2)

0.111355

10.66637

10.66[0,47]

Decision

H0: Reject

H0: Reject

Note: Probabilities of critical values are in brackets.
Once the co-movement among the variables is being proved in the long-run, we can test Granger causality.
Both short-run and long run causality results based on Vector Error Correction methodology (VECM) are
presented in table 4. Error-correction terms indicate that causality runs from urbanization and income to
carbon emissions in the long-run. On the other hand, short-run results point out two unidirectional causal
running: from urbanization to carbon emissions, and from income to urbanization.
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Table 4: Causality Results
H0: no causal running
Independent variables (sources of causation)

Long-run

Dependent Variable

co2

y

u

ECT

co2

-

1.631[0.20]

4.863[0.01]

-0.094[0.00]

y

0.851[0.85]

-

1.499[0.23]

-0.003[0.12]

u

1.325[0.27]

2.734[0.07]

-

-0.001[0.91]

Note: F-wald tests are reported with regard to short-run changes in the independent variables. ECT
represents the coefficient of error correction term. Probability values of t-statistics are in brackets.
3. Concluding remarks
This study empirically examines the relationship between urbanization and carbon emissions in Turkish
economy with presence of income variable. To this end, panel cointegration and causality approaches are
employed using annual observations from 1960 to 2011. Panel cointegration results show a long-run
relationship among the variables. Causality results, on the other hand, indicate unidirectional causality from
urbanization to carbon emissions both in the short-run and in the long-run. In addition, income is also found
to Granger cause urbanization in the short-run.
Previous literature on urbanization-carbon emissions nexus using causality techniques provide mixed results
across different countries and/or country groups for different time periods. Findings obtained from empirical
analyses herein support the findings of Arvin et al. (2015), Kasman and Duman (2015), Shahbaz et al.
(2016), and Wang et al. (2016) which found unidirectional causality from urbanization to carbon emissions.
The findings, however, are inconsistent with the results of Al-mulali et al. (2013), Wang et al. (2014) and
Hossain (2011) which found bi-directional or no causality between urbanization and carbon emissions.
Existence of unidirectional causality from urbanization to carbon emissions both in the short-run and in the
long-run may point out the validity of ecological modernization theory in Turkey. As a developing country,
urbanization still affects carbon emissions as the stage of development proceeds.
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Kaan Yiğenoğlu
KÜRESEL REKABET ENDEKSINDE TÜRKIYE'NIN YERI VE REKABET GÜCÜNÜ
ARTIRMADA POLITIKA ÖNERILERI
Kaan Yiğenoğlu1

Özet
Çalışmanın konusu dünya ekonomisinde ekonomik performans ile yakından ilişkili bir kavram olan rekabet
ve rekabet gücü ile ilgilidir. Bu noktadan hareketle küresel rekabet gücü endeksi ve bu endekslerin alt
bileşenlerini analiz ederek bunların rekabet üstünlüğü sağlamadaki performansları değerlendirilecektir. Bu
çalışmanın amacı, uluslararası rekabet gücünü artırmada ülkemize özgü uygulanması gereken başta teknoloji
ve sanayi olmak üzere çeşitli politikaların uygulanabilirliğini araştırmaktır. Çalışmamızda Dünya Ekonomi
Forumu tarafından yayınlanan küresel rekabet endeksleri taranmaktadır. Bu endekslerin alt bileşenleri ise
ülkeler bazında değerlendirilerek çeşitli rakam ve oranlar gösterilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Rekabet Gücü, Rekabet Gücünün Ölçümü, Rekabet Gücü Göstergeleri,
Rekabet Gelişimi, Küresel Rekabet Endeksi.
TURKEY’S POSITION IN GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX AND POLICY
RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING COMPETITIVENESS
Abstract: The subject of this study is concerned with related to competition and competitiveness in the
world economy. Moving from this point, the global competitiveness index and sub-components of these
indices will be evaluated by analyzing their performance. The aim of this study is to investigate feasibility of
various policies, inclding technology and industry to increase international competitiveness of our country.
In this study, it has been scanned of global competitiveness index which is published by World Economic
Forum. The sub-components of this index are shownvarious countries assessed on the basis of the figures
and ratios
Key Words: International Competitiveness, Measuring Competitiveness, Competitiveness Indicators,
Development of Competition, Global Competitiveness Index
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Giriş
Bu çalışmanın amacı, uluslararası rekabet gücünü artırmada ülkemize özgü uygulanması gereken başta
teknoloji ve sanayi politikası olmak üzere çeşitli politikaların uygulanabilirliğini araştırmaktır. Bu amaçla
öncelikle küresel rekabet endeksinde son yıllarda başarılı olan bazı ülke örnekleri ele alınıp bu ülkelerin
hangi politikalar ile bu rekabet gücünü elde ettikleri tespit edilecek, sonrasında ülkemizin rekabet gücü alt
bileşenlerinin hangilerinde düşük performans sergilediği incelenerek bu noktalarda başarılı olan ülkeler ile
bir karşılaştırma yaparak ulusal rekabet gücümüzü artırmada uygulanması gereken çeşitli politikalar
dikkatlere sunulacaktır. Çalışma kapsamında uluslararası rekabet gücünün uzun vadeli ve yapısal değişimi
gerektiren kapsamlı politikalar sonucu ortaya çıktığı hipotezinden hareket edilerek rekabet gücünün
kazanılmasının serbest piyasa koşullarına bırakılamayacak kadar önemli olduğu kabul edilmektedir.
Rekabet Gücüne İlişkin Kavramsal Ve Teorik Çerçeve
Dünya ekonomisinde yaşanan küreselleşme dalgası ile birlikte ülkeler sosyo-ekonomik performanslarını
artırmak için yoğun çaba içine girmişlerdir. Bu çabalar içerisinde en önemlisi ve etkilisi ise rekabet gücüne
ilişkindir. Bu nedenle bu bölümde rekabet gücü kavramı ile ilgili kavramsal ve teorik boyutta bilgi
sunulmaya çalışılacaktır.
Rekabet Kavramı Ve Uluslararası Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler
Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum - WEF) tarafından yayımlanan Küresel Rekabetçilik
Endeksi (Global Competitiveness Index - GCI) raporunda rekabet gücü bir ülkede refah seviyesini sağlayan
kurumları, politikaları ve faktörleri kapsayan verimlilik düzeyi şeklinde tanımlanmaktadır (World Economic
Forum [WEF], 2015:4). Rekabeti bir piyasa süreci ve piyasa içinde algılayan klasiklerin aksine neoklasikler
için rekabet piyasa yapısı temelinde görülür ve bu yapının da ancak tam rekabet olması durumunda
rekabetten söz edileceğini ifade ederler. Avusturya Okulu ise rekabeti neoklasiklerin aksine bir piyasa yapısı
olarak değil piyasa süreci olarak görürler. Post-Keynesyen düşüncede ise rekabet hayatta kalma sürecidir ve
sadece fiyat boyutu değil, üretim, yatırım ve kurumsal boyutları ile ele alınmalıdır (Kılıç, 2000:6-10).
Rekabet kavramında olduğu gibi rekabet gücü kavramında da ortak bir tanım bulmak oldukça zordur.
Rekabet gücü kavramını firma, endüstri ve ülke düzeyinde ele alan yaklaşımlar vardır. Krugman’a göre
rekabet gücü firma düzeyinde bir anlam ifade eder ve ülke düzeyinde kullanılmaması gerekir. Firma
düzeyinde rekabet gücü kavramı firmanın kârlılığı ile ilişkilendirilerek ele alınmaktadır. Firma düzeyinde
rekabet gücü rekabet gücüne sahip olan bir firmanın sattığı ürünleri rakiplerinin ürün fiyatlarından düşük
veya en azından eşit satabilme yeteneğini ifade eder. Endüstriyel rekabet gücü ise içinde barındırdığı
firmaların rekabet gücünü kapsar ve daha çok verimlilik ve uluslararası ticaret performansı ile ölçülür. Ulusal
veya uluslararası rekabet gücü ile kastedilen ise serbest ticaret ortamında dengeli bir dış ticaret performansı
ile ticaret ortaklarına eşit reel gelir büyümesini yakalamasıdır (Aktan ve Vural, 2004:11-17).
Uluslararası rekabet gücünü belirleyen faktörler mikro ve makro düzey faktörler olmak üzere iki ana başlıkta
incelenebilir. Mikro düzeyde rekabet gücünü etkileyen faktörler firmanın rekabet gücünün asli kaynakları ve
firmanın rekabet gücü koşullandırmaları olarak iki alt başlığa ayrılır. Mikro düzeyde rekabet gücünü
belirleyen faktörler Tablo 1'de gösterilmektedir.
Uluslararası rekabet gücünü belirleyen makro ekonomik faktörler ise iş ve çalışma ortamı, ekonomik ve
teknolojik altyapı, eğitim ve öğretim, girişimcilik ve işletme gelişimi, yenilikçilik ve yaratıcılık, kamusal
politikalar, verimlilik, fiyatlar, maliyetler ve kalite gibi faktörlerdir. İş ve çalışma ortamı ile ilgili regülasyon
politikaları, işgücü piyasasında emek arz ve talebinin hızlı uyumu, beşeri sermaye, düşük işsizlik, yabancı
sermaye ile ticari dışa açıklık önemlidir (Karaaslan&Tuncer,2010).
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Tablo 1
Mikro Düzeyde Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler
A. Firmanın Rekabet Gücünün Asli Kaynakları
Bir Firmanın Kaynakları

Bir Firmanın Kapasitesi ve Yeterliliği

a) Maddi Kaynaklar: Gayrimenkul, mali ve beşeri varlıklar

* Öğrenme yeteneği

b) Manevi Kaynaklar: Bilgi, itibar, organizasyon kültürü, * Yenilikçilik
beşeri sermaye, fikri mülkiyet hakları, ticari markalar
* Girişim
* İlişki Oluşturabilme Yeteneği: Firma ile çalışanlar ve firma
ile piyasa arasında
B. Firmanın Rekabet Gücü Koşullandırmaları
İçsel Faktörler

Piyasa Faktörleri

* Firma mülkiyetinin karakteri

* Piyasa arzının büyüklüğü

* Yönetim ve organizasyon sistemi

* Talep faktörleri

* Pazarlama özellikle firma-piyasa ilişkisinin oluşturulması * Mal ve hizmet fiyatları
bağlamında
* Mal ve hizmet kalitesi
* Çalışanların nitelikleri
* Bir mal ya da hizmet satışının koşulları
* Üretim kararları
* Piyasa rekabetinin yoğunluğu
Dışsal Faktörler

Piyasa Dışı Faktörler

* Kurallar: teknik, ekolojik, yasal

* Üretim kaynakları yapısının büyüklüğü, kullanım etkinliği

* Bir firmanın yönetim-organizasyon ve tasarım koşulları

* Sosyo-ekonomik sistem

* Yerli bir şubenin düzenlenme biçimi

* Ekonomi politikası

* Üretim faktörleri donatımı

* Sosyal sermaye
* Rekabet politikası
* İşletmenin kurumsal çevresi
* Altyapı devleti
* Sosyal değerlerdeki değişiklikler
* Kayıtdışı ekonomi
* Borçlanma

Kaynak: (Karaaslan&Tuncer, 2010)
Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Gücü Endeksine Göre Ülkelerin Sıralaması
Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yayınlanan Küresel Rekabet Gücü endeksi ülkelerin rekabetçilik
puanlarına göre sıralanmasından ibarettir. Dünya Ekonomik Forumu dünya ülkelerin rekabet gücünü 1987
yılından bu yana ölçmektedir. Endeks kapsamına dahil edilen ülkeler ve bileşenler yıllara göre
değişmektedir. Dünya Ekonomik Forumu küresel rekabet gücüne ilişkin raporunu 1979 yılından günümüze
kadar yayınlamaya devam etmektedir. Küresel rekabet gücünü ölçmeye yönelik düşünce Dünya Ekonomik
Forumu'nun kurucusu ve başkanı olan Klaus Martin Schwab'a dayanmaktadır. Forum 2005 yılından bu yana
Küresel Rekabet Gücü başlıklı bir rapor yayımlamaktadır. Bu endeks Xavier Sala-i-Martin tarafından
geliştirilmiştir. 2007 yılında endeks güncellenmiş olmakla birlikte büyük oranda değişmeden kalmıştır.
2007'de endekse bazı bileşenler eklenmiştir. Küresel rekabet gücü endeks verileri çeşitli kurum ve
kuruluşlardan elde edilen istatistiklere dayanmaktadır. Bunlar arasında Uluslararası Para Fonu (IMF),
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) vardır. Bazı
kamuoyu yoklamalarından da yararlanılmaktadır (WEF, 2015:5).
Dünya Ekonomik Forumu nicel ve nitel göstergelerden yararlanmaktadır. Nicel göstergeler arasında
enflasyon oranı, kamu borcu ve internet erişim oranı gibi veriler yer almaktadır. Nitel göstergeler arasında ise
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yargı bağımsızlığı, yolsuzluk gibi kurumsal faktörlere ilişkin göstergeler bulunmaktadır (Ovalı, 2014:19).
Küresel rekabet gücü endeksi kapsamında çeşitli bileşenlerin ağırlıklı ortalaması alınmaktadır. Son
yayınlanan 2015-2016 endeksinde toplam 140 ülke endekse dahil edilmiştir. Endekste veri eksikliğinden
dolayı yer alamayan ülkeler vardır. Bunlardan bazıları Angola, Barbados, Burkina Faso, Libya, Portoriko,
Suriname ve Doğu Timur'dur.
Küresel Rekabet Gücü Endeksinin Bileşenlerinin İncelenmesi
Küresel rekabet endeksi son haliyle 114 göstergeden oluşmaktadır. Bunlar kurumsal yapı, altyapı,
makroekonomik istikrar, sağlık ve ilköğretim, yüksek öğretim ve işbaşında eğitim, ürün piyasalarının
etkinliği, emek piyasalarının etkinliği, finansal piyasaların gelişmişliği, teknolojik altyapı, pazar büyüklüğü,
iş dünyasının gelişmişlik düzeyi ve inovasyon bileşenlerine ayrılmaktadır.
Tablo 2'de küresel rekabet gücüne ilişkin endeksler toplu halde gösterilmektedir. Bu endeksler üç alt endeks
altında toplanırlar. Üç alt endeksten ilki temel gereklilikler başlığıdır. Bu başlıkta kurumsal yapı, altyapı ve
makroekonomik istikrar ile sağlık ve ilköğretim yer alır.
İkinci alt endeks ise verimlilik artırıcılardır. Bu başlık altında yüksek öğretim ve işbaşında eğitim, ürün
piyasalarının etkinliği, emek piyasalarının etkinliği, finansal piyasaların gelişmişliği, teknolojik altyapı ve
pazar büyüklüğü yer alır.
İnovasyon başlıklı üçüncü alt endekste ise iş dünyasının gelişmişlik düzeyi ve inovasyona yer verilir.
Bunlardan her biri her ülkenin gelişmişlik düzeyine göre farklı ağırlıklar ile ülke ortalamasına katkı sağlar.
Küresel rekabet gücü endeksinde kullanılan bileşenler 12 tanedir. Bunlardan ilki kurumsal yapıdır. Kurumsal
yapı birey, firma ve hükümetin refah amaçlı etkileşimde oldukları yasal ve idari çatıyı ifade eder. Kurumsal
yapı gerçek ve tarafsız özelliği ile ahlaki değerlerle ilişkili bir bileşendir. Son küresel krizde de kurumsal
yapının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Güçlü bir kurumsal yapı rekabet gücü ve büyüme için oldukça
önemlidir (WEF, 2015:35).
Tablo 2
Küresel Rekabet Gücü Endeksi
Temel Gereklilikler

Verimlilik Artırıcılar

İnovasyon

- Kurumsal Yapı

- Yükseköğretim ve İşbaşında Eğitim

- Altyapı

- Ürün Piyasalarının Etkinliği

- İş dünyasının
gelişmişlik düzeyi

- Makroekonomik İstikrar

- Emek Piyasalarının Etkinliği

- Sağlık ve İlköğretim

- Finansal Piyasaların Gelişmişliği

- İnovasyon

- Teknolojik Altyapı
- Pazar Büyüklüğü
Kaynak: (WEF, 2015:6)
İkinci bileşen altyapıdır. Ekonominin etkili şekilde işlemesinde yaygın ve yeterli bir altyapının varlığı son
derece önemlidir. Ulaşım altyapısı girişimcilerin mal ve hizmetlerini zamanında ve güvenli şekilde pazara
ulaştırmalarında önemlidir. İşletmeler için elektrik altyapısının sağlamlığı da iş sürecinin engellerle
karşılaşmadan devam etmesi açısından önemlidir. Telekomünikasyon altyapısı da bilginin hızlı ve devamlı
akmasını sağlar (WEF, 2015:35).
Bileşenlerden üçüncüsü makroekonomik istikrardır. Makroekonomik istikrar işletmeler açısından önemli
olduğundan ülkenin rekabet gücü için de önemlidir. Makroekonomik ortam tek başına ülkenin üretkenliğini
etkileyemese de makroekonomik istikrarsızlığın ekonomiye zarar verdiği de bilinmektedir (WEF, 2015:35).
Sağlık ve ilköğretim de bileşenlerden dördüncüsüdür. Ülke rekabet gücü ve verimliliğinde sağlıklı işgücünün
rolü oldukça önemlidir. Sağlıklı olmayan işçiler potansiyellerini tam olarak yansıtamazlar ve daha az üretken
olurlar (WEF, 2015:35).
Yükseköğretim ve işbaşında eğitim beşinci bileşendir. Yükseköğretim ve işbaşında eğitim basit ürün ve
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üretimin ilerisine geçmek isteyen ekonomiler için hayatidir. Günümüzün küreselleşen ekonomisinde vasıflı
işgücü değişen iş koşullarına daha kolay uyum sağlayarak ülkelerin rekabet gücünün artmasında önemli rol
alır (WEF, 2015:36).
Altıncı önemli bileşen ürün piyasalarının etkinliğidir. Ürün piyasalarının etkin olması ülkelere arz ve talep
yapılarına uygun mal ve hizmet üretme imkanı sağlar (WEF, 2015:36).
İşgücü piyasalarının etkinliği küresel rekabet endeksinin yedinci bileşenidir. İşgücü piyasalarının etkinliği
çalışanları yeteneklerine göre işe yerleştirerek etkinliği artırır. Beşeri sermayenin geliştirilmesi konusunda
işçiler ile işverenlere fırsat sağlar. İşverenlerin doğru kararlar vermesine yardımcı olur (WEF, 2015:36).
Küresel rekabet endeksinin sekizinci bileşeni finansal piyasaların gelişmişliğidir. Günümüzde önemli bir
sektör olan finansal hizmetler ülke rekabet gücünde de oldukça etkili bir bileşendir. Bu bileşen kapsamında
etkinlik ve güvenilirlik olarak iki başlık bulunmaktadır. Etkinlik kapsamı daha çok finansal piyasaların
hizmetlerin daha etkin olmasını sağlayan faktörlerden oluşurken güvenilirlik ise finansal piyasalara ilişkin
hukuksal düzenlemeleri içerir (WEF, 2015:36).
Verimlilik artırıcı bileşenler kapsamındaki bir diğer bileşen de teknolojik altyapıdır. Teknolojik altyapı
bileşeni bilgi endeksi ve bilgi ekonomisi endeksleri ile yakından ilişkili bir bileşendir. Ancak bu bileşeni salt
teknolojiyi ithal etme ve kullanma şeklinde anlamak yanlış olur. Bu bileşenin en önemli alt başlığı
teknolojiyi benimsemedir. Bu benimseme hem hanehalkı düzeyinde hem firma düzeyinde olabilir (WEF,
2015:36).
Onuncu bileşen olan pazar büyüklüğü bileşeni iki endeks yardımı ile ölçülmektedir. Bunlar iç pazar
büyüklüğü endeksi ve dış pazar büyüklüğü endeksidir (WEF, 2015:36).
Bir diğer bileşen iş dünyasının gelişmişlik düzeyidir. Bu bileşen ile birlikte verimlilik artırıcı bileşenlerden
inovasyon temelli bileşenlere geçilmiş oluyor. Bu bileşen kapsamında yerel tedarikçi sayısı ve kalitesi,
rekabet üstünlüğünün niteliği, uluslararası dağılım, üretim süreci, profesyonel yönetime güven gibi faktörler
vardır. Ayrıca piyasalaşmaya yönelik faaliyetlerin yaygınlığı, kümelenme faaliyetlerinin gelişmişliği, değer
zinciri arzı ve yetki verme ve aktarma konusundaki isteklilik de yer alır (WEF, 2015:36-37).
On ikinci ve son bileşen inovasyondur. Günümüzde bilgi toplumlarının bugünkü duruma gelmelerinde
inovasyonun rolü yadsınamaz. Ancak artık inovasyon gelişmekte olan ülkelerin sıçrama yapmalarında ve
gelişmiş ülkeler ile aralarındaki gelişmişlik farklılıklarını kapatmada önemli bir faktör haline gelmiştir. Bu
nedenle ülkeler özellikle AR-GE harcamalarına daha büyük önem göstermeye başlamışlar ve bunun yanı sıra
bilim adamlarını, araştırma laboratuvarlarını geliştirmeye gayret etmeye başlamışlardır (WEF, 2015:37).
Tablo 3
Kalkınma Aşamalarına Göre Endeks Ağırlıkları ve Gelir Eşikleri
Kalkınma Aşaması
1. Aşama:
Faktör Temelli

1. Aşamadan 2.
2. Aşama:
Aşamaya Geçiş Verimlilik Temelli

2. Aşamadan 3.
Aşamaya Geçiş

3.Aşama:
İnovasyon Temelli

Kişi Başına
Milli Gelir
Eşiği ($)

< 2,000

2,000 - 2,999

3,000 - 8,999

9,000 - 17,000

> 17,000

Temel
Gereklilikler
in Ağırlığı

% 60

% 40-60

% 40

% 20-40

% 20

Verimlilik
Artırıcıların
Ağırlığı

% 35

% 35-50

% 50

% 50

% 50

İnovasyonun
Ağırlığı

%5

% 5-10

% 10

% 10-30

% 30

Kaynak: (WEF, 2015:38)
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Tablo 3'de ise alt endekslerin gelir eşiklerine göre ağırlıkları gösterilmektedir. Ülkelerin kalkınma
aşamalarına göre gruplandırılmasında iki kriter kullanılmaktadır. Birincisi kişi başına GSYİH rakamıdır. Bu
rakam ülkelerarası ücret karşılaşmalarındaki eksikliği kapatmada kullanışlı olmaktadır. İkinci kullanılan
kriter ise aşamalar arası geçişi gözeten gelir temelli kriterdir (WEF, 2015:37)
Küresel Rekabet Gücü Endeksine Göre Ülke Sıralaması
Rekabet gücüne ilişkin politikalar uzun vadelidir. Dolayısı ile bu politikaların sonuçları uzun vadede daha iyi
görülür ve anlaşılır. Bu nedenle ülkeler uzun vadede rekabet güçlerini artırmak istediklerinde buna çok daha
önceden başlamış olmalılar.
Uzun vadeli politikalardan kastedilen yaklaşık 10 yıllık dönemdir. Aslında 10 yıl da ülkelerin hayatlarında
çok önemli değildir. Ancak en azından bazı ekonomik reformların ortaya çıkışında gösterge niteliğinde
olabilir.
Bu nedenle küresel rekabet gücünü ölçmede esas aldığımız küresel rekabet endeksinde ülkelerin durumunu
ele alırken de verileri olabildiğince geriye götürmek daha karşılaştırılabilir bir tablo sunması için önemlidir.
Ancak her çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da bunu engelleyen kısıtlar vardır. Öncelikle çok gerilere
gidildiğinde bazı ülkelere ait veriler bulunamayabilir. İkincisi ele alınan endekste yapılan veri güncellemeleri
nedeniyle sağlıklı sonuçlar elde edilemez.
Bu nedenle bu çalışmada da küresel rekabet endeksinin mevcut ölçümünde kullanılan 12 bileşenin dahil
edilmeye başlandığı 2007 yılı başlangıç olarak kabul edilmiş o yıldan günümüze kadar olan değişim
incelenmiştir.
Tablo 4'de 2007-2015 döneminde küresel rekabet gücü endeks sıralamasında ilk 20'de olan ülkelerin
sıralaması gösterilmektedir.
2007 yılı ile bir karşılaştırma yapıldığında ilk üç sıradaki ülkelerden İsviçre ve ABD'nin 2007 yılında da ilk
üçte yer aldıkları görülürken 2007'de 3. sırada olan Danimarka'nın bu yerini kaybettiği anlaşılmaktadır.
Danimarka'nın yerini Singapur doldurmuştur. Singapur 2007'de 7. olan sırasını 2015'de 3. lüğe yükseltmiştir.
Hollanda 2007 yılında 10. sıradayken 2015'de 5.; Hong Kong 2007'de 12. sıradayken 2015'de 7. ve Norveç
2007'de 16. sıradayken 2015'de 11. sıraya yükselmiştir. Japonya'nın ise 2 basamak ilerlediği görülmektedir.
Tablo 4
Küresel Rekabet Endeksine Göre İlk 20 İçindeki Ülkeler, 2007 ve 2015 Karşılaştırması
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2007-2008

2015-2016

1

ABD

İsviçre

2

İsviçre

Singapur

3

Danimarka

ABD

4

İsveç

Almanya

5

Almanya

Hollanda

6

Finlandiya

Japonya

7

Singapur

Hong Kong

8

Japonya

Finlandiya

9

İngiltere

İsveç

10

Hollanda

İngiltere

11

G. Kore

Norveç

12

Hong Kong

Danimarka

13

Kanada

Kanada

14

Tayvan

Katar
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15

Avusturya

Tayvan

16

Norveç

Yeni Zelenda

17

İsrail

B.A.E.

18

Fransa

Malezya

19

Avustralya

Belçika

20

Belçika

Lüksemburg

Kaynak: (WEF, 2008:10; WEF,2015:7)
WEF'in yaptığı bir başka sınıflandırma da ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre olan sınıflandırmasıdır. Buna
göre ülkeler faktör odaklı, faktör odaklıdan verimlilik odaklıya geçiş, verimlilik odaklı, verimlilik odaklıdan
inovasyon odaklıya geçiş ve inovasyon odaklı ekonomiler olarak kategorilere ayrılmaktadır.
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Tablo 5
Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyine Göre Sınıflandırılması
Faktör Odaklı
Ekonomiler

F a k t ö r O d a k l ı d a n Ve r i m l i l i k O d a k l ı
Verimlilik Odaklıya Geçiş Ekonomiler
Ekonomileri
(31 Ülke)
(16 Ülke)

Verimlilik Odaklıdan
İnovasyon Odaklıya
Geçiş Ekonomileri

Bangladeş

Cezayir

Arnavutluk

Arjantin

Avustralya

Benin

Azerbaycan

Ermenistan

Brezilya

Avusturya

Burundi

Butan

Bolivya

Şili

Bahreyn

Kamboçya

Botsvana

Bosna-Hersek

Kostarika

Belçika

Kamerun

Gabon

Bulgaristan

Hırvatistan

Kanada

Çad

Honduras

Cape Verde

Macaristan

Kıbrıs

Fildişi Sahilleri

İran

Çin

Letonya

Çek Cum.

Etiyopya

Kazakistan

Kolombiya

Lübnan

Danimarka

Gambia

Kuveyt

Dominik Cum

Litvanya

Estonya

Gana

Moldova

Ekvador

Malezya

Finlandiya

Gine

Moğolistan

Mısır

Maritus

Fransa

Haiti

Nijerya

El Salvador

Meksika

Almanya

Hindistan

Filipinler

Gürcistan

Umman

Yunanistan

Kenya

Suudi Arabistan

Guatemala

Panama

Hong Kong

Kırgız Cumhuriyeti

Venezüella

Guyana

Polonya

İzlanda

Laos

Vietnam

Endonezya

Romanya

İrlanda

Lesotho

Jamaika

Rusya

İsrail

Liberya

Ürdün

Seyşeller

İtalya

Madagaskar

Makedonya

Türkiye

Japonya

Malavi

Karadağ

Uruguay

Kore

Mali

Fas

Lüksemburg

Moritanya

Namibya

Malta

Mozambik

Paraguay

Hollanda

Myanmar

Peru

Yeni Zellanda

Nepal

Sırbistan

Norveç

Nikaragua

G. Afrika

Portekiz

Pakistan

Sri Lanka

Katar

Ruanda

Svaziland

Singapur

Senegal

Tayland

Slovakya

Sierra Leone

Tunus

Slovenya

Tacikistan

Ukrayna

İspanya

(35 Ülke)

İnovasyon
Ekonomiler

Odaklı

(38 Ülke)

(20 Ülke)

Tanzania

İsveç

Uganda

İsviçre

Zambiya

Tayvan

Zimbabve

Trinidad ve Tobago
B.A.E.
İngiltere
ABD

Kaynak: (WEF, 2015:38)
Tablo 5'de ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre sınıflandırılması gösterilmektedir. Buna göre Türkiye,
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verimlilik odaklıdan inovasyon odaklıya geçiş aşamasında olan ülkeler liginde yer almaktadır. Türkiye'nin
yer aldığı grupta 20 ülke vardır ve bunlar arasında Arjantin, Brezilya, Letonya, Litvanya, Malezya, Meksika,
verimlilik odaklıdan inovasyon odaklıya geçiş aşamasında olan ülkeler liginde yer almaktadır. Türkiye'nin
Polonya ve Romanya gibi farklı kıtalardan olan pek çok ülke vardır.
yer aldığı grupta 20 ülke vardır ve bunlar arasında Arjantin, Brezilya, Letonya, Litvanya, Malezya, Meksika,
Polonya ve Romanya gibi farklı kıtalardan olan pek çok ülke vardır.
Küresel Rekabet Gücü Açısından Türkiye'nin Değerlendirilmesi
Türkiye,
rekabet
endeksTürkiye'nin
sıralamasında
inişli çıkışlı bir performans sergilemektedir. 2007 yılında
Küresel küresel
Rekabet
Gücü gücü
Açısından
Değerlendirilmesi
Türkiye 53. sıradayken 2015'de 4,37'lik puanıyla 51. sırada yer almıştır. Türkiye 2007-2015 döneminde en
Türkiye, küresel rekabet gücü endeks sıralamasında inişli çıkışlı bir performans sergilemektedir. 2007 yılında
iyi performansı 2012 yılında 43. sırada yer alarak göstermiştir. 63. sıraya gerilediği 2008 yılı ise bu dönemde
Türkiye 53. sıradayken 2015'de 4,37'lik puanıyla 51. sırada yer almıştır. Türkiye 2007-2015 döneminde en
Türkiye'nin en kötü performansı olmuştur.
iyi performansı 2012 yılında 43. sırada yer alarak göstermiştir. 63. sıraya gerilediği 2008 yılı ise bu dönemde
2014
yılında en
45.kötü
sırada
olan Türkiye
2015'de 6 basamak gerilemiş ve 51. sıraya düşmüştür. Bu durum hemen
Türkiye'nin
performansı
olmuştur.
hemen tüm bileşenlerdeki gerilemeye bağlı olarak gerçekleşmiştir. Türkiye açısından en dramatik düşüş
2014 yılında 45. sırada olan Türkiye 2015'de 6 basamak gerilemiş ve 51. sıraya düşmüştür. Bu durum hemen
kurumsal yapı bileşeninde olmuştur.
hemen tüm bileşenlerdeki gerilemeye bağlı olarak gerçekleşmiştir. Türkiye açısından en dramatik düşüş
Tablo 6
kurumsal yapı bileşeninde olmuştur.
Türkiye'nin Küresel Rekabet Endeksi Bileşenlerine
Tablo 6Göre Kendi Grubundaki Ülkelere Göre Yeri
(2015)
Türkiye'nin Küresel Rekabet Endeksi Bileşenlerine Göre Kendi Grubundaki Ülkelere Göre Yeri
Y ü k s Ü r ü n İşgüc F i n a Te k n Pazar İ
Kuru Altya Makr Sağlı (2015)
ş İnova
m s a l pı
Yapı
Kuru Altya
m s a l pı
Yapı

oeko k ve
nMakr
o m i İlköğ
Sağlı
ko e k o retim
k ve
İstikr
n o m i İlköğ
ar
retim
k
İstikr
ar

nsal
Piyas
Fina
anl as raı l
nPiyas
Geliş
aları
mni ş l i
ğiGeliş
mişli
3,9
ği

olojik B ü y ü
Altya
Te k n klüğü
Pazar
pıolojik B ü y ü
Altya klüğü
pı

dünya syon
sİı n ı nş İnova
gdünya
e l i ş syon
ms ıi nş lıin
ğig e l i ş
mişli
ği

4,5

ü
Piyas
İşgüc
aül a r ı
nPiyas
ı n
Etkin
aları
liği
n ı n
Etkin
liği
3,5

4,1

5,4

4,1

3,4

Türkiye

Puan

3,8

4,4

4,7

5,7

eköğr
eYt iüm
ks
veköğr
e
İşbaşı
etim
nv d ae
Eİşbaşı
ğiti
mn d a
Eğiti
4,6
m

Arjantin
Türkiye

Puan
Puan

2,9
3,8

3,6
4,4

4,1
4,7

5,8
5,7

4,9
4,6

3,1
4,5

3,1
3,5

2,8
3,9

3,9
4,1

5,0
5,4

3,6
4,1

3,1
3,4

Brezilya
Arjantin

Puan
Puan

3,2
2,9

3,9
3,6

4,0
4,1

5,1
5,8

3,8
4,9

3,7
3,1

3,7
3,1

4,0
2,8

4,4
3,9

5,8
5,0

4,1
3,6

3,2
3,1

Şili
Brezilya

Puan
Puan

4,6
3,2

4,6
3,9

5,6
4,0

5,6
5,1

5,0
3,8

4,6
3,7

4,3
3,7

4,6
4,0

4,8
4,4

4,6
5,8

4,1
4,1

3,5
3,2

Kostarika
Şili

Puan
Puan

4,2
4,6

4,0
4,6

4,4
5,6

5,9
5,6

5,0
5,0

4,3
4,6

4,2
4,3

3,6
4,6

4,6
4,8

3,4
4,6

4,3
4,1

3,7
3,5

Hırvatistan
Kostarika

Puan
Puan

3,6
4,2

4,6
4,0

4,2
4,4

5,8
5,9

4,6
5,0

4,0
4,3

3,8
4,2

3,6
3,6

4,6
4,6

3,6
3,4

3,7
4,3

3,1
3,7

Macaristan
Hırvatistan

Puan
Puan

3,5
3,6

4,5
4,6

4,9
4,2

5,7
5,8

4,6
4,6

4,3
4,0

4,2
3,8

3,9
3,6

4,6
4,6

4,3
3,6

3,7
3,7

3,4
3,1

Letonya
Macaristan

Puan
Puan

4,2
3,5

4,5
4,5

5,6
4,9

6,2
5,7

5,1
4,6

4,6
4,3

4,7
4,2

4,4
3,9

5,3
4,6

3,2
4,3

4,1
3,7

3,3
3,4

Lübnan
Letonya

Puan
Puan

3,2
4,2

2,7
4,5

2,6
5,6

6,3
6,2

4,5
5,1

4,4
4,6

3,8
4,7

3,8
4,4

4,0
5,3

3,6
3,2

4,1
4,1

3,1
3,3

Litvanya
Lübnan

Puan
Puan

4,1
3,2

4,7
2,7

5,6
2,6

6,2
6,3

5,3
4,5

4,6
4,4

4,3
3,8

4,0
3,8

5,6
4,0

3,6
3,6

4,3
4,1

3,7
3,1

Malezya
Litvanya

Puan
Puan

5,1
4,1

5,5
4,7

5,4
5,6

6,3
6,2

5,0
5,3

5,4
4,6

4,9
4,3

5,2
4,0

4,6
5,6

5,0
3,6

5,3
4,3

4,8
3,7

Morityus
Malezya

Puan
Puan

4,5
5,1

4,8
5,5

4,7
5,4

6,1
6,3

4,6
5,0

4,9
5,4

4,3
4,9

4,4
5,2

4,1
4,6

2,8
5,0

4,4
5,3

3,2
4,8

Meksika
Morityus

Puan
Puan

3,3
4,5

4,2
4,8

4,9
4,7

5,7
6,1

4,0
4,6

4,2
4,9

3,8
4,3

4,2
4,4

3,8
4,1

5,7
2,8

4,2
4,4

3,4
3,2

Umman
Meksika

Puan
Puan

4,7
3,3

4,8
4,2

6,0
4,9

5,8
5,7

3,9
4,0

4,4
4,2

4,1
3,8

4,2
4,2

4,2
3,8

3,9
5,7

3,9
4,2

3,0
3,4

Panama
Umman

Puan
Puan

3,9
4,7

4,7
4,8

4,8
6,0

5,5
5,8

4,1
3,9

4,6
4,4

4,1
4,1

4,9
4,2

4,4
4,2

3,5
3,9

4,2
3,9

3,6
3,0

Polonya
Panama

Puan
Puan

4,1
3,9

4,3
4,7

5,1
4,8

6,1
5,5

5,1
4,1

4,5
4,6

4,1
4,1

4,3
4,9

4,8
4,4

5,2
3,5

4,1
4,2

3,3
3,6

Romanya
Polonya

Puan
Puan

3,7
4,1

3,6
4,3

5,4
5,1

5,5
6,1

4,5
5,1

4,3
4,5

4,1
4,1

4,0
4,3

4,6
4,8

4,6
5,2

3,7
4,1

3,2
3,3

Rusya
Romanya

Puan
Puan

3,5
3,7

4,8
3,6

5,3
5,4

5,9
5,5

5,0
4,5

4,2
4,3

4,4
4,1

3,5
4,0

4,2
4,6

5,9
4,6

3,8
3,7

3,3
3,2

Seyşel
RusyaAdalar

Puan
Puan

4,0
3,5

4,5
4,8

4,8
5,3

5,8
5,9

3,8
5,0

4,3
4,2

4,5
4,4

3,4
3,5

3,8
4,2

1,4
5,9

4,0
3,8

3,2
3,3

Uruguay
Seyşel Adalar

Puan
Puan

4,7
4,0

4,4
4,5

4,3
4,8

5,9
5,8

4,7
3,8

4,4
4,3

3,4
4,5

3,9
3,4

4,8
3,8

3,4
1,4

3,8
4,0

3,2
3,2

Ortalama
Uruguay

Puan
Puan

3,9
4,7

4,3
4,4

4,8
4,3

5,8
5,9

4,6
4,7

4,3
4,4

4,0
3,4

4,0
3,9

4,4
4,8

4,1
3,4

4,0
3,8

3,3
3,2

Ortalama
Puan
Kaynak:
(WEF, 2015).

3,9

4,3

4,8

5,8

4,6

4,3

4,0

4,0

4,4

4,1

4,0

3,3

Piyas
aların
Ürün
ı Piyas
n
Etkinl
aların
iği
ı
n
Etkinl
iği

Kaynak: (WEF, 2015).
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Tablo 6'da bu defa Türkiye'nin kendi grubundaki ülkeler ile karşılaş=rma imkanı yapmamızı sağlayan
rakamlar vardır. Bunun önemi Türkiye'nin dünyanın önde gelen rekabetçi ülkeleri ile kıyaslamada bazı
hataları önlemesi ile ilgilidir. Gelişmişlik farkını dikkate almak sonuçların değerlendirilmesi açısından
önemlidir. Buna göre Türkiye'yi İsviçre ile karşılaş=rmak yerine Endonezya gibi kendi grubundaki bir ülke
karşılaş=rmak daha doğru olacak=r.
Bu verilere göre Türkiye'nin 2015 yılı itibariyle kendi grubundaki ülkelerin ortalamasının altında olduğu
bileşenler; kurumsal yapı, makroekonomik istikrar, sağlık ve ilköğretim, işgücü piyasalarının etkinliği,
finansal piyasaların gelişmişliği ve teknolojik altyapı bileşenleridir.
Buna karşılık bu verilere göre Türkiye'nin 2015 yılı itibariyle kendi grubundaki ülkelerin ortalamasının
üzerinde olduğu bileşenler ise; altyapı, ürün piyasalarının etkinliği, pazar büyüklüğü, iş dünyasının
gelişmişliği ve inovasyon bileşenleridir. Yükseköğretim ve işbaşında eğitim bileşeni açısından Türkiye,
ortalama ile aynı puana sahiptir.
Türkiye'nin ortalamanın altında ve üstünde olduğu bileşenleri bu şekilde belirttikten sonra nispi olarak
ortalamanın altında ve üstündeki bileşenlerin bazılarında durumu daha kötü ve daha iyi olmuştur. Örneğin
ortalamanın altında olduğu bileşenlerden işgücü piyasalarının etkinliği bileşeninde Türkiye'nin durumu
oldukça düşükken; ortalamanın üzerinde olduğu bileşenlerden pazar büyüklüğü bileşeninde Türkiye'nin
durumu oldukça iyidir.
Bununla birlikte Türkiye ile dünya ülkeleri arasında yapılan karşılaştırma ile sadece kendi grubundaki
ülkelere göre yapılan karşılaştırmada performansının değiştiği bileşenler vardır. Örneğin dünya ülkeleri ile
yapılan karşılaştırmada Türkiye makroekonomik istikrar ve sağlık ve ilköğretim bileşenlerinde ortalamanın
üzerindeyken kendi grubundaki ülkeler ile yapılan karşılaştırmada ortalamanın altında kalmıştır. Yine dünya
ülkeleri ile yapılan karşılaştırmada Türkiye, iş dünyasının gelişmişliği ve inovasyon bileşenlerinde
ortalamanın altındayken kendi grubundaki ülkeler ile yapılan karşılaştırmada ortalamanın üzerinde kalmıştır.
Rekabet Gücü Bileşenlerine Göre Türkiye’nin Değerlendirilmesi
Kurumsal Yapı
Kurumsal yapı bileşeni açısından Türkiye 2015 yılı itibariyle 140 ülke arasında 75.; kendi grubundaki 20
ülke arasında 12. sırada yer almaktadır.
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Tablo 7
Kurumsal Yapı Bileşeni Açısından Türkiye
Değer

140 Ülke İçindeki Yeri

Mülkiyet Hakları

4,4

53

Fikri Mülkiyet Koruması

3,7

82

Kamu Fonlarının Dağılımı

3,7

54

Siyasilere Olan Güven

2,8

76

Yolsuzluk ve Rüşvet

4,2

52

Yargı Bağımsızlığı

3,0

107

Kamuda Kayırmacılık

2,9

84

Kamu Harcamalarında İsraf

3,7

38

Kamusal Regülasyonların Yükü

3,5

65

Anlaşmazlıkları Çözmede Yasal Sistemin Etkinliği

3,5

76

Karmaşık Düzenlemeleri Hayata Geçirmede Yasal Sistemin Etkinliği

3,2

90

Kamu Politikaları Oluşturma Süreçlerinde Şeffaflık

4,4

41

Terörizmin İşletme Maliyeti

4,5

112

Suç ve Şiddetin İşletme Maliyeti

4,8

61

Organize Suçlar

4,9

69

Polis Tarafından Sağlanan Güvenlik Hizmetlerinin Güvenilirliği

3,6

103

Firmaların Etik Davranışları

3,6

99

Denetleme ve Raporlama Standartlarının Etki Derecesi

4,4

82

Kurumsal Yönetişimin Etkinliği

4,7

74

Azınlık Durumundaki Paydaşların Çıkarlarının Korunması

4,1

66

Yatırımcıların Korunma Derecesi

6,9

13

Kaynak: (WEF, 2015:351)
Tablo 7’de kurumsal yapı bileşeni açısından Türkiye’nin durumu gösterilmektedir. Kurumsal yapı bileşenin
alt bileşenleri incelendiğinde Türkiye’nin daha zayıf ve güçlü olduğu alanları görmek mümkündür. Bunlar
aynı zamanda Türkiye’nin küresel rekabet gücünü de etkileyen faktörlerdir. Türkiye’nin kurumsal yapı
içerinde sıralama olarak en kötü durumda olduğu alanlar siyasilere olan güven ve kamuda kayırmacılıktır.
Özellikle işe alımlarda belli bir kesimin gözetildiğine yönelik inanç güçlü gözükmektedir. Seçim vaatlerinin
yerine gelmemesi ise halkın siyasilere olan güvenini kaybettirmektedir. Terörizmin işletme maliyeti
açısından Türkiye 112. sırada yer alırken yargı bağımsızlığı konusunda ise 107. sırada yer almaktadır. Bu
bileşende sıralama olarak Türkiye’nin karşısında duran diğer problem polis tarafından sağlanan güvenlik
hizmetine duyulan güvendir. Bu alanda da Türkiye’nin 103. sırada olması dikkat çekicidir.
Türkiye’nin güvenlik ve yargı problemi olduğu ortadadır. Devam eden terör olayları ve yargı alanında
yaşanan bir takım değişiklikler ve düzenlemeler Türkiye’nin rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Diğer
problemli olduğu gözüken alanlar firmaların etik davranışları ve yasal sistemin etkinliğidir. Özellikle
karmaşık düzenlemelerin yapılmasında etkin olmayan bir yasal sistem zaman ve verimlilik açısından
olumsuz sonuçlara yol açabilir.
Türkiye’nin genel olarak ahlâki değerler ile ilgili bir problemi olduğu açıktır. Maddi olarak kalkınmanın
yanında etik olarak taçlandırmadıkça gelişmenin sürdürülebilir olması pek mümkün görünmüyor.
Türkiye’nin kurumsal yapı başlığında incelendiği gibi güvenlik ve yargı problemi olduğu ortadadır. Devam
eden terör olayları ve yargı alanında yaşanan bir takım değişiklikler ve düzenlemeler Türkiye’nin rekabet
gücünü olumsuz etkilemektedir. Diğer problemli olduğu gözüken alanlar firmaların etik davranışları, yasal
sistemin etkinliği ve kamuda kayırmacılık ile ilgilidir.
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Bunun yanında firmaların piyasaya giriş-çıkış konusunda yaşadığı problemlerin çözümüne yönelik gerekli
yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılması da rekabet gücünü artıran bir unsur olacaktır. Bunun en önemli
faydası rekabeti artıran firmaların piyasada kalmasını sağlarken verimsiz çalışan firmaların ise piyasadan
çıkmasını sağlayacak olmasıdır.
Altyapı
Altyapı bileşeni açısından Türkiye 2015 yılı itibariyle 140 ülke arasında 53.; kendi grubundaki 20 ülke
arasında 12. sırada yer almaktadır.
Tablo 8’de altyapı bileşeni açısından Türkiye’nin durumu gösterilmektedir. Türkiye’nin altyapı içerinde
sıralama olarak en kötü durumda olduğu alanlar sabit telefon hatları ve elektrik arzı kalitesidir.
Tablo 8
Altyapı Bileşeni Açısından Türkiye
Değer

140 Ülke İçindeki Yeri

Genel Altyapı Kalitesi

4,9

33

Yolların Kalitesi

4,9

36

Demiryolu Altyapısının Kalitesi

3,1

53

Liman Altyapılarının Kalitesi

4,5

53

Havayolu Taşımacılığı Altyapısının Kalitesi

5,3

33

Uçaklarda mevcut yer sayısı

2,778.3

16

Elektrik Arzı Kalitesi

4,5

80

Sabit Telefon Hatları / 100 kişide

94,8

103

Cep Telefonu Abonelikleri / 100 kişide

16,5

68

Kaynak: (WEF, 2015:351)
Sabit telefon hatları açısından Türkiye 103. sırada yer alırken elektrik arzı kalitesi konusunda ise 80. sırada
yer almaktadır. Bu bileşende sıralama olarak Türkiye’nin karşısında duran diğer problem cep telefonu
abonelikleridir. Bu alanda da Türkiye 68. sırada yer almaktadır. Diğer problemli olduğu gözüken alanlar
demiryolu ve liman altyapılarının kalitesidir.
Makroekonomik İstikrar
Makroekonomik istikrar bileşeni bir ülke ekonomisinin genel ekonomik performansını yakından ilgilendiren
bir bileşendir. Ülkelerin yatırım yapabilme ve yabancı sermayeyi cezbetme konusundaki performansları da
büyük ölçüde bu bileşene bağlıdır.
Makroekonomik istikrar bileşeni açısından Türkiye 140 ülke arasında 68.; kendi grubundaki 20 ülke arasında
14. sırada yer almaktadır.
Tablo 9’da makroekonomik istikrar bileşeni açısından Türkiye’nin durumu gösterilmektedir. Türkiye’nin
makroekonomik istikrar içerisinde sıralama olarak en kötü durumda olduğu alanlar ulusal tasarruf oranı ve
enflasyondur.
GSYİH’nın yüzdesi olarak ulusal tasarruf oranında Türkiye 107. sırada yer alırken enflasyonda ise 128.
Sıradadır.
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Tablo 9
Makroekonomik İstikrar Bileşeni Açısından Türkiye
140.

Değer
Kamu Bütçe Dengesi, % GSYİH

1,5

ke İçindeki Yeri
40

Ulusal Tasarruf Oranı, % GSYİH

13,3

107

Enflasyon

8,9

128

Genel Kamu Borcu, % GSYİH

33,5

45

Ülke Kredi Notu

57,3

55

Kaynak: (WEF, 2015:351)
Türkiye’nin makroekonomik istikrar içerisinde sıralama olarak en iyi durumda olduğu alanlar kamu bütçe
dengesi ve genel kamu borcudur. Kamu bütçe dengesinde 40. sırada yer alan Türkiye genel kamu borcunda
ise 45. sırada yer almıştır.
Sağlık ve İlköğretim
Sağlık ve İlköğretim bileşeni açısından Türkiye 140 ülke arasında 73.; kendi grubundaki 20 ülke arasında 15.
sırada yer almaktadır.
Tablo 10’da sağlık ve ilköğretim bileşeni açısından Türkiye’nin durumu gösterilmektedir. Türkiye’nin sağlık
ve ilköğretim içerisinde sıralama olarak en kötü durumda olduğu alanlar ilköğretimin kalitesi ve bebek ölüm
oranıdır.
İlköğretimin kalitesi olarak Türkiye 100. sırada yer alırken bebek ölüm oranında ise 81. sıradadır.
Tablo 10
Sağlık ve İlköğretim Bileşeni Açısından Türkiye
Değer

140 Ülke İçindeki Yeri

Sıtma Vakası / 100 bin kişide

0,0

1

Sıtmanın İşletme Etkisi

6,2

7

Verem Vakası / 100 bin kişide

20,0

44

Veremin İşletme Etkisi

6,1

49

HIV’in Yaygınlığı, % Yetişkin Nüfus

<0,1

1

HIV / AIDS İşletme Etkisi

6,1

41

Bebek Ölümü, 1,000 Canlı Doğumda Ölümler

16,5

81

Yaşam Beklentisi

75,2

56

İlköğretimin Kalitesi

3,3

100

İlköğretime Kaydolma Oranı

94,9

62

Kaynak: (WEF, 2015:351)
Türkiye’nin sağlık ve ilköğretim içerisinde sıralama olarak en iyi durumda olduğu alanlar HIV’in
yaygınlığıdır. Bu konuda Türkiye 1. sıradadır. Diğer iyi olduğu alanlar ise HIV / AIDS İşletme Etkisi, Verem
Vakası / 100 bin kişide ve Veremin İşletme Etkisidir.
Yükseköğretim ve İşbaşında Eğitim
Yükseköğretim ve İşbaşında Eğitim bileşeni bir ülke ekonomisinin beşeri sermaye açısından rekabet gücünü
etkileyen önemli bir bileşendir. Özellikle uzun vadede eğitime yapılan yatırımların bir ülkenin rekabet gücü
açısından ne kadar önemli olduğu büyük ölçüde bu bileşene bağlıdır.
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Yükseköğretim ve İşbaşında Eğitim bileşeni açısından Türkiye 140 ülke arasında 55.; kendi grubundaki 20
ülke arasında 10. sırada yer almaktadır.
Tablo 11
Yükseköğretim ve İşbaşında Eğitim Bileşeni Açısından Türkiye
Değer

140 Ülke İçindeki Yeri

Ortaöğretime Kaydolma Oranı

86,1

83

Yükseköğretime Kaydolma Oranı

69,4

27

Eğitim Siteminin Kalitesi

3,3

92

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitiminin Kalitesi

3,3

103

Yöneticilik ve İşletme Okullarının Kalitesi

3,7

106

Okullardaki İnternet Erişimi

4,4

62

Özel Eğitim Hizmetlerine Erişebilirlik

4,2

65

Personel Eğitiminin Yaygınlığı

3,6

102

Kaynak: (WEF, 2015:351)
Tablo 11’de Yükseköğretim ve İşbaşında Eğitim bileşeni açısından Türkiye’nin durumu gösterilmektedir.
Türkiye’nin Yükseköğretim ve İşbaşında Eğitim içerisinde sıralama olarak en kötü durumda olduğu alanlar
Yöneticilik ve İşletme Okullarının Kalitesi ve Matematik ve Fen Bilimleri Eğitiminin Kalitesidir.
Yöneticilik ve İşletme Okullarının Kalitesinde Türkiye 106. sırada yer alırken Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitiminin Kalitesinde 103. sırada yer almıştır.
Ürün Piyasalarının Etkinliği
Ürün Piyasalarının Etkinliği bileşeni açısından Türkiye 140 ülke arasında 45.; kendi grubundaki 20 ülke
arasında 7. sırada yer almaktadır.
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Tablo 12
Ürün Piyasalarının Etkinliği Bileşeni Açısından Türkiye
Değer

140 Ülke İçindeki Yeri

Yerli Piyasadaki Rekabet Yoğunluğu

5,9

10

Firmaların Piyasa Hakimiyet Düzeyi

3,9

44

Tekelleşme Karşıtı Politikaların Etkinliği

4,3

34

Yatırımları Teşvik Etmede Vergilendirmenin Etkisi

3,5

77

Toplam Vergi Oranı, % Kârlar

40,1

82

Şirket Kurmak için Gerekli Prosedür Sayısı

7

76

Şirket Kurmak için Gerekli Gün Sayısı

6,5

36

Tarım Politikası Maliyetleri

3,7

87

Tarife Dışı Engellerin Yaygınlığı

4,5

42

Ticari Tarife Oranları

5,4

72

Yabancı Mülkiyetin Yaygınlığı

4,2

94

Doğrudan Yabancı Yatırımları Düzenleyen Kuralların İşletme Etkisi

4,6

62

Gümrük Prosedürlerinin Getirdiği Yük

3,8

82

İthalat Oranı, % GSYİH

32,9

100

Tüketici Odaklılık Düzeyi

5,1

36

Tüketicinin Bilgi ve Farkındalık Düzeyi

3,5

57

Kaynak: (WEF, 2015:351)
Türkiye’nin Ürün Piyasalarının Etkinliği bileşeni içerisinde sıralama olarak en iyi durumda olduğu alanlar
Yerli Piyasadaki Rekabet Yoğunluğu, Tekelleşme Karşıtı Politikaların Etkinliği, Şirket Kurmak için Gerekli
Gün Sayısı, Tüketici Odaklılık Düzeyi, Tarife Dışı Engellerin Yaygınlığı ve Firmaların Piyasa Hakimiyet
Düzeyidir.
İşgücü Piyasalarının Etkinliği
İşgücü Piyasalarının Etkinliği bileşeni açısından Türkiye 140 ülke arasında 127.; kendi grubundaki 20 ülke
arasında 19. sırada yer almaktadır.
Tablo 13’de İşgücü Piyasalarının Etkinliği bileşeni açısından Türkiye’nin durumu gösterilmektedir.
Türkiye’nin İşgücü Piyasalarının Etkinliği içerisinde sıralama olarak en kötü durumda olduğu alanlar
Kadınların İşgücüne Katılımı ve İşten Çıkarma Maliyetleridir.
Kadınların İşgücüne Katılımı olarak Türkiye 128. sırada yer alırken İşten Çıkarma Maliyetleri ise 124.
sıradadır. İşçi-İşveren İlişkilerinde İşbirliği sıralamasında 112. sırada olan Türkiye Yetenekli Çalışanları
Cezbetme konusunda ise 105. sırada yer almaktadır.
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Tablo 13
İşgücü Piyasalarının Etkinliği Bileşeni Açısından Türkiye
Değer

140 Ülke İçindeki Yeri

İşçi-İşveren İlişkilerinde İşbirliği

3,9

112

Ücret Belirlenmesinde Esneklik

5,2

52

İşe Alma ve İşten Çıkarma Uygulamaları

3,7

78

İşten Çıkarma Maliyetleri

29,8

124

İşe Teşvik Etmede Vergilendirmenin Etkisi

3,7

85

Ücret ve Verimlilik

3,8

86

Profesyonel Yönetime Duyulan Güven

4,2

70

Yetenekleri Çalışanları Elde Tutma

3,3

84

Yetenekli Çalışanları Cezbetme

2,7

105

Kadınların İşgücüne Katılımı, Erkeklere Göre

0,43

128

Kaynak: (WEF, 2015:351)
Türkiye'nin en zayıf olduğu bileşen işgücü piyasalarının etkinliğidir. Bu bileşen içerisinde en kötü
performans gösterilen alan ise kadınların işgücüne katılımıdır.
Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranının düşük olması Türkiye'nin rekabet gücünü olumsuz etkileyen
faktörlerden birisidir. Bu da sadece teknolojik / ekonomik faktörlerin değil sosyo-kültürel faktörlerin de
rekabet için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Kadınların işgücüne katılımının önündeki engeller genel olarak eğitim düzeyi ve ev hanımlığı gelmektedir.
Dolayısıyla kadınların eğitim seviyenin yükseltilmesi için politikalar oluşturulmalı kadının eğitim almasının
önündeki faktörler tespit edilerek bunlara yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır. Ev hanımlığı konusunda ise
genellikle çocuk bakımından kaynaklandığından dolayı devletin çocuk yardımlarını artırması önerilebilir.
İşgücü piyasası ile ilgili önemli sorunlardan birisi de işgücünün niteliği ile ilgilidir. Özellikle ülkemizde
vasıfsız işgücünün yaygınlığı işgücü piyasalarının esnekliğini olumsuz etkilemektedir. Bilgi yoğun
sektörlerin yaygınlaşmaya başlaması vasıflı işgücüne olan ihtiyacı da artırmaktadır. Bu nedenle uluslararası
rekabet gücü açısından işgücünün niteliğinin artırılması, çeşitli alanlarda beceriler kazandırılması son derece
önemli hale gelmiştir. Meslek okullarının teşvik edilmesi bu konuda atılacak en önemli adımlardan birisidir.
İşbaşında eğitim de gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağlama açısından önemlidir. Bu konuda da gerekli
düzenlemelerin yapılması ve teşviklerin sağlanması gerekir.
Finansal Piyasaların Gelişmişliği
Finansal Piyasaların Gelişmişliği bileşeni bir ülke ekonomisinin ekonomik performansını yakından
ilgilendiren bir bileşendir. Özellikle küreselleşen dünyamızda yatırımcıların güvenilir ve istikrarlı bir finansal
piyasa arayışları artarak devam etmektedir.
Finansal Piyasaların Gelişmişliği bileşeni açısından Türkiye 140 ülke arasında 64.; kendi grubundaki 20 ülke
arasında 13. sırada yer almaktadır.
Tablo 14’de Finansal Piyasaların Gelişmişliği bileşeni açısından Türkiye’nin durumu gösterilmektedir.
Türkiye’nin Finansal Piyasaların Gelişmişliği içerisinde sıralama olarak en kötü durumda olduğu alanlar
Risk Sermayesinin Erişilebilirliği ve Yasal Haklar Endeksidir.
Risk Sermayesinin Erişilebilirliği olarak Türkiye 93. sırada yer alırken Yasal Haklar Endeksinde ise yine 93.
sıradadır.
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Tablo 14
Finansal Piyasaların Gelişmişliği Bileşeni Açısından Türkiye
Değer

140 Ülke İçindeki Yeri

Finansal Hizmetlerin Erişilebilirliği

5,2

34

Finansal Hizmetlerin Karşılanabilirliği

4,9

36

Yerel Sermaye Piyasası aracılığıyla Finansman

3,7

60

Banka Kredilerine Ulaşımın Kolaylığı

2,9

65

Risk Sermayesinin Erişilebilirliği

2,5

93

Bankaların Saygınlığı

5,3

51

Menkul Kıymetler Borsasının Düzenlenmesi

4,2

65

Yasal Haklar Endeksi

3

93

Kaynak: (WEF, 2015:351)
Finansal Hizmetlerin Erişilebilirliği ve Finansal Hizmetlerin Karşılanabilirliği alanları ise Türkiye'nin
nispeten iyi durumda olduğu alanlardır. Finansal Hizmetlerin Erişilebilirliğinde 34. sırada yer alan Türkiye
Finansal Hizmetlerin Karşılanabilirliğinde ise 36. sırada yer almıştır.
Teknolojik Altyapı
Teknolojik Altyapı bileşeninin önemi özellikle teknoloji ağırlıklı gelişen ekonomilerin performansına
bakıldığında anlaşılmaktadır.
Teknolojik Altyapı bileşeni açısından Türkiye 140 ülke arasında 64.; kendi grubundaki 20 ülke arasında 16.
sırada yer almaktadır.
Tablo 15’de Teknolojik Altyapı bileşeni açısından Türkiye’nin durumu gösterilmektedir. Türkiye’nin
Teknolojik Altyapı içerisinde sıralama olarak en kötü durumda olduğu alanlar Sabit-Geniş Bant İnternet
Kullanıcıları ve İnternet Kullanıcılarıdır.
Tablo 15
Teknolojik Altyapı Bileşeni Açısından Türkiye
Değer

140 Ülke İçindeki Yeri

En Son Teknolojilerin Mevcudiyeti

5,0

55

Firma Düzeyinde Teknoloji Özümseme Kapasitesi

5,2

36

Doğrudan Yabancı Sermaye ve Teknoloji Transferi

4,7

52

İnternet Kullanıcıları

51,0

67

Sabit-Geniş Bant İnternet Kullanıcıları, 100 kişide

11,7

61

Internet Bant Genişliği, kb/s

42,9

62

Sabit-Geniş Bant İnternet Kullanıcıları, 100 kişide

42,7

69

Kaynak: (WEF, 2015:351)
Sabit-Geniş Bant İnternet Kullanıcıları olarak Türkiye 69. sırada yer alırken İnternet Kullanıcılarında ise 67.
sıradadır.
Türkiye’nin Teknolojik Altyapı içerinde sıralama olarak en iyi durumda olduğu alan ise Firma Düzeyinde
Teknoloji Özümseme Kapasitesidir. Türkiye bu alanda 36. sırada yer almaktadır.
Doğrudan Yabancı Sermaye ve Teknoloji Transferi ve En Son Teknolojilerin Mevcudiyeti açısından ise
Türkiye nispeten iyi durumdadır.
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Pazar Büyüklüğü
Pazar Büyüklüğü bileşeni ülkelerin güçlü rekabet gücüne sahip olmasında özellikle ve iç ve dış pazar
büyüklüğü son derece önemlidir.
Pazar Büyüklüğü bileşeni açısından Türkiye 140 ülke arasında 16.; kendi grubundaki 20 ülke arasında 4.
sırada yer almaktadır.
Tablo 16
Pazar Büyüklüğü Bileşeni Açısından Türkiye
Değer

140 Ülke İçindeki Yeri

İç Pazar Büyüklüğü Endeksi

5,3

14

Dış Pazar Büyüklüğü Endeksi

5,6

26

GSYİH

1,508.1

17

İhracat / GSYİH

25,7

109

Kaynak: (WEF, 2015:351)
Tablo 16’da Pazar Büyüklüğü bileşeni açısından Türkiye’nin durumu gösterilmektedir. Türkiye’nin Pazar
Büyüklüğü içerisinde sıralama olarak en kötü durumda olduğu alan GSYİH'nın bir yüzdesi olarak ihracat
oranıdır.
GSYİH’nın yüzdesi olarak ihracat oranında Türkiye 109. sırada yer almaktadır. Bu alandaki puanı ise 25,7
olarak hesaplanmıştır. Türkiye’nin Pazar Büyüklüğü içerisinde sıralama olarak en iyi durumda olduğu alanlar
İç Pazar Büyüklüğü Endeksi, GSYİH ve Dış Pazar Büyüklüğü Endeksidir.
İç Pazar Büyüklüğü Endeksinde 14. sırada yer alan Türkiye GSYİH alanında ise 17. sıradadır. Dış Pazar
Büyüklüğü Endeksinde ise Türkiye'nin 26. sırada yer aldığı görülmektedir.
İş Dünyasının Gelişmişlik Düzeyi
İş Dünyasının Gelişmişlik Düzeyi bileşeni açısından Türkiye 140 ülke arasında 58.; kendi grubundaki 20
ülke arasında 7. sırada yer almaktadır.
Tablo 17
İş Dünyasının Gelişmişlik Düzeyi Bileşeni Açısından Türkiye
Değer

140 Ülke İçindeki Yeri

Yerel Tedarikçi Sayısı

4,9

27

Yerel Tedarikçi Kalitesi

4,5

49

Kümelenme Faaliyetlerinde Gelişmişlik Durumu

3,9

52

Rekabet Üstünlüğünün Niteliği

3,0

103

Değer Zinciri Arzı

3,8

63

Uluslararası Dağılımın Kontrolü

4,1

41

Üretim Süreci Kapsamlılığı

4,3

43

Piyasalaşmaya yönelik Faaliyetlerin Yaygınlığı

4,4

66

Yetki Verme ve Aktarma Konusunda İsteklilik

3,6

87

Kaynak: (WEF, 2015:351)
Tablo 17’de İş Dünyasının Gelişmişlik Düzeyi bileşeni açısından Türkiye’nin durumu gösterilmektedir.
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Türkiye’nin İş Dünyasının Gelişmişlik Düzeyi içerisinde sıralama olarak en kötü durumda olduğu alan
Rekabet Üstünlüğünün Niteliğidir. Türkiye bu alanda 103. sıradadır.
Türkiye’nin İş Dünyasının Gelişmişlik Düzeyi içerisinde sıralama olarak en iyi durumda olduğu alanlar ise
Yerel Tedarikçi Sayısı, Uluslararası Dağılımın Kontrolü, Üretim Süreci Kapsamlılığı ve Yerel Tedarikçi
Kalitesidir.
İnovasyon
İnovasyon günümüzde gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeler ile aralarındaki gelişmişlik farklılıklarını
kapatmalarında hayati derecede önemli olmaya başlamıştır.
İnovasyon bileşeni açısından Türkiye 140 ülke arasında 60.; kendi grubundaki 20 ülke arasında 6. sırada yer
almaktadır.
Tablo 18
İnovasyon Bileşeni Açısından Türkiye
Değer

140 Ülke İçindeki Yeri

Yenilik Kapasitesi

3,8

83

Bilimsel Araştırma Kurumlarının Kalitesi

3,6

82

Firmaların Ar-Ge Harcamaları

3,1

79

Ar-Ge Faaliyetlerinde Üniversite-Sanayi İşbirliği

3,7

61

İleri Teknoloji Ürünlerine Yönelik Kamu Tedariki

3,7

39

Bilim insanlarının ve Mühendislerin Mevcudiyeti

4,2

50

Uluslararası Patent Başvurusu, Milyon Kişide

7,5

42

Kaynak: (WEF, 2015:351)
Tablo 18’de İnovasyon bileşeni açısından Türkiye’nin durumu gösterilmektedir. Türkiye’nin İnovasyon
içerisinde sıralama olarak en kötü durumda olduğu alanlar Yenilik Kapasitesi, Bilimsel Araştırma
Kurumlarının Kalitesi ve Firmaların Ar-Ge Harcamalarıdır.
Yenilik Kapasitesinde 83. sırada yer alan Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumlarının Kalitesinde 82 ve
Firmaların Ar-Ge Harcamalarında ise 79. sırada yer almaktadır.
Türkiye’nin İnovasyon içerisinde sıralama olarak en iyi durumda olduğu alanlar ise İleri Teknoloji
Ürünlerine Yönelik Kamu Tedariki, Uluslararası Patent Başvurusu, Milyon Kişide ve Bilim insanlarının ve
Mühendislerin Mevcudiyetidir.
İleri Teknoloji Ürünlerine Yönelik Kamu Tedarikinde 39. sırada olan Türkiye Uluslararası Patent Başvurusu,
Milyon Kişide 42. ve Bilim insanlarının ve Mühendislerin Mevcudiyetinde ise 50. sırada yer almıştır.
Rekabet Gücünü Artırmada Türkiye İçin Politika Önerileri
✓

İnovasyon için gerekli olan yurtiçi talep ve ülke gelir düzeyinin iyi düzeyde olmasını sağlamak için
gerekli sosyal, kültürel ve ekonomik önlemler alınmalıdır. Bu yüksek maliyetli ileri teknoloji
gerektiren mal üretiminin sağlanması açısından da son derece önemlidir. Bu alana yapılan yatırımlar
yüksek katma değerli mal ihracatını da artıracaktır. Özellikle potansiyelleri daha yüksek olan
gelişmekte olan ülkeler açısından inovasyon adeta bir kurtarıcı görevindedir. Bu nedenle
GSYİH’daki artışların inovasyona kanalize edilmesi önemli gözükmektedir. Gelir düzeyi yüksek
olan ülkelerde inovasyon satın alma derecesi daha yüksek olabileceği gibi inovasyon için gerekli
finansman koşulları da iyileşecektir.

Bunun yanında rekabet gücünü artırmada devlet aşağıda sıralanmakta olan aşamaları gerçekleştirmek için
önemli roller benimsemelidir: (Karaaslan&Tuncer,2010)
✓
✓

Yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki koşullara, teknoloji ve fiyatlara yönelik enformasyonun sağlanması,
Etkin iletişim ve ulaşım sistemlerinin oluşturulması,
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Kaan Yiğenoğlu

✓

Teknolojik ve örgütsel teknik bilginin (know-how) sağlanması,

✓

Üretimi destekleyecek fiziki, ekonomik ve sosyal altyapının iyileştirilmesi,

✓

Üniversite ve eğitim sistemi ile sanayi arasındaki ortaklığın geliştirilmesi,

✓

Nitelikli beşeri kaynakların oluşturulması,

✓

Girişimcilik kapasitesinin teşvik edilmesi,

✓

Olumlu dışsallıkların (ör: teknolojik ilerleme ve beşeri kaynak eğitimi) teşvik edilmesi, olumsuz
dışsallıklar (ör: doğal çevreye zarar verilmesi) caydırılarak piyasa aksaklıklarının düzeltilmesi,

✓

Sağlam bir para ve maliye politikasının oluşturulması,

✓

Siyasi ve ekonomik istikrarı sürdürecek uygulamaların hayata geçirilmesi,

✓

Dengeli, etkin ve dünya koşullarına uygun bir vergi sistemi ve rekabet hukukunun oluşturulması,

✓

Sosyal güvenlik sisteminin etkin hale gelmesi için reformların yapılması,

✓

Genel mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarının korunması,

✓

Piyasalara giriş engellerinin azaltılması ve rekabeti engelleyici davranışların ortadan kaldırılması,

✓

Lisans ve tescile yönelik düzenleyici koşullarda karşılaşılan maliyet ve zaman aksaklıklarının
azaltılması,

✓

Küçük isletmelerin ayakta kalmasını ve büyümesini engelleyen resmi ve gayri resmi vergilerin
azaltılması,

✓

Ticari işlemler ve anlaşmazlıkları çözmek için etkin bir yasal çerçeve oluşturmak

✓

Küçük isletmelere karsı olumsuz ayrımcılığa sebep olan vergi yapısında reforma gidilmesi

✓

Firmaları ve fikri mülkiyet haklarını korumak için yasal çerçevenin güçlendirilmesi

✓

Küçük isletmelerin kamu ihalelerine katılmasını önleyen kamu ihale prosedür ve politikalarının
revize edilmesi

✓

Küçük isletmelerin isçi istihdamında esnek davranabilmelerini engelleyen işgücü piyasasındaki
katılıkların azaltılması

✓

Küçük isletmelerin bilgi ve piyasalara yönelik erişimini sağlayacak altyapının sağlanması

✓

Sanayi, devlet ve üniversitelerdeki araştırmacılara yönelik bilgi paylaşımı ve bilgi ağını
güçlendirecek altyapıyı geliştirmek,

✓

Teknoloji geliştirmedeki özel özel/kamu ortak çalışmalarını güçlendirecek mekanizmaları
oluşturmak,

✓

Yeni teknolojilerin bilgi transferini artırmak için araçlar oluşturmak,

✓

Yönetim uygulamaları, beşeri kaynaklar ve organizasyonel düzenlemelerin çeşitliliği üzerindeki
bilgileri yaygınlaştırmak,

✓

Mükemmelleştirme Merkezleri sayesinde sanayi, devlet ve üniversitelerdeki araştırmacıların
liderliğindeki işbirliklerini kolaylaştırmak ve araştırmaların ticarileştirilmesi işlemini hızlandırmak,

✓

Altyapı hizmetleri üzerindeki özellikle internet erişimi üzerindeki vergilerin kaldırılması önemlidir.

Sonuç ve Genel Değerlendirme
Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksine dayanılarak yapılan bu çalışmada çeşitli bileşenlere
göre Türkiye’nin dünya ülkeleri içerisindeki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin
güçlü ve zayıf olduğu alanlar belirlenerek buna uygun önerilerde bulunulmuştur.
Çalışma kapsamında Dünya Ekonomik Forumu'nun kişi başına GSYİH ölçütü esas alınarak Türkiye'nin
yerinin verimlilik Temelli Ekonomiden İnovasyon Temelli Ekonomiye Geçiş aşamasında olduğu
belirtilmiştir. Türkiye'nin potansiyel gücünün sağlıklı değerlendirilmesi için kendi grubundaki ülkeler ile
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karşılaştırma yapılmasının önemine değinilmiştir. Ayrıca ölçüt olarak kullanılan endeksin 2007 yılında
güncellenmesinden dolayı veriler 2007 yılından başlanarak günümüze kadar getirilmiştir. Bu sayede
ülkelerin ortak ölçütler doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Dünya Ekonomik Forumu'nun 2015 yılı için yayımladığı Küresel Rekabet Gücü raporunda Türkiye 51.
sırada yer almıştır. Türkiye 2007 yılından bu yana inişli çıkışlı bir grafik izlemiştir. Bileşenler açısından
incelendiğinde Türkiye'nin en güçlü olduğu bileşen pazar büyüklüğü iken en zayıf olduğu bileşen işgücü
piyasasının etkinliğidir.
Kurumsal yapı açısından incelendiğinde özellikle Türkiye'nin son yıllarda yoğun tartışma konusu olan yargı
bağımsızlığı konusundan zayıf kaldığı görülmektedir. Bu alanda fikri mülkiyet haklarının korunması ve
kurumsal yönetimlerin etkinliği de diğer zayıf alanlar olarak gözükmektedir
Altyapı bileşeni Türkiye'nin nispeten iyi durumda olduğu bir bileşen olarak görülmektedir. Son yıllarda bu
alanda önemli gelişmeler kaydedilmiş olmasına rağmen daha da güçlendirilmesi gereken konuların olduğu
görülmektedir. Özellikle bu alanda demiryolu ve liman ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi mal ve hizmet
ticaretini artırmada etkili olacaktır. Bunun yanında yine işletmeler ve hanehalkları için önem arz eden enerji
arz kalitesinin iyileştirilmesi de gereklidir.
Makroekonomik istikrar bileşeni ülkenin genel ekonomik performansını yakından ilgilendiren bir bileşendir.
Makroekonomik istikrarın sağlanmış olduğu bir ekonomide yatırımcıların rahat hareket ettikleri ve daha
fazla yatırım yapmaları için doğal şartların sağlandığı kabul edilir. Bu anlamda Türkiye'nin makroekonomik
istikrar bileşeni açısından atması gerekli en önemli adım yurtiçi tasarrufların artırılmasıdır. Buna yönelik
alınan önlemler olmakla birlikte Türkiye'nin orta gelir tuzağına düşmüş olduğu da göz önünde
bulundurulduğunda farklı önlemlerin alınması gerekli görülmektedir. Özellikle Türkiye'de hanehalkının çok
borçlandığı ve tüketim harcamalarına çok pay ayırdığı dikkate alındığında yurtiçi tasarrufların bununla
bağlantılı olarak eşanlı bir çözüm ile sonuçlandırılması gerektiği anlaşılır.
Makroekonomik istikrar bileşeni açısından diğer çok önemli faktör ise enflasyon oranlarıdır. Türkiye'de
zaman zaman tek haneli enflasyona düşülse de çift haneli enflasyon da görülmektedir. Geleceği görme ve
fiyat sinyallerinin doğru anlaşılabilmesi için Türkiye'nin fiyat istikrarı konusunda adımlar atması önemlidir.
Sağlık konusu da Türkiye'nin son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiği bir alan olmakla birlikte daha
atılması gerekli adımların olduğu görülmektedir. Özellikle bebek ölüm oranlarının düşürülmesi konusu
önemlidir.
Eğitim uzun vadeli bir yatırım olarak uluslararası rekabet gücü açısından stratejik önemdedir. Türkiye'de
genç işsizliğin de yüksek olduğu hesaba katıldığında özellikle gençlere meslek sağlayacak şekilde meslek
liselerinin yeniden özendirilmesi ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu iş kollarında eleman yetiştirilmesi
önemlidir.
Teknolojik altyapı açısından Türkiye'nin bilişim teknolojilerine yatırım yapması, teknolojiye uyum sağlaması
açısından önemlidir. Teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve bunun için de bilgi ve bilgi ekonomisine
yönelik yatırımların artırılması önemlidir. İnovasyona yönelik olarak ise AR-GE harcamalarının artırılması
üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması önemlidir.
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ABSTRACT
This paper investigates empirically the hysteresis and unemployment problem in 14 European
countries by using newly developed panel SURADF tests of Breuer et al. (2001) and panel
stationarity (PANKPSS) tests of Carrion-i Silvestre et al. (2005a), which allow for structural
breaks. We apply annual unemployment rates covering 1990-2015 period. Panel SURADF
tests results show that the hysteresis hypothesis in unemployment was confirmed for all the
European countries except Belgium and the Netherlands. However, considering structural
breaks, the hysteresis hypothesis is rejected for all the European countries when Carrion-i
Silvestre et al. (2005a)’s Panel KPSS tests are conducted.
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UNEMPLOYMENT HYSTERESIS IN FOURTEEN EUROPEAN COUNTRIES: PANEL KPSS APPROACH
Gülten Dursun, Ervisa Sulmina

1. Introduction
Unemployment represents one of the most serious problems of the modern economies.
Fluctuations in the unemployment rates are very frequent, but unemployment could also be
very persistent in some countries. In that sense, economic policy directed to reduction of
unemployment rates is very important. However, in order to implement appropriate measures
of the policy, it is necessary to know the exact character of unemployment in the country
under consideration.
In the theoretical field, there are two main groups of the unemployment theories. One
emphasises the presence of the so-called natural rate of unemployment, which is the result of
labour market characteristics (unemployment benefits, etc.). On the other hand, there are
theories which point out the possibility that actual unemployment rate “pulls” the natural rate
in the same direction, which is known as the hysteresis hypothesis (Blanchard and Summers,
1986; Lavoie, 2004; Stockhammer, 2004).
The purpose of the paper is to test for the hysteresis hypothesis versus the natural rate of
unemployment rates for fourteen European countries.Firstly, it has to be controlled whether
there is dependency across cross-section in panel series. After, we are using newly developed
Panel SURADF tests (Seemingly Unrelated Regresson Augmented Dickey-Fuller) of Breuer
et al. (2001) and Panel stationarity (PANKPSS)- Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin
(Kwiatkowski et al., 1992). tests of Carrion-i Silvestre et al. (2005a, 2005b), which allow for
structural breaks. The structural breaks in European countries in 1990 and 2015 are associated
with European Exchange Rate Mechanism (ERM) and financial crisis are consistent with
previous studies that have idendified structural breaks in key economic variables for European
countries.
The rest of the study is organized as follows. The next section presentsthe theoretical and
empirical background derived from the recent literature. Section 3 presents the data and
econometric methodology. The empirical results of the panel stationarity tests applied to
unemployment rate in the fourteen European countres is discussed in Section 4. The policy
implications of the findings are considered in the conclusion.
2. An Overview of Theoretical and Empirical Literature
From a theoretical point of view, we can distinguish two main hypotheses relating
unemployment and shocks.The ﬁrst one is the so-called “natural” rate of unemployment or
NAIRU. The concept of structural or “natural” rate of unemployment was ﬁrst introduced by
Friedman (1968) and Phelps (1968). According to this approach, in the long run, the structural
rate of unemployment is reached and hence there is no longterm trade-off between inﬂation
and unemployment. From a statistical point of view, unemployment would be characterized as
a mean-reverting process,which means that the unemployment rate tends to revert to its
equilibrium in the long run.
However, according to the structuralist school, the natural rate is endogenous and can be
affected by market forces like any other economic variable (Pissarides, 1990; Layard et al.,
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1991), giving rise to autonomous movements of the natural rate due to changes either in real
macroeconomic variables—such as real interest rates (Blanchard and Wolfers, 2000), stock
prices (Phelps, 1999), or in the institutional framework—such as the generosity of the
unemployment-beneﬁt welfare system, other forms of non-wage income, the family network,
or the (consumption) tax wedge.The structuralist view would be in-line with the existence of
structural breaks of the steady-state path of a stochastic stationary process. From a theoretical
point of view, the slow adjustment process to that equilibrium is modelled by introducing
real-wage rigidity through, for example, effciency-wage or union behaviour models.
The second hypothesis, also known as the “hysteresis” hypothesis, states that shocks have
permanent effects on the level of unemployment due to labor market rigidities as introduced
by insider–outsider interactions (Blanchard and Summers,1986) or human capital effects
(Layard et al., 1991), and therefore, the level of unemployment can be characterized as a nonstationary process. It is worth noting that there is a crucial difference between the concepts of
“hysteresis” and “persistence”.
Persistence implies a slow speed of adjustment towards the longrun equilibrium level and
therefore is a special case of the natural rate of unemployment hypothesis, as the series show
mean reversion after all. From a theoretical point of view, the slow adjustment process to that
equilibrium is modeled by introducing real-wage rigidity through, for example, efﬁciencywage or union behaviour models. “From an econometric point of view it can be characterized
by a near unit root process. If this is the case, macroeconomic policy would have long lasting
but not permanent effects while, conversely, if hysteresis applies, the effects on
unemployment are permanent” (Camarero et al., 2006:3).
Dogru (2014) studied unemployment hysteresis and analyzed the nature of unemployment for
the period 1980-2012 of 12 European countries that using the Euro as a common currency. He
used second generation panel unit root tests as SURADF and CADF (Cross-Sectionally
Augmented Dickey-Fuller) tests taking into account the cross-sectional dependence between
individuals. The empirical findings of SURADF test indicates the effect of hysteria for
countries Portugal, Greece and Austria and the empirical findings of CADF indicate the effect
of hysteria for Greece, Austria and Ireland. For the other 9 countries the unemployment series
are stationary.
Marjanovic and Mihajlovic (2014) in their research included 10 European OECD countries
and ten countries in transition to analyze the hysteresis in unmployment rates for the period
2000 to 2013. Examination of hysteresis in unemployment rates was conducted by using the
following unit root tests: parametric ADF test – Augmented Dickey–Fuller test (Dickey and
Fuller, 1979), non-parametric PP test – Phillips–Peron test (Phillips and Perron, 1988), and
KPSS test. The results have shown absence of hysteria in selected OECD countries. In other
words, the results show that the hypothesis of the natural rate of unemployment is more
acceptable. On the other hand, the results for the countries in transition indicate that the
hysteresis hypothesis cannot be rejected for overall period so the hysteresis hypothesis is more
suitable for explanation of unemployment rate movement in the countries in transition.
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Chang (2005) in his empirical study has employed the 1961–1999 unemployment rates for ten
European countries, namely Belgium, Denmark, France, Ireland, Italy, the Netherlands,
Portugal, the UK, Norway and Finland. Panel SURADF unit tests to assess the hysteresis
hypothesis in unemployment using data from selected European countries. Breuer et al.’s
(2001) Panel SURADF test indicates the hysteresis hypothesis is supported for all the
European countries except for Belgium and the Netherlands (Chang, 2005). Furuoka (2014)
examined the unemployment hysteresis in five countries in Europe, namely France, Germany,
Italy, Spain and United Kingdom, for the period of 1991-2013. The results of SURADF test
rejected the null hypothesis of hysteria in unemployment rates of these countries.
3. Data and Research Methodology
This paper examines the unemployment hysteresis in 14 countries in Europe, namely
Belgium, Denmark, Norway, Germany, İreland, Spain, France, İtaly, Luxemburg,
Netherlands, United Kingdom, Portugal, Finland and Sweden over the period between 1990
and 2015. The data on unemployment rates were obtained from the Eurostat database3. These
countries are selected with regard to the data availability. Appendix Figure 1 consists of a plot
of unemployment rate for the European countries. We make two observations based on these
plots. First, among the 14 European countries, the highest unemployment rates were recorded
by Spain (26.1 percent in 2012) and by Portugal (16.4 percent in 2013). Second,
unemployment in many European countries has risen due to the global recession. Therefore,
we say that the trend appears to be affected by srtuctural breaks.
In this study, we used newly developed Panel SURADF tests of Breuer et al. (2001) and Panel
KPSS tests of Carrion-i Silvestre et al. (2005a, 2005b), which allow for multiple structural
breaks and taking into account the cross-sectional dependence. If the data series is stationary
(it has no unit root), we can conclude that there are no hysteresis effects and unemployment
rates reach long-term natural rate. The SURADF tests and the Panel KPSS tests can be
considered as an extension of the univariate unit root test.
3.1. SURADF Test
In this study, we applied SURADF panel unit root test to examine whether or not the unit root
process of unemployment rate of 14 European countries. SURADF tests results are found the
critical values by bootsrtap method and could be used T>N. This test is used when T>N, and
allows heterogenity.
SURADF test was used for comparison before performing structural break panel unit root
tests. SURADF estimator was developed by Breuer et al. (2001) and is a second generation
panel unit root tests that tests both the cross section dependence and the presence of unit root
test separately for each country. Breuer et al. (2001) proposed thea simple regression, when an
F-statistic rejects the null that a vector of coefficients is equal to zero, it does not follow that
each coefficient is non zero.He suggested the SURADF tests, which are ADF tests statistics
3

Eurostat defines the unemployment rate as the number of people unemployed as a percentage of the labour
force where the labour force is the total number of people employed and unemployed.
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based on the panel estimation method of SUR techniques.The system of ADF equations is
expressed as:
𝑝𝑝

∆𝑦𝑦1,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼1 + 𝛽𝛽1 𝑦𝑦1,𝑡𝑡−1 + ∑ 𝛿𝛿𝑖𝑖 ∆𝑦𝑦2,𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝜀𝜀1,𝑡𝑡
𝑡𝑡 = 1,2, … 𝑇𝑇

𝑖𝑖=1
𝑝𝑝

∆𝑦𝑦2,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2 𝑦𝑦2,𝑡𝑡−1 + ∑ 𝛿𝛿𝑖𝑖 ∆𝑦𝑦2,𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝜀𝜀2,𝑡𝑡
𝑡𝑡 = 1,2, … 𝑇𝑇
.
.
.

𝑖𝑖=1

𝑝𝑝

∆𝑦𝑦𝑁𝑁,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑁𝑁 + 𝛽𝛽𝑁𝑁 𝑦𝑦𝑁𝑁,𝑡𝑡−1 + ∑ 𝛿𝛿𝑖𝑖 ∆𝑦𝑦𝑛𝑛,𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑁𝑁,𝑡𝑡

𝑡𝑡 = 1,2, … 𝑇𝑇

𝑖𝑖=1

(1)

where 𝜌𝜌𝑖𝑖 is the autoregressive coefficient for series 𝑖𝑖.The N null and alternative hypotheses
are tested individually:
𝐻𝐻01 : 𝛽𝛽1 = 0; 𝐻𝐻𝐴𝐴1 : 𝛽𝛽1 < 0

𝐻𝐻02 : 𝛽𝛽2 = 0; 𝐻𝐻𝐴𝐴2 : 𝛽𝛽2 < 0

....

𝐻𝐻0𝑁𝑁 : 𝛽𝛽𝑁𝑁 = 0; 𝐻𝐻𝐴𝐴𝑁𝑁 : 𝛽𝛽𝑁𝑁 < 0

With test statistics computed from the SUR estimates of system (1). Breuer et al (2001)
suggested that the SURADF test could examine the unit root null hypothesis for each
individual panel member. When SURADF value of the test statistic is greater than the critical
value null hypothesis is considered. In this case a non-stationary process is accepted for the
country series.
3.2. Carrion-I Silvestre et al.’s (2005) Panel Stationary Test With Structural Breaks
Carrion-i-Silvestre et al. (2005a) test is a panel version of the KPSS test which allows for
multiple structural breaks in averages and trends of the series. They concern about breaks in
every cross-section unit of panel in different numbers and dates. The null hypothesis on
stationarity of series is the same as the panel stationary test proposed by Hadri (2000), which
is an LM test without cross-sectional dependence. Carrion-i Silvestre tests the stationarity of
all members of panel individually and in common.
The models (2) and (3) presents the stochastic processes:
𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 +𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

(2)
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𝑚𝑚

𝑚𝑚

𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = ∑𝑘𝑘=1
𝜃𝜃𝑖𝑖,𝑘𝑘 𝐷𝐷(𝑇𝑇𝑏𝑏,𝑘𝑘
)𝑡𝑡 + ∑𝑘𝑘=1
𝛾𝛾𝑖𝑖,𝑘𝑘 𝐷𝐷𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑘𝑘,𝑡𝑡 + 𝜇𝜇𝑖𝑖,𝑡𝑡

(3)

where 𝜇𝜇𝑖𝑖,𝑡𝑡 ∼i.i.d.(0, σ2 υ,i) and 𝛼𝛼𝑖𝑖,0 =𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑎𝑎 constant,with i =1,..., N individuals and t =1,..., T

𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖
)𝑡𝑡 and 𝐷𝐷𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑘𝑘,𝑡𝑡 are deﬁned as 𝐷𝐷(𝑇𝑇𝑏𝑏,𝑘𝑘
)𝑡𝑡 =1 for t =𝑇𝑇𝑏𝑏,𝑘𝑘
time periods. The dummy variables 𝐷𝐷(𝑇𝑇𝑏𝑏,𝑘𝑘

𝑖𝑖
𝑖𝑖
+1 and 0 elsewhere, and 𝐷𝐷𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑘𝑘,𝑡𝑡 =1 for t >𝑇𝑇𝑏𝑏,𝑘𝑘
and 0 elsewhere,with 𝑇𝑇𝑏𝑏,𝑘𝑘
denoting the kth date
of the break for the ith individual, k=1,...,mi,mi ≥1.

2
The null hypothesis of a stationary panel is equivalent to set 𝜎𝜎𝑣𝑣,𝑖𝑖
=0,∀𝑖𝑖 =1,..., N, under which
the model given by (2) and (3) becomes:
𝑚𝑚

𝑚𝑚

∗
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + ∑𝑘𝑘=1
𝜃𝜃𝑖𝑖,𝑘𝑘 𝐷𝐷𝐷𝐷İ,𝐾𝐾,𝑇𝑇 + 𝛽𝛽İ,𝑡𝑡 + ∑𝑘𝑘=1
𝛾𝛾𝑖𝑖,𝑘𝑘 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑘𝑘,𝑡𝑡
+ 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

(4)

𝑖𝑖
𝑖𝑖
∗
with the dummy variable𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑘𝑘,𝑡𝑡
= t − 𝑇𝑇𝑏𝑏,𝑘𝑘
for t >𝑇𝑇𝑏𝑏,𝑘𝑘
and 0 elsewhere, k = 1,..., mi,mi ≥1. The
model in (4) includes individual effects, individual structural break effects that is, shifts in the
mean caused by the structural breaks temporal effects if 𝛽𝛽𝑖𝑖 ≠0 and temporal structural break
effects if𝛾𝛾𝑖𝑖,𝑘𝑘 ≠ 0, that is, when there are shifts in the individual time trend.

The test of the null hypothesis of a stationary panel follows the proposal of Hadri (2000), who
modeled a test statistic that is simply the average of the univariate stationarity test in
Kwiatkowski et al. (1992). The test statistic for the null hypothesis of a stationary panel with
multiple shifts is:
Z (λ) =

√𝑁𝑁 ( 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝜆𝜆)−𝜔𝜔 )
𝜗𝜗

(5)

This allows the series to be heteroscedastic across the cross-sectional dimension, that means,
there is a kind of heterogeneity across individuals.
4. Empirical Results
4.1. Cross-Sectional Dependency
When investigating the existence of the presence of a unit root in panel datais needed to
testcross-section dependence. When the existence of the cross sectional dependence is
rejected we use First Generation Panel Data Unit. In case of acceptance of the existence of the
cross-sectional dependence on panel data use of 2nd generation unit root tests will entail more
consistent, effective and strong predictions.
In an examination of the existence of cross section dependence when time dimension is
greater than the cross sectional size (T> N) Breusch-Pagan (1980) Lagrange Multiplier (LM)
CDLM1, when both large Pesaran (2004) CDLM2 test and in the case T<N CDLM test is
used. In our example T=26 and N=14, T> N and T and N to be big enough conditions are
provided. Also CDLM1 test group average is zero and biased cause individual average differs
from zero. Pesaran et al. (2008) corrected this deviation by adding the variance and average
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into test statistics. Therefore the name of the test is expressed as Deviation Corrected LM Test
(LMadj). Lagrange Multiplier (LM) test is showed below (Breusch and Pagan, 1980):
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1 = 𝑇𝑇 ∑

𝑁𝑁−1
𝑖𝑖=1

∑

𝑁𝑁

𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

LMADJ test is showed below:
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

2
~𝜒𝜒 2 𝑁𝑁)𝑁𝑁−1)
𝜌𝜌̂𝑖𝑖𝑖𝑖

(6)

2

1/2
𝑁𝑁
𝑁𝑁−1
(𝑇𝑇 − 𝐾𝐾 − 1)𝜌𝜌̂𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜇𝜇̂ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 )
2
2
=(
) ∑
∑
𝜌𝜌̂𝑖𝑖𝑖𝑖
~𝑁𝑁(0,1)
𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)
𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑖𝑖=1
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

(7)

where, 𝜇𝜇̂ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 is the average and 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 is the variance. According to LMadj test, the results are
Standard normal distribution. The hypothesis of the test is:
H0: There is no cross section dependency.
H1: There is cross section dependeny.
If the probability values is less than 5% significance level, we conclude that, then null
hypothesis will be rejected. CD tests and t statistics are given in Table 1. Table 1 indicates
that the probability value of CD tests converges to zero. In other words, the null hypothesis of
no cross-sectional dependency is rejected at the 1% significance level. Thus, this finding
indicates the importance of taking into account cross-sectional dependence when analysing
the stationarity of European countries.Therefore we must apply second generation unit root
tets instead of first generation unit root tests.
Table 1. Cross-Sectional Independence Test Results
Intercept

Intercept and Trend

Stat.

Prob.

Stat.

Prob.

CDLM1

121.149

0.019

148.139

0.000

CDLM2

2.235

0.013

4.235

0.000

CDadj

6.391

0.000

5.428

0.000

Thus, cause of dependence between cross sections, to test the stationarity in unemployment
serieswe must rely on second generation unit root tests instead of first generation unit root
tests. First generation tests depend crucially upon the independence assumption across
individuals, and hence not applicable since cross sectional correlation is present.
4.2. Results from the SURADF Test Without Structural Breaks
The empirical findings of the SURADF panel unit root test reported in Table 2. The estimated
critical values, obtained from simulations based on 26 observations for each series and 10,000
replications of a Monte Carlo simulation using the lag and covariance structure from the panel
of unemployment series, The SURADF test did not reject the null hypothesis of a unit root in
the unemployment rate time series, except for Belgium and Netherlands.

7
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SURADF test indicated the existence of unemployment hysteresis in 12 of the 14 selected
countries in the European countries, the exception of Belgium and Netherlands. Panel
SURADF test results provide empirical support for the existence of hysteria also shows that
the balance of the equilibrium unemployment rate in European countries tend to exhibit an
independent path.
Table 2. SURADF Test and It’s Critical Values
Countries

SURADF

Lags

Statistics

Crtical Values
1%

5%

10%

Belgium

-5.4212*

1

-7.5656

-6.0150

-5.2232

Denmark

-3.6696

4

-11.9371

-6.3766

-5.5700

Norway

-3.7816

3

-7.6709

-4.9181

-5.1767

Germany

0.0401

4

-7.2954

-6.0506

-5.4334

Ireland

-4.3944

1

-9.8190

-7.5977

-4.6906

Spain

-3.6074

4

-6.3285

-6.3149

-5.1621

France

-3.0860

1

-10.5627

-5.4720

-4.5103

Italy

-2.2773

1

-8.4717

-5.3409

-4.6684

Luxemburg

-0.6440

1

-8.7953

-6.7838

-5.4026

Netherlands

-5.4175**

1

-12.3409

-4.4202

-4.0206

United Kingdom

-3.4996

1

-8.8367

-7.3703

-5.2446

Portugal

-2.1830

1

-6.4163

-5.5514

-4.6255

Finland

-5.8748

1

-21.3482

-16.1798

-13.2233

Swedeen

-5.2602

1

-17.0303

-15.0501

-13.0252

** and * indicates signiﬁcance at the 5 and 10 per cent level and can be rejected null hypothesis.
Note: Critical values were estimated by 10,000 replications of Monte Carlo simulation. SURADF = Seemingly
Unrelated Regression Augmented Dickey–Fuller (For details of this simulation, see Breuer et al., 2001).

This means that cyclical ﬂuctuations in these economies could have permanent effects on the
levels of unemployment in European countries. The ﬁndings of this study conﬁrm the results
obtained in previous study on unemployment in European countries by Chang et al. (2005).
When examinating of long-term dynamics of unemployment in European countries, the
shocks that occurred during the period and the reaction of those shocks to each country are
important. Thus, unlike previous studies, this study applied PANKPSS test developed by
Carrion-i-Silvestre et al. (2005a, 2005b) which takes into account cross section dependence
and allowing testing when there is more than one structural breaks.
4.3. Results from the PANKPSS
The results of A part in Table 3 belong to the individual with intercept model panel KPSS
tests which considers structural breaks. The findings show in the 5% significance level shows
stationarity hypothesis can not be rejected for each of the individual European countries.
In Table 3, Panel B shows common stationarity test results for 14 European countries and are
provided with the asymptotic critical values. Since the cross-sectional independence
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hypothesis is rejected at 1% significance level, LM panel statistics should be compared with
the bootstrap critical value in panel C. Panel C test statistics values are smaller than the
critical value at the 5% significance level, so stationarity hypothesis is not rejected.
Table 3. Individual and Panel KPSS Test Statistics Sample 1990-2015 (T=26) (Intercept)
Panel a: The dates of structural breaks and the results of individual KPSS tests
Countries

KPSS

m

Tb,1

Tb,2

Tb,3

Tb,4

Tb,5

Critical values (%)
90

95

99

Belgium

0.051

3

1992

1999

2002

0.419

0.636

1.138

Denmark

0.307

3

1996

2005

2008

0,552

0,759

1,231

Norway

0,071

1

1996

0,400

0,558

1,14

Germany

0,144

4

1992

2002

2006

0,528

0,696

1,199

Ireland

0,077

3

1995

1998

2008

0,487

0,700

1,233

Spain

0,072

2

1998

2008

0,510

0,722

1,411

France

0,243

3

1992

1999

2008

0,517

0,772

1,353

Italy

0,048

3

1993

2000

2011

0,414

0,603

1,045

Luxemburg

0,184

4

1992

1998

2002

0,482

0,668

1,196

Netherlands

0,138

2

1997

2011

0,423

0,624

1,141

United

0,115

2

1997

2008

0,512

0,732

1,288

Portugal

0,182

4

1993

1997

0,576

0,835

1,441

Finland

0,167

2

1992

1998

0,386

0,581

1,156

Sweden

0,210

1

1992

0,439

0,610

1,096

2010

2012

Kingdom
2002

2009

Panel b: Panel stationarity test (assuming cross-sectional independence)
Model

Test statistics

Probability value ***

LM (λ) (hom)

4.752

0.000

LM (λ)(het)

6.232

0.000

Panel c: Bootstrap distribution (allowing for cross-sectional dependence)
Model

90

95

99

LM(λ)(hom)

10,863

13,045

17,243

LM(λ) (het)

18,928

21,924

28,941

Notes: *** denotes asymptotic probability values. * and ** indicates significance at the 10% and 5% levels. m
and Tb denote the number and dates of breaks, respectively. maxm is set at 5. The finite sample critical values
are computed by means of Monte Carlo simulations using 5000 replications. LM (λ) (hom) and LM(λ) (het)
denote the Carrion-i-Silvestre et al. (2005a) KPSS test assuming homogeneity and heterogeneity, respectively, in
the estimation of the long-run variance.

Table 4 (Panel A) presents the results of PANKPSS test with intercept and trend. If we
consider the model with trend, then we can not rejected the null of stationary unemployment
series for heterogeneous long-run version of test for the all 14 European countries. LM test
results in Table 4 (Panel C) provide a common conclusion regarding the study of the 14
European countries in the unemployment series. PANKPSS test results for the overall 14
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European countries, compared with the bootstrap critical values, the null of stationary of
unemployment series can not be rejected by either the homogeneous or the heterogeneous
long-run version of test in the model with trend at the 5% significance level, respectively
(21.87<44.71) and (45.81<77.82).
Table 4. Individual and Panel KPSS Test Statistics Sample 1990-2015 (T=26) (Intercept
and Trend)
Panel a: The dates of structural breaks and the results of individual KPSS tests
Countries

KPSS

m

Tb,1

Tb,2

Tb,3

Tb,4

Tb,5

Critical values (%)
90

95

99

Belgium

0,381

3

1993

1999

2006

0.961

1,334

2,308

Denmark

0,446

3

1993

2002

2008

0,915

1,286

2,382

Norway

0,098

2

1997

2005

0,780

1,034

1,784

Germany

0,127

1

2006

0,433

0,618

1,123

Ireland

0,034

4

1993

1999

2006

1,515

2,054

3,622

Spain

0,084

3

1993

2006

2009

0,504

0,781

1,599

France

0,090

4

1992

1999

2005

1,162

1,541

2,416

Italy

0,396

2

1996

2006

0,732

0,994

1,651

Luxemburg

0,099

3

1993

2000

2004

0,715

0,988

1,761

Netherlands

0,152

4

1994

2001

2004

2008

1,370

1,923

3,629

United

0,031

4

1992

2001

2008

2012

0,860

1,150

2,159

Portugal

0,106

1

1997

0,391

0,574

0.998

Finland

0,219

2

1992

2008

0,418

0,643

1,144

Swedenn

0,030

2

1992

1998

0,379

0,557

1,035

2010
2008

Kingdom

Panel b: Panel stationarity test (assuming cross-sectional independence)
Model

Test statistics

Probability value ***

LM (λ) (hom)

21,876

0.000

LM (λ)(het)

45,819

0.000

Panel c: Bootstrap distribution (allowing for cross-sectional dependence)
Model

90

95

99

LM(λ)(hom)

38,287

44,719

62,989

LM(λ) (het)

155,372

177,825

237,849

Notes: *** denotes asymptotic probability values. * and ** indicates significance at the 10% and 5% levels. m
and Tbdenote the number and dates of breaks, respectively. maxm is set at 5. The finite sample critical values are
computed by means of Monte Carlo simulations using 5000 replications. LM (λ) (hom) and LM(λ) (het) denote
the Carrion-i-Silvestre et al. (2005a) KPSS test assuming homogeneity and heterogeneity, respectively, in the
estimation of the long-run variance.

In sum, taking into account the structural break individual and common panel unit root tests
results are compatible with each other. Thereby, the KPSS test indicates both intercept and
trend stationarity and the results supported the natural rate of unemployment hypothesis
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against hysteresis hypothesis. This result is largely different from SURADF test that ignores
structural breaks and the results of other studies on European countries.
Analyzing the hysteresis of unemployment in the Euro zone Doğru (2014) and Chang (2005)
have used SURADF techniques and have proved the existence of hysteresis effect for many
countries. However, experienced in the region close of the euro area (such as the Russian
crisis) crisis in 1997, the effects of the Asian crisis, as well as the crisis resulting from its own
internal dynamics (1992, 1993 European Exchange Rate Mechanism (ERM) crisis, 2008
financial crisis and considerating the given debt crisis dynamics of unemployment can be
changed. Therefore, is understood that the results taking into account the structural shock
generally shocks do not cause long lasting effects on unemployment and the structural breaks
do not derivate unit root process of derivation.
The most important result of this study that can be drawn from the findings due to permanent
shock effect, in 14 countries in Europe the presence of shift in the unemployment rate
occurred and whether the tendency to return to average around these ratios. It also can be said
the ERM crisis as well as 2008 financial crisis didn’t lead to structural changes in size to
support the hypothesis of hysteresis. Active employment policies in the European Union
countries are implemented for the prevention of long-term unemployment. The most
important active employment policies include education, vocational training, such as help to
establish their own business is located. In addition, the spread of flexicurity model for
restructuring the labor market is another important policy tool in reducing long-term
unemployment (Gençler, 2011). The increase in flexibility of the labour market was achieved
by easing the access to non-standard forms of work (European Commission, 2009: 35).
Especially, countries such as the United Kingdom, Netherlands and Denmark have provided
significant success in employment policy (Selamoğlu, 2002).
5. Conclusion
In this empirical study, we analyzed the nature of unemployment in fourteen European
countries for the period 1990-2015. In this context there are tested Blanchard and Summers
(1986)'s proposals "unemployment hysteresis" hypothesis and Friedman and Phelps (1968)
hypothesis in the temporary shock that intended to "natural rate of unemployment". In this
study are used the second generation panel unit root test SURADF which takes into account
the cross-section dependence between units and KPSS panel test which takes into account
structural breaks.
Our study contributes to this field of research by determining whether or not the unit root
process of the unemployment in the 14 European countries using the panel unit root test.
Panel SURADF test indicates the hysteresis hypothesis in unemployment is confirmed for all
the European countries except for Belgium and the Netherlands. The findings of Chang et al.
(2005) are consistent with these results. Panel KPSS unit root tests considering the structural
breaks supports the natural rate of unemployment against hypothesis of hysteresis.
In other word, the results showed that by including the structural breaks into the model the
panel data set is stationary. These results are consistent with findings of Marjanovic and
11-773-

UNEMPLOYMENT HYSTERESIS IN FOURTEEN EUROPEAN COUNTRIES: PANEL KPSS APPROACH
Gülten Dursun, Ervisa Sulmina

Mihajlovic (2014). Structural factors can affect the natural rate of unemployment and,
therefore, unemployment would be stationary around a process that is subject to structural
breaks. So, there exists a natural rate of unemployment which the economy will recover
gradually. These results have important implications for labour markets reforms in 14
European countries. Complementary employment policies in European Union countries
promoted at removing the impact of the crisis on labour markets.
Appendix: Additional Figures
Figure 1: Plot of Unemployment Rate for Fourteen European Countries
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Notes: 1 = Belgium; 2 = Denmark; 3 = Norway; 4 = Germany; 5 = Ireland; 6 = Spain; 7 = France; 8 = Italy; 9=
Luxemburg; 10 = Netherlands; 11 = United Kingdom; 12 = Portugal; 13 = Finland; 14 = Sweeden.
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Well-Being and Quality of Life: Ranking of Provinces in Turkey Using
MOORA Method
Feyyaz Cengiz Dikmen1,2 and Gülten Dursun3

The aim of this study is to examine the well-being and quality of life in Turkish provinces and
rank them with the aid of selected indicators. We base our study on one of multi-criteria
evaluation method, known as MOORA (Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis) and
MULTIMOORA which was developed as a tool in ranking the alternatives according to the
selected indicators. Data covers the year 2015 for the analysis which was released by Turkish
Statistical Institute. Accordingly, the analysis showed that İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon
and Yalova in turn are the first five provinces which are better in quality of life and wellbeing comparing to the rest of the provinces.

Keywords: Well-being and Quality of Life, Province Level, MOORA Method.

1

Introduction

Quality of Life (QOL) is one of the oldest subjects of debate in history and can be traced back
to Plato and Aristotle4. Particularly in the discipline of economics, QOL is the main subject of
Departments of Management, Kocaeli University, Kocaeli, TURKEY.
Corresponding Author:e-mail:fcdikmen@kocaeli.edu.tr
3
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“For example, in Aristotle’s concept of eudaimonia, individuals were called on to realize their full potentialities
in order to achieve a “good life.” In contrast, Eastern philosophers stressed the virtue of restraining individual
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discussion in the academic study of happiness. QOL and well-being concept emerged in the
1960s and 1970s. It is argued that economic indicators could not adequately reflect the true
the quality of life and needs to take into consideration the social indicators. “Cogent and
internally coherent arguments can be made for both ‘Scandinavian’ and ‘American’ positions
on the objective versus the subjective in defining ‘quality of life’ and the indicators which are,
in consequence, seen as appropriate as indices of the good life” (Rapley, 2003:31). The
Scandinavian School, considers its citizens as active, creative and as autonomous individuals
who identify their own goals. In this sense, with Sen (1999) capabilities approach, a great
similarity is concerned5. The American School also lays emphasis on social psychology and
mental health researches including subjective experiences (Grünberger and Oman, 2011).
Even though political debates concerning QOL came to a halt as a result of the 1970’s
development crisis, with the combined interest of both the government and public institutions
in the last 30 years, it has become a rapidly growing discipline. Most of the studies related to
QOL are supported by international organizations such as UNESCO, OECD and the World
Health Organization (WHO). Undoubtedly, an analysis of quality of life and its relevant
indicators is extremely important for policy-makers at the local level. In terms of determining
the economic and social problems of the residents surveyed, having the right information will
as well enable the assessment of intervention policies (Biggeri et al., 2014).
In the evaluation of QOL as a whole component of life experiences, it has been observed that
it is used quite extensively in disciplines such as psychology, medicine, economics,
environmental science and sociology. QOL is used in various domains of life, either in the
determination of the extent to which humanitarian needs are met, or in terms of the
satisfaction or dissatisfaction perceived by individuals or a group (Costanza et al., 2007). The
concept of well-being, is used as an umbrella concept that points to life satisfaction, positive
mental health and overall happiness (Dursun, 2012). As a result of this concept’s relationship
with development, it has become a very broad concept that takes place in many areas such as
living environment, health, housing, leisure, income, social relationships, marriage and family
life(Van Praag ve Carbonell, 2004). Well-being has been the subject of study carried out by
many researches in different disciplines (such as, economics, sociology and psychology).
Authors like Veenhov (2010), Easterlin (2003) and Bruni (2004) considered the concept of
well-being as subjective well-being. Sen (1980) and Nussbaum (2000), considered well-being
as capability and functioning while Andrews (1974) and Allardt (1976) conceptualized it as
the quality of life.
Studies on QOL have focused on two basic measurement methodologies. In the first method,
in terms of meeting humanitarian needs, quantifiable social, economic and health indicators
are used (Cummins et al, 2003)6. For example, UN's Human Development Index (HDI) is an
indicator in this regard. The second method is referred to as “subjective well-being” (SWB)
and this is expressed by terms such as, individual values, standards, examples set by own self,
happiness, contentment and satisfaction (Easterlin, 2003). In the literature, SWB is often used
as a proxy variable QOL (Haas, 1999). Subjective well-being is measured in two primary
approaches. First is the "survey of life satisfaction" approach. With the help of "household
desires, and prescribed an ideology that encouraged the equal distribution of resources among people” (Diener
and Suh, 1997:189).
5
Sen (1999) criticized welfare economics and the utilitarian approach. In the assessment of an individual's
quality of life with the capabilities approach, he brought a new perspective. Thus, the concepts of poverty,
equality, development and people's welfare (well-being) was redefined.
6
According to Cummins et al.(2003), QOL is objective and varies from one person to another. That is, it is also
subjective. QOL has a total of 7 domains which includes: material well-being, health, productivity, intimacy,
safety, community, and emotional well-being..
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survey", individuals are asked questions regarding their psychological feelings and the
subjective satisfaction they derive from their lives. The other, which is the subjective
experiences of individuals “net effect” or “unpleasant”, is weighted and related to the time
individuals dedicate to activities that are interrelated with each other (Mota and Pereira,
2008). There is no doubt saying that both methods have their advantages and disadvantages.
In this study, for the first time in 2015, Turkey Statistical Institute (TurkStat) measured the
quality of life of its citizens in selected provinces. Basing the study on "Provincial Life
Index", ranking was intended to be made using MOORA Rate and MULTIMOORA method.
In welfare economic studies, regional development is not only measured by income. In terms
of the quality of life of these developments, addressing multi-dimensional requirement is the
motivation of this study. In QOL studies, each individual is understood to have a good feeling
in issues like material well-being, health, education, safety and environment related issues
(Brauers and Ginevicius, 2011).Determining the differences in terms of life indicators
between regions and provinces in Turkey, will be to eliminate regional disparities in work
planning which is important for the realization of the redistribution of income and sustainable
development.
This study consists of three sections that we think will contribute to empirical studies carried
out in Turkey within this field of interest. The remainder of the study is organized as follows.
After the introduction we review the literature on well-being measures and its ranking. In the
third section, we present the MOORA and MULTIMOORA methods and application results.
The final section summarizes the main findings of the study.
2

Literature Review

In studies conducted on the quality of life between regions or countries, despite the inclusion
of studies with different methods, the use of MOORA method is very rare. Among studies
conducted in economics, MOORA analysis has been used in evaluation of the privatization
process in transition economies (Brauers and Zavadsk, 2006), ranking according to the
performance of members of the European Union Lisbon strategy (Brauers et al., 2011),
regional development (Ginevicious et al., 2008), selection of production systems
(Chakraborty, 2011) and sequencing of the activities of the different agricultural activities
(Balezentis, 2011).
In QOL study, for example Baležentis et al. (2011), by using the MULTIMOOR method, they
made a comparison between the EU Member States. Accordingly, while Ireland, The
Netherlands, Denmark, Austria, France, Cyprus, Finland, Germany and Belgium had the
highest level of well-being, Czech Republic, Lithuania, Slovakia, Bulgaria, Poland, Hungary,
Estonia, Latvia, and Romania had the relatively lowest level of well-being. Brauers and
Ginevicius (2011) had conducted a study in 10 Lithuanian regions using the MOORA
approach. When three of Lithuania’s well-being region is being compared with the two
poorest regions, there are big differences. In the remaining regions, they obtained strong
evidence which suggested the existence of a self-supporting general well-fare. In addition, the
authors stated that in Vilnius district and abroad, labor migration continues to be a major
problem.
By using powerful clustering procedure (the two step cluster analysis or BRICH algorithm) in
a study conducted on extended Europe, Assi et al. (2012) investigated well-being with the 9
non-monetary indicators of quality of life. Objectives of the attitudes of the European
population, beliefs and findings gained from the study to define the behavior of various
European countries (the Nordic countries, continental European countries, Mediterranean
3
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European Countries and Eastern European countries) is that there were substantial
differences. As an integral part of traditional monetary measures, the authors identify that the
implementation of clustering procedures is successful towards the non-monetary indicators of
quality of life.
With 12 indicators and by using Geographical Information System (GIS) approach,
Olajuyigbe et al. (2013) evaluated the quality of life as an important factor in reducing
poverty in two regions of Nigeria (Egor Local Government Area and Edo State). According to
the survey results, indicators like government, electricity, water supply, and household
income showed that the quality of life of the citizens of Egor LGA is relatively more
effective. Santos and Martin (2014), tried to identify differences in the quality of life in the
city of Porto using statistical analysis. Although there is no single model of inequity in the
city, authors were able to identify the regions with better living conditions in Porto.
In recent years, the sub-components of quality of life also based on several indicators to
determine the socio-economic development differences include, Principal Components
Analysis (hereafter PCA) and stands out as one of the most commonly used method. For
example, Dinçer et al. (1996), using 58 variables of 1990 for 76 provinces in Turkey made an
order for the provinces with the PCA method. According to the results obtained by the
authors, spatial development trends experienced in Turkey is determined by spread dynamics
rather than jump dynamics. In another study conducted by Dinçer et al. (2003), in order to
make a comparison with the previous study, they used 58 variables of year 2000 for 81
provinces in Turkey. The results obtained showed that, while the ranking of 25 cities was
increasing, the ranking of 13 provinces remained constant.
In the study conducted by Sakarya and İbişoğlu (2015), according to the Socio-Economic
Development Index (SEGE, 2011) report prepared by the Ministry of Development
(responsible for determining the socio-economic development index in Turkey) by using 8
indicators from 61 indicators, the description of the development of variable rate as
geographic differentiation was examined by geographical weighted regression model.
According to the findings gained by the authors, in general terms, economic indicators of the
growth rate of explanation points in developed provinces is higher than the social indicators
of the growth rate of explanation points in less developed provinces. In other words, the
growth rate of explanation points of variables is not the same at every point.
3

Research Method

Most of the problems encountered in economics, engineering, and in social sciences deal with
the selection of the optimal alternative or rank the alternatives which have different objective
or attributes from the best to the worst. Frequently the objectives and the attributes may be
conflicting. In solving these kind decision problems, multi criteria decision making,
abbreviated as MCDM, is the well-known branch of decision making. MCDM can be divided
into two branches, Multi Objective Decision Making ( MODM) , in which the decision space
is continuous, and Multi Attribute Decision Making (MADM) in which the decision space is
discrete (Triantophyllou et al., 1998). A typical MCDM problem has three components, i.e. (i)
alternatives, (ii) criteria (objectives), and (iii) relative importance (weights) given to the
criteria. In the selection of the best alternative and ranking the alternatives the response values
must be normalized to get dimensionless measures in order to compare the alternatives. The
MOORA method which we are going to utilize in this study is a multi-objective decision
making method. Multi objective optimization is the process of simultaneously optimizing two
or more conflicting attributes subject to certain constraints.
4
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There are many different techniques due to the nature of MCDM problems. One of the
criterions to classify the techniques is how to handle conflicting objectives of the alternatives:
(i) complete aggregation and (ii) partial aggregation techniques. MOORA is a technique
which utilizes both approaches (Derya Deliktas and Ozden Ustun, 2015; Tomas Balezentis
and Alyvydas Balezentis, 2014) MOORA can be accepted as a relatively new method. But it
has been applied to diverse fields in the literature as mentioned in the second section.
3.1

MULTIMOORA Method

Multi-objective optimization by ratio analysis (MOORA) originated by Brauers and Zavadkas
(2006), was further developed as MOORA plus the full multiplicative form and named as
MULTIMOORA (Tomas Balezentis et al., 2013).
The structure of the MULTIMOORA method can be demonstrated as:

Figure 1. The structure of the MULTIMOORA method

As it can be realized from the figure MOORA is the synthesis of two methods: a Ratio System
which forms the basis of the MOORA method and a Reference Point Approach (Brauer and
Zavadskas, 2012).
Usually a decision making process starts with the construction of a decision matrix X
exhibiting the performance values of m alternatives, i=1,…,m, with respect to n criteria,
j=1,…,n where xij denotes the response data ith alternative on jth criteria. So does the
MOORA method.

 x11
x
X   21
 ...

 xm1
3.1.1

x12
x22
...
xm 2

x1n 
... x2 n 
... ... 

... xmn 
...

The Ratio System

Starting with The ratio System part of MOORA, decision matrix X is internally normalized to
make the performance indices dimensionless and comparable. The intent for the
normalization is to eliminate the impact of different physical dimension to the decision
making result (Mahatpatra, 2013). In the normalization process of the response data Brauers
and Zavadkas (2006) utilizes the square root of the sum of squares of each alternative per
objective as the denominator. Thus, the use of vector normalization method is recommended
for the normalization of responses of alternatives. (Mahapatra, 2013).
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xij* 

xij



2
i 1 ij
m

, j  1,..., n

[1]

x

where, xij is the response data of alternative i on objective j; xij* is the normalized response of
alternative i on objective j. The normalized responses of the alternatives on the objectives
belong to the interval [0; 1]. However, sometimes this interval could be [-1; 1] in some
circumstances. For example, in the case of productivity growth some regions or countries may
show decline (Brauers and Zavadskas, 2010). In the second step of the Ratio system to get an
overall ranking, the normalized response are added for beneficial objectives (in case
maximization) and subtracted for non-beneficial objectives (in case of minimization).
yi*   j 1 xij*   j  g 1 xij* , i  1,..., m
g

n

[2]

where, j=1,…,g as the objectives to be maximized; j=g+1,…,n as the objectives to be
minimized and yi* as the normalized assessment value of alternative i with respect to all
objectives.
The last step gives the final ranking of the alternatives. An ordinal ranking of yi* gives the
final preference. The higher the index, the higher the rank. The Ratio system assumes equal
weight of the criteria. But it may turn out to be necessary to give more importance to the
criteria. In such a case the ratios obtained could be multiplied by significance coefficients.
(Brauers et al., 2012) sj being the significance coefficient given to criterion j, equation (2)
gets the following form:
yi*   j 1 s j xij*   j  g 1 s j xij* , i  1,..., m

[3]

*
*
ARatioSyste
m  Ai | max yi

[4]

g

n



i



The multi-objective optimization on the basis of ratio analysis and its updated form
MULTIMOORA method are effective and simple MODM techniques (Hafezalkotob and
Hafezalkotob, 2015). And in a comparative analysis of some MODM methods (MOORA,
AHP, TOPSIS, VIKOR, ELECTRE, PROMETHEE) Brauers and Zavadskas come to a
conclusion that MOORA needs less computational time, minimum mathematical calculations
and easy to use and more stable with respect to the methods (Brauer and Zavadskas, 2012).
3.1.2

Reference Point Approach

The second component of the MOORA method is the reference point approach. This
approach is based on the normalized responses which have been already obtained by equation
(1) in the ratio system. In the process of the method, a maximal objective reference point
(vector) is searched for every objective. According to (Brauers and Zavadkas, 2006) the
reference points are defined as:

max xij* in case of maximizati on
 i
rj  
*
min xij in case of minimizati on
i


[4]
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Every coordinate of this vector represents maximum or minimum of the corresponding
criteria. Then for every alternative and criteria the deviation of the normalized response from
the reference point is calculated as ri  xij*  . Afterwards, absolute maximum deviation
considering all the criteria for every alternative can be computed as:
yi*  max r j  xij*

[5]

i

Final ranking can be reached by using the min-max metric of Tchebycheff, which (Brauers
and Zavadkas, 2006).The MOORA method and its application to privatization in a transition
economy, 2009) found it as the best reference point metric among the all others.



*
ARefPoint
 Ai | min yi*
i



[6]

The best alternative is the one which has the minimum total deviation when all the beneficial
and non-beneficial criteria are considered. Thus the best alternative would be the having the
*
. That is, the alternatives are ranked in ascending order.
minimum ARefPoint
3.1.3

The Full Multiplicative Form

The third part of MULTIMOORA, developed by Brauers and Zavadskas (2010) is the full
multiplicative form. In this form, the alternatives are evaluated according to their degree of
utility. Again the normalized decision matrix is used to find the degree of utility.

U

*
i





g

*
j 1 ij

x

[7]

n

x*
j  g 1 ij

where, U i* is the degree of utility fort he ith alternative. In the numerator are the criteria to be
maximized (beneficial) and in the denominator are the criteria to be minimized (nonbeneficial). If any of the xij* value is 0 it is recommended to withdraw of the criterion from the
decison matrix (Karande and Chakraborty, 2012). The optimal alternative would be the one
which has the maximum utility degree U i* .



*
AMultipForm
 Ai | max U i*

4

i



[8]

Data and Empirical Results

Our analysis begins with the definition of system of well-being indicators. The system
consists of 40 indicators (Table 1) which are released by the Turkish Statistical Institute for
the first time in 2015. Data covers these indicators and only for period 2015 as there are no
available relevant data for the past periods.
Table 1. System of well-being indicators
No
1
2
3
1

Indicators
I. Housing
Number of rooms per person
Toilet presence percentage in dwellings
Percentage of households having problems with quality of dwellings
II. Work Life
Employment rate

Direction
Optimization

of

Max
Max
Min
Max
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2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4

Unemployment rate
Average daily earnings
Job satisfaction rate
III.
Income and wealth
Savings deposit per capita
Percentage of households in middle or higher income groups
Percentage of households declaring to fail on meeting basic needs
IV.
Health
Infant mortality rate
Life expectancy at birth
Number of applications per doctor
Satisfaction rate with health status
Satisfaction rate with public health services
V. Education
Net schooling ratio of pre-primary education between the ages of 3 and 5
Average point of placement basic scores of the system for Transition to Secondary
Education from Basic Education (points)
Average points of the Transition to Higher Education Examination
Percentage of higher education graduates
Satisfaction rate with public education services
VI.
Environment
Average of PM10 values of the stations
Forest area per km2
Percentage of population receiving waste services
Percentage of households having noise problems from the streets
Satisfaction rate with municipal cleaning services
VII. Safety
Murder rate
Number of traffic accidents involving death or injury
Percentage of people feeling safe when walking alone at night
Satisfaction rate with public safety services
VIII. Civic engagement
Voter turnout at local administrations
Rate of membership to political parties
Percentage of persons interested in union/association activities
IX. Access to infrastructure services
Number of internet subscriptions
Access rate of population to sewerage and pipe system
Access rate to airport
Satisfaction rate with municipal public transport services
X. Social life
Number of cinema and theatre audience
Shopping mall area per thousand people
Satisfaction rate with social relations
Satisfaction rate with social life

Min
Max
Max
Max
Max
Min
Min
Max
Min
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Min
Max
Max
Min
Max
Min
Min
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max

A sample of the data is given in Table 2.
Table 2. Sample data of well-being indicators.
Provinces

Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
……………..
Yalova
-784-

Housing

Number
of rooms
per
person

Toilet
presence
percentage in
dwellings (%)

Percentage
of
households
having problems
with quality of
dwellings (%)

1,2
0,9
1,4
0,8
1,4
1,6
……….
1,5

86,34
77,1
90,2
64,1
95,0
98,7
……….
99,1

22,7
41,1
12,9
40,5
16,9
15,8
……….
15,3

………

………
…….
……..
……..
……..
……..
……….

Social Life
Number of
cinema and
theatre
audience
(per hundred
persons)
73,1
2,9
34,9
6,3
19,3
125,9
……….
115,2

Shopping
mall area
per
thousand
people
(m2)
82,4
0,0
119,9
0,0
0,0
284,0
……….
115,3

Satisfaction
rate with
social
relations
(%)

Satisfaction
rate with
social life
(%)

81,9
81,8
94,0
90,0
92,8
81,1
……….
85,1

46,7
56,9
70,3
46,2
62,7
51,3
……….
56,5
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Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

1,5
1,1
1,1
1,4

99,9
69,7
79,4
99,8

18,5
27,0
20,2
20,9

58,9
20,7
44,2
59,2

208,6
0,0
39,0
38,0

87,1
90,6
89,0
92,0

58,3
50,8
39,9
45,3

The raw data given in Table 2 was normalized as in equation (1) for Ratio System of
MOORA. Then to get an overall ranking, the normalized response are added for beneficial
objectives (in case maximization) and subtracted for non-beneficial objectives (in case of
minimization) using equation (2). Finally we get the rankings for the first fifth provinces as
shown in Table 3.

Table 3. Ranks according to Ratio
System of MOORA
Rank

1
2
3
4
5

Province

İstanbul
Ankara
İzmir
Yalova
Trabzon

For the second component of MULTIMOORA, equations [4], [5], and [6] were used on the
normalized responses to get final rankings for Reference Point approach. The results can be
seen on Table 4.
Table 4. Ranks according to Reference
Point
Rank

1
2
3
4
5

Province

İstanbul
Adana
İzmir
Trabzon
Diyarbakır

Using equations [7] and [8] for the third part of MULTIMOORA the resulting rankings are
shown on Table 5.
Table 5. Ranks for Full Multiplicative
Form
Rank

1
2
3
4
5

Province

İstanbul
Ankara
Yalova
Trabzon
İzmir

To arrive a final ranking, the rankings obtained from the aforementioned three approaches are
synthesized by employing the theory of dominance developed by Brauers and Zavadskas
(2011).
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Table 6. Final Rankings by Dominance
Theory
Rank

1
2
3
4
5

5

Province

İstanbul
Ankara
İzmir
Trabzon
Yalova

Conclusion

The studies relevant with the quality of life and well-being have shown an increase in both the
national and international literature. The notable point in these studies is that the quality of
life and well-being could be expressed not only by economic indicators but also could be
expressed with social and cultural indicators. Besides the nature and variety of indicators, the
other primary matter is the use of appropriate ranking method in terms of life indicators. The
accurate ranking is also essential to understand the differences between the regions.
Understanding the disparities between the regions, will probably affect the direction of the
plans that are to be done to eliminate regional disparities, will also increase the success of
sustainable development.
The main objective of this study is to demonstrate the usage of one of the multiple-criteria
decision making method mostly used in engineering decision problems and in determining the
differences between the provinces and rank the provinces with respect to well-being
indicators. In this study the ranking among Turkish provinces with respect to well-being and
quality of life is done with the “life indicators in the provinces” data that was obtained for the
first time by TUİK in 2015. The results of the analysis signify that İstanbul, Ankara, İzmir,
Yalova, and Trabzon are the best provinces respectively in the sense of well-being and quality
of life. Mardin, Ağrı, Şırnak, Hakkari and Muş are the provinces having the lowest quality of
life and well-being respectively. These provinces are among the provinces in which outmigration is in excess with respect to in-migration and having negative rate of net migration
declared by TUİK.
The creation of investment and employment opportunities will help in the destruction of
terrorism problem, reduction of out-migration besides the improvement of well-being and
quality of life. The results we have obtained with the analysis exhibit an important political
inference in the redistribution of income from the regions having the highest quality of life
towards the regions having the lowest. In this sense, the national and international transfers to
be made to these poorest regions gains more importance. It can be said that project-based
assistances would be effective in improving quality of life. The improvement of quality of life
will also contribute to the enhancement of reginal competitiveness. Thus, the elimination of
disparities between regions in the long term will contribute to the improvement of quality and
well-being.
This study can be extended in the future researches towards the determination of the weights
of the most effective factors affecting well-being. Further, it can be possible to compare 2015
results with the new year data (2016) if it may be released by TUİK. And this comparison
would be an indicator of regional development policies.
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Abstract:
This paper focuses on the specific case of “administration of rural population and non-residential lands under the
metropolitan municipality”, a significant result of the Law No. 6360. There are several drawbacks of this case
increasing inequalities but two of them merit particular attention: (a) Village people are now entitled to pay
metropolitan taxes / tariffs; the amount of the taxes / tariffs is tripled in these rural areas that a dramatic change
in redistribution is expected to occur. (b) Rural areas are now open to urgent expropriation for the sake of the
rent-seeking activities through the privatization processes having predictable effects on property relations.
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INTRODUCTION
The administrative structure of Turkey has undergone significant changes in 2012. At the end of the year, Law
No. 6360 “The Establishment of Fourteen Metropolitan Municipalities and Twenty-seven Districts and
Amendments at Certain Law and Decree Laws” was enacted and 14 provinces were designated as the
metropolitan municipalities (Önez Çetin, 2015). Law No. 6360 added 14 new provinces to the previous 16
provinces whose boundaries were overlapping with the metropolitan municipalities’ and where the sole local
authority was the metropolitan municipalities. It almost doubled the number of “complete cities” (Apan, 2014:
193-231).
It was argued during the debates in the commissions and the Grand National Assembly that Law No. 6360 would
encourage the attempts to reinforce local governments, democratic and local participation (GNAT, 2012: 6).
However, it abolished the special provincial administrations, town municipalities and villages; and town
municipalities and villages were merged into the closest district municipalities as neighborhoods. Consequently,
36% of the special provincial administrations, 54% of the town municipalities and 50% of the villages were
dissolved (Ertürk-Keskin, 2012). This was an abolishment in favor of the metropolitan municipalities, assuming
that they were the only suitable administrative bodies for providing the most comprehensive, efficient and
effective public services at an optimum scale (Günal et al, 2014: 67).
The effects of this amendment have arisen to be experienced let alone the ongoing discussions whether or not
this arrangement will be of great benefit to locals. First and foremost, this is not a technical regulation. Since the
jurisdiction of the municipalities extended from administration of the local people in residential areas to the
territorial administration of provincial areas, it changed the framework of the rural administration for about 75%
of the population of Turkey (Ertürk-Keskin, 2012). It has resulted in a duality and disparity between these
provinces-metropolitan municipalities, namely “complete cities” and other 51 provinces keeping their traditional
administrative bodies. If the outcome will be as argued in the parliamentary debate, people living in the new
metropolitan municipalities will be more advantageous than the others. Because, it is envisaged that metropolitan
municipalities will get a bigger share from central administration in terms of transfers; and thus, they will be
capable to generate more income with their stronger financial and personnel capacity.
Besides the predictable disparity between different types of provinces-municipalities, this amendment may create
a new disparity within the metropolitan municipalities. The administration of rural population and nonresidential lands were united under one type and unit of administration. Municipal administration swallowed the
rural administration up. Urban and rural areas were merged disregarding the socio-economic differences. This is
a reflection of unification as well as centralization against the interests and decisions of the rural people. This
unification and centralization under the jurisdiction of metropolitan municipalities may give rise to considerable
inequalities between rural and urban population of metropolitan areas. Moreover, as it has given way to a
tendency of centralization, the forthcoming regulations and policies may reinforce this tendency by violating the
current regulations on rural administration and abusing the decision making process of the locals.
In the literature main topics emphasized in terms of change in rural population and rural areas are manifold:
analysis within legal – financial - administrative aspects (Gözler, 2013; Güler, 2012; Dik, 2016; Arıkboğa, 2015;
Çukurçayır, 2012, İzci & Turan, 2013), and focusing on political outcomes (Güler, 2012; Adıgüzel, 2012; Alkan,
2015; Gözler, 2013) However, it is the fact that they have not paid enough attention to examine the impact on
rural areas regarding the inequalities generated by the Law No. 6360. This paper is an attempt to analyze the
probable social-economic implications of the administrative reform on the rural people and areas under the
metropolitan municipality administrations. It aims at making a contribution to the literature by taking into
consideration the changing nature of the redistribution and land ownership through case studies. This will be
done by focusing on the alteration in the local service tariffs and the deficiencies in the system; additionally, on
regulations that abolish the exemptions on land use granted to rural people and hence on probable changes in the
status of rural lands and their consequent results in land transfers.
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I.

Implications on Redistribution in Rural Areas

Redistribution is a mechanism of transferring the wealth or income gained to social groups that redistributive
policies “involve deliberate efforts by the government to shift the allocation of wealth, income, property, or
rights among broad classes or groups of the population, such haves and have-nots, proletariat and bourgeoisie”
… and “the usual pattern in redistributive policy shifts resources from haves to have-nots” (Anderson, 1994:14).
However, this is not always the case.
It should be noted that Law No. 6360 is in its very nature an administrative reform but it is believed to have
significant implications on the redistribution. Namely, Law No 6360 in general terms re-defines the legal status
of the units of the local governments; thus the expected administrative-legal consequences are commonly
referred in the literature. On the other hand, it is expected to redistribute the wealth, income, property, rights, etc
between the rural and urban population. Thus, it has become more important to put an emphasis on the implicit
redistributive effects of the administrative reform. Moreover, the change in redistribution triggered by the
administrative reform is highly far away from maintaining equity because the rights, exemptions and such power
of the rural population is obviously taken from their hand even they are not gaining much. Thus the burden is
believed to be put on the shoulder of the rural population for the benefit of the urban population. In this section,
we try to analyze the supposed implications by addressing the amendments in the legal framework and social
complaints made by people in rural areas.
As mentioned in the introduction, the most significant amendments introduced by the Law No. 6360 are the
establishment of the metropolitan municipalities in 14 provinces and the expansion of the metropolitan
municipality borders to the provincial territories. In addition, the municipal borders of districts are also expanded
to the district territories, and all villages and town municipalities under metropolitan municipalities are abolished
and expected to adjoin to the closest district municipality as an ordinary neighborhood either as a single unit or
as a part of another neighborhood (because of the population threshold of 500 for neighborhoods) (Genç,
2016:543-544).
The first and foremost implication is that villages as a potential decentralized policy-actor for redistribution
policy do not exist anymore. This means that the rural population holding a village status loses the power to
decide on their well-beings. They also do not constitute anymore a legal or social body to defend their social,
political and economic status in the current situation. Thus, the rural population in metropolitan municipalities
has become country fellows (hemşehri) of the closest municipality and has been urbanized at least in legal terms.
In the previous period “the decision about the village settlement and their common goods and needs were made
by the ‘village elderly board’ and implemented with their own financial resources and facilities” (Akpınar and
Başaran, 2015) when there is a legal entity attributed to the villages.
Secondly, this transition is expected to result in significant changes to the rights and obligations of the rural
population with respect to their income and wealth: they will be subject to metropolitan taxes (property, income,
etc.), metropolitan tariffs (water, electricity, etc.), fees and contributions for the metropolitan services (water,
parking, etc.). “Water and sewage water tariffs, taxes on property, project costs for constructions and the other
financial obligations” are some of the basic obligations which villagers are expected to shoulder (Ayyıldız,
2016). As it is indicated in the Law No.6360, new obligations waiting for rural population as follows (Adıgüzel,
2012:171):
•

Property tax to be doubled according to the Property Tax Law No. 1319

•

Fees and contributions to be charged according to the Municipal Income Law No. 2464

•

Environmental Cleaning Tax to be increased 25% of the current tax rates

•

Tariffs for the drinking water and waste water system to be calculated as the 25% of the lowest tariffs of
metropolitan municipality

There are also some exemptions from which the rural population benefits under the village status according to
the Income Tax Law No. 193 that will be removed by December 31, 2017:
•

Income of mobile trade and art workers in villages are exempted from income tax (Article 9 / 3),
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•

Employees’ wages working for manufacturing factories on hand-made carpet located in villages and
municipalities of population not more than 5000 are exempted from income tax (Article 23 / 1),

•

Wages of mukhtar, clerks, guards, imams and other servants and caretakers of peasants’ property are
exempted from income tax (Article (23 / 5),

•

Wages of professional activities such as midwives, circumcisers, health officer, scrivener located in
villages are exempted from income tax (Article 66 / 5).

According to the first transitional article of Law No 6360, in rural areas, which lost their village status and
adjoined to the district municipalities, property tax and all other taxes, fees and contributions will not be paid and
tariffs for drinking water and waste water system will be calculated as 25% of the lowest tariffs for the following
five years (i.e. the period between 2012 and 2017). It is stated in the Law No 6360 that the execution of new
obligations and the abolishment of the exemptions are postponed for five years in order to prevent sudden and
dramatic changes in the wealth and income of the rural population. Because it is so obvious that the tax rates,
fees / contributions and tariffs will significantly increase under the metropolitan municipality administration for
the rural areas which were exempted or under-paid before the Law No. 6360.
A closer look at the water bills in these rural areas reveals that the villagers are subject to the one-fourth of the
lowest metropolitan municipality tariffs and will not pay the contribution based on the Law No. 2464 till 2017.
For instance, tariffs in Muğla Metropolitan Municipality are declared as follows for 2016:
Table 1 Water Tariﬀs in Muğla Metropolitan Municipality
Tariffs

Center

Rural

Water

2 TL

50 Kuruş

Waste water

1 TL

25 Kuruş

Environment and Cleaning Tax / Value Added Tax

24 Kuruş

0.6 Kuruş

Total

3.24 TL

81 Kuruş

Source: Haberler.com, 2016
Although water tariffs are set at one-fourth of the metropolitan-tariffs for rural population in the metropolitan
municipalities, the transition period has already triggered social complaints.
In one of these cases, the villager in Bursa complains as such (Haberler.com, 2016):
“It was said that bills would not be issued for at least two years during the subscriptions. Also tonnage
was told to be 26 kuruş. Also as far as I know, the tariffs would not have been coupled up to the 27
tonnes. Now five months of bills are calculated together and the used tonnage is calculated at the
doubled-tariff of 1.26 kuruş. How the people living on animal-husbandry and farming to water their
gardens use this water? Even people living alone were issued a water bill of more than 100 TL. Where
we live? Is there any place that people pay that much bill? In fact they started to sell the water which is
dwelled by our ancestors after the Metropolitan Municipality Law. How can we maintain to do animalhusbandry and farming with this excessive water bills? This place, giving so many migrations, is now
made a place where is more unlikely to live in. We want this fault to be corrected by the authorities.”
An early case was also experienced for some rural areas that lost their village status with the Law No. 5747
enacted in 2008. Law No 5747 abolish the legal status of municipalities having a population of 2000 and
establishes new districts within metropolitan municipalities. In a rural area of Ankara called Gökçebağ Village
lost its village status and merged as a neighbor to the newly-established district-municipality under metropolitan
municipality of Ankara had experienced such problems over metropolitan water services. Muhsin Orhan, one of
the villagers received a water bill of 147 TL for a period of nearly 40 days after the Law No. 5747 (Hürriyet,
2009):
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“The amount of the water bill I got is 147 TL. I am a retired worker. In fact my salary is 600 TL. I
consumed 36 cubic meters water for 39-40 days. The water bill is 85.73 TL, plus 43 TL waste water fee,
the environment and cleaning contribution was 7.4 TL. There should not be a fee for waste water for
irrigation. It does not go into drains. We pay the environmental taxes each year. Why are they issuing
environmental and cleaning cost again?”
The villagers indicated that the cost of water was 30 kuruş per cubic meter before the administrative reform and
increased to nearly 2.38 TL per cubic meter following the reform (Hürriyet, 2009). This is a significant increase
of eight times during the transition period, however a larger increase is expected to occur later.
The increase, in fact, is not the single reason behind the complaints. More importantly, since the villagers were
not paying for well-water previously and were asked to subscribe to the metropolitan water supply system after
the introduction of the Law No. 6360, their free-water resources were captured by the municipalities.
There is also an inconvenience about the waste water services. Most of the water used in rural areas is not for
domicile usage but for irrigation purposes. This means that water used should not be subject to fee and
contribution for sewage and waste water system. A striking example is from a rural area of İzmir where the
villagers are enforced to pay waste water contribution but there is no infrastructure for sewage water or
canalization (Habertürk, 2012). In another case a village in the rural area of Muğla that lost its village status
faced very high bills even they were not provided with water network (Epoch Times, 2016). These examples are
illustrations of a growing problem as the villagers are now subject to the cost of the urban services although they
are not provided with respective facilities and services. As a consequence, socio-economic conditions in rural
areas have become less favorable (Ayyıldız, 2016), which may result in a significant migration from rural to
urban areas (Adıgüzel, 2012:173). This migration and other expected consequences of the law may also diminish
the economic activities in agriculture and animal-husbandry of small-villagers.
It is important to note that Law No. 6360 has foreseen the potential inconvenient situations and given
responsibilities to both metropolitan and district municipalities to engage with relevant activities and services to
support agriculture and animal husbandry (Article 7 / f). In addition, according to the one of the transitional
articles of the Law No. 6360, metropolitan and district municipalities of the newly-established metropolitan
municipalities were obliged to allocate at least 10% of their investment budget to the infrastructure of the
residential areas adjoined to the municipal borders for the following ten years (İstanbul and Kocaeli are
exempted, Transitional article 1 / 24). Nevertheless, there still remain some deficiencies in the regulatory
framework about the very nature of the municipal functions and the newly-established obligations for agriculture
and animal-husbandry. Since the nature and traditional structure of the municipalities highly related to the urban
services, municipalities are unlikely to give priority to these activities (Ayyıldız, 2016:284).
Agriculture and animal-husbandry have been the two backbones of the rural economic activity in Turkey and
state has a constitutional responsibility to protect the people working in agriculture and animal-husbandry.
According to the Article 45 of the Constitution of the Turkish Republic, “the State facilitates farmers and
livestock breeders in acquiring machinery, equipment and other inputs in order to prevent improper use and
destruction of agricultural land, meadows and pastures and to increase crop and livestock production in
accordance with the principles of agricultural planning. The State shall take necessary measures for the
utilization of crop and livestock products, and to enable producers to be paid the real value of their
products” (Constitution, 1982/45).
Law No. 6360 apparently increases the transfers from the central administration to local authorities in
metropolitan municipalities (Adıgüzel, 2012; Arıkboğa, 2015), so that the metropolitan municipalities have
become more powerful actors in redistributive spending with their increased financial capacity. But there is a
wide range of literature supporting the argument that “the poor in well-off regions will fare better than the poor
in more deprived regions” along with the decentralization (Prudhomme, 1995; Warner, 2001).
The new administrative structure of the local authorities in Turkey adopted by Law No. 6360 has had significant
redistributive effects from rural to urban people as the introduction of new obligations to rural communities and
the abolishment of their exemptions increased their financial burden with respect to municipality services. Along
with the below-mentioned implications on property relations, Law No. 6360 is likely to result in a dramatic
change in social-economic structure.
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II.

Implications on Property Relations in Rural Areas

Law No. 6360 has redrawn the scope of the duties, authorities and responsibilities of the metropolitan
municipalities by extending them over the rural areas and by displacing villages, town municipalities and special
provincial administrations. This extension has brought a drastic change in the realm of land ownership.
First of all, law reorganizes the administration of immovable properties of the public administrative bodies
whose legal personalities were terminated. Change in the administration of immovable properties includes both
the decision making on and organization of property relations. Decision making process has been centralized.
Locals and rural administrative bodies have been dispossessed of the right to take decisions and hence to govern.
Moreover, their rights were delegated to higher and more central authorities, namely municipalities,
governorates or ministries and their subsidiaries. Transitional article 1/1 of Law No. 6360 requires that a
commission, chaired by vice-governor with the participation of mayors concerned and delegates of the other
public entities be set up by the provincial governor in order to carry out the transfer, allocation and liquidation
procedures. Status of the rural immovable properties has been changed and they have become subject to the
municipality authority. According to article 19 and transitional article 1/3 of Law No. 6360 (Municipality Law
No. 5393, Art. 75/c amended by Law No. 6360), immovable properties of rural administrative bodies shall be
transferred and allocated “to local governments and other public entities [in order] to be used for the purposes of
those authorities’ essential duties and services”.
The effects of this reorganization on the villages are of paramount importance. After the termination of the legal
personalities of villages and their transition into neighborhoods, villagers’ administrative organ – village
executive committees – lost the right to own property and the power of making decisions about their properties.
This was reflected in the repeal of the article 7 of Village Law No. 442. With the articles 44/2 and 44/3 of Law
No. 6360, village executive organ and its representative – mukhtar have also lost the right to purchase the
immovable properties belonging to the other institutions within the boundaries of villages and to sell them to the
landless peasants (Osmanağaoğlu, 2014).
This amendment has clear implications for the official status of rural lands. The previous practice of “village
legal personality ownership” seems to have been developed in order to protect the common properties of the
village by registering them in the legal personality of the village. Common immovable properties of a village
includes fields, meadows, pastures, grasslands, mountain pastures, oak woods, heaths, copses, springs, rivers and
beaches (Municipality Law No. 5393, Art. 5). Although the Constitutional Court has confirmed with a leading
judgment(dated 17/04/2004, No. 25495) that the rural common properties could not be on the equal status with
the municipal properties, due to the qualitative difference in the services, Law No. 6360 equates the rural
immovable properties with municipal immovable properties in the name of Treasury land (Telgrafhane). The
Chair of Chamber of Survey and Cadastre Engineers Ertuğrul Candaş argued in an interview that rural
immovable properties might have been transformed into lands for sale (real estates) and exposed to land
speculation similar to the other Treasury lands in contrast with rural requirements and purposes (Telgrafhane). In
order to support his arguments, Candaş asserted that 10% of Treasury lands were exclusively sustained and the
rest were forced into liquidation. In case that land protection or conservation ensured by the Turkish Criminal
Code (Law No. 5237, Art. 154/2) for the meadows and pastures cannot be provided any longer, infringes on exrural lands, and hence, common interest of villagers would increase.
Secondly, besides the immovable properties of their own, after this amendment all the lands are subject to the
rules and regulations enacted for the urban areas. Exemptions granted exclusively to the peasants and the priority
given to rural and agricultural needs and interests were abolished by the Law No. 6360 and the relevant articles
will be put into force by 2017.
The villagers who own their own properties will face a significant increase in property tax. They will have to pay
new property taxes, fees and contribution rates in new quantities according to the Property Taxes Law No. 1319
and the Municipal Revenues Law No. 2464 (Önez Çetin, 2015b:18). 8th and 16th articles of Property Taxes Law
will give way to a 100% incremental raise in estate, territory and land taxes within the boundaries of
metropolitan municipalities and adjacent areas (Adıgüzel, 2012:171). Accordingly, building tax rates will be set
at 2‰ for houses and 4‰ for other types of buildings. In addition, the rate of land tax will be 2‰ and ground tax
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will be 4‰. The regulation eventually aims at increasing municipal revenues, which will create significant
burden for the owners of rural property.
Under the Turkish Laws, it is possible to to use a Treasury land under the direct control of the State, without
obtaining the ownership of the property. . Easement or usufruct rights on the land are “limited right[s] in rem
which grant its holder the power to use [and/or] to benefit from a property” (Alper and Baytan, 2012). Pastures
(Pasture Law No.4342, Art. 4) and “areas within the regions announced to be application fields or areas” (Law
on Agricultural Reform Regarding Land Arrangement in Irrigation No. 3083) are some examples of this sort of
land use (Alper and Baytan, 2012). According to the article 4/d of Law No. 4706, peasants had not only the right
to use these lands but also to purchase them on current prices given that they resided in the rural areas, were less
than 5.000 m² and out of the boundaries of municipalities and adjacent areas (Osmanağaoğlu, 2014). As a result
of the the abolition of the legal personality of the villages, peasants have also lost this right. Moreover, today
their right to use land is subject to the decisions taken by authorities out of the rural areas.
Real estates that are subject to the Forest Law (Law No. 6831) and real estates that are transferred to the
Ministry of Forestry and Water Works of Turkey by the Law on Supporting the Implementation of Forest
Villagers (Law No. 2924) are under the control and disposition of the State (Alper and Baytan, 2012). Villagers
are supposed to use and benefit from these areas within the scope of easement or usufruct rights. With the
amendment of the Law No. 6360, 10,024 forest villages lost their legal personality (Zengin, 2015:10) and hence,
their easement or usufruct rights (Osmanağaoğlu, 2014). The Law requires that responsibilities and privileges
accorded to forest villages and residents of forest villages to continue to apply to the places which have been
transformed to neighborhoods and these forest villages to continue to enjoy the provisions of Pasture Law No.
4342 (Municipality Law No. 5393, Art. 12 amended by Law No. 6360). However, easement or usufruct rights
were granted exclusively within the scope of the commons in the forest villages as well as in the pastures and
meadows, and with the abolishment of the legal personality, forest villagers lose their rights to use and benefit
from forests.
Exemptions having been enjoyed by the villagers were also removed. Besides, the perspective of using the lands
in the rural areas according to rural needs and interests was dissolved. Importantly, the parliamentary
commission rejected the proposal of the Chamber of Agricultural Engineers that includes the prohibition of land
use out of agricultural production for 10 years (CAE, 2016:114). As soon as the protection is over, all lands that
are either real estates or commons may become subject to the provisions that facilitate the process of purchase,
sale, expropriation, rent or lease, exchange and allocation of rural immovable properties.
Thirdly, under the legal framework introduced by Law No. 6360 property rights on rural lands are open to abuse
and violation. Land speculation, which is combined with the planning processes, is the most likely mechanism
for initiating abusive actions.
In order to clarify the argument, we can focus on the changes in rural planning processes and organizations.
Before this law, Law No. 5302 (Art. 6) defined the duties and responsibilities of Special Provincial
Administration as such: Provided that such services be of local and common nature, the special provincial
administration shall be mandated and authorized to provide a) Services that are related to agriculture, industry
and trade except for those metropolitan municipalities whose boundaries are the boundaries of the province,
provincial environmental plan (master plan), public works and settlements, conservation of soil, prevention of
erosion, construction, maintenance, and repair work of the buildings; b) Services that are related to land
development planning and control, road, water, sewer, solid waste, environment, supporting the forest villages,
forestation. Although it has been criticized to be deprived of “zoning integrity” considering spatial planning
framework (Önez Çetin, 2015b: 19-20, 22), article 6 (Law No. 5302) introduced in the following paragraphs of
the article that “the provincial environmental plan [master plan] shall be drawn up under the coordination of the
governor, together with metropolitan municipalities in metropolises, with provincial municipalities and
provincial special administrations in other provinces; additionally, the provincial environmental plan shall be
approved by the municipal council and the general provincial council”. The Law No. 6360 subjected all the lands
previously mandated by the provincial special administrations to the provision formulated for the metropolitan
municipalities whose boundaries are the boundaries of the province. Thenceforth, the metropolitan
municipalities have been obliged to “draw up or cause to draw up the provincial environmental plan which shall
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be directly approved by the municipal council” (Law on Special Provincial Administration No. 5302, Art. 6, Art.
26; Law on Metropolitan Municipalities No.5216, Art. 7/b and c).
Municipal council will adopt the provincial environmental plan and further deliberate on and approve the
municipality’s land development plan (Municipality Law No. 5393, Art. 18). As it is enacted previously for
Istanbul and Kocaeli by the Law on Metropolitan Municipalities (Law No. 5216, Art. 7/b and c), metropolitan
municipalities will draw up or cause to draw up, approve and implement the master plan of every scale between
1:5,000 and 1:25,000 in compliance with the environmental plan as well as the implementation plans, the
municipalities’ plotting plans and land development rehabilitation plans, the urban implementation plans and
plotting plans of district and first-tier municipalities which fail to draw up those plans; and furthermore, draw up
and license land development plans, plotting plans of all scales, and all land development implementations in
connection with the design, construction, maintenance and repair works. Authority of monitoring and
supervision has been entitled to metropolitan municipalities (Law on Metropolitan Municipalities No. 5216, Art.
11). Delegation of these duties to district and first-tier municipalities and taking measures to ensure the
cooperation and coordination between these municipalities will be executed by a resolution of the metropolitan
municipality (Law on Metropolitan Municipalities No. 5216, Art. 7). In addition, metropolitan municipality is
the only authority to compare and adapt the resolutions of district and first-tier municipalities on land
development plans with the master plan (Law on Metropolitan Municipalities No.5216, Art. 14).
Law No. 6360 (Transitional Art. 1/2) has empowered the district municipalities in place of villages and town
municipalities to draw up the master plans, development plans and implementation plans. For all these reason,
the extension in the scope of the duties and authorities of the metropolitan municipalities has brought about
various effects on the construction zoning enacted by Construction Zoning Law No. 3194. Whereas Law No.
3194 article 6/b entitled special provincial administrations to execute zoning procedures, including supervision,
imposition of penalty, pursuit and collection of fines, out of the boundaries of the municipalities and adjacent
areas; since all the rural areas have been located within the boundaries of municipalities (district or metropolitan
municipalities), this amendment has empowered exclusively the municipalities to execute zoning procedures all
over the provincial areas. Furthermore, the villagers cannot start construction without license any longer on the
areas where land survey (cadastre) has been completed, even if the prior permissions of authorities (muhktar and
governor) are received (Construction Zoning Law No. 3194, Art. 27).
City planners pay attention to “the issue of defining rurality for the rural areas … as a starting point for
planning” considering the various levels of rurality, such as rural areas, intermediary rural areas and deep rural
areas, within the provincial boundaries (Akpınar and Başaran, 2015: 161). It is an important issue considering
the disparity within borders of the metropolitan municipalities. However, the real issue is the decisive character
of urban needs and interests on the grounds that the decisions will be taken in municipal councils; and land
speculation stimulated by economic activities in the cities seems to be overwhelming (GNAT, 2012: 50, 60-61).
These provisions of the Law No. 6360 were born into a period in which the tendency of urbanization through
commodification and dispossession had been prevailing (NFD, 2015: 29, 26). This coexistence seems to foster
and reinforce general tendencies and let them spread over the rural areas. Akpınar and Başaran (2015: 154)
briefly summarize the urbanization problem.
“Turkey is a country that is fast breaking off its relation with the agrarian society. The ratio of urban to
rural areas for the biggest three metropolitan areas (İstanbul, Ankara and İzmir) reached 100 per cent and
after the Law of 6360 … (known as complete city law in public) … accompanied with the removal of the
‘Special Provincial Administration (SPA)’ … With the enactment of the law, the number of the Greater
City Municipalities has reached 30 in numbers and 75 per cent of the total population of the country now
lives under the jurisdiction of the urban administration. For the Greater area municipalities all the rural
areas after the Law 6360 are now considered urban.”
This statistical data revealing the extent of urbanization is especially important in the sense of “urban
restructuring through ‘creative destruction” of the capital during the era of neoliberalism (Harvey, 2008: 33). As
long as urbanization pervades rural areas, composed of either landed properties or intact lands, capital
accumulation finds new paths through which it penetrate and extends by destructing “attachments to the land”,
depleting the environmental commons and private properties hold predominantly by the small peasants, and
opening up fields to the market and exposing the rural relations to the calculus of profitability through
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infrastructure and construction projects (Harvey, 2007: 23, 25, 35; NFD, 2015: 8). It is the way of actualization
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The leading factors behind the case of Yırca can be detected considering the construction project and the urgent
expropriation and court processes. They seem to be related to the change in regulations and perspective of rural
administration.
The Constitution (Art. 46) grants state and public entities with legal personality the authority to adjudicate on
expropriation regarding the public interest. The Constitutional Court, defined expropriation with a leading
judgement, as the abolishment of property right on an immovable property for the sake of public interest and
under the condition of paying a determined amount of money for sale by the administration (Karaman, 2015: 7).
By nature, it is defined as a termination of one’s property right for the sake of private or public entities on behalf
of state. On this basis, Expropriation Law No 2942 (Art. 5) entitled village, special provincial administration,
municipalities under the condition of approval of governor and ministers and the Council of Ministers without
approval even for the sake of private entities (Karaman, 2015: 86, 89). Law No 442 (Art. 44/2) issued the
authority of village (Pirler, 1998: 46), Law on Special Provincial Administration No 5302 (Art. 26/b) mentioned
the authority of special provincial administration. With the amendment, as soon as they lost their legal
personality, they lost their right to give decision on expropriation. Thenceforth, the only authority has been
metropolitan municipalities and their council within the borders of municipalities and adjacent areas. This is an
important lose for rural areas. However, taken into the consideration that in 2007 the ratio of urgent
expropriation had increased by 100% and since 2012 urgent expropriation has taken the place of expropriation
and become a rule in state of exception (Karaman, 2015: 156-157), even in rural areas the priority has been
given to urgent expropriation adjudicated by Council of Ministers. The characteristic of urgent expropriation is a
reflection of a “by-pass” of important stages of expropriation under the urgent conditions that are determined by
the Council of Ministers (Karaman, 2015: 49-50, 53, 56). This authority was also granted to villages, special
provincial administrations and municipalities, but only under the conditions issued by Law No. 6306 on
Restructuring of Areas under Risk of Natural Disasters. The authority to pass by the important states of
expropriation includes postponement of lawsuit over price determination and registration. In this case, price is
determined by the administration, and thus, private property is expropriated in 7 days by the administration.
Although for the decisions on urgent expropriation as well as expropriation, the reasons of urgency and public
interest should be clearly defined; it is found out that since 1983 there have not been clear annotations in the
Council of Ministers’ Decisions on urgent expropriation (Karaman, 2015: 152). Frequent implementation of this
provision without clear annotations has been justified, especially since 2012, by the energy demand. Within the
period of 1983-2015, 774 decisions has been taken and 216 of them are for hydroelectric power plants (HPPs),
188 of them are for electricity transmission and distribution, 81 of them are for road construction and 11 of them
are for power plant (Karaman, 2015: 160). Karaman (2015: 152-162, 185-206) found out that these decisions
gave rise to evident property exchanges, namely property transfers to private persons or entities on behalf of
state. These decisions seem to affect mainly the rural areas and give way to commodification of land and natural
resources. It can be briefly argued that there is an obvious tendency to expropriate, namely transfer of private
properties by the hand of central authority and for the sake of private energy companies by disregarding demands
of locals settled in rural areas and their property rights.
In the case of Yırca, Council of Ministers (Decree No. 2014/6272) adjudicated an urgent expropriation decision
on 21 April 2014 and it was promulgated on 10 May 2014 in Official Gazette. The objective of the decision was
definitely defined in the decree. It was written that this decision was taken for the construction of Kolin Group –
Power Plant in Soma. Like the other urgent expropriation decisions, it was for an energy company and as Deputy
Prime Minister Numan Kurtulmus said that they were cut down because of electrical energy need and economic
reasons after the event of uprooting olive trees and the protests, it was justified by the energy demand (AlMolitor, 2014). Moreover, because of the fact that this was an urgent expropriation decision and enabled to
expropriate and transfer the property in 7 days, the Kolin Group could seize the olive grove and act it as its own
property, although the previous owners had right to appeal. For this reason, the decision of suspension of
execution taken by the Council of State became a late and useless decision (Hürriyet Daily News, 2014a). The
most important issue related to our subject, first and foremost, this decision was taken disregarding the provision
of agricultural lands, especially the olive groves and violating the Law No. 3573 on Olive Improvement and
Grafting of Wild Species, although there was not any permission to enable land use out of agriculture in the
decree (Arif Ali Cangı, 2014; Hürriyet Daily News, 2014b). Although the Council of State has ordered a
suspension of execution, the olive trees had been already chopped down and because of this, semi-dispossession
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occurred. As the villagers of Yırca claimed during the process, the process resulted in exposition to another
economic activity out of agriculture, and hence in more poverty (Al-Molitor, 2014).
Although it is early to observe and find out the implications of the Law No. 6360 on property relations, Yırca is a
star shell that has illuminated the probable impacts of change in rural administration in advance. It shows us the
abolishment of exemptions considering agricultural lands and production and perspective change may give way
to violations and abuse of land, transfer of lands from petty producers to private big companies, namely
“accumulation by dispossession”.
CONCLUDING REMARKS
The first and most important disparity fostered by the Law No 6360 is a basic result of the duality in
administrative system that 30 provinces designated metropolitan municipality whereas the other provinces
remain in their classical administrative format. People living in the rural areas having similar social-economic
conditions are now categorized as the rural areas in metropolitan municipalities and the others in which they are
subject to different administrative, political and financial rights and obligations. And the rural population in the
metropolitan areas is in an unfavorable position compared to the rural population in non-metropolitan provinces.
Law No. 6360 seems to increase the disparity between rural and urban population in terms of redistribution.
Thus, Law charge new taxes for wealth and income, higher tariffs and fees for metropolitan services for rural
population and also terminate the exemptions for their economic activities. In fact rural population waives some
of their rights for their activities in agriculture and animal-husbandry and they are urged to shoulder more
financial obligations even they are not benefitted from the services. Therefore income and wealth of the rural
population is likely to decline in favor of the urban-residents in the metropolitan areas and rural areas become
unfavorable places to live in. It is believed that so-called transition in redistribution push the migration of rural
population to city-centers in short term and result in significant changes in social-economic structure in the long
run.
Law No. 6360 is likely to bring about inequalities on property relations in rural areas. As it abolishes the
exemptions depended on the demands of rural social-economic activities, it have the rural lands, either the
commons or the private properties exposed to the legislations enacted for the urban areas. By its very nature, it
strengthens the tendency of urbanization enhancing “creative destruction” of capital accumulation through
commodification and dispossession. Because of the character of change in property relations, the concrete results
of this amendment may be observed in the long term; but even the case of Yırca has given us obvious clues for
the forthcoming examples. For that reason, this work can be interpreted as a framework for anticipating probable
cases and analyzing these approaching examples.
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ÖZET
Tekstil ve hazır giyim sektörü, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne ekonomi için vazgeçilmez
sektörler arasında yer almıştır. Sendikalaşma ise, özellikle hazır giyim sektöründe bir ara aşama olan nakış
sektöründe çalışan on binlerce işçi için bugün hala tecrübe edilmemiş ancak amaçlanan bir hedeftir. İstanbul
nakış sektöründeki binlerce işçi 2013 yılında iş bırakmalar ve yürüyüşlerle başlattıkları örgütlenme
çalışmalarına Ocak 2016’dan bu yana sendikalaşma faaliyeti ile devam etmektedir. Bu çalışma; nakış
işçilerinin örgütlenme deneyimlerinin 2013’den bu güne geçirdiği aşamaları, sendikalaşmanın önündeki
kolaylık ve zorlukları, nakış atölye ve fabrikalarının en yoğun olduğu Güneşli semti özelinde anlamaya ve
açıklamaya çalışmaktadır.
SUMMARY
Textiles and ready made garment have been among the essential sectors of the Turkish economy
since the founding of the Turkish Republic. As for the embroidery sector, there is not a single trade union.
Thus, the unionization is one of the main targets of the workers of embroidery sector which is an
intermediate stage in ready made sector. Having gone on strikes and held demonstrations in May 2013,
thousands of workers have been struggling to unionize since January 2016. This paper focuses on the
unionization experience of embroidery workers in Gunesli.
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Giriş
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana uygulanan ekonomi politikalarında, iç ve dış koşullar nedeniyle
bir dizi değişiklikler olsa da serbest piyasa ekonomisi mevcudiyetini bir şekilde korumayı başarmıştır.
Kongar (1993: 307), Cumhuriyet tarihindeki genel ekonomik siyasetin Batı tipi toplum modeline olan
inançtan dolayı liberalizmin genel çizgilerinin dışına çıkmadığını belirtmektedir.
İzmir İktisat Kongresi ile başlayan kapitalist ekonomiye entegre olma süreci, geçirdiği bir dizi
değişim ve dönüşümle bugüne kadar devam etmiştir. Bir dönem devletin bizzat üretici olarak ekonomideki
rolü ön plana çıkarken, devamında karma ekonomi politikaları ile özel sektör de geliştirilmeye çalışılmıştır.
Ekonomik işleyişten zamanla devlet dışlanmış, kamu yatırımlarının özelleştirmesine hız verilmiş,
sermayenin serbest dolaşımı önündeki engeller birer birer kaldırılmıştır. Cumhuriyetten bugüne, değişen
derece ve şekillerde olmakla birlikte “teşebbüs serbestliği ve mülkiyet hakkı” dokunulmazlığı daima
korunmuştur (Gökçen, 2013: 215).
Daldal (2010: 247-248), Türkiye ekonomisinin seyrini dünya kapitalizminin dinamikleri ile iç içe bir
tarihsel gelişim olarak açıklamaktadır. 2. Dünya Savaşı sonrası yaygınlaşmaya başlayan Keynesyen modelin
Türkiye’de kurumsallaşması 1961 anayasası ile başlamaktadır. Darbe sonrası oluşturulan anayasa ile sosyal
devlet olma yönünde düzenleyici adımlar atılmıştır. 1980 askeri darbesi, sonrasında 24 Ocak Kararları ve
devamında teşvik edilen yapısal uyum programları ile neo-liberal iktisat Türkiye’de yerleşmesi
gerçekleşmiştir:
“IMF ve DB Uyum Programı, ‘ihtiraslı’ sanayileşme politikalarından vazgeçilerek ‘piyasa uyumu’nu
sağlayacak olan politikaların benimsenmesini Türkiye’nin önüne koymuştur. Sınıf çelişkilerini
güçlendiren, gelir dağılımını bozan, özelleştirmeler ile ülke kaynaklarını küresel sermayeye açan bu
süreç, toplumda o güne dek oluşturulmuş ekonomik demokratik hakların kurumsallaştığı her türlü
yapılanmayı yok etmeyi hedeflemiştir. Bu dönemde Türkiye neo-liberal politikalara kontrolsüzce
eklemlenmiş, dünyada egemen olan iktisadi güçlerin çıkarları doğrultusunda yönlendirdikleri düzene
uysalca boyun eğmiş tipik bir üçüncü dünya ülkesi olmuştur.”
Daldal’a (2010: 247-248) göre, Türkiye’nin ticaret fazlası verdiği emek yoğun sektörlerdeki rekabet,
birim emek maliyetlerinin aşağı çekilmesini ve sonucunda üretim ve verimlilik artışına rağmen reel
kazançların artmadığı, görece ekonomik büyümeye rağmen bunun istihdama yansımadığı bir tabloya neden
olmaktadır. 1996 yılından itibaren Türkiye’nin dahil olduğu Gümrük Birliği anlaşması da “Türkiye’nin neoliberal politikalara eklenme süreci”nin bir önemli bir adımıdır. 2000’ler ise, Türkiye’nin cari açık sorununun
kronikleştiği ve ekonomisi sıcak paraya bağımlı olduğu yıllardır.
Cumhuriyet iktisadında, tekstil ve hazır giyim sektörüne verilen önem kuruluş yıllarına kadar geriye
götürülebilir. Türkiye’nin iç ve dış iktisadi ve siyasal nedenlerle, ekonomiye ilk planlı müdahalesi olan
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda ham maddeleri yurtta bulunan veya kolayca tedarik edilebilir olan demirçelik, selüloz, kağıt ve cam gibi sektörlerin yanı sıra ülkemizdeki pamuk üretimi dikkate alınarak tekstil
endüstrisi de ilk sanayi planında geliştirilmesi hedeflenen sektörler arasında yer almıştır (Gökçen, 2013:
218).
2. Dünya Savaşı sonrası DP Hükümeti, ABD’nin dış yardım ve kredilerinden yararlanmış, IMF ve
DB çevrelerinden gelen tavsiyeler doğrultusunda demir-çelik, ağır kimya, kağıt ve petro-kimya tesisleri gibi
sermaye yoğun sektörlerde yatırım yapılmaksızın bir sanayileşme politikası sürdürmeyi hedeflemiştir. Ancak
üç beyaz olarak tarif edilen un, şeker ve dokumadaki iç talebin karşılanamaması, kağıt, çimento ve demirçelik ürünlerindeki aşırı düzeyde yetersiz arz durumu, ekonomi politikasında KİT’lerin yeniden
sanayileşmenin itici gücü olarak görülmesine yardımcı olmuştur (Kepenek ve Yentürk, 2000: 511).
Türkiye’de 1980’lere kadar kamu kesimi en azından üç ayrı biçimde özel kesime destek ve yardımcı
olmuştur. İlk olarak özel sermayenin de üretebileceği kimi ürünler için yüksek fiyat politikası uygulamış,
girişimcileri bu alanlarda üretim yapmaları için teşvik etmiştir. Dokuma sanayi buna örnektir. İkinci katkısı,
devletin ürettiği mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaşmasında özel girişimciler, doğrudan üretim yapmak yerine
‘aracı’ görevini üstlenmiş, yüksek karlar elde etmiştir. Üçüncü katkısı ise büyük sermaye gerektiren kimi
yatırım mallarının üretilmesinde kamu doğrudan sorumluluk üstlenmiş, bu mallara dayalı tüketim mallarının
özel girişimciler tarafından geliştirilmesi sağlanmıştır (Kongar, 1993: 310). Tüm bu destek ve katkılar
Türkiye’de özel sermayenin birikmesini hızlandırmıştır.
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24 Ocak 1980 Kararları’yla başlayan ekonomik süreç, 12 Eylül darbesiyle de birleşerek bir bütünlük
kazanmış ve bugün Türkiye’nin dahil olduğu neo-liberal iktisadi yaklaşımın ilk adımlarını atmıştır.
1960-1980 arası uygulanan ithal ikameci sanayileşme politikaları kadar 1980’den sonra hayat bulan
ihracata yönelik sanayileşme politikaları da, çeşitli farklar olmakla birlikte “birçok gelişmekte olan ülkede
yaklaşık aynı dönemlerde, aynı sırayla ve aynı amaçlarla uygulanmışlardır. Buradan da anlaşılacağı gibi, her
iki strateji de dünya konjonktürü ile uyumlu stratejilerdir” (Kepenek ve Yentürk, 2000: 361). “Dönemin en
belirgin özelliği istikrarlı, dışa açık ve rekabet edebilir bir ekonomik ortam sağlamak gayesiyle meşhur 24
Ocak Kararları’nın alınmasıdır (Gökçen, 2013: 229).
24 Ocak 1980 ekonomi politikalarının belirleyici özelliği, piyasanın kendi işleyişine göre oluşacak
fiyatların tek “yol gösterici” olarak görülmeleridir. Çivi çiviyi söker örneğindeki gibi piyasadaki
aksaklıkların düzeltilmesi için geçmişteki örneklerin aksine piyasanın kendi işleyişine bırakılması salık
verilmektedir. Dünya üzerindeki diğer örneklerde olduğu gibi ülkemizde de neoklasik iktisat temelinde
parasalcı yaklaşım, yaşanan enflasyon ve işsizlik sorununa karşı çözüm olarak para ve kredi musluklarının
kısılmasını, bütçe açığının giderilmesini ve benzeri toplam talebi azaltıcı önlemleri gündeme getirmiştir.
Krizden çıkmanın yolu, dış borçlardır ve IMF gibi uluslararası kurumlar borç karşılığında yukarda sayılan
önerilere ek olarak devalüasyon, temel malların fiyatının ve faiz oranının yükseltilmesi ve ücret artışlarının
sınırlandırılması gibi “kararlılık” politikalarını şart koşmaktadır (Kepenek ve Yentürk, 2000: 198).
Kepenek ve Yentürk (2000: 199-210), 24 Ocak Kararlarının fiyat serbestisi üzerinden hedeflerini ve
bu hedeflerin neden olacağı sonuçları eleştirel bir yaklaşımla irdelemiştir. Kepenek ve Yentürk’e göre; fiyat
serbestisi ile emek ve sermayenin fiyatının (ücret ve faizin) piyasa koşullarında serbestçe belirlenmesi
amaçlanmıştır. İşgücü fiyatının düşük tutulması şeklinde okunacak bu hedefin üç amacı vardır: a)
Sermayenin kar oranlarını artırarak, yatırımı uyarmak, b) yerli üretimin maliyetini düşürerek, ihraç edilen
malların dış pazarda rekabetini artırmak, c) iç talebi kısarak, üreticiyi ihracata yöneltmek. Bu amaçları
gerçekleştirmek için işgücü maliyetinin düşük tutulmak istenmesi, tartışmalıdır. Çünkü birim üretim maliyeti
sektörlere göre değişmekle birlikte sanayide sadece yüzde 15-20 civarındadır. Yerli üretimin maliyetini
düşürmenin yolu üretim teknolojisi, üretimin örgütlenmesi, vb. alanlarla yeniliklere gitmekten geçmektedir.
Enflasyonist baskıyı kırmak ve iç pazarı daraltılmak amacıyla ücretlerin düşük seviyelerde tutulması, gelir
dağılımının sermaye lehine daha da bozulmasına neden olmaktadır. Ücretlerin düşük tutulması için kurumsal
ve siyasal yeni düzenlemeler gerekmektedir ve sendikal hakların sınırlandırılması, genel ekonomik politika
için “kaçınılmaz” bir sonuçtur. Ucuz işgücü sayesinde hem ihraç ürünlerinde dış dünya ile rekabet
edilebilecek hem de ülkeye daha fazla yabancı özel sermaye girmesi teşvik edilecektir.
1980 sonrası ekonomi politikaları kısa vadeli bir iyileşme sağlamış ancak ödemeler dengesi
1990’larda yeniden bozulmuştur. Daha öncede vurgulandığı gibi 1980 sonrası ihracat esas olarak
devalüasyonlar, parasal destek ve ücretlerin baskılanması ve iç talebin kısılarak dış pazarlara
yönlendirmeden etkilenmiştir. Üretimde yeni kapasiteler yaratmaktan çok mevcut kapasitelerin daha etkin
kullanılması sonucu ihracat artırılmıştır. En önemlisi ihraç eden sektörler, düşük fiyatlar üzerinden
uluslararası rekabette ayakta durabilmiştir. 1990’lı yıllara geldiğimizde ise Türkiye, dışarıya sattığı malların
miktarını, fiyatları sürekli düşük tutarak artırmanın sınırına gelmiştir. İhracatın sektörel dağılımına
baktığımızda ise emek yoğun bir alan olan tekstil ve hazır giyim sektörünün yaşadığı genişleme dikkat
çekmektedir. 1970’de ihracatın sektörel dağılımında tekstil ve hazır giyim sektörü yüzde 5 pay alırken,
1991’de yüzde 36 paya ulaşmıştır. 1991 yılında başka hiçbir ülkenin ihracatı bu sektörde bu kadar
yoğunlaşmamıştır (Kepenek ve Yentürk, 2000: 503-514).
1980’de ihracatın dörtte birinden biraz fazlası mamul maddelerden, gerisi hammaddelerden
oluşmaktadır. 1990’lı yılların ikinci yarısında ise bu oranlar tam tersine dönmüştür. Bu dönüşüm, Türkiye’yi
emek yoğun, ilkel teknoloji malları ihracatçısı bir ülke konumundan çıkartamamıştır. Bu durumun birinci
yansıması, 1990’ların sonuna kadar dokuma-giyim mal ihracatının, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 40’ı
civarında olması ve kendi ithalatı üzerinde ihracat yapabilen tek imalat alt kesimi olmayı başarmasıdır.
İkincisi yansıması, farklı teknoloji düzeylerine sahip malların ihracat miktarlarının ithalat miktarlarını
karşılamasında karşılamasında ortaya çıkmaktadır. OECD verilerine göre yüksek teknolojili mallarda
ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 10, orta-yüksek teknoloji mallarda yüzde 23, orta-ilkel teknoloji
mallarda yüzde 77 ve ilkel teknoloji mallarda yüzde 225’dir. Rakamlardan da görülebileceği gibi Türkiye
orta-ilkel ve ilkel teknoloji mallara yoğunlaşmaktadır. “Bu yapı, Türkiye’yi krizlere, emek-maliyetine, döviz
kuruna çok duyarlı ve ‘insan’ı neredeyse sadece ‘emek-maliyeti’ itibariyle hesaba katan bir ihracat yapısıyla
dünya ekonomisine eklemlenmeye çalışan bir ülke konumuna getirmektedir” (Kazgan, 2004: 159-160).
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İstnbul Sanayi Odası’nın Mayıs 2014’de açıkladığı Tekstil İmalatı Sanayi Raporu’na göre 2000’li
yıllarda da Türkiye ekonomisi için tekstil ve hazır giyim sektörü, önemini korumaktadır. Dünya Ticaret
Örgütü tarafından 1995 yılında imzalanan ve 2005 sonrası tekstil ve hazır giyim sektörünün tamamen
serbestleşmesini öngören Tekstil ve Hazır Giyim Anlaşması, Çin’in 2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne üye
olmasının sonucu olarak anlaşmaya taraf olmasıyla, sektör için yeni bir dönem başlamıştır. Çin, kitlesel ucuz
emek gücü sayesinde dünya üretiminin merkezine dönüşürken Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya
gibi ülkeler de düşük üretim maliyetleri ile Türkiye’nin diğer yeni rakipleri olmuştur. 2012 yılı rakamlarına
göre dünya tekstil ihracatında en büyük pay, 95.45 milyar dolar ile Çin’e aittir. Türkiye ise Hindistan,
Almanya, ABD, İtalya ve Güney Kore’nin ardından 11.09 milyar dolar ile yedinci sırada yer almaktadır.
Türkiye üretim itibariyle değerlendirildiğinde iplik üretiminde Avrupa'da birinci, Dünyada üçüncüdür. Ev
tekstilinde ise Avrupa’nın en büyüğü, dünyanın ise dördüncü büyük üreticisidir (www.iso.org.tr, 2014).
Türkiye’nin ihracat ve ithalat rakamları, dünya ekonomisine entegre olma süreciyle hız kazanmış,
genel olarak yükselme eğilimi göstermiştir. 2002 yılında Türkiye’nin ihracat rakamı 36 milyar dolar ve
ithalat rakamı 51.5 milyar seviyesindeyken 2015 yılında ihracat rakamı 144 milyar dolara yaklaşmış, ithalat
rakamı ise 207 milyar doları aşmıştır (www.tüik.gov.tr, 2016) Tekstil ve hazır giyim sektörünün toplam
ihracat akamları içindeki payı ise, 1990’lı yıllara göre düşük seviyelerdedir. 1996 yılında Türkiye’nin
ihracatında %37,4 oranında pay alan tekstil, hazır giyim ve halı sektörü, 2012 yılında toplam ihracattan
%16,7 oranında pay almıştır. 2012 yılında Türkiye’nin toplam ihracat rakamı 152.5 milyar dolar değerine
ulaşırken hazır giyim sektörü 10.6 milyar dolar, tekstil sektörü ise 6.1 milyar dolar ile toplam rakama katkı
sağlamıştır (Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018: 24).
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin raporuna göre 2014 yılında Türkiye’den 18.7 milyar dolar değerinde
hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. İlgili sektörler, 2014 yılında otomotiv endüstrisinin ardından,
en fazla ihracat yapan ikinci sektör olmuştur. Türkiye’den en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı
yaptığı ilk yedi ülke Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Irak’dır (www.itkib.org.tr,
2015).
İstanbul Sanayi Odası’nın raporuna göre sektörün güçlü yönleri “çeşitliliği ve yeterliliği, her ürün grubunda
hızlı, esnek, butik ve küçük parti üretim yeteneğinin kazanılmış olması, üretim alanında kazanılmış olan bilgi
birikimi ve tecrübe, AB, Rusya, Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya pazarlarına yakınlığı” gibi birçok faktör
sıralanırken sektörün zayıf yönleri olarak ise “yüksek üretim maliyetleri, sanayi karlılığının düşük ve
geriliyor olması, sektörde çalıştırılacak yeterli işgücü bulunamaması” gibi bir dizi faktör sıralanmaktadır
(www.iso.org.tr, 2014).
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Türkiye Tekstil, Hazırgiyim ve Deri Ürünleri Sektörleri
Strateji Belgesi ve Eylem Planı” raporuna göre tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe, alt sektörler ve
kayıtdışı ile birlikte 2014 yılı verilerine göre 2-2.5 milyon civarında kişinin çalıştığı tahmin edilmektedir.
İlgili sektörlerde yabancı ve çok uluslu şirketlere fason üretim yapıldığı kabul edilmekte, üretim
maliyetlerinin düşürülmesi için kayıtdışı istihdamın bir tercih olarak kullanıldığı belirtilmektedir. İlgili
sektörlerdeki işletmelerin çoğu KOBİ niteliğinde, küçük işyerleridir. Ayrıca tekstil sektöründe diğer
sektörlere kıyasla eğitimli ve meslek liseli çalışan sayısı görece daha da düşüktür.
Nakış sektörü ise tekstil ve hazır giyim sektöründe bir ara aşamadır ve tekstil ve hazır giyim
sektörünün avantaj ve dejavantajlarından etkilenmektedir. Nakışın tarihi, insanların giyinme ihtiyacı kadar
eskidir. Hazır giyim ve tekstil ürünün üzerine yapılan her türlü süsleme, nakış işinin bir parçası olmaktadır.
Nakış işinde tişörtten pantolona, gömlekten perdeye, ayakkabıdan üniformaya kadar birçok tekstil ve hazır
giyim ürününe süsleme yapılabilir. Günümüzde yaygın olarak hazır giyim ve tekstil işletmeleri kendi
bünyelerinde nakış işini yapmak yerine dışarı fason olarak vermektedir. Firmalar arası esneklik
uygulamalarının bir yansıması olarak sektördeki markalar veya büyük işletmeler, ürünlerindeki nakış işini
fasona devrederek birçok yasal yaptırımdan arınmayı, işgücü maliyetlerini azaltmayı ve kar oranlarını
yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu açıdan nakış sektöründeki tek makineli bir işletme de, sektörün en büyüğü
olan nakış işverenleri de fason üretim zincirinin bir halkası olmaktadır. Tek makineli işletme ile sektörün en
büyüğü veya büyükleri arasındaki fark ise, üretim hiyerarşisi içindeki sıralamaları ve rekabete karşı
dayanabilme güçleridir. Nakış sektörünün bu gerçekliği, sektörde karşılaştığımız ve ilerleyen bölümlerde
ayrıntılandıracağımız birçok sorunu da açıklar niteliktedir. “Türk nakış sanayinin sorunlarının
belirlenmesi” (www.konfeksiyonteknik.com.tr, 2013) adlı anonim makalede nakış işi, “değişik lifler
kullanılarak üretilmiş dokumaların, keçe ve deri yüzeylerinin üzerine; ipek, yün, keten, pamuk, metal gibi
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iplikler kullanılarak yapılan süslemeler” olarak tanımlanmaktadır. El nakışının makinede kullanımı, ilk dikiş
makinesinin hayatımıza girmesine kadar geriye götürülebilir.
Araştırma Yöntemi
Tez çalışmamız kapsamında İstanbul Bağcılar ilçesine bağlı Güneşli semtinden Türkiyeli işçilerle
yaptığımız yüz yüze görüşmeler sonucunda, nakış işçilerinin örgütlenme deneyimine dair veriler
derlenmiştir. Araştırma kapsamında sektörde etkili olan fiyat üzerinden rekabet koşulları, sendikaların
mücadele içindeki işçilere yaklaşımı ve çeşitli düzeylerde örgütlülüğünü sürdüren nakış işçilerinin sendikalı
olma fikrine yaklaşımları incelenecektir. 2013’de üç günlük iş bırakma sonucu cumartesi gece vardiyasını
kaldıran İstanbul nakış işçilerinin, birlik ve dernek şeklinde örgütlenme tecrübelerinin ardından, bugün
mücadelesi verilen sendikalaşma girişimine yaklaşımları çalışma kapsamında irdelenecektir.
Güneşli, Bağcılar ilçesine bağlı büyük bir mahalledir. Ancak hem işçi ve hem de işveren terminolojisinde,
İstanbul Nakış Sanayicileri Derneği ve İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında Güneşli semt ismi olarak
geçmektedir. Bu nedenle çalışmamızın sınırlarını da belirleyen İstanbul Bağcılar ilçesindeki, Güneşli
Mahallesi, Mahmutbey Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Evren Mahallesi ve Merkez Mahallesi'ni adres olarak
vermiş işletmelerdeki çalışan işçilerin örgütlenme ve sendikalaşma deneyimlerine yoğunlaşılacaktır.
Sendikalaşma girişiminde bulunan ve sendikalaşma konusunda soru işaretleri taşıyan Güneşli
semtindeki işletmelerde çalışan işçilerin yanı sıra, Güneşli dışındaki işletmelerdeki işçilerin yaşadığı
mücadele deneyimleri ve tecrübeleri de çalışma da ayrıca kullanılacaktır. Bu sayede sektördeki işçilerin
sendikalaşma fikrine dair tutumları daha iyi anlaşılmaya çalışılacaktır. Tekstil ve hazır giyim sektöründe
yoğun olduğu düşünülen göçmen işçi istihdamının nakış sektöründeki boyutu da çalışma kapsamında
değineceğimiz başlıklar arasındadır. Nakış işçisinin sendikalaşma isteğinin esas gerekçeleri ile işkolunda
örgütlü olan sendikaların, nakış işçilerinin 2013’den bu yana sürdürdüğü mücadeleye mesafeli yaklaşımı,
çalışma kapsamında sorgulanacak diğer bir konudur. Nakış sektöründeki çalışma koşullarının tarihsel seyrini
daha iyi anlamak için eski nakış işçileri ile görüşmeler de çalışmamızda yer bulacaktır. Ocak 2016’dan bu
yana biri Güneşli’de olmak üzere en az dört işyerinde sendikalaşma girişimini engelleyen işverenlerin
işçilerin örgütlenme mücadelesine yaklaşımı, nakış işinin üretim sürecinde hangi aşamada yer aldığı,
kayıtdışı işletmelerin yaygınlığı yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular yoluyla aktarılacaktır. Son
olarak, sektördeki en büyük nakış makinesi üreticilerinden olan bir firmanın satış sorumlusu ile yapılan
görüşmeden elde edilen bulgular, işverenlerin sektördeki karlılık yorumları ile kıyaslanacaktır. Çalışma
kapsamında yapılan derinlemesine görüşmelerin yanı sıra Güneşli’den ve diğer semtlerden işçiler ve
işverenler ile yüz yüze görüşmeler, açık ve kapalı alanlardaki işçi toplantılarına katılım gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca nakış işinin makinedeki üretim süreci, işyeri ortamları ve işçilerin çalışma koşulları bizzat yerinde
gözlemlenerek çalışmaya aktarılmıştır.
Üretim Sürecindeki Vasıflar
Bir nakış işletmesi için vazgeçilmez tek çalışan, makine operatörüdür. Diğer işler dış kaynak
kullanımı ile temin edebilmektedir. Tek makineli işletmelerde özgü bu tür üretim süreci örgütlenmesinde
işveren aynı zamanda operatörlük veya desinatörlük de yapabilmektedir. İşyerindeki makine sayısı ve
dolayısıyla makine operatörü sayısı arttıkça üretim sürecindeki hiyerarşik yapı ortaya çıkmakta, işveren
işçilik faaliyetinden uzaklaşarak esas görevi olan işin sevk ve idaresine yoğunlaşmaktadır. Makine
operatörleri İstanbul’daki Ebru Nakış ve Arı Nakış gibi istina işletmeler dışında tamamen erkeklerden
oluşmaktadır. Kadınlar bu sektörde ağırlıkla kalite kontrol kısmında kendisine yer bulmaktadır. Sektörde
kadınların makine ile tanışmaları ise ilerde ayrıntılandıracağımız 2013 yılındaki iş bırakmalardan sonra
olmaktadır.
İstanbul Nakış Sanayicileri Derneği’nin hazırladığı ve yine derneğin deyimiyle “orta büyüklükteki”
bir işletmenin üretim sürecinde yer alan vasıflar, istihdam özellikleri bakımından yapılan gözlemlerle
zenginleştirilmiş haliyle şu şekildedir:
a) İşletme Müdürü-Ustabaşı : . Malların üretime hazırlanması, makinelerde çalıştırılması, üretim
sonrası teslime hazır hale getirilmesinden sorumludur. Temel düzeyde makinelerin bakım onarım işlerinden
de anlamalıdır. Ayrıca nakış için gerekli malzemelerin tedariğinden sorumludur.
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b) Vardiya sorumlusu : Usta başının yardımcısıdır. Usta başı sadece gündüz çalışır ancak vardiya
sorumluları hem gece hem de gündüz vardiyalarında bulunur.
c) Nakış makinesi operatörü: Nakış makinesinin çalıştırılmasından, yani esas işten sorumlu kişidir.
Görevleri işletmenin kapasitesine göre artabilir. Nakış makineleri bilgisayarlı olmasına rağmen kullanımı
hayli kolay olduğu için idare eder bir teknik beceri ile rahatlıkla makine operatörü olunabilinmektedir. Hem
gece hem de gündüz vardiyasında çalışmaktadırlar.
d) Kalite kontrol şefi : Malların makineden çıktıktan sonra kalite kontrollerinin yaptırılıp sevkiyata
hazır hale getirilmesinden ve faturalarının kesilmesinden sorumludur.
e) Kalite kontrol elemanı : Makineden çıkan malların ipliklerinin ve telalarının temizlenmesi, varsa
aplike kesimlerinin yapılması, el işlemiyle düzeltilebilecek hasarlı ürünlerin tamiri, nakış ve nakışın yapıldığı
kumaşın kontrol edilmesi ve tasnifinden sorumludur. Ağırlıkla kadın işçilerdir. Gündüz vardiyasında çalışılar.
f) Desinatör : Yapılacak olan nakışın bilgisayarda desenini hazırlar. Teknik bir donanım ve bilgi
birikim istemektedir. Genellikle desinatörler ya makine operatörlüğünde yetenekli ustalardan ya da tasarım
programları ve bilgisayar konusunda uzman yüksekokul veya üniversite mezunu kişilerden oluşmaktadır.
Ücret düzeyleri makine operatörlerinden daha yüksektir. Sadece gündüz vardiyasında çalışırlar.
g) Müşteri temsilcisi : Yeni müşteriler edinmek ve işletmeye sürekli iş bulmak sorumluluk alanıdır.
Müşteriyle işin başından sonuna kadar her türlü irtibatı sağlamakla sorumludur. İşin her türlü detayına (renk,
ölçü, fiyat, kalite, temin, kullanılacak malzeme, vs) hakim olmalıdır. Sadece gündüz vardiyasında çalışır.
h) Diğer personel : Sekreter, muhasebeci, şoför, numuneci, aşçı ve işyeri genel temizliğinden
sorumlu personeli kapsar. Sadece gündüz vardiyasında çalışırlar.
Nakış sektörü; Bursa, Denizli, İzmir, Gaziantep gibi tekstil ve hazır giyim sektörünün gelişmiş
olduğu şehirlerde faaliyet göstermesinin yanında esas olarak İstanbul’un birçok ilçesine dağılmış atölye ve
fabrika düzeyinde işletmelerle yaygın olarak var olmaktadır. Avrupa Yakasında özellikle Bağcılar, Güneşli,
Güngören, Yenibosna, Merter, Sefaköy, İkitelli, Esenyurt, Beylikdüzü ve Başakşehir’de nakış atölyeleri
sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Güneşli, hem sektörün Ebru Nakış gibi en büyük üreticilerini
barındırması hem de birçok kayıtlı ve kayıtdışı küçük ve orta ölçekli atölyeye ev sahipliği yapması nedeniyle
çalışmamızda esas yoğunlaştığımız alan olmaktadır. Nakış sektöründe işverenler İstanbul, İzmir, Denizli,
Gaziantep gibi şehirlerde dernekler yoluyla örgütlenmiştir. Nakış Dünyası isimli aylık dergi ile sektöre
ilişkin gündemler, talep ve değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ancak nakış işçilerine
baktığımızda, 2013’den bu yana çeşitli örgütlenme deneyimi ve tecrübelerinin uzun soluklu olamadığını,
sendikalaşma fikrinin ise 2016’ndan itibaren İstanbul’daki nakış işçileri arasında öne çıkan bir konu
olduğunu görmekteyiz. İleride daha da ayrıntılandırılacağı gibi örgütlenme deneyimi açısından nakış
işverenlerinin, nakış işçilerinden birkaç adım önde olduğu görülmektedir.
Nakış İşinde Kullanılan Makinelerin Görev ve Özellikleri
Yapılan yüz yüze görüşmeler ve gözlemler sonucu nakış işinde kullanılan makinelerin görevleri ve
özellikleri şu şekildedir:
Bilgisayarlı Nakış Makinesi: Nakış işini gerçekleştiren olmazsa olmaz makinedir. Nakış makinesi
üzerinde ‘bilgisayar’ diye tabir edilen gerçekte elektronik bir tablodur ve üzerindeki tuşlar sayesinde
operatör; hafızadaki desenin seçimi, kafalarda işleme girecek iğnenin değiştirilmesi, kafaların sağa-sola veya
yukarı hareket ettirilmesi imkanı sağlar.
Teknik olarak nakış makinesini, bir gövde üzerinde yan yana
gelmiş çok sayıda dikiş makinesinin toplamı olarak ifade edebiliriz. Nakış makinelerinin gelişmiş tekniği
sayesinde bilgisayarlı nakış makineleri sadece iplikle değil, makineye eklenen apratalarla pul, boncuk,
kordone, lase, süzene, zincir süslemeleri de yapabilmektedir. Bu aparatlar makinenin özelliklerini ve
değerinin artırmaktadır.
Numune Makinesi: Yardımcı makine kategorisinde yer alır. Nakış makinesinin küçük ölçekli halidir.
Temek görevi, sipariş alınmadan önce numune çıkartmaktır.
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Lazer Makinesi: Yardımcı makine kategorisinde yer alır. Bazı nakış işleri doğrudan kumaşa değil de
ilave (aplike olarak adlandırılır) başka bir kumaş, deri veya keçenin üzerine yapılır. Bu aplikeler, tasarıma
uygun bir şekilde lazer makinesinde kesilir. Ardından nakış makinesine süslenmesi için gönderilir.
Soğuk Kesme Makinesi: Yardımcı makine kategorisinde yer alır. Özellikle beyaz aplikelerin lazer
kesimi sırasında ürünün kenarlarında sarı yanık izi oluşabilir. Bunu önlemek için bıçak yoluyla kesim yapan
bu makine kullanılır.
Kullanılan Malzemelerin Özellikleri
Sipariş alınan firmadan süslenecek ürünler teslim alındıktan sonra nakış için olmazsa olmaz
malzemeler aşağıdaki gibidir:
Tela: Nakış işlenecek ürünün kasnak üzerinde kaymasını önleyen malzemedir.
Sprey: Bazı durumlarda yapışkanlı telanın dahi yetersiz olduğu olabilir. O halde tela ile süslenecek
kumaş arasına yapıştırıcı özellikli bu malzeme sıkılır.
İplik: Nakış işinde süslemeyi gerçekleştiren üst iplik, kafa iğnesinin ürüne her girişinde düğüm
atarak çıkmasını sağlayan ise alt ipliktir. Üst iplik, üründe kullanılan renge göre değişir. Alt iplikler ise
genelde siyah veya beyaz olur.
Yukarıdaki üç temel malzeme dışında, eğer işveren ve makine operatörü desinatörlük vasfından da
sorumluysa ya da işletmede desinatör de varsa, ürün üzerine yapılacak olan nakışın desenini hazırlamak için
bir bilgisayara da ihtiyaç olmaktadır.
Nakış İşinin Üretim Aşamasındaki Süreci
İşveren ve işçilerle yapılan görüşmelerde elde edilen bilgiler, nakış işleminin bizzat işyerinde takip
edilmesi yoluyla öğrenilen bilgilerle karşılaştırılmış ve sonucunda nakış işinin üretim aşamasındaki süreci şu
şekilde belirlenmiştir:
İlk önce ürün üzerine süslenmesi için karar verilen tasarım bilgisayardan nakış makinesine aktarılır.
Desinatörün bilgisayarından nakış makinesine aktarım, flash bellek vasıtasıyla gerçekleştirilir. Sonrasında
süslenecek ürün makinedeki kasnağın üzerinde mandal ile gerdirilen telanın üzerine serilir. Her nakış
kafasının üzerinde, her birinde farklı renkte ipliğin olduğu 9 veya 12 adet iğne yer almaktadır. Ürün için
belirlenen rengin bulunduğu iğne, makineci tarafından ayarlanır. Makinenin üst tarafında bulunan iplik
bobinleri kontrol edilir, eğer biten varsa yerine yenisi eklenir. Sonrasında nakış makinesinin alt tarafında, her
bir kafanın altına denk gelecek şekilde konumlandırılmış çağanozların içindeki mekiklerde bulunan alt iplik
masuraları yenilenir. Nakış iğnesi ürüne girdikten sonra tekrar dışarı çıkmadan önce masuradaki bu alt iplik
ile buluşur ve ürüne düğüm atılması sağlanır. Masuraya sarılı iplikler, işin rengine göre değişebilir.
Kontroller yapıldıktan sonra operatör kasnağın üzerine, her bir kafanın altına denk gelecek şekilde yeni
süslenecek ürünler serer. Bu işlem bittikten sonra kasnağın altında, makineye paralel uzanan kol çekilerek
makine çalıştırılır. Nakış bittiğinde, ip koptuğunda veya arıza olduğunda aynı kol, makineyi durdurmayı da
sağlar. Nakış makinesi aktarılan tasarıma uygun bir şekilde, ürünün hacmine, boyutuna göre değişen
sürelerde süslemeyi gerçekleştirir. Kasnak üzerindeki iş bittikçe yenileri serilir. Nakış işinin bitme süresi; işin
boyutuna, işte kullanılan ipin sayısına, ip dışında pul, boncuk, vb. diğer süsleme ürünlerinin kullanımına
göre birkaç dakikadan bütün vardiya boyunca sürecek şekilde uzayabilir. Üst ve alt ipliklerin kontrol
edilmesi de yine işin boyutuna göre gün içinde 1 defa olabileceği gibi 3 veya 4 defa da olabilir. Benzer
şekilde ürünün boyutuna göre altındaki telanın yenilenmesi de değişmektedir. Süslenen ürün makineden
toplandıktan sonra sonra arkasındaki telanın, özelliğine göre temizlenmesi gerekmektedir. Kumaş altında
kullanılan telanın özelliğine göre elle, eritme makinesiyle ya da yıkayarak tela sökümü gerçekleştirilir. Tek
veya birkaç makineli işyerlerinde bunu makineciler, işveren/işverenler veya işverenin eşi, çocuğu gibi
akrabaları yapmaktadır. İşletmedeki makine sayısı arttıkça ‘kalite kontrol elemanı’ denilen temizlik
elemanlarının yanında süslemede kullanılan telanın türüne göre eritme makinesi ve görevlisi, soğuk kesim
makinesi ve görevlisi, yıkama makinesi ve görevlisi de olabilmektedir. Temizlik ve kalite kontrol kısmında
ağırlıkla kadınlar çalışmaktadır.
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İlyas Coşkun, Doç. Dr. Şule Daldal

Nakış İşletmelerinin Üretim Zincirindeki Yeri: Fason İşletmeler
Çalışma kapsamında ikisi Güneşli’de, ikisi ise Yenibosna’da olmak üzere dört işverenle
görüşülmüştür. Güneşli’de kurulu olan M-1 işyeri tek makinelidir ve 2014 yılında kurulmuştur. İç piyasaya
çalışmakta ve onaysız bir işletmedir. Üç ortaklıdır ve bir ortak desinatörlük görevini, diğer iki ortak ise gece
ve gündüz vardiyalarında makine operatörlüğünü yapmaktadır. İşveren derneğine üye değildir. Güneşli’de
faaliyet yürüten M-2 işyeri, 1996 yılında kurulmuştur. 13 nakış makinesi olmak üzere yardımcı makineleri de
olan ve Adidas, Puma, Tommy Hilfiger, Umbro, Hummel ve Philipp Plein gibi markalar tarafından onaylı bir
nakışçıdır ve işveren derneğine üyedir. Yenibosna’da faaliyet yürüten M-3 işyeri, dernek başkanının sahibi
olduğu, 1975 yılında kurulan, 13 nakış makinesinin yanında yardımcı makinelere de sahip, H&M’den onaylı
bir işletmedir. Yenibosna’da kurulu olan M-4 işyeri ise 1991 yılında faaliye geçmiştir. İşletme bünyesinde 24
nakış makinesi yanında yardımcı makineler de vardır. C&A, H&M, Zara, Levi’s, Lee, Tommy Hilfiger,
Dockers, Timberland, The North Face ve Hugo Boss gibi markalar tarafından onaylıdır. İşveren derneğine
üye değildir. Dört işveren de hazır giyim ürünlerine nakış işi yapmaktadır.
İşletme sahipleri ile görüşmelerde öne çıkan en önemli vurgu; iş hacmi, makine ve çalışan sayısı,
markalarla ilişkisinin olup olmaması gibi farklılıkların, söz konusu üretim ağı içinde fason olma durumunda,
bir anlamının kalmadığına dair yapılan yorumlar olmaktadır.
Hem işverenlerle hem de işçilerle yapılan görüşmelerde, işletmelerde en yaygın kullanılan nakış
makinesinin bir Japon markası olan Barudan olduğu gözlenmiştir. Barundan dışında yine bir Japon markası
olan Tajima, Alman markası olan ZSK ve Pfaff, Çin markası olan Feiya ve Damei, Güney Kore markası olan
Swf’ye sahip olmakta veya kullanmaktadır. Sektörde özellikle düz nakış makineleri alanında tercih edilen
Barudan, çok boyutlu nakış işleri söz konusu olduğunda yerini diğer markalara bırakabilmektedir. Tek nakış
makinesine sahip işletmeler, yardımcı makineler olarak numune, lazer kesim veya soğuk kesme makinesine
sahip değildir. İşletmedeki makine sayısı beşin üzerinde çıktığında yardımcı makineler de işletme
bünyesinde yer almaktadır. Ancak tüm nakış işverenleri için ortak olan nokta, sipariş aldıkları firmanın
isteğine göre üretim yapmalarıdır. Özetle; ürünün tasarımı, hangi marka iplikle veya renkte, boyutta,
özellikte işlem göreceği gibi konularda üretime esas yön veren, siparişçi firmadır.
Tüm işverenler, nakış sektörünün hazır giyim ve tekstilin bir ara aşamasını olduğu vurgulamaktadır.
Sektörün yıldan yıla karlılığını yitirirken ücret ve sosyal güvenlik priminden oluşan işçilik maliyetinin,
cironun yüzde 60-65’ini götürdüğünü ifade etmektedir. Görüşmelerde en maliyet kalemlerinin ise kira,
hammadde ve elektrik olduğu belirtmektedir. Aynı zamanda işveren derneği başkanı olan M-3, sektördeki
karlılığın bu şekilde devam etmesi halinde 2016 sonunda işyerini kapatmayı düşündüğünü belirtmektedir.
Daha öncede bahsedildiği gibi nakış işverenleri, işçilerine göre daha örgütlüdür. Ancak işveren
derneği başkanı ve M-3 işyerinin sahibi, 24 Aralık 2015’de yaptığımız görüşmede bu durumun kendileri
açısından pek bir anlam ifade etmediğini şu sözlerle dile getirmektedir:
“Derneğimiz 1994’de kuruldu. 150 üyemiz var. Ancak İstanbul’da 2000’e yakın nakış atölyesi
olduğunu tahmin ediyoruz. Bizim sektörde çok fazla kayıt dışı vardır. Hem kayıtdışı istihdam hem
de kayıtdışı atölye vardır. Derneğimiz aktif bir dernek değil. Üye sayımızı muhafaza etmeye
çalışıyoruz. Senelik 250 TL aidatımız var, ama biz bunu toparlıyamıyoruz. Aidatı istediğimizde
‘Beni üyelikten çıkartın’ şeklinde yanıt alabiliyoruz. Dernek üyesi olmakla olmamak arasında
piyasadan iş almada hiçbir fark yok.”
Derneğin işlevine dair benzer bir sorgulamayı M-1 ve M-4 işyerleri sahipleri de yapmakta ve bir
avantaj getirmediği gerekçesiyle derneğe üye olmadıklarını ifade etmektedir. Ancak 30 Mayıs 2016 tarihi
itibariyle, derneğe üye sayısı 371’dir. Yani görüşmenin yapıldığı tarihten itibaren iki katından fazla derneğe
yeni üye kaydı yapılmıştır. Bu ‘işlevsiz’ olarak tarif edilen bir işveren örgütüne hayli yoğun bir ilginin
göstergesidir ve yapılan tespitlerle çelişkiye düşmektedir. Diğer yandan fiyat üzerinden rekabetin sektörde
öylesine baskındır ki M-3 işyerinin sahibi, derneğin yıllık olarak çıkardığı fiyat listesine kendilerinin bile
uyamadığını itiraf etmektedir.
Görüşülen işyeri sahipleri, işverenlerin sendikalaşma girişimleri karşı sıklıkla dile getirdiği iddiaları
yinelemektedir. Yıl içinde planlı bir üretim yapmadıklarını, siparişe göre fason çalıştıklarını, sektörde
kayıtdışı işletme ve istihdamın yaygın olduğunu, işletmelerin genellikle küçük işyerleri olduğunu ve
karlılığın düşük olması nedeniyle nakış işletmelerinin sendikayı kaldıramayacaklarını ifade etmektedirler.
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Nakış sektöründe, marka veya markalara üretim yapan büyük tekstil firmalarının, nakış
işletmeleriyle kurduğu resmi ilişki, onay ya da okey almak olarak ifade edilmektedir. Onay almak;
Nakış sektöründe, marka veya markalara üretim yapan büyük tekstil firmalarının, nakış
uluslararası ya da ulusal bir markaya çalışan ihracatçı ya da iç pazarda faaliyet gösteren tekstil firmasının,
işletmeleriyle kurduğu resmi ilişki, onay ya da okey almak olarak ifade edilmektedir. Onay almak;
nakış işlerini onay alınan nakış işletmesine transfer etmesini garanti altına almaktır. İşverenler, bir markadan
uluslararası ya da ulusal bir markaya çalışan ihracatçı ya da iç pazarda faaliyet gösteren tekstil firmasının,
onay almanın çocuk ve göçmen işçi çalıştırmamak, her türlü kayıtdışından uzak durmak, işyerini
nakış işlerini onay alınan nakış işletmesine transfer etmesini garanti altına almaktır. İşverenler, bir markadan
sigortalamak gibi şartları olduğunu, onay alındığı durumunda ise markanın sürekli iş yaptığı bir işletme
onay almanın çocuk ve göçmen işçi çalıştırmamak, her türlü kayıtdışından uzak durmak, işyerini
olmanın hak kazanılacağını belirtmektedir. Ancak aralarında onaylı işletmeler olmasına rağmen görüşülen
sigortalamak gibi şartları olduğunu, onay alındığı durumunda ise markanın sürekli iş yaptığı bir işletme
dört işveren de işçilerin sigorta primlerinin esas ücretleri üzerinden yatırılmadığını, işçileri gece vardiyasında
olmanın hak kazanılacağını belirtmektedir. Ancak aralarında onaylı işletmeler olmasına rağmen görüşülen
7.5 saatten fazla çalıştırdıklarını kabul etmektedir. Ayrıca işçilere yapılan görüşmelerde ve işçi
dört işveren de işçilerin sigorta primlerinin esas ücretleri üzerinden yatırılmadığını, işçileri gece vardiyasında
toplantılarındaki anlatımlarda, onaylı işletmelerin de göçmen ve çocuk işçi çalıştırdığı gözlemlenmiştir.
7.5 saatten fazla çalıştırdıklarını kabul etmektedir. Ayrıca işçilere yapılan görüşmelerde ve işçi
toplantılarındaki
işletmelerin
çocuk işçi
çalıştırdığı
gözlemlenmiştir.
Ayrıca neanlatımlarda,
onaylı nakışonaylı
işletmeleri
ne de de
iç göçmen
piyasayaveçalışan
onaysız
işletmeler,
yapacakları işin
fiyatının kendileri tarafından belirlenmediğini, piyasadaki rekabetin buna engel olduğunu vurgulamaktadır.
Ayrıca ne onaylı nakış işletmeleri ne de iç piyasaya çalışan onaysız işletmeler, yapacakları işin
Görüşülen işverenlerin hiçbiri, kar tutarlarını veya bir vardiyada elde ettikleri ortalama ciro hakkında bilgi
fiyatının kendileri tarafından belirlenmediğini, piyasadaki rekabetin buna engel olduğunu vurgulamaktadır.
vermemektedir. Bunun yerine “karlılığın düşük olduğu” savı birçok defa dile getirilmiştir.
Görüşülen işverenlerin hiçbiri, kar tutarlarını veya bir vardiyada elde ettikleri ortalama ciro hakkında bilgi
vermemektedir.
Bunun
yerine
“karlılığın
düşük olduğu”
savıkullanılacak
birçok defa malzemelerin
dile getirilmiştir.
Nakış işinin
fiyatı,
yapılacak
süslemenin
boyutuna,
çeşitliliğine, adedine,
ödemenin şekline ve vadesine, piyasadaki rekabet koşullarına, işletmenin finansal durumuna göre
Nakış işinin fiyatı, yapılacak süslemenin boyutuna, kullanılacak malzemelerin çeşitliliğine, adedine,
değişmektedir. Kullanılan malzemelerle birlikte nakışın kalitesi, ve işin zamanında teslimi üretim sürecinin
ödemenin şekline ve vadesine, piyasadaki rekabet koşullarına, işletmenin finansal durumuna göre
olmazsa olmazıdır. İşin acil olması durumunda başka bir nakışçıya iş vermek ya da almak, çok sık olmasada
değişmektedir. Kullanılan malzemelerle birlikte nakışın kalitesi, ve işin zamanında teslimi üretim sürecinin
görülen bir durumdur. Böylesi bir iş ağı, adeta fasonun fasonu olma sonucunu doğurmaktadır. Nakış
olmazsa olmazıdır. İşin acil olması durumunda başka bir nakışçıya iş vermek ya da almak, çok sık olmasada
işverenlerinin markalarla kurduğu ilişki de ağırlıkla doğrudan olmaktan ziyade, markalara üretim yapan
görülen bir durumdur. Böylesi bir iş ağı, adeta fasonun fasonu olma sonucunu doğurmaktadır. Nakış
Türkiyeli hazır giyim ve tekstil firmaları üzerinden gerçekleşmektedir. M-4 işyerinin sahibi, markalarla
işverenlerinin markalarla kurduğu ilişki de ağırlıkla doğrudan olmaktan ziyade, markalara üretim yapan
kurdukları ilişkiyi ve üretim zinciri içinde maliyetin kendilerine nasıl yansıtıldığını şu şekilde ifade
Türkiyeli hazır giyim ve tekstil firmaları üzerinden gerçekleşmektedir. M-4 işyerinin sahibi, markalarla
etmektedir:
kurdukları ilişkiyi ve üretim zinciri içinde maliyetin kendilerine nasıl yansıtıldığını şu şekilde ifade
etmektedir:
“Hiçbir markaya doğrudan çalışmıyoruz. Biz tam anlamıyla fasoncuyuz. Markalara üretim yapan
tekstil firmalarına kendimizi anlatıyoruz, makine parkurumuzu gösteriyoruz. Şartlar uyarsa
“Hiçbir markaya doğrudan çalışmıyoruz. Biz tam anlamıyla fasoncuyuz. Markalara üretim yapan
okeyleniyor. Sonuçta bizim iş yaptığımız yerler de fason imalatı yapıyor, çok büyük entegre işletmeler
tekstil firmalarına kendimizi anlatıyoruz, makine parkurumuzu gösteriyoruz. Şartlar uyarsa
değil. Gidiyor sipariş alıyor, üründeki nakışı bize yaptırıyor. Türkiye’de ne kadar Zara, H&M
okeyleniyor. Sonuçta bizim iş yaptığımız yerler de fason imalatı yapıyor, çok büyük entegre işletmeler
üreticisi varsa, ihaleyle iş alır. Örneğin Zara Türkiye’deki tüm üreticilerine ürünü gönderir, fiyat alır.
değil. Gidiyor sipariş alıyor, üründeki nakışı bize yaptırıyor. Türkiye’de ne kadar Zara, H&M
En dip fiyatı veren, ihaleyi alır. Sonra Türkiye’de işi alan piyasaya çıkıp örneğin nakışı en uygun
üreticisi varsa, ihaleyle iş alır. Örneğin Zara Türkiye’deki tüm üreticilerine ürünü gönderir, fiyat alır.
yerde nasıl yaptırırım diye araştırır. Maliyetler baştan dipte tutulduğu için örneğin bana gelip 1
En dip fiyatı veren, ihaleyi alır. Sonra Türkiye’de işi alan piyasaya çıkıp örneğin nakışı en uygun
liralık nakış için ‘Ben buna 50 kuruş maliyet ayırdım’ diyor. Pazarlık yapma şansını engelliyor.”
yerde nasıl yaptırırım diye araştırır. Maliyetler baştan dipte tutulduğu için örneğin bana gelip 1
liralık nakış
için ‘Benesas
buna
50 kuruş
maliyet
ayırdım’
diyor. Pazarlık
yapma90’lı
şansını
engelliyor.”
Görüşülen
işverenler
olarak
sektörün
yıldan
yıla karlılığını
yitirdiğini,
yıllarda
kazançlı bir
iş olan nakış sektöründe, 2000’li yıllara gelindiğinde ucuz ithal nakış makineleri ile işverenliğe geçişin çok
Görüşülen işverenler esas olarak sektörün yıldan yıla karlılığını yitirdiğini, 90’lı yıllarda kazançlı bir
kolay olması sayesinde rekabetin arttığını ve bunun da fiyatları düşürdüğünü öne sürmektedir. Diğer yandan
iş olan nakış sektöründe, 2000’li yıllara gelindiğinde ucuz ithal nakış makineleri ile işverenliğe geçişin çok
nakış işine benzer bir şekilde kumaş üstüne tasarımın aktarıldığı ancak nakıştan farklı bir üretim süreci ve
kolay olması sayesinde rekabetin arttığını ve bunun da fiyatları düşürdüğünü öne sürmektedir. Diğer yandan
tekniği olan baskı ve dijital baskı sektörünün, nakış sektörü üzerindeki fiyat baskısını ayrıca artırdığı
nakış işine benzer bir şekilde kumaş üstüne tasarımın aktarıldığı ancak nakıştan farklı bir üretim süreci ve
vurgulanmaktadır.
tekniği olan baskı ve dijital baskı sektörünün, nakış sektörü üzerindeki fiyat baskısını ayrıca artırdığı
vurgulanmaktadır.
İşverenlerin, sektördeki ‘karlılığın düşük olduğu’ söylemi üzerinden yola çıkarsak, sıfır veya ikinci el
nakış makinelerine yönelik talebin de olmaması ya da çok sınırlı olması gerektiğini sonucuna varabiliriz.
İşverenlerin, sektördeki ‘karlılığın düşük olduğu’ söylemi üzerinden yola çıkarsak, sıfır veya ikinci el
Ancak yapılan görüşmelerde elde edilen bulgular, bunun tersini işaret etmektedir.
nakış makinelerine yönelik talebin de olmaması ya da çok sınırlı olması gerektiğini sonucuna varabiliriz.
Ancak yapılan
görüşmelerde
elde edilen
bulgular,
bunun tersini
işaret etmektedir.
Barudan
Markası Üzerinden
Nakış
Makineleri
Fiyat Analizi
Barudan
Üzerinden
Nakış Makineleri
Fiyat
Analizi
Daha
önceMarkası
de bahsedildiği
gibi Japonya
merkezli bir
nakış
makinesi markası olan Barudan, sektörde
en fazla tercih edilen markaların başında gelmektedir. Ayrıca yardımcı makineler kapsamında numune
Daha önce de bahsedildiği gibi Japonya merkezli bir nakış makinesi markası olan Barudan, sektörde
makinesi de satmaktadır. Bir numune makinesinin fiyatı 12,500 avro ile 38 bin avroya arasında değişirken,
en fazla tercih edilen markaların başında gelmektedir. Ayrıca yardımcı makineler kapsamında numune
nakış makinelerinin fiyatı çok daha fazla olmaktadır. İstanbul Merter’de bulunan Barudan’ın Türkiye Satış
makinesi de satmaktadır. Bir numune makinesinin fiyatı 12,500 avro ile 38 bin avroya arasında değişirken,
Sorumlusu ile yapılan görüşmede, makine fiyatlarının Japon Yeni-Euro paritesine göre değiştiğini, uzun
nakış makinelerinin fiyatı çok daha fazla olmaktadır. İstanbul Merter’de bulunan Barudan’ın Türkiye Satış
vadeli standart bir fiyat listelerinin olmadığını vurgulamaktadır. Görüştüğümüz tarihteki 2016 modeller
Sorumlusu ile yapılan görüşmede, makine fiyatlarının Japon Yeni-Euro paritesine göre değiştiğini, uzun
makinelerin fiyatları ve özellikleri ise şu şekildedir:
vadeli standart bir fiyat listelerinin olmadığını vurgulamaktadır. Görüştüğümüz tarihteki 2016 modeller
makinelerin
fiyatları
ve özellikleri
ise şuTuzla
şekildedir:
makinesinin
serbest bölge fiyatı 69 bin avro. Buna yüzde 4 Gümrük Vergisi,
“18 kafa
düz nakış
yüzde 1 KDV ekleniyor. Eğer müşteri leasing yoluyla alırsa, bu işlemin neden olduğu maliyetler de
“18 kafa düz nakış makinesinin Tuzla serbest bölge fiyatı 69 bin avro. Buna yüzde 4 Gümrük Vergisi,
oluyor. Bu kısım müşteriyle leasing firması arasında. Takribi bir rakam söylersek, müşteriye 79 bin
yüzde 1 KDV ekleniyor. Eğer müşteri leasing yoluyla alırsa, bu işlemin neden olduğu maliyetler de
oluyor. Bu kısım müşteriyle leasing firması arasında. Takribi bir rakam söylersek, müşteriye 79 bin
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avroya gelir. 15 kafa, iki pullu nakış makinesinin çıplak fiyatı 68 bin avro. 15 kafa, kasnak genişliği
80 cm olan dört pullu makine de çıplak fiyatı 81 bin avro. 18 kafa tek taraf iki pullu nakış makinesi,
çıplak fiyatı 78 bin avro.”
Görüldüğü üzere bir işveren 2016 model bir düz, yani aparatsız nakış makinesi alabilmek için en az
79 bin avro bütçe ayırması gerekmektedir. Bu rakamlarla makine alabilmek elbette işletmenin finansal
durumuyla doğrudan alakalıdır. Görüştüğümüz işverenler içinde, eski bir işletme olan M-4 işyeri 2016
yılında iki adet, 28 kafalı ve iki pul aparatlı nakış makinesinin tanesini 130 bin avroya aldığını ayrıca yapılan
sipariş iş gereği sıfır bir lazer makinesini 10 bin avroya aldığını belirtmektedir. Belki eski bir nakış işletmesi
olan M-4 için için bu düzeyde yatırım makul görülebilir. Bu durumda Kasım 2014’de sektöre giren M-1
işyerinin ortağının, ilk makine yatırımına ve yeni makine alımı konusundaki düşüncelerine bakmakta fayda
olacaktır:
“Biz makinemizi 2014’de 100 bin liraya aldık. 2003 model. Şu aralar iş durumu kötü. İşler kötü
olmasa ikincü hatta üçüncü makineyi de çekme düşüncemiz vardı. O zaman yeni makinelere de ikinci
ellere de baktık ama iş piyasası kötü. Bizim Rusya’ya çalışan iki firmamız vardı, orası bitince onlar
battı. Mecburen bizde beklemeye geçtik. Bir makineyle de sadece çark dönüyor. Sıfır, 18 kafa bir
Barudan almak istesen 70 bin avroyu gözden çıkaracaksın. Vadeli ödeme usulüne göre 2005 model
bir tane sordum, 120 bin lira para istedi. 40 bin lirası nakit, geri kalanını vadeli istiyor.”
Bu açıklamada önemli olan birkaç nokta bulunmaktadır. Birincisi; Kasım 2014’de kurulan bir
işletme, 2015 sonu ya da 2016 başında ikinci ve üçüncü nakış makinesini alabilecek finansal güce ulaşmıştır.
İkincisi, makineye dair araştırmasını hem sıfır hem de ikinci el piyasasına bakarak hala sürdürmektedir.
Üçüncüsü de dış politik gelişmelerin, yatırım kararını geciktirdiğine dair ifadesidir. İç ve dış politik
gelişmeler, işverenlere sorduğumuz sorular arasında yer almaktadır. Genel olarak siyasi olumsuzlukların
ekonomik olarak kendilerini etkilediği ifade edilse de bu konuda en somut örneği M-1 işyerinin ortağı
vermektedir. Makine satış fiyatları ve işverenlerin ilgisi ile sektördeki karlılık düzeyinin düşük olduğu hatta
işletmeyi kapatmayı düşündürecek seviyedeki hoşnutsuzluk yorumları ile paralellik göstermemektedir.
Çalışmanın sonraki safhalarında gerektiği yerde işverenlerin açıklamalarına tekrar dönülerek işçilerin
yorumlarıyla çelişen yanları paylaşılacaktır.
Sektörün Görünmeyen Yüzü: Göçmen İşçiler
Türkiye, daha iyi hayat umuduyla gelişmiş Avrupa ülkelerine iltica etmek isteyen göçmenler için bir
geçiş ülkesi konumundadır. Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkelerinden binlerce mülteci Türkiye’yi transit ülke
gibi kullanmasının yanında hayli büyük bir kısmı da ülkemizde kalıp, burada bir yaşam kurmayı
seçmişlerdir. Özellikle ülkelerinde süre giden savaş nedeniyle Suriyeli göçmenler, ülkemizdeki göçmenlerin
önemli kısmını oluşturmaktadır.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (www.goc.gov.tr, 2016) resmi sitesindeki 19
Mayıs 2016 tarihli verisine göre Türkiye’de geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 744
bin 915 kişidir. Suriye’den ülkemize sığınanların küçük bir kısmını oluşturan büyük sermaye sahipleri ve
küçük yatırımcılar dışında ülkelerinden temel gereksinimleri dışında hemen hiçbir şey getiremeyen, kamp
dışında yaşayan yüzbinlerce sığınmacının yaşamlarını devam ettirebilmek için çalışmaktan başka seçeneği
yoktur (Müftüoğlu, 2015: 51). Kamplar dışında yaşayan Suriyeli göçmenlerin, sınırlı düzeyde yasal çalışma
izinlerinin olmaması ise onları “kaçak” konumunda çalışmaya mecbur bırakmaktadır. Başta Suriyeli olmak
üzere ciddi oranda göçmen emeğinin hazır giyim ve tekstil sektöründe kayıtdışı şekilde var olduğu görüşme
yapılan sendikalar, işverenler ve Türkiyeli işçiler tarafından kabul görmektedir. Çalışmamız kapsamında
yüzyüze görüşülen iki Suriyeli işçinin Tablo 3’de kişisel özellikleri, çalıştıkları işyerlerinin özellikleri, aylık
ücret, çalışma koşulları ve saatleri, yaşadıkları konutların özellikleri ile ilgili bilgiler verilmektedir. İşlerini
kaybetme korkuları nedeniyle isimleri paylaşılmayacaktır.
Çalışma kapsamında biri Güngören’de diğeri ise Güneşli’de nakış makinesi operatörü olarak çalışan
iki Suriyeli göçmen işçi ile görüşülmüştür. İki işçi de savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmış,
eğitim seviyeleri Türkiyeli işçilerle kıyaslandığında yüksek düzeyde olan kişilerdir. A-1, turizm alanında lise
eğitim alırken savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Halep’ten Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır.
Ailesinden 7 kişinin yaşadığı 2 odalı bir eve aylık 500 TL kira ödemektedir. Ailesinde diğer çalışan kişi
kardeşidir ve o da 1000 TL aylık ücret almaktadır. İşyerinin servis imkanı olmadığı için ya da yol parası
alamadığı için bazen yürüyerek bazen de minibüsle işe gelip gitmektedir. Bacağındaki platin nedeniyle
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sürekli ayakta durması gereken nakış işini bırakmayı düşünmektedir. Sadece gündüz vardiyasında 11 saat
çalışmaktadır.
A-2 de Suriye’nin Afrin kentinden savaş nedeniyle ailesiyle birlikte göç etmek zorunda kalmıştır.
Kardeşiyle aynı evi paylaşmaktadır kardeşi de aynı işyerinde nakış operatörü olarak çalışmaktadır. Aylık
1500 TL ücret almaktadır. Türkiyeli işçiler gibi gündüz vardiyasında 11 saat, gece vardiyasında ise 13 saat
çalışmaktadır. 7 kişinin yaşadığı evde 3 oda vardır ve aylık kirası 600 TL’dir. Ülkesindeki mesleği de nakış
operatörlüğü olması nedeniyle iki ülkedeki çalışma koşullarını kıyaslamasını istediğimizde, şunları dile
getirmektedir:
“Günlük sekiz saat çalışırdık. Herkes sekiz saat çalışırdı. Bir nakış makinesine iki kişi bakardı; bir
usta bir de çırak. Makine ister 10 kafa olsun ister 50 kafa olsun iki kişi çalışırdı. Küçük yerlerde de
öyleydi. Bir kişi çalışsın, tüm aileye yeterdi. Ama Türkiye’de herşey değişik. İnsanı değişik, işi
değişik, anlamadım ağabey.”
Hem A-1 hem de A-2’nin sigortasız, Türkiyeli işçilere kıyasla düşük ücretle, ve yine Türkiyeli
işçilerin yararlandığı servis hizmeti veya yol parası desteği olmaksızın çalıştırılmaları, emekleri üzerinden
sağlanan karın boyutunu gözler önüne sermektedir. Ayrıca konut içinde birlikte yaşadıkları kişi sayısına ve
konuta giren aylık gelire baktığımızda, ciddi bir yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşadıkları görülmektedir.
Sektörde Suriyeli işçilerin sektördeki varlığından rahatsız olan Türkiyeli işçiler olduğu gibi, çalışma
koşulları ve ücretlerini yükseltme mücadelesine onları da katmaya çalışan işçiler de vardır ancak bunların
azınlıktadır. İşverenler, başta Suriyeli olmak üzere göçmen işçileri ucuz işgücü olarak görmekteyken
Türkiyeli işçiler de göçmen işçileri, işlerini ellerinden alan ya da yüksek ücret almalarını engelleyen olumsuz
bir faktör olarak görmektedir.
Sektörü Terk Eden İşçiler
Nakış işini terk etmenin birçok nedeni sayılmakla birlikte en önemli gerekçeler, gece vardiyası ve
uzun çalışma saatleri olmaktadır. Nakış işini terk eden işçilerin, sektörde çalıştıkları dönemdeki çalışma
koşulları ile bugünkü çalışma koşulları kıyaslanarak, sektörün varsa geçirdiği aşama ortaya konacaktır.
B-1, 1994-1997 yılları arasında nakış işinde çalışmış, bugün ise İstanbul Anadolu Yakası’nda,
uluslararası firmalara üretim yapan ve sendikanın örgütlü olduğu bir tekstil fabrikasında işyeri
baştemsilcisidir. Memleketi Erzurum’dan iş nedeniyle İstanbul’a gelmiş, inşaat ve fırın işçiliğinin ardından
nakış işinde çalışmaya başlamıştır. Nakışta çalıştığı dönemde haftada altı gün, iki vardiya şeklinde ve her
vardiyada 12’şer saat çalıştıklarını ifade eden B-1, uzun çalışma saatleri ve haftanın altı günü çalışmak
zorunda olmasının evliliğini zorladığını ve bu nedenle nakış işinden ayrıldığını belirtmiştir. B-1’in ifade
ettikleri, 2013 yazında işçi eylemleri sonucu kaldırılan haftada altı gün çalışma biçiminin 1990’lı yıllardan
bu yana uygulandığının işaretlerini vermektedir.
B-2, 2007-2014 yılları arasında lazer kesimci ve makine operatörü olarak nakış işinde çalışmıştır.
Mayıs 2013’deki iş bırakmalarda önde gelen işçilerden birisi olması nedeniyle, kendi deyimiyle
“mimlenmiş” biridir. Eylemlerden sonra girdiği işlerde çok kısa sürede kovulması nedeniyle 2014 yazından
itibaren ekonomik koşullar nedeniyle bir otobüs firmasında muavinlik yapmaya başlamıştır. Geçen iki yıllık
süreyi, kendisini unutturmak için kullandığını ve en kısa sürede nakış işine tekrar dönerek sendikalaşma
girişimine destek vermek istediğini belirtmektedir. 2009 yılında sektörün en büyüğü olan bir nakış
işletmesinde çıraklık yapmış, dönemin çalışma koşullarını tecrübe etmiş, üç gün süren iş bırakmaya ve bir
işçi sendikasının işçileri nasıl yüz üstü bıraktığına şahitlik etmiştir. B-2, 2009 yılında sektörün en büyük
nakış işletmesinde işçileri iş bırakmaya götüren sebepleri; düşük ücret, dönmeyen vardiyalar, sigortasız
çalıştırma, müdür ve ustabaşıların hakaretleri, mesai saatler içinde tuvalete gitmenin yasaklanması olarak
sıralamaktadır. İşçiler için bardağı taşıran son damla ise, işverenin 2008 krizini bahane ederek işçilerin bir
kısmını ücretsiz izne gönderdiği bir dönemde, makine parkurunu yenilemesi olduğunu belirtmektedir. Üç
günlük iş bırakma sırasında bir sendikanın işyeri önüne gelerek işçileri üye yaptığını ancak sonrasında
yanlarında durmadığını ifade etmektedir. Sendikanın, eylemde ön planda olan işçiler işten atılırken de
kayıtsız kaldığını sözlerine eklemektedir. 2009 yılında, sektörün en büyük nakışçısındaki direnişin
başarısızlıkla son bulması sektördeki işçilerde sendikalara karşı bir güvensizliğe neden olmuştur. Bu
güvensizlik, bugün de varlığını hissettirmektedir.
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B-3, 2003-2014 yılları arasında makine operatörü olarak çalışmış, Ocak 2016’dan itibaren bir
sendikada örgütlenme uzmanı olarak nakış işçilerinin sendikalaşma mücadelesine katkı sunmaktadır. B-3,
2013’deki eylemlerden önce ve sonra hakim çalışma biçimini şu şekilde anlatmaktadır:
“Haftada 6 gün çalışıyorduk. 2013 öncesi cumartesi tam gün çalışılıyordu ve cumartesi gece de
vardiya vardı. 2013 sonrasında ise gündüz vardiyası yarım güne düştü, gece çalışma da çoğu
işletmede yapılmıyor. 2013 öncesinde pazar günleri de işin durumuna göre aralıksız bir-iki ay hatta,
12 saat zorunlu mesai uygulanırdı. Bu fazla çalışmanın ücretini alırdık ama sigortaya işlenmezdi.”
Bu yorumda dikkat çeken en önemli ayrıntı, B-3’ün ifade ettiği ‘fazla çalışma’dan ne anladığıdır.
Haftanın altı günü, en az 12 saatini işyerinde geçiren haftalık yasal süre olan 45 saati hayli hayli aşan şekilde
çalışan işçiler, çalıştıkları bu süreyi ‘normal’ süre olarak değerlendirmekte, bu sürenin üzerinde, örneğin
pazar günleri de çalışma olursa ‘fazla’ çalışma olarak nitelemektedir. Bu durum, 2013’deki eylemlerden
sonra da hatta günümüzde de hem işverenler hem de işçiler için hala kabul gören bir anlayıştır. İşçilerle
işverenler piyasadaki genel kabul görmüş gündüz vardiyasında 11 saat, gece vardiyasında 13 saat çalışmayı
‘normal’ çalışma süresi olarak kabul etmekte ve ücret pazarlığını buna göre yapmaktadır.
E ğ e r
cumartesi günü öğlen birden sonra veya pazar günler çalışma olursa, ‘fazla’ mesai olarak
değerlendirmektedir.
B-1, B-2 ve B-3’ün çalıştıkları dönemde sosyal güvencelerinin olduğunu görmekteyiz. Ancak B-1’in
düzenli olarak sigortası yapılırken aksine B-2 ve B-3’ün 18 yaşından sonra sigortaları yapılmış, nakış
işçilerinin bir alışkanlığı olan sürekli iş değiştirme nedeniyle en az bir ay deneme süresi adı altında sigorta
primleri yatırılmamış ve 2013 öncesi ya da 2013 sonrası istisnasız çalıştıkları her iş yerinde sigorta primleri
esas ücretlerinin altında, çoğunlukla asgari ücret miktarından yatırılmıştır. Sigorta primlerinin esas ücret
üzerinden yatırılmaması, bugün de devam eden bir işveren davranışıdır.
Son olarak üç işçinin de birleştiği önemli ortak noktalardan birisi, yukarıdaki son açıklamadan da
anlaşılacağı üzere işyerlerine yönelik SGK denetimlerinin layıkıyla yerine getirilmediğidir. Benzer eleştiriler
şuanda sektörde çalışan işçiler tarafından da yapılmaktadır.
Sendikayı tanımayan bir sektör: Nakış
Türkiye’de sendikalaşma oranı, AB ve OECD üyesi ülkelerle kıyaslandığında hayli düşüktür. 2013
yılında OECD ülkelerinin sendikalaşma oranı ortalaması yüzde 17 iken Türkiye’deki sendikalaşma oranı
yüzde 6.3’dür. 2013 yılı için, AB üyesi ülkeler arasında Estonya’dan sonra en düşük sendikalaşma oranı
Türkiye’ye aittir (www.stats.oecd.org, 2016).
Ocak 2016 verilerine göre toplam 12.663.783 işçinin sadece 1.514.053’ü sendika üyesidir. Diğer bir
değişle kayıtlı işgücünün yüzde 11.96 herhangi bir sendikaya üyedir (http://www.csgb.gov.tr, 2016). Genel-İş
Sendikası’nın konuyla ilgili hazırladığı rapora göre, kayıtdışı işgücü de hesaba katıldığında bu oran yüzde
9.9’a gerilemektedir. Üstelik TİS kapsamındaki işçi sayısı daha da düşerek, toplam işçilerin ancak yüzde 6’sı
olmaktadır. Aynı raporda Türkiye’nin OECD ülkelerine kıyasla çalışma süreleri, işsizlik, istihdam gibi
başlıklarda çalışanlar aleyhine kötü bir tabloya sahip olduğu ortaya konmaktadır (genel-is.org.tr, 2016).
Sendikaların örgütlenmesinin önünde başta işkolu ve işyeri barajı ve yetki itiraz davaları
gelmektedir. 6356 Sayılı Sendikalar Kanunu’na göre bir sendikanın yetki alabilmesi ve TİS imzalayabilmesi
için işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde birini örgütlemiş olması gerekmektedir. Ayrıca toplu iş
sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasını, işletmede ise
yüzde kırkını üye yapmış olması gerekmektedir. Ancak bu şartları sağladığı takdirde TİS imzalamaya yetki
kazanmaktadır.
Murat Özveri’nin, 1983-2009 arasındaki dönemde yasal yetki prosedürü uygulanarak toplu pazarlık
hakkının ne düzeyde ihlal edildiğini ortaya koymaktadır. Özveri’nin çalışmasında, Tekstil Sendikası’nın
kazandığı her yüz dava sonucunda ancak 36 işyerinde toplu iş sözleşmei imzalayabildiği görülmektedir
(Özveri, 2013: 338). İşverenler, yasada yer alan yetki itirazı kesinleşinceye kadar yetki işlemlerinin durması
maddesini lehine çevirmektedir. İtiraz sonuçlanana kadar işçileri sendikadan istifa etmeye zorlayarak, bu
sürede işyerlerini sendikasızlaştırmaktadır (Engin, 2013: 150-151).
Türkiye’deki genel sendikalaşma oranının seyri dokuma, hazır giyim ve deri işkolu için de geçerlidir.
Bakanlığın açıkladığı istatistiğe göre ilgili işkolunda örgütlü 16 işçi sendikası vardır. İşkolunda kayıtlı
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1.003.628 işçi varken sendikalarda örgütlü işçi sayısı, 100 bin rakamını bile bulamamaktadır. Örgütlenme
oranının bu derece düşük olduğu işkolunda, en azından üye sayısı bin işçiyi aşan sendikalarla, işkolunun
genel sorunlarını görüşmek ve nakış sektörüne ilişkin düşünceleri öğrenmek yeterli görülmüştür. Aşağıdaki
Tablo 1, görüştüğümüz sendikaları, üye sayılarını ve nakış sektörüne ilişkin karnelerini bize göstermektedir.
Tablo 1’de de görüldüğü üzere işkolundaki ‘en büyük’ sendika TÜRK-İŞ’e bağlı Türkiye Tekstil,
Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF)’dır. Ardından HAK-İŞ’e bağlı Tüm Dokuma, İplik,
Trikotaj, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Sendikası (ÖZ İPLİK-İŞ) gelmektedir. DİSK’e bağlı
Tekstil İşçileri Sendikası (TEKSTİL) ise az bir farkla işkolu barajının üstünde bulunmaktadır. Ocak
2016’dan bu yana nakış işçileri içinde örgütlenme çalışması yürüten TÜRK-İŞ’e bağlı Deri, Dokuma ve
Tekstilden Yapılan Her Türlü Giyim Eşyası İşleme Yerleri İşçileri Sendikası (DERİTEKS Sendikası) ve
hiçbir konfederasyona üye olmayan Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS) da işkolu barajı olan % 1’in
altında üye oranı vardır. Bu sendikaların ise hiçbiri nakış sektöründe örgütlü bir işyeri yoktur. ÖZ İPLİKİŞ’in Ebru Nakış’ın Adapazarı’ndaki fabrikasında bir örgütlenme girişimi olmuş ancak işten atmalar
nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. İşkolu barajı olan DERİTEKS ise bir dizi işyerinde üye yapmasına
rağmen hala TİS imzaladığı bir işyeri yoktur. Diğer sendikaların ise nakış sektörüne dair en azından 2013
yılından bu yana bir girişimi, çalışması, analizi bulunmamaktadır. Önemli diğer bir husus ise, örgütlenme
girişimlerinde bulunanlar da dahil hiçbir sendika, nakış işçilerinin 2013 yazındaki fiili iş bırakmalarına,
eylem ve yürüyüşlerine destek vermemiştir. Bu ilgisizlik, nakış işçileri tarafından sorgulanmakta ve
sendikalaşmaya karşı mesafeye neden olan bir tutuma sebep olmaktadır.
Tablo 1: Çalışma Kapsamında Görüşülen İşçi Sendikalarına Dair Bilgiler
İşçi
Sendikaları

Üye
Sayısı

Üye
Oranı

Nakışta TİS imzaladığı
işyeri sayısı

Nakışa dair çalışma

TEKSİF

55.551

% 5.54

0

Yok

ÖZ İPLİK İŞ

21.273

% 2.12

0

Yok

TEKSTİL

11.518

% 1.15

0

Yok

DERİTEKS SENDİKASI

2.588

% 0.26

0

Var

BATİS

1.956

% 0.20

0

Yok

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2016 Ocak Ayı İstatistiği, http://www.csgb.gov.tr/
home/Contents/Istatistikler/IsciSendikaUyeSayilari
Sendika merkez, şube yöneticileri, örgütlenme uzmanı veya avukatlarıyla yapılan görüşmelerde
genel olarak, hazır giyim ve tekstil sektörünün iş hacmi, çalışma koşulları ve ücret düzeyleri, uluslararası
rekabetin etkisi, sektörün uluslararası üretim zincirindeki konumu gibi genel bilgilere hakim oldukları
gözlenmiştir. Ancak sıra, mevcut sorunlara karşı sendikaların nasıl bir yol ve yöntem izlemesi gerektiğine
gelince somut öneriler getirilememektedir. Örneğin kayıtdışı istihdamın önemli bir parçası olan göçmen işçi
çalıştırmanın, Türkiyeli işçilerin çalışma koşullarını kötüleştirdiği ve ortalama ücret seviyesini aşağı çektiği
tespiti yapılırken, çözüm önerisi noktasında kişisel öneriler getirilmekte, bu konuda sendikaların kurumsal
bir önerisi olmadığı anlaşılmaktadır.
Sendikaların, özelde ise DERİTEKS’in Ocak 2016’ya kadar nakış işçileri içinde örgütlenme
çalışmaları yürütmemelerinin ana sebepleri ise nakış işyerlerinin küçük ve orta ölçekli olması, dolayısıyla
işyerlerinin az sayıda işçi çalıştırması gösterilmektedir. Sendikalar açısından örgütlenme için harcanan emek
zamanın ve masrafın karşısında ‘yeterli’ sayıda üyenin sendikaya kazanılması gerekmektedir. Bu sayı ise her
sendikaya göre değişmektedir.
Bir işçi sendikasında, genel sekreter yardımcısı görevini üstlenen kişi ile yaptığımız görüşmede,
sektörün esnek yapısı ve kayıtdışı istihdamın yaygınlığının da örgütlenmeyi zorlaştıran unsurlar olduğu
vurgulanmaktadır. Sendikalarının örgütlü olduğu işyerlerindeki üye sayısı ve neden büyük işletmeleri tercih
ettiklerini ise şöyle ifade etmektedir:
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“Örgütlü olduğumuz işletmeler genelde en düşük 250 işçiden başlıyor ve bin küsüre kadar ulaşan
yerler var. Örgütlemek istediğimiz işyerleri için üye sayısı önemli bir faktör. Küçük ve büyük
işletmelerdeki işçi profilleri aynı olmuyor. İkincisi işletmelerin, bir toplu sözleşmenin yükünü ne
kadar taşıyabileceği konusunda problemler çıkabiliyor. İşçi bu noktada sendikayı tercih
etmeyebiliyor. Daha kurumsallaşmış, ekonomik dalgalanmalara karşı daha güvenli işletmeler
sendikalaşma için daha uygun olabiliyor.”
Görüşülen işçi sendikası yetkilileri, örgütlenme açısından küçük ve orta ölçekli işletmeleri tercih
etmediklerini ifade etmektedir. Uluslararası markalara iş yapan onaylı işletmeleri, örgütlenmede öncelik
aldıklarını belirtmektedir. Kimisi daha da ileri giderek, böylesi bir örgütlenme girişiminin işçiler lehine
fayda sağlamayacağını, çünkü işletmenin kapanma riski olduğunu vurgulamaktadır. Özellikle sendikal baraj,
yetkililerin en fazla üzerinde durduğu olumsuzluk olmaktadır. Bir sendikanın örgütlenme uzmanı ise ‘marka
odaklı örgütlenme stratejisi’ izlediklerini, markaların toplum nezdinde oluşan itibarlarını onlara karşı bir
silah olarak kullanarak markalarda veya ihracat yapan büyük firmalarda örgütlenme çabası içinde olduklarını
belirtmektedir. Diğer yandan örgütlenme çalışması yapılan işyerlerinde, işverenlerin başka bir işçi
sendikasını işletmeye davet ederek, örgütlülüğü kırmaya dönük hamleler yaptığı, işkolundaki sendikalar
arasında bir dayanışmanın aksine rekabetin egemen olduğunu ifade edilmektedir.
Sendikalar arası rekabet veya en hafifinden işbirliği eksikliği, görüşülen tüm sendikacıların ortak
vurgusu olmaktadır. Tek istisnası aynı konfederasyonda örgütlü olan TEKSİF ve DERİTEKS Sendikasıdır.
Bunun esas nedeni ise 2012 yılındaki işkollarının sayısının düşürülmesi ve bazı işkollarının birleştirilmesiyle
ilgili yasal düzenlemeye kadar DERİTEKS’in (eski adıyla Deri-İş) sadece deri işçilerini örgütlemesidir.
Son olarak, bir sendikanın İstanbul’daki şube başkanına sorduğumuz bir soru, genel olarak
sendikaların örgütsüz hatta küçük ve fason işyerlerindeki işçilerle kurduğu ilişkiyi gözler önüne sermektedir:
“SORU: Nakış işçilerinin 2013’deki Cumartesi izin hakkı, yasal çalışma saatlerine riayet edilmesi,
sigorta hakkı gibi talepleri için sendika olarak bir yol göstericiliğiniz, maddi ve manevi bir
desteğiniz oldu mu?
YANIT: Bize gelmediler. Onlar gelmeyince bizim de bir girişimimiz olmadı.”
Türkiyeli Nakış İşçileri
Nakış işçilerinin Haziran 2013 öncesi hakim çalışma şekli iki vardiya, gündüz vardiyasında 11 saat,
gece vardiyasında 13 saat, altı gün çalışma şeklindedir. Sigortalar esas ücretin altında yatmakta, işçilerin
sigorta başlangıçları mümkün olduğunca geciktirilmektedir.
Haziran 2013 sonrası ise bu genel çalışma
biçiminde iki nokta; cumartesi gece vardiyası ve yine cumartesi öğleden sonra çalışma, sektörde yaygın olma
özelliğini yitirmeye başlamıştır. Ancak 2015 yılına kadar bu iki noktada eski düzen çalışma biçiminin olduğu
işyerlerine rastlanılmaktadır.
Tablo 2, 3, 4 ve 5’de belirtilen C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 ve C-6 işçilerin hepsi Güneşli semtindeki
farklı işyerlerinde çalışan işçilerdir. Tablo 2’de görüldüğü üzere nakış sektöründe ağırlıkla genç işçiler
çalışmaktadır. Makine operatörlüğünde erkek çalışanlar hakimdir. Kadınlar daha önce bahsedilen iki istisna
dışında operatörlük yapmamakta, daha çok kalite kontrol kısmında karşımıza çıkmaktadır. Görüşülen
işçilerin beşi, ekonomik gerekçelerle doğdukları memleketlerinden İstanbul’a gelmek zorunda kalmışlardır.
Memleketlerinde ailecek tarım işiyle uğraştıklarını ancak ekonomik getirisinin sınırlı olması, hükümetin
koyduğu kotalar ya da tarım dışında iş olanaklarının olmaması İstanbul’a göçü zorunlu kılmıştır. İşçilerin
hepsi de ilkokul ya da ortaokul düzeyine kadar okumuştur. Bu eğitim seviyesi, diğer semt ve ilçelerde
görüşülen işçilerle uyumludur ve işçilerin bilinç ve kavrama düzeyini etkilemektedir.
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Tablo 2 : Çalışma Kapsamında Görüşülen İşçilerin Kişisel Özellikleri
İşçiye Kişisel
Özellikleri

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

C-6

Yaş

24

28

26

25

27

31

Medeni Hal

Bekar

Evli

Bekar

Bekar

Bekar

Bekar

Cinsiyet

Erkek

Erkek

Erkek

Erkek

Erkek

Erkek

Doğum Yeri

Bitlis

Diyarbakır

Giresun

Batman

Şanlıurfa

Samsun

MemlekeYnden
Göç Sebebi

Ekonomik
yetersizlikler

Ekonomik
yetersizlikler

Ekonomik
yetersizlikler

Ekonomik
yetersizlikler

Ekonomik
yetersizlikler

Ailevi
sorunlar

EğiYm Seviyesi

İlkokul terk

İlkokul

İlkokul

Ortaokul

İlkokul terk

İlkokul

Tablo 3’de görüldüğü üzere bir istisna dışında tüm işçiler çoçuk yaşta işçiliğe başlamıştır. Çıraklıktan
yetişerek makine operatörü ustası olmuş, 18 yaşından sonra sigorta girişleri yapılmıştır. İşçiler, son beş yıldır
sektöre giren işçi sayısının azaldığını, işverenlerin kalifiyeli işçi bulmakta zorlandığını ifade etmektedir. Bu
tespit, işverenler tarafından da paylaşılmaktadır. Hiçbirisi nakış işiyle ilgili bir mesleki eğitim almamıştır,
kendilerinin deyimiyle işi, işte öğrenmişlerdir. Nakış makinelerinin kullanımının kolay olması da işi
öğrenmede bir avantaj sağlamaktadır. İşçilerin çalıştıkları süreye rağmen sigortalı oldukları sürelerin az
olmasının esas nedeni, işverenler tarafından sigorta girişlerinin geç yapılmasıdır. Çok sık işyeri değiştiren
işçiler, işverenler tarafından deneme süresi adı altında en az bir ay sigortasız çalıştırılmıştır. İşçinin ısrarcı
olmaması durumunda sigortasız geçen süre daha da uzamıştır. Görüşülen işçiler arasında sigorta süresi
konusunda tek istisna C-4 işçisidir. 10 yıllık işçilik yaşamında sadece bir yıllık zorunlu askerlik nedeniyle
kayıp vardır.
2013’den önce ücret, sigorta ve iş ortamı temel iş değiştirme gerekçeleriyken 2013’den günümüze bu
iki unsura cumartesi öğleden sonra zorunlu mesai dayatması ve çalışma saatlerinin fazlalığı da eklenmiştir.
Sektörde neredeyse hiç ölü sezon olmaması ve sürekli çalışılması, yeni iş bulmada kolaylık sağlamakta,
ancak işçilerin, sigorta girişlerinin geç yapılmasını da beraberinde getirmektedir.
Tablo 4’den görüleceği gibi işçiler, sektör açısından orta ölçekli şeklinde tabir edebileceğimiz
işletmelerde çalışmaktadırlar. Sektöre Ebru Nakış’ın getirdiği makine operatörlerini sınıflandırma kategorisi,
bugün görüşülen işçilerin işyerlerinde de karşımıza çıkmaktadır. Makine operatörleri, iş çıkarma hızı, el
becerisi ve makineyi tamir etme yeteneklerine göre sınıflandırılmakta, ücretleri de buna göre
belirlenmektedir. Örneğin C-4 işçisi birinci sınıftadır ve ücreti 1965 TL’dir. İşyerindeki ikinci sınıf bir
makineci 100 TL, üçüncü sınıf bir makineci ise 200 TL daha az ücret almaktadır. C-5 işçisi, ikinci sınıftadır
ve ücreti 2000 TL’dir. İşyerindeki birinci sınıf makineci ise 2100 TL ücret almaktadır. Özetle sınıflar arası
ücret farkı 100 TL’dir.
Diğer işçilerin aksine C-4 işçisi perde nakışı yapmaktadır ve kafa aralıklarının 15 ve 18 kafalı
makinelere göre daha az olduğu ve perde süslemek için uygun olan 56 kafa makine kullanmaktadır. Taç,
Marlin, Anka Tekstil gibi perde firmaları tarafından onaylı bir işletme olmasına rağmen işyerindeki göçmen
işçi sayısı dikkat çekmektedir. Bangladeşli, Suriyeli, Çeçenistanlı, Afganistanlı ve Gürcistanlı bu işçilerin,
perde firmalarının denetlemeye önem vermemesi sayesinde çalışabildiğini söylemektedir. C-4 işçinin
çalıştığı işletmenin biri Çorlu’da diğer ikisi Güneşli’de farkı yerlerde olmak üzere üç işyeri vardır. İşveren,
hazır giyim kısmı ile perde kısmını ayırmış ve markalar tarafından sürekli denetime tabi tutulan hazır giyim
bölümünü yine Güneşli’de bulunan başka bir işyerine taşımıştır. Bu sayede perde nakışı yapılan bölümde,
markalar ‘rahatsızlık’ vermeden göçmen işçi çalıştırabilmektedir. İşverenin bu hamlesinden de anlaşılacağı
üzere işletmenin onaylı olması tek başına işyerinin standartlarını yükseltme ve işçilerinin çalışma koşullarını
iyileştirme konusunda yeterli olmamaktadır. İşverenler, gerekirse işletmelerini ikiye, üçe bölerek marka
denetiminden kurtulmaktadır.
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Tablo 3 : Çalışma Kapsamında Görüşülen İşçilerin İşçilik Yaşamıyla İlgili Sorular
İşçinin İşçilik
Yaşamıyla İlgili
Sorular

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

C-6

Nakış İşinde
Çalışmaya
Başladığı Yaş

15

14

15

15

20

11

Toplam Sigortalı
Olduğu Yıl Sayısı

6

5

3

9

6

13

Nakış İşiyle İlgili
Mesleki EğiYm

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Nakıştaki Kaçıncı
İşi

5

10'dan fazla*

4

3

10'dan fazla

10'dan fazla

Sigorta

Ücret

Sigorta ve
Ücret

Cumartesi
tam mesai
çalışerma

Cumartesi
tam mesai
çalışerma

Sigorta

Yapeğı İş

Makine
Operatörlüğü

Makine
operatörlüğü

Makine
operatörlüğü

Makine
operatörlüğü

Makine
operatörlüğü

Makine
operatörlüğü

İşin Vasg

Usta

Usta

Usta

Usta

Usta

Usta

İşyeri DeğişYrme
Nedenleri

* Son işyerine kadar toplamda kaç işyerinde çalıştığını hatırlamayan ve “20, 30, 50” gibi rakamlar
veren işçiler için ‘10’dan fazla’ açıklaması getirilmiştir.
C-2 işçisinin çalıştığı işyerindeki göçmen işçilerin tamamı Suriyelidir ve kalite kontrol işi ve çıraklık
yapmaktadır. C-5 ve C-6’daki işçilerin işyerlerindeki göçmen işçiler ise kalite kontrol kısmında çalışan
Gürcistanlı işçilerdir. Göçmen işçilerin aldıkları ücret tutarları hakkında bir bilgileri yoktur. İşyerindeki
çocuk işçiler ise, çıraklardır. En fazla asgari ücret almaktadırlar ve aralarında sigortasız olanlar da
bulunmaktadır.
Türkiyeli işçilerin, göçmen işçilere bakışı da mesafeli olmaktadır. Örneğin C-2, işyerindeki
sendikalaşma mücadelesi sırasında göçmen işçileri de yanları almayı başarmış, kendi kazanımlarının onlara
da yansıyacağını düşünen bir işçidir. Diğer yandan göçmen işçilerin sektördeki istihdamından da rahatsızlık
duymaktadır. Özellikle göçmen işçilere düşük ücrete çalıştıkları ve kiraları yükseltikleri için olumsuz bir
gözle bakmaktadır.
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Tablo 4 : Çalışma Kapsamında Görüşülen İşçilerin İşyerleriyle İlgili Sorular
İşçinin İşyeriyle
İlgili Sorular

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

C-6

İşyerindeki Toplam İşçi Sayısı

47

19

8

80**

12

11

İşyerindeki Makine Operatörü
Sayısı

26

12

8

50

8

8

İşyerindeki Nakış Makinesi Sayısı

13

6

4

25

4

4

Makine Operatörleri İçin Sınıf

Hayır

Hayır

Hayır

Evet (3 Sınıf)

Evet (3 Sınıf)

Evet
(2 sınıf)

İşyeri Markalar Taragndan
Onaylı

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Çalışeğı Makinenin Kafa Sayısı

15

15

18

56

15

18

İşyerinde Göçmen İşçi

Yok

Var
(5 kişi)

Yok

Var
(40)

Var
(1 kişi)

Var
(1 kişi)

İşyerinde Çocuk İşçi

Yok

Yok

Yok

Var

Var

Var

İşyerine SGK DeneYmi

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Evet

İşverenin Nakış Dışında Yapeğı İş

Dijital
Baskı

Dijital
Baskı

Yok

TeksYl, Makine
ithalae

Bilgisi yok

Yok

** İşletme toplamda 150 işçiyi istihdam etmekte, C-4’ün çalıştığı işyerinde ise 80 işçi bulunmaktadır.
Tablo 5’den görüleceği gibi hakim çalışma şekli iki vardiya, gündüz vardiyasında 11 saat, gece
vardiyasında ise 13 saattir. İşçilerin sigorta primlerini esas ücretleri üzerinden değil asgari ücret üzerinden
yatırmak, adeta bir kural niteliğindedir. Asgari ücret kadarı bankadan, geri kalanını elden alan işçiler olduğu
gibi ücretinin tamamını elden alanlar da mevcuttur. C-1 işçisinin çalıştığı işyeri, öğlen yemeği ve çay
molaları dışarda tutularak haftalık 45 saat olarak belirlenen sürede çalışmaktadır. Diğer işçiler gündüz
vardiyasında pazartesinden cumartesi öğlen bire kadar, gece vardiyasında ise pazartesi geceden başlayıp
cumartesi gece vardiyası son olacak şekilde çalışmaktadır. Bu çalışma şekli, 2013’deki eylemlerin bir
kazanımıdır. C-1 işçisinin çalışma şekli ise işverenin, sendikanın işyerine girme çekincesi sayesinde elde
edilmiştir. C-2 işçisi, işyerinde sendikalaşma nedeniyle işten atılan bir işçidir. C-1 işçisi, sendika üyesi olmuş
ancak işyerindeki işçi komitesi sendika fikrini kabul etmediği için yalnız kalmıştır. C-3, C-4 ve C-5 işçisi,
sendikaya üye olmayı düşünmekte ancak henüz bir girişimde bulunmamaktadır. 3 işçi de işyerlerindeki
arkadaşlarının sendika konusundaki olumsuz düşüncelerinden dolayı üye olmayı beklemeye almıştır. C-6
işçisi ise, sektörde örgütlenme çalışması yapan DERİTEKS Sendikasına sıcak bakmamakta, nakış işçilerinin
kendis sendikasını kurması gerektiğini düşünmektedir. C-6 işçisi bu düşüncesinin gerekçelerini şu şekilde
açıklamaktadır:
“Şimdi ben bu sendikaya üye olursam sendikanın her eylemine gitmem lazım. Her çağrısına yanıt
vermen lazım. Ama nakış işçisi ‘Bizim onlarla bir alakamız yok ki’ diyor. Onlar bizim hakkımızı
savundu mu? Biz 2013’de eylemdeyken onlar var mıydı? O zaman biz neden onlarla birlikte hareket
ediyoruz? Kendi birliğimizi yeniden oluşturmak istiyorsak kendi sendikamızı kurmamız lazım. Bu
yüzden sendikaya üye olmayı düşünmüyorum.”
Ayrıca C-6’nın çalıştığı işyeri, H&M’e mal üreten Polen Tekstil gibi firmalara nakış işi yapmaktadır.
İşletme onay almak için H&M’den tarafından denetlenmiş ancak onay alamamıştır. Buna rağmen uzun
yıllardır iş yaptığı Polen Tekstil aracılığıyla H&M markasının ürünlerini süslemektedir.
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Tablo 5 : Çalışma Kapsamında Görüşülen İşçilerin Çalışma Koşullarıyla İlgili Sorular
İşçinin Çalışma
Koşullarıyla İlgili
Sorular
Vardiya Sayısı

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

C-6

2

2

2

2

2

2

Günlük Çalışma
Süresi

Gündüz 10.5
saat, Gece 9.5
saat

Hanalık Çalışeğı
Gün

Gündüz ve
Gece 5 gün

Gündüz 5.5
gün, Gece 5
gün

Gündüz 5.5
gün, Gece 5
gün

Gündüz 5.5
gün, Gece 5
gün

Gündüz 5.5
gün, Gece 5
gün

Gündüz 5.5
gün, Gece 5
gün

Yemek HizmeY

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Servis İmkanı

Var

Sadece gece
vardiyası

Yok

Var

Var

Yok

1.800 TL

1.850 TL

2.000 TL

1.965 TL

2.000 TL

1.800 TL

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Sigorta Priminin
Yaerıldığı Ücret
Miktarı

Asgari ücret

Asgari ücret

Asgari ücret

Asgari ücret

Asgari ücret

Asgari ücret

İş Kazası

Çok defa iğne
batması

Çok defa iğne
batması

Yok

Çok defa iğne
batması

Var

Var

Yok

Yok

Aylık Net Ücret
Sigorta

Sendika Üyeliği

Gündüz 11.5
Gündüz 11
Gündüz 11
Gündüz 11
Gündüz 11
saat, Gece 12.5 saat, Gece 13 saat, Gece 13 saat, Gece 13 saat, Gece 13
saat
saat
saat
saat
saat

Çok defa iğne Çok defa iğne
batması
batması
Yok

Yok

SGK denetimlerinin olduğunu söyleyen işçiler, müfettişleri görmediklerini ancak patron veya
işyerindeki diğer yöneticilerden bu konuda haber aldıklarını belirtmektedir. Özetle SGK denetimleri
yapılmayan işyerleri ile yapılan işyerleri arasında bu noktada bir fark yoktur.
İşçilerinin hiçbiri, kıdem tazminatının fona devredilmesi tartışmalarını ve kiralık işçi bürolarıyla
ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi değildir. Sadece kendi işyeri ve sektörüyle ilgili bir takip söz
konusudur. Bu durum C-6’nın neden DERİTESK Sendikasına üye olmama gerekçelerinden de
anlaşılabilmektedir.
Mayıs 2013 Süreci ve Sonrası: Nakış İşçileri Birliği
Güneşli nakış işçilerinin örgütlenme deneyiminde en önemli tarih, 5 Mayıs 2013’dür. Ancak hem bu
tarihten sonraki örgütlülüğe yön veren davranışları hem de bugün sürdürülen sendikalaşma mücadelesindeki
zorlukları daha iyi anlamamız için 2009 yılına kadar gitmemiz gerekmektedir.
2009 yılı, hem Türkiye’nin hem de dünyanın yaşadığı önemli ekonomik krizlerden birisine tanıklık
etmiştir. ABD’de patlayan finansal krizin artçıları dünyanın geri kalanını da etkilemiş, Türkiye de krizin
olumsuz sonuçlarından kaçamamıştır. Bu dönemde, nakış sektörünün en büyüğü olan bir nakış işletmesinde
çalışma koşulları, düşük ücret, sigortasız çalıştırma ve yöneticilerin hakaretlerine karşı gerçekleştirilen 3
günlük fiili grev, başarısızlıkla sonuçlanmış, öncü işçilerin işten atılmış ve en önemlisi üye olunan
sendikanın işçileri yalnız bırakması nedeniyle sendikalara karşı büyük bir güvensizlik ortaya çıkmıştır. Bu
başarısız sendikalaşma girişiminden geriye nakış işçisinin aklında iki şey kalmıştır: Birincisi ve en önemlisi
sendikaya olan güvensizlik ikincisi ise, sendikalı olmanın temel gereği olan aidata karşı duyulan şüphe.
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Sektörün en büyüğü olan işletmedeki yenilgi, nakış işçilerinin 2013 yazına kadar durgunluğa
yitmiştir. Mayıs 2013’de bir nakış işçisinin cenazesine gitmek için izin istemesine rağmen alamaması, buna
rağmen gittikten sonra işe geri döndüğünde kovulması bardağı taşıran son damla olmuştur. Nakış işçileri, çok
sık iş değiştirmeleri ve memleketçilik sayesinde çok geniş bir işçi çevresini tanımalarının avantajını
kullanarak telefon mesajlarıyla 5 Mayıs 2013’de Yenibosna’daki Tuğra Park’ta, sorunlarını konuşmak üzere
buluşma çağrısında bulunmuştur. Bir araya gelen 600 kadar nakış işçisi, 1 Haziran Cumartesi günü iş
bırakma yapılmasına ve o zamana kadar tüm nakış atölyelerinin gezilerek işçilerin haberdar edilmesine karar
verilmiştir. 1 Haziran günü öğleden sonra işi bırakan yaklaşık 4 bin nakış işçisi Bahçelievler’deki Karadeniz
Parkında toplanmış ardından Ebru Nakış’ın önüne gitmiştir. İşçilerin talepleri çok açıktır; cumartesi gece
vardiyasının kaldırılması, cumartesi gündüz vardiyasının öğlen bire kadar çalışması, sigortasız işçi
çalıştırılmaması, gerçekleştirilmeyen ücret zamlarının yapılması, resmi tatil, hafta tatili ve fazla mesailerin
yüzde yüz zamlı olması ve son olarak iş bırakan işçilerin işten atılmaması. Bu taleplerin sektörde kabul
edilip edilmemesi, kendisini dünyanın en büyük nakışçısı olarak tanımlayan Ebru Nakış’ın kabul edip
etmemesine bağlıdır. Bu nedenle işçiler üç gün süren fiili grevlerinde Ebru Nakış’ın bahçesinden
ayrılmamıştır. Eylemlerinin başında kesinlikle istenen talepleri kabul etmeyeceklerini söyleyen işverenler, üç
günün sonunda Ebru Nakış’ın kabul etmesi üzerine sırayla işçilerle anlaşma yolunu seçmiştir. B-3 işverenler
tarafından kabul edilen taleplerin her işletmede aynı düzeyde gerçekleşmediğini belirtmektedir. İşçiler
arasındaki birliğin yüksek olduğu işyerlerinde hızla cumartesi gece vardiyası kaldırılmış, sigortaları
yapılmış, ücretlere zam alınmış ve işten atılan arkadaşları geri başı yaptırılmışken, birliğin zayıf olduğu
yerlerde bu hakların elde edilmesi 2014, hatta 2015 yılına kadar sarkmıştır. Nakış işçilerinin 2013’deki
eylemlerinden günümüze öne çıkan taleplerini B-3 şu şekilde özetlemektedir:
2013’den günümüze birçok işyerinde işçiler hakları için fiili grev ve direnişler de yaptı. 2013’de
cumartesi izin mücadelesi esas talepti, 2014’de ise ücretlere zam işçilerin esas talebi oldu. 2015’in
sonlarına doğru ise sigorta primlerinin alınan ücret üzerinden yatırılması ve günlük 8 saat çalışma
isteği ana talepler olarak öne çıktı. Bu aslında, ücret artışlarıyla birleşen bir talep oldu, yani
‘ücretlerimiz indirilmeden çalışma saatimizi günlük 8 saate düşürün ve ücretimiz üzerinden sigorta
primimizi yatırın’ dedi işçiler. 2016’nın başından bugüne de asgari ücretteki artıştan kaynaklı,
ücretlere ek zam talebi isteği işçiler arasında hayli yaygın. Bu ek zammı alan işyerleri de var,
alamayan da var.”
B-3’ün açıklamasında dikkat çeken en önemli nokta, 2013’den günümüze nakış işçileri esas olarak
yasal hakları için mücadele etmektedir ve kazanarak yol almaktadır.
Birliğin Resmileşme Çabası: Nakış İşçileri Derneği
5 Mayıs günü fiilen kurulan Nakış İşçileri Birliği, işyerlerinde oluşturduğu örgütlülüğünü Ağustos
başında Nakış İşçileri Derneği adı altında sürdürmeye karar vermiştir. Resmi olarak kurulmayan bu dernek,
işçiler arasındaki bölünmelerin de ilk nedeni olmuştur.
Nakış İşçileri Birliğinin, işçiler içindeki etkinliğini B-3 şu şekilde açıklamaktadır:
“2013’deki eylemler belki de nakışta 300 farklı atölye ve fabrikayı etkileyen bir süreçti. En iyi
zamanımızda bu işyerlerinin 150’sinde komitemiz vardı diyebiliriz.”
Birliğin, işyerlerindeki komiteler üzerindeki etkisi, dernekle birlikte hayli azalmıştır. Mücadelenin ön
safında yer alan, işçiler tarafından çok sevilen dernek başkanının hakkında iddialar, birliğe zarar vermiştir.
Dernek başkanı için toplanan aidatların harcanma şekli, dernek başkanının hakları için iş bırakan işçilerle
patronlar arasında arabuluculuk yapması karşılığında işçilerden para alması ve birlik içindeki öncü işçilerle
yaşadığı tartışmalar nedeniyle Güngören’deki işçiler birlikten kopmuştur. Bu kopuş, diğer semtlerdeki
nakışçıları da etkilemiş, dernek ve birlik çevresindeki işçilerin sayısını günden güne azaltmıştır.
Sendikalaşma çalışmalarının başlamasının ardından dernek başkanının facebook hesabı üzerinden sendikayı
kötüleyen açıklamaları ve adeta özel istihdam bürosu gibi çalışarak iş ilanları paylaşması, kesin kopuşu
getirmiştir.
Ocak 2016’dan Günümüze: Sendikalaşma Mücadelesi
Nakış işçileri, sendikalaşma çalışmalarına başladığı günden itibaren Yenibosna’daki Çetinkaya
Nakış, Karahan Tekstil, Dönence Nakış ve Güneşli’deki Rubersu Nakış’da örgütlenme deneyimi yaşanmıştır.
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Ayrıca Güneşli’de hali hazırda sendikanın görüşme halinde olduğu ya da üye yaptığı üç işyeri daha
bulunmaktadır.
Çetinkaya Nakış, Kasım 2015’den bu yana günlük 8 saat çalışmanın olduğu bir işyeridir.
DERİTEKS Sendikası’nın çalışması üzerine işveren ilk önce 37 olan işçi sayısını, kardeşinin işletmesindeki
işçileri de dahil ederek 52’ye yükseltti. Yetki alınmasını önleyemeyince de sigorta primlerinin esas ücretten
yatırılması, çalışma saatlerini değiştirmeden ücretlerin 1450 TL den 1700 TL’ye yükseltilmesini teklif
ederek, çoğunluğun elde edilmesine rağmen işçilerin sendikadan istifa etmesini sağladı. Sendikadan istifa
etmemekte direnen iki işçiyi de işten attı. Yetki belgesine yapılan itiraz nedeniyle süreç şuan mahkeme
aşamasındadır. Dönence Nakış, işçilerin ek zam talebine işçi temsilcilerini atarak yanıt verince işçiler
sendikalaşma sürecine başladı. 100 işçinin 49’u sendikaya üye oldu. İşveren, haftalık 45 saat çalışma, sigorta
primlerinin esas ücrete yaklaştırılması ve ücretlerin 1650 TL’den 1800 TL’ye yükselmesini teklif ederek bir
kısım işçilerin sendikadan istifa etmesini sağladı ve yetki alınmasının önüne geçti. Karahan Tekstil ise nakış
bölümünün yanında tekstilin diğer aşamalarını da barındıran bir işletme. Toplam 70 işçinin çalıştığı
işletmede, sadece 9 nakış işçisi üye oldu. İşveren, ağustos ayında günlük 8 saat dönme ve sigorta primlerinin
esas ücrete yaklaştırılması vaadinde bulunarak diğer işçilerin sendikalaşmasının önüne geçti. Rubersu
Nakış’ta ise 14 sigortalı 5 de Suriyeli işçinin çalıştığı bir işletmedir. 9 işçinin üye yapıldıktan sonra sendika
yetki başvurusunda bulundu. İşverenin buna yanıtı işyeri baş temsilcisini işten atmak ve diğer işçileri istifaya
zorlamak oldu. İşyerinde 30 Mayıs 2016 tarihi itibariyle 4 sendikalı işçi var ve yetki belgesine itirazla ilgili
mahkeme süreci devam etmektedir.
Sektörde sendikalaşma deneyimleri ve sonuçları bu şekildedir. Bahsi geçen işyerlerinde yetki alacak
kadar çoğunluğa ulaşılmasına veya buna imkan olmasına rağmen geriye düşülmesinde en önemli etken
sendikalaşmanın, işvereni günlük sekiz saate ikna etmek amacıyla bir araç olarak kullanılmasıdır. Daha önce
bahsedildiği C-4 işçisi, sendikalaşma konusunda karar veren ve işyerinde bunun için nabız yoklayan bir
işçidir. Hem onun hem de işyerindeki arkadaşlarının sendika ile sekiz saati karşı karşıya koyan yorumu bu
açıdan önemlidir:
“Yarın patronla görüşüp 8 saat istediğimizi ileteceğiz. Eğer çalışma saatlerini 8 saate düşürür ve
ücretleri indirmezse sendikalaşmayı bekletebiliriz. Eğer patron 8 saati kabul etmezse herkes
sendikaya geçer. Bugün işçi şöyle düşünüyor; ‘Biz sekiz saate geçelim, patron da ücretimizi
düşürmesin. Hatta yüz lira bile düşürse kabul edeceğiz. Bu bize yeter. Sendikayla uğraşmayalım.”
2015’den bu yana nakış işçilerinin en önemli talebi olan günlük 8 saat çalışma isteği, ne yazık ki
sendikalaşma mücadelesi ile birleştirilmek yerine bu talebin yerine getirilmesi için işverene karşı bir koz
olarak kullanılmaktadır. Ücret zammı, sigorta primlerinin esas ücret üzerinden yatırılması, haftalık 45 saatlik
çalışma süresi, hafta sonları fazla mesai dayatmasının kaldırılması gibi talepleri garanti altına alacak ve
işgüvencesi sağlayacak olan sendikalaşma işçiler tarafından yeteri düzeyde kavranmamıştır.
Sonuç
Nakış işi hazır giyim ve tekstilin bir ara aşaması olması nedeniyle nakış işletmeleri ağırlıkla fason
üretim yapmaktadır. Sektördeki fiyat üzerinden rekabet, maliyetlerin zincirleme bir şekilde markadan
ihracatçı firmaya, ihracatçı firmadan nakış işletmelerine, nakış işletmelerinden de nakış işçilerine doğru
yansıtılmasını beraberinde getirmektedir. 2013 yılına kadar nakış işverenleri iş mevzuatının; haftalık 45 saat
çalışma, sigortasız işçi çalıştırmama, sigorta priminin esas ücret üzerinden ödenmesi, resmi tatillerde ve hafta
sonunda çalışmanın fazla mesai sayılması, gece çalışmanın 7.5 saatten fazla olmaması gibi en önemli
maddelerini ihlal ederek karlılıklarını sürdürmeyi tercih etmiştir. İşverenlerin bugün açısından sektöre dair
olumsuz görüşleri, 2013 öncesindeki neredeyse tamamen kuralsız çalışma ortamındaki karlılıklarıyla 2013
sonrasındaki durumu karşılaştırmalarından kaynaklanmaktadır.
Sendikalaşmayla birlikte çalışma saatlerinin yasal süreye düşürülmesi halinde ücretlerinin düşme
korkusu, sendikaya üye olunması durumunda aylık ödenecek aidatın amacı, sendikalaşma durumunda
işverenin, işyerini kapatacağı endişesi, sendikanın işçileri yarı yolda bıracağı çekincesi, DERİTEKS
Sendikası’nın Ocak 2016’da örgütlenme faaliyetine başlamasına rağmen hala yeterli düzeyde ve işçilerin
merakına yanıt verecek içerikte materyali işçilerle buluşturmaması, sendikalı olup işten atıldığında bir daha
iş bulamama endişesi, nakış işçilerinin gelin aşamadaki temel endişeleridir. Ayrıca fiili grevlerle 1-2 günde
haklarını almayı başaran işçilerin sendikalaşmanın getirdiği yasal prosedür ve yetki belgesine itiraz
edilmesiyle bekleme süresinin ayları bulması, işçileri sendikal mücadeleden uzaklaştıran diğer bir etkendir.
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Esas olarak 2013’den bu yana yasal haklarının uygulanması için mücadele veren nakış işçilerinin,
bugün en önemli talebi haftalık 45 saat çalışma hakkıdır. Sendikalaşma mücadelesi yukarıda sayılan
faktörlerden dolayı daha geri planda kalmaktadır. Sendikalaşma konusunda iyimser olan birçok işçi ise,
bugünün en acil talebi olan ücretler düşürülmeden haftalık 45 saat çalışmayı aldıkları takdirde, sendikaya
ihtiyaçlarının olmayacağını dile getirmektedir. Güneşli özelinde nakış işçilerinin sendikalaşma konusunda
geri durmasında işçilerin bilinç düzeyleri ve ekonomik taleplerinin aciliyeti kadar, sektörde tek bir işletmeyi
bile örgütlemeyi başaramayan ve 2013’deki fiili grevlerinde işçileri yalnız bırakan sendikların da payı vardır.
Önümüzdeki süreçte nakış işçilerinin alışkanlıkları, sınıf bilinci düzeyi ve sendikaların örgütlenmedeki
ısrarının yoğunluğu, sektöre sendikanın girip girmeyeceğini belirleyecek unsurlar olmaktadır.
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Abstract
This study examines the characteristics of propensity to patent in regions of Turkey by using
provincial data. The paper aims to investigate the effects of some technological infrastructure
variables on the performance of patent applications/grants, and to examine the effect of R&D
support programs on the propensity to patent. As an empirical strategy, it is compared the provinces
with poor numbers of patent and those with high numbers by using propensity score matching
method to control possible endogeneity of R&D support programs. The results will provide better
insights to policy-makers in the context of regional innovation system arguments.
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1. Introduction
Firms in developing countries have not sufficient capabilities and resources, and knowledge/skills
and skills required to perform R&D activities (Arocena and Sutz, 2000; Hall, 2005; Chaminade et
al., 2010). Moreover, technological change mainly occurs via imports of intermediate capital goods
from advanced economies (Keller, 2004; Vivarelli, 2014).
Although some empirical studies for Turkish case deal with the impact of R&D and innovation
(e.g., Lenger, 2006; Özçelik and Taymaz, 2008), the impact evaluation of R&D supports in regional
dimension has not been received the desired attention. This paper aims to fill this gap by analyzing
the impact of TÜBİTAK R&D supports on patent and utility model counts. This paper examines the
characteristics of propensity to patent in regions of Turkey by using provincial data. The main
objectives of the paper are three-fold: First, to compare patent activity in regions of Turkey; second,
to investigate the effects of some technological infrastructure variables (technology development
regions, publication performance of universities, etc.) on the performance of patent
applications/grants; finally, to examine the effect of R&D support programs on the propensity to
patent. As an empirical strategy, it is compared the provinces with poor numbers of patent and those
with high numbers by using propensity score matching method to control possible endogeneity of
R&D support programs.
In the next section it is presented the data. Section 3 introduces the methodology used in the paper.
Section 6 is reserved for the results and discussion. We summarize the findings in the conclusion.
2. Data
The data used in this study is derived from several sources. In the first place, we obtain patent and
utility model counts for 2002-2013 from Turkish Patent Office (TPO, 2016). We utilize TÜBİTAK
Industry R&D Supports between 2002-2008 (Technology and Innovation Funding Programs
Directorate, TEYDEB) (TÜBİTAK, 2008) to determine provinces with R&D supports or not. The
geographical distribution of patent and utility model counts and R&D supports can be seen in
appendix.
We use two categories for explanatory variables: human capital variables and technology
institutions variables. As human capital variables, we take four alternative measures: annual average
number of publications per faculty member in province, highest (annual) number of publications per
faculty member in province, share of people that have undergraduate diploma (BSc) in population
at age 25 and above in province, share of people that have graduate diploma (MSc or PhD) in
population at age 25 and above in province. Data sources are Higher Education Council (YÖK,
2016) for publications and Turkish Statistical Institution (TURKSTAT, 2016) for the shares of
graduates. In terms of technology institutions, we take the number of technology development
regions in province, number of other technology centers in province, total number of technology
centers in province (Ministry of Science, Industry and Technology, 2016). We derive one
observation for each province by taking average (or trends) all available data points in 2002-2013.
Table 1 provides the differences by treatment status.

-830-

STATE, ECONOMIC POLICY, TAXATION AND DEVELOPMENT
ICOPEC 2016, JUNE 28-30, 2016, İSTANBUL

Table 1: Differences by treatment status
R&D support
No R&D support
Mean Rank-sum Mean Rank-sum t-test
Publication
4.107**
(average)
0.391 1918
0.152 1403
*
Publication (highest)
3.464**
0.472 1901
0.206 1420
*
Undergraduate (BSc) 11.10
1778
9.800 1543
2.588**
0
Graduate (MSc and
PhD)
0.800 1802
0.600 1519
2.130**
Tech. Centers
3.646**
1.632 1968.5
0.116 1352.5
*
Tech. Dev. Regions
3.746**
0.658 1888.5
0.047 1432.5
*
Other Tech. Centers
3.218**
0.974 1895.5
0.070 1425.5
*
Patent APP†
4.697**
6.823 2165
2.453 1156
*
Patent GRANT†
4.584**
1.080 2060.5
0.296 1260.5
*
Patent Intensity
0.394 1896.5
0.261 1424.5
2.484**
Utility model APP†
5.352**
7.162 2164
1.926 1157
*
Utility model
5.551**
GRANT†
4.044 2158
1.039 1163
*
Utility model
Intensity
0.394 1896.5
0.261 1424.5
2.484**
Provinces
38
38
43
43
†: per 100 firms. Standard errors in brackets: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Mann Whitney
U-test
3.652***
3.479***
2.082**
2.309**
4.650***
4.241***
4.173***
5.744***
4.768***
3.214***
5.735***
5.678***
3.214***

3. Method
The provinces that take R&D support and those that do not take R&D support are matched on the
basis of important, exogenous characteristics, x. Rosenbaum and Rubin (1983) propose the use of
propensity score matching method based on the idea that it is not to match on covariates directly,
but to match on a function of the covariates x that describes the propensity to receive treatment.
Our treatment evaluation is the estimation of the average effects of R&D support on R&D outcomes
(patents, utility models) based on the comparison of outcomes between treated and control
observations (provinces in our case). Treatment D is a binary variable that determines if the
province has R&D support or not. We use some covariates that may affect the probability of being
assigned into treated group by estimation logit model for the propensity of provinces to be assigned
into the treated group. The propensity score model is a logit model with D as the dependent variable
and x as explanatory variables as follows:
! " = !$%& ' = 1 " = )('|")

(1)
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The propensity score is the conditional (predicted) probability of receiving treatment given pretreatment characteristics x. Then, we match provinces with R&D support into those without R&D
supports based on their propensity scores. We calculate treatment effects by comparing the
outcomes y between the treated and control provinces after matching.
-=

-. if ' = 1
-2 if ' = 0

(2)

Average treatment effect (ATE) is the difference between the outcomes of treated and control
provinces.
∆= -. − -2

67) = ) ∆ = ) -. ", ' = 1 − ) -2 ", ' = 0

(3)

Average treatment effect on the treated (ATT) is the difference between the outcomes of treated and
the outcomes of the treated provinces if they had not been treated.
677 = ) ∆|' = 1 = ) -. ", ' = 1 − ) -2 ", ' = 1

(4)

677 = ) ∆|! " , ' = 1 = ) -. ! " , ' = 1 − ) -2 ! " , ' = 0

(5)

Note that the second term above needs to be estimated. After matching on propensity scores based
on any matching algorithm, we can compare the outcomes of treated and control provinces as
follows:

Following Caliendo (2006) notation, the average treatment effect for the treated (ATT) can be
stated as follows; where each treated province i is matched j control provinces and their outcomes y0
are weighted by w.
677 =

1
9.

:∈ @A.

-.,: −

>

;(<, =)-2,>

(6)

There are several matching algorithms, namely nearest neighbor, kernel, radius, and stratification
methods. Nearest neighbor matching algorithm selects a control observation j for each treated
observation i that has the closest x such that
B<9 !: − !>

(7)

!> − !:
)
ℎ
; <, = =
!> − !:
EF
>A. C(
ℎ

(8)

Radius algorithm matches each treated observation i with control observations j that fall within a
specified radius (0.1 in our case). Kernel matching algorithm matches each treated observation i
with several control observations, based on weights inversely proportional to the distance between
treated and control observations, where the weights are defined as follows (h is the bandwidth
parameter):
C(
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Finally, stratification or interval matching compares the outcomes within intervals/blocks of
propensity scores.
The matching algorithms differ in terms of the construction of the weighting functions and the
definition of neighborhoods that restrict the number of observations that serve as a comparison unit.
Heckman et al. (1998) and Smith and Todd (2005) provides overviews of different matching
algorithms. Smith (2000) points out that all matching estimators asymptotically yield the same
results. However, the results from different matching algorithms can differ in small samples.
4. Results
The propensity scores are calculated by using a logit regression where the binary dependent variable
is the treatment (R&D support). For the sake of avoiding multicollinearity problem, each
explanatory variable is included separately in the logit model. The logit model estimation results
can be seen in Table 2. All covariates significantly and positively affect the probability of taking
R&D support.
Table 2: Propensity score estimation results for R&D support (Logit model)
PubA

PubH

Undergra Grad
d
Coefficient
2.150** 25.458** 188.661
3.215*** *
*
[0.893]
[0.686] [10.604]
[96.755]
11
Odds ratio
24.919** 8.588** 1.2x10 * 8.6x1081
*
*
*
*
[1.2x10]
[8.2x108
[22.262] [5.891]
]3
Marg. eff.
0.536** 6.338**
47.034*
(dy/dx)
0.801*** *
[0.222]
[0.171] [2.640]
[24.185]
Log. likelihood -48.573 -50.455 -52.672
-53.534
Pseudo R2
0.133
0.099
0.059
0.044
Provinces
81
81
81
81
Bootstrap rep.
10000
10000
10000
10000
Standard errors in brackets: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

TechCe TechDev OTechCe
n
n
1.807*** 2.618*** 2.203***
[0.516]
[0.799]
[0.678]
6.094*** 13.705** 9.051***
*
[3.145]
[10.958] [6.135]
0.415*** 0.648*** 0.530***
[0.090]
-42.577
0.240
81
10000

[0.187]
-45.720
0.183
81
10000

[0.142]
-45.963
0.179
81
10000

Table 3 shows the ATT of R&D support on the different measures of human capital. The ATT is
calculated by differencing between the mean outcomes of supported provinces and non-supported
provinces. In other words, it shows that the effects of R&D support on patent and utility model
counts, and their intensity (defined as grants/applications). Although some different effect size and
statistical significances, it is clear that all human capital covariates contribute the propensity to
patent and utility models, and their intensities (Table 3).
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Table 3: Average treatment effect on the treated provinces: Human capital
APP.
Publication (average)
Nearest neighbor 35.956**
*
[9.668]
Radius 42.426**
*
[9.707]
Kernel 39.299**
*
[9.972]
Stratifieid 39.435**
*
[9.716]
Publication (highest)
Nearest neighbor
34.87***
[9.822]
Radius
40.95***
[9.839]
Kernel
37.14***
[9.267]
Stratifieid 37.908**
*
[9.967]
Undergraduate (BSc)
Nearest neighbor
32.106**
[13.068]
Radius 37.623**
*
[10.341]
Kernel 40.636**
*
[10.34]
Stratifieid 38.114**
*
[10.03]
Graduate (MSc and
PhD)
Nearest neighbor 41.753**
*
[9.618]
Radius 37.632**
*
-834[10.404]

Patent
GRANT

INT.

6.881***
[1.926]

0.127*
[0.066]

7.569***
[1.82]

0.125**
[0.053]

7.086***
[1.919]

0.112*
[0.06]

7.153***
[1.882]

0.11*
[0.057]

APP.
50.459**
*
[10.072]
52.303**
*
[10.195]
51.055**
*
[10.828]
50.483**
*
[10.844]

Utility model
GRANT
INT.

30.083***
[5.512]

0.106*
[0.06]

30.127***
[5.693]

0.134**
[0.053]

30.187***
[5.888]

0.102*
[0.054]

29.828***
[5.845]

0.098*
[0.049]

30.775***
[6.241]

0.083
[0.067]

29.795***
[5.725]

0.14***
[0.051]

29.742***
[5.675]

0.105*
[0.054]

6.803***
[1.936]

0.125*
[0.068]

7.326***
[1.823]

0.114**
[0.054]

6.651***
[1.811]

0.094
[0.061]

6.872***
[1.97]

0.101
[0.063]

52.188**
*
[11.289]
51.411**
*
[10.315]
50.021**
*
[9.978]
49.693**
*
[10.611]

29.536***
[5.99]

0.099*
[0.054]

6.573***
[2.026]

0.126*
[0.066]

47.324**
*
28.052***
[11.204] [6.301]

0.094
[0.064]

7.171***
[1.793]

0.131**
[0.054]

7.543***
[1.851]

0.128**
[0.054]

7.252***
[1.825]

0.136**
[0.057]

47.3***
[10.502]
49.332**
*
[10.006]
47.729**
*
[10.688]

7.676***
[1.806]
6.588***
[1.865]

27.06***
[5.859]

0.074
[0.048]

28.11***
[5.683]

0.064
[0.043]

27.277***
[5.785]

0.068
[0.051]

0.083
[0.071]

49.673**
*
29.092***
[10.691] [5.719]

0.159*
[0.092]

0.086
[0.065]

47.16*** 27.729***
[10.401] [5.686]

0.205***
[0.069]
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Kernel 40.741**
50.829**
*
7.312*** 0.105*
*
[10.008] [1.794]
[0.058]
[9.86]
Stratifieid 38.154**
47.494**
*
6.65***
0.098
*
Provinces
81
81
81
81
Bootstrap replications 10000
10000
10000
10000
Standard errors in brackets: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

29.737***
[5.416]

0.185***
[0.06]

27.457***
81
10000

0.177***
81
10000

Table 4 exhibits the ATT of R&D support on the different measures of technology institutions.
Similarly, the ATT is calculated by differencing between the mean outcomes of supported
provinces and non-supported provinces. Again, the results show that technology institutions
variables contribute the propensity to patent and utility models, and their intensities (Table 4).
Table 4: Average treatment effect on the treated provinces: Technology institutions
APP.
Tech. Centers
Nearest neighbor 41.729**
*
[9.9]
Radius 34.401**
*
[10.732]
Kernel 41.729**
*
[9.529]
Stratifieid 33.162**
*
[10.55]
Tech. Dev. Regions
Nearest neighbor 35.985**
*
[9.768]
Radius 34.918**
*
[9.079]
Kernel 35.985**
*
[9.774]
Stratifieid 35.985**
*
[9.76]
Other Tech. Centers
Nearest neighbor 46.286**
*
[9.542]
Radius 37.024**

Patent
GRANT

INT.

7.693***
[1.996]

0.152**
[0.06]

6.104***
[2.062]

0.114*
[0.062]

7.693***
[1.873]

0.152**
[0.06]

6.012***
[2.084]

0.126**
[0.059]

APP.
52.321**
*
[10.661]
33.868**
*
[7.419]
52.321**
*
[10.554]
33.844**
*
[7.468]

Utility model
GRANT
INT.

30.404***
[5.893]

0.077
[0.065]

19.953***
[4.509]

0.159***
[0.058]

30.404***
[5.781]

0.077
[0.066]

20.178***
[4.483]

0.118*
[0.061]

29.752***
[5.727]

0.183***
[0.045]

26.285***
[6.207]

0.139**
[0.054]

29.752***
[6.233]

0.183***
[0.043]

29.752***
[6.828]

0.183***
[0.043]

7.756***
[1.937]

0.194***
[0.059]

6.068***
[1.687]

0.121**
[0.053]

7.756***
[1.952]

0.194***
[0.057]

7.756***
[2.067]

0.194***
[0.062]

49.149**
*
[10.041]
45.998**
*
[11.033]
49.149**
*
[10.835]
49.149**
*
[11.512]

0.117*
[0.065]
0.129**

54.517**
*
30.743***
[10.595] [5.793]
35.853** 21.041***

7.694***
[2.079]
6.723***

0.024
[0.059]
0.15***
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*
[10.412] [1.9]
[0.056]
Kernel 46.286**
7.694*** 0.117*
*
[9.252]
[1.999]
[0.061]
Stratifieid 46.286**
7.694*** 0.117*
*
[9.781]
[2.092]
[0.062]
Provinces
81
81
81
Bootstrap replications 10000
10000
10000
Standard errors in brackets: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

*
[6.966]
54.517**
*
[10.603]
54.517**
*
[11.487]
81
10000

[4.144]

[0.053]

30.743***
[5.817]

0.024
[0.06]

30.743***
[6.401]
81
10000

0.024
[0.062]
81
10000

5. Conclusion
The firms in western regions (e.g., İstanbul, West Anatolia, Aegean, East Marmara) of Turkey have
higher patent activities for the period 2002-2013. Therefore, it can be said that patent activities are
consistent with socio-economic development measures. All human capital variables and technology
institution variables increases the probability of taking R&D support according to the logit
estimations. And note that all provinces with R&D support (except one province, Aksaray) were
able to take patent grants. Moreover, the predicted probability values of all provinces for R&D
support are determined and treated and non-treated provinces are matched by using alternative
propensity score matching algorithms. The results show that the provinces with R&D support have
significantly higher patent and utility model counts and intensities. As a policy implication,
increasing R&D support channels and making existing support mechanisms efficient should be
targeted. In this respect, activate inactive techno-parks, supporting university-industry
collaboration, and bringing development agencies in 26 regions into force will contribute
competition power of Turkey, also for shifting development level.
Further studies may attempt to use panel data for province level. Also, the research interest should
focus on firm-level analysis since the decision to patent matters for “firms”. Hence, the similar
analysis may be studied by using firm-level data.
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ÖZET

Küresel ısınma ve beraberinde iklim değişiminin global ekosistem ve dünya
ekonomisi için uzun vadeli önemli bir tehdit olmaya başlamasıyla yenilenebilir enerji
kaynaklarının önemi büyük ölçüde artmıştır. Ayrıca dünya genelinde artan enerji talebi
nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyen teşvik politikaları son
yıllarda Türkiye'de büyük önem kazanmıştır. Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları
açısından büyük potansiyele sahip olmasına rağmen, toplam enerji tüketiminin yaklaşık %
90'nı fosil yakıtlardan karşılamaktadır. Türkiye ne büyük petrol ne de doğal gaz rezervine
sahip olduğu için ciddi ölçüde enerjide bağımlı hale gelmiştir. Dünyada olduğu gibi
Türkiye'de de yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için bir takım yasal düzenlemeler
yapılmaktadır. Toplam enerji içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını arttırmak
için hükümetler tarafından çeşitli politikalar uygulanmaktadır. Bu çalışma Türkiye'deki
yenilenebilir enerji politikalarını ve teşvik mekanizmalarını değerlendirmeyi
amaçlamaktadır.

Anahtar Kelime: Yenilenebilir Enerji, Teşvik, Türkiye’de yenilenebilir enerji
teşvikleri
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RECENT INCENTIVES FOR RENEWABLE ENERGY IN TURKEY
ABSTRACT

The importance of renewable energy sources has increased significantly as global
warming and accordingly climate change have become an important long term threat to
global ecosystems and the world economy. Due to growing energy demand and incentive
policies that encourage the using of renewable energy sources also have gained great
importance in Turkey over the last decades. Althought Turkey has huge economic
potential of renewable energy sources, fossil fuels account for nearly 90% of the total
energy consumption in the country. Turkey has no large oil and natural gas reserves;
hence it has become heavily dependent on energy. In Turkey as well as in world, it has
enacted legal regulations to improve the utilization of renewable energy. Plenty of polices
have been implemented by the governments to increase the share of the renewable
resources in the total energy. This study aims to evaluate renewable energy policies and
incentive mechanisms in Turkey.

Keywords: Renewable Energy, Incentives, Incentives for Renewable Energy in
Turkey
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1. Giriş
Endüstri devrimi sonrasında enerji kullanımı açısından dünya genelinde yaygın
olarak fosil kökenli yakıtlar kullanılmış ve bu durum 1970’lere kadar sorunsuz bir şekilde
devam etmiştir. Yenilenemeyen enerji kaynakları olarak ifade edebileceğimiz bu
kaynaklar, üretim teknolojilerinin gelişmesi ve ucuz olması nedeniyle diğer enerji
kaynaklarına göre tercih edilmiştir. Ancak 1973’de ilk petrol krizinin yaşanmasıyla, petrol
ve kömür egemenliğine dayanan enerji çağında durum değişmiştir. Petrol kriziyle birlikte
enerji arz güvenliği kavramı gündeme gelmiş ve enerji bağımsızlığının ne kadar önemli
bir konu olduğu pek çok ülkenin tecrübe etmesiyle dünya genelinde anlaşılmıştır.
1973 petrol krizinin ardından 1974 yılında uluslarası bir rejime doğru adımlar
atılmış ve bu alandaki hedefleri gerçekleştirmek için OECD’nin içinde özerk bir kurum
olarak Uluslararası Enerji Ajansı kurulmuştur. Uluslararası Enerji Ajansı’nın "uygun bir
fiyata enerji kaynaklarının kesintisiz kullanılabilirliği" olarak tanımladığı enerji güvenliği
kavramı literatüre girmiş, gerek hükümetlerin gerek uluslararası kuruluşların
gündemlerinde kalıcı bir yer edinmiştir. Enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak
enerji kaynakları ve tedarikçilerini çeşitlendirmek hususları bir çok ülkenin önemle
üzerinde durduğu konulardır (IEA, 2016). Bu bağlamda 1973 ve sonrasında 1979’da
yaşanan ikinci enerji kriziyle güvensizlik ortamı oluşmuş ve bu ortam hükümetlerin
alternatif bir çözüm olarak yenilenebilir enerji enerji kaynaklarına ilgi göstermelerine
neden olmuştur. Yenilenebilir enerji kaynakları hem arz güvenliği hem de çağımızın en
büyük çevresel sorunu olan sera gazı emisyonlarını azaltarak küresel ısınma ve
beraberinde iklim değişimi sorununa yönelik çözüm önerilerinin başında gelmektedir.
Özellikle Türkiye gibi enerji ihtiyacını büyük ölçüde ithal ederek karşılayan ülkelerin cari
dengelerini sağlamak açısından da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yararlı
olacaktır.
Yenilenebilir enerji; iklim değişimi ve enerji güvenliği için parlak bir çözüm
olarak gözüken önemli bir politika sürücüdür. Yenilenebilir enerj kaynakları,
sürdürülebilir bir enerji arzına ve enerji erişimine, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı
sağlayabilir, enerji tedarikinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki negatif etkilerini
azaltabilir. Petrol ve doğal gazın aksine bir yakıtın yakılması veya yok edilmesini
gerektirmeyen kaynaklar olan yenilenebilir enerji kaynakları, doğada bulunan
sürdürülebilir olan ve fosil yakıtların aksine çevreye sera gazı yaymayan ya da ihmal
edilebilir düzeyde sera gazı yayan, dolayısıyla “temiz” olan enerji kaynaklarıdır (Carrow,
1999: 5).
Uluslararası Enerji Ajansı yenilenebilir enerjiyi "tüketilmesinden daha hızlı oranda
kendilerini yenileyebilen doğal süreçlerden (güneş ışığı, rüzgar gibi) türetilmiş enerji"
olarak tanımlamış ve bu kaynakları “güneş enerjisi”, “rüzgar enerjisi”, “jeotermal enerji”,
“biyokütle enerjisi”, “hidroelektrik enerjisi” ve “deniz kökenli enerji kaynakları” olmak
üzere altı gruba ayırmıştır (IEA, 2016).
Dü nyanın ve Tü rkiye’nin enerji gü ndeminde önemli bir yer tutan yenilenebilir
enerji alanındaki son dü zenlemeler ışığında bu çalışmada Türkiye’de yenilenebilir enerji
kaynaklarının gelişimine yönelik uygulanan teşvikler ele alınacaktır. Çalışmada
bahsedilen teşvik mekanizmaları yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretilmesine yönelik
olarak uygulanan teşviklerdir. Çalışmanın ilk bölümü nde dünyada yenilenebilir enerjiye
yönelik uygulanan teşvik mekanizmaları kısaca ele alınacaktır. İkinci bölümünde,
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Tü rkiye’nin yenilenebilir enerji stratejisi ve bu alanındaki mevcut durumu ve potansiyeli
incelenecektir. Üçüncü bölümde ise, Türkiye’de yenilenebilir kaynaklardan enerji
üretimine yönelik teşvik edici ve destekleyici politikalar yasal zeminde ele alınacak ve
dördüncü bölümde Türkiye’deki mevcut teşvik mekanizmaları açıklanacaktır. Beşinci
bölümde yenilenebilir enerjiye yönelik engeller kısaca açıklanıp, sonuç bölümünde;
Türkiye’nin yenilenebilir enerji politikası ve stratejileri analiz edilerek, Türkiye’nin bu
alanda ulaşmak istediği hedefler için önerilerde bulunulacaktır.

2. Dünyada Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Teşvik Mekanizmaları
Tüm dünyayı etkileyen küresel çevre sorunları ve ülkelerin bir noktada
bağımsızlığını da etkileyen enerji bağımlılığı ve dış ticaret açığı gibi ulusal sorunları ve
ayrıca uluslarüstü kuruluşların bu alandaki tutumları ve öngörüleri, ülkelerin yenilenebilir
enerji kaynaklarını teşvik edici ve destekleyici politikalar benimsemelerine neden
olmuştur. Hükümetlerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik politika uygulaması ve
politik enstrümanlarla mekanizmalar geliştirmesinin diğer bir nedeni de yenilenebilir
enerjinin geliştirilmesinin önünde var olan engellerdir. Birbirlerini tetikleyen ve içiçe
geçmiş bir çok engelin başında ekonomik engeller gelmektedir. Geçmişe göre günümüzde
teknolojik gelişmelerle birlikte yenilenebilir enerji teknolojilerinin maliyetleri biraz
düşmüş olsa da, halen yenilenebilir enerji yatırımlarında ilk yatırım maliyetleri oldukça
yüksektir. Yüksek maliyetlere ve alternatif enerji kaynaklarına göre rekabetsel dezavantaja
(fosil kökenli enerji kaynaklarına dolaylı ve dolaysız olarak yapılan sübvansiyonlarla)
sahip olmaları nedeniyle hükümetler bu alana yeterli yatırımları çekebilmek için
mekanizmalar geliştirmiştir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ü zere birçok ü lkede
çeşitli mekanizmalar geliştirilmiştir. Dünya genelinde uygulanmakta olan teşvik
mekanizmalarını sıralamadan önce her ülke için tek tip teşvik mekanizmasından ziyade
farklı ülkeler ve farklı teknolojiler için farklı teşvik mekanizmalarının uygulandığı
belirtmekte fayda vardır. AB projesi kapsamında hazırlanan OPTRES raporuna göre,
farklı yenilenebilir teknolojilerinin farklı araçlarla teşvik edilmesi daha etkindir. En iyi
uygulama örneklerinde, piyasanın gelişim seviyesine bağlı olarak birbirleriyle etkileşim
halinde olan farklı meknizmaların uygulandığı görülmektedir (Deloitte, 2011: 3). Dünya
genelinde yaygın olarak uygulanmakta olan yenilenebilir enerjiye yönelik teşvik
mekanizları; fiyat tabanlı teşvikler (sabit fiyat garantisi, prim garantisi), zorunlu kota ve
yeşil sertifika piyasası, ihale yöntemiyle teşvik ve yatırım teşvikleridir.
Fiyat Tabanlı Teşvikler: (Sabit Fiyat Garantisi veya Prim Garantisi) sabit fiyat
garantisi (FIT); yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten üreticilere, kWh başına
sabit bir fiyattan ürettikleri elektiriği satın alacaklarının garantisinin verilmesidir (IEA,
2011: 79). Prim garantisi (FIP); temel olarak sabit fiyat garantisi uygulamasına
benzemekle birlikte üreticiler için değişen piyasa aşamalarına bağlı olan sabit fiyat
garantisinin gelişmiş bir versiyonu olarak ifade edilebilir (EU, 2013: 8). Prim garantisinde
yenilenebilir enerji üreticisine piyasa fiyatının biraz üzerinde bir prim vermenin
garantisini sağlamaktadır. Bu durumda yenilenebilir kaynaklardan elektirik üreticilerinin,
birincisi satıkları enerjiden ikincisi ise prim garantisinden olmak üzere iki gelir kaynağı
olacaktır (IEA, 2011: 80).
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Zorunlu Kota ve Yeşil Sertifika Piyasası (RPS): miktar bazlı bir politikadır.
Zorunlu kota uygulaması; yeşil sertifika piyasası veya yenilenebilir portfolyo standartları,
pazarlanabilir yenilenebilir enerji sertifikası gibi araçlarla desteklenmektedir
(Abolhosseini ve Heshmati, 2014: 10). Politika araçlarının “yeşil sertifika”, “yenilenebilir
belgesi” veya “yeşil etiket” gibi farklı ülkelerde farklı isimleri vardır. Kota uygulaması,
hükümet tarafından tüketici, tedarikçi ya da üreticilere tüketim, satış ya da üretim
portföylerinin belli bir yüzdesinin yenilenebilir kaynaklardan oluşmasına dair kota
vermesini kapsamaktadır (Delloite, 2011: 6).
İhale yöntemi ile teşvik: bu yöntemde düzenleyici otorite ya da hükümet belli bir
teknolojik kapasitede bir kurulum yaptırmak için ihale çağrılarında bulunur. Daha sonra
proje geliştiricileri proje oluşturarak proje için istedikleri fiyatı sunarlar. En düşük fiyatı
teklif eden proje seçilir. Genellikle taraflar uzun vadeli bir sözleşme imzalar. İhale
yöntemi ile teşvik, genellikle yeşil sertifika piyasanın olmadığı bir sistemde hükümetin
zorunlu kota politikasını uygulamasında araç olarak kullanılmaktadır (OECD, 2012: 39).
Vergi muafiyetleri ve vergi indirimleri: yenilenebilir kaynaklardan enerji
üretimine sağlanan mali teşviklerin başında gelmektedir. Vergi yoluyla yenilenebilir
kaynaklardan enerji üretiminin toplam yatırım maliyeti düşürülmeye çalışılarak, bu alanın
yatırımcılar açısından cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Vergi kredisi ya da üretim
veya yatırımlar vergi yükümlülüğünden tamamıyla veya kısmen mahsup olunabilir.
Ayrıca dolaylı mali teşvikler; karbon vergileri, ekolojik vergileme muafiyetleri verilerek
veya fosil kökenli enerji kaynaklarına konan vergilerle sağlanabilir (Vos ve Sawin, 2013:
67).
Yatırım teşvikleri: yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımları için verilen
sübvansiyonlar, düşük faizli krediler, yatırım dönemine özel bazı vergi avantajları, yatırım
teşvikleri kapsamına girmektedir (Delloite, 2011: 7). Yatırım teşvikleri, enerji üreticilerini
desteklemenin yanında son kullanıcılara yenilenebilir enerjinin sermaye maliyetini
azaltmak içinde kullanılabilir. Güneşden sıcak su ve fotovoltaik gibi modüler
teknolojilerle teşvikler doğrudan arz edenlere değil talep edelere yönelik olabilir (IEA,
2004: 89).
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Tablo-1: OECD Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Uygulanan
Teşvikler
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○
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○
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○
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○
●
○
○
Y

Y*
Y*

Kaynak: REN21, 2016: 119-121.
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○
○
○
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Y
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○
○

○
○
○
○
Y
Y

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

Kamu Yatırımı/Hibe/
Kredi

**

Sermaye Sübvansiyonları
Hibeler ve İndirimleri

○
○
○

İhale

Pazarlanabilir Yenilenebilir
Enerji Sertifikası

Jeotermal Enerji Kullanma
Zorunluluğu /
Isı Zorunluluğu

Ulaşım Yükümlülüğü/
Zorunluluğu
○
○
○
○
○
Y
○
○
○

●

Satış/Enerji/CO2/ KDV
ve Diğer Vergilerde
İndirim
Enerji Üretimi Ödemesi

○
○
○
Y
Y
○
○
○
○
Y
Y
○

●
Y*
○

●
○
○
○

Mali Teşvikler ve Kamu
Finansmanı

Yatırım/Üretim Vergi
Kredileri

Y*

○

Net ölçüm/ Net Fatura

●
○

Elektrikte Yenilenebilir
Kota Zorunluluğu (RPS)

Avustralya
Avusturya
Belçika
Kanada
Şili
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İrlanda
İsrail
İtalya
Japonya
Lüksemburg
Meksika
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovakya
Slovenya
Güney Kore
İspanya
İsveç
İsviçre
Türkiye
Birleşik Krallık
ABD

Düzenleyici Politikalar

Sabit Fiyat Garantisi/
Prim Garantisi

Ülkeler

Y
○
○
○
Y
Y
○
Y
○
○
○
○
○
○

○

○

○
○
○
○
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Not: ○: ulusal düzeyde var, ●: yerel düzeyde var, *: yeni, Y: yeniden düzenlenmiş,
Y*: yerel düzeyde yeniden düzenlenmiş
*OECD ülkelerinden İzlanda tabloda yer almamaktadır.
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Tablo-1 OECD ülkelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik uygulanan
teşvikleri göstermektedir. Ülkelerin çoğunda sabit fiyat garantisi /prim garantisi ve
yenilenebilir enerji sertifikaları kullanılmaktadır. Kamu yatırım, hibe ve kredileri mali
teşvikler arasında en çok kullanılan teşvik türüdür. Amerika, Almanya, Danimarka gibi
yenilenebilir enerji alanında önde gelen ülkelerde de teşviklerin çeşitliliği görülmektedir.
2015 yılı sonu itibarıyla, ulusal veya bölge/il düzeyinde 110 yerde sabit fiyat
garantisi uygulanmaktadır. Bu durum sabit fiyat garantisinin yenilenebilir enerji teşvik
mekanizmaları içinde en çok kullanılan ve benimsenen politika aracı olduğunu
göstermektedir. Bunun yanında ihale yönetimi ile teşvik son yıllarda önemli bir ivme
kazanmıştır. Her geçen gün artan sayıda ülke ihale yönetimini sabit fiyat garantisi
yöntemine göre tercih etmektedir. Ayrıca vergi teşvikleri, krediler ve hibeleri içeren
maliye politikaları, yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelişmesinde ve yeni projelerin
yayılmasının teşvik edilmesi için önemli araçlar olmaya devam etmektedir. Bir çok ülke
bahsedilen bu teşvik mekanizlarının kombinasyonunu kullanmaktadır (RE21, 2016: 8).

3. Türkiye’nin Ulusal Yenilenebilir Enerji Stratejisi

Türkiye coğrafyası ve dört mevsimin yaşandığı iklim koşulları sebebiyle
yenilenebilir kaynaklar açısından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Ancak bu
potansiyel kullanılamamakta ve Türkiye enerji ihtiyacının çok büyük bir bölümünü fosil
kökenli yakıtlardan karşılamaktadır. Tüketilen fosil kökenli kaynakların oldukça büyük bir
kısmı ise ithalat yolu ile karşılamaktadır.

Grafik-1: Türkiye’nin Birincil Enerji Tüketimi ve İthalat Bağımlılığı

Birincil enerji tüketimi (milyon ton petrol eşdeğeri-mtpe)

İthalat Bağımlılığı

Kaynak: Şimsek ve Şimsek, 2013:522.
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Grafik-1’de görüldüğü gibi Türkiye'nin birincil enerji talebi artmaktadır. Ancak bu
talebin büyük bir kısmı Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı arttıran ithalatla
karşılanmaktadır. Enerji ithalatı, Türkiye’nin en büyük ekonomik sorunlarından biri olan
cari açık üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. 2013 yılı itibariyle 65,4 milyar $ olan
cari açığın %85’i enerji ithalatından kaynaklanmaktadır (Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası, 2013: 8).
Tablo-2: Türkiye Genel Enerji Dengesi (1990-2013)

Kaynak: ETKB, aktaran Türkyılmaz, 2015: 2.
Türkiye’de genel enerji dengesini gösteren tablo-2’ye göre; 1900-2013 süresi
arasında en büyük artış enerji tüketiminde olmuş ve yeri üretimin tüketimi karşılama oranı
2013 yılında 1990 yılındaki değere göre oldukça düşmüştür. Artan bu enerji talebini
karşılamak için temiz, çevreyle dost, sürdürülebilir enerji kaynakları umut vadeden bir
çözümdür.
Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeline bakıldığında dünya genelinde önemli
bir yere sahiptir. Tablo-3 Türkiye’deki mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarına ve
potansiyeline ait verileri göstermektedir. Tabloda da görüldüğü üzere Türkiye’de
yenilenebilir enerji kaynakları arasıda en büyük paya sahip olan 23.640,9MW kurulu
gücüyle hidroelektirk enerji kaynaklarıdır. Hidroelektirk enerji Türkiye’deki toplam
yenilenebilir enerjinin %90’ını oluşturmaktadır. Hidrolik enerjiden sonra yenilenebilir
enerji içinde en çok paya sahip enerji rüzgar enerjisidir. Türkiye’nin 2014 yılı itibariyle
rüzgâra dayalı elektrik üretim kapasitesi 48.000 MWh’dır. Bu kapasiteye rağmen rüzgar
enerjisindeki kurulu gücü 3.629,7MW ve elektrik enerjisi üretimi 8.385,4 GWh’tur.
Tablo-3: Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli (2014 yılı)

Kaynak: ETKB, Mavi Kitap, 2015: 10.
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Jeotermal enerji potansiyeli 31.500 MWt olup bu enerjiden elektrik üretimi
2.249,9GWh’dır. Biyokütle enerjisinde kurulu güç 288,2MW, güneş enerjisinde ise
40,2MW kurulu güç mevcuttur.
3.1 Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Politikaları: Yasal Çerçeve
Türkiye yenilenebilir enerji potansiyeli açısında oldukça şanslı bir ülke olmasına
karşın, bu alanda yasal düzenlemeler ve altyapı çalışmalarında yavaş yol almıştır. 10
Mayıs 2005 tarihli ve 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına Dair Kanunun” (Yenilenebilir Enerji Kanunu, YEK)
Tü rkiye’de tam anlamıyla bu konuyla ilgili ilk yasal dü zenlemedir. Bu Kanunun amacı;
“yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi ü retimi amaçlı kullanımının
yaygınlaş tırılması, bu kaynakların gü venilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye
kazandırılması, kaynak çeş itliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması,
atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleş tirilmesinde
ihtiyaç duyulan imalat sektö rü nü n geliş tirilmesi” olarak birinci maddesinde belirtilmiştir.
Ayrıca bu kanunda yenilenebilir enerji kaynak alanlarının belirlenmesi, korunması,
kullanılması ile yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektirk enerjisinin
belgelendirilmesine ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretiminde
Uygulanacak Usul ve Esaslar ve Yatırım Dönemine İlişkin Uygulama Esaslarına ilişkin
hususları düzenlenmiştir. Kanunun 5. maddesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından
ü retilen elektrik enerjisinin iç piyasada ve uluslararası piyasalarda alım satımında kaynak
tü rü nü n belirlenmesi ve takibi için ü retim lisansı sahibi tü zel kiş iye EPDK tarafından
"Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi" (YEK Belgesi) verildiği ifade edilmiştir.
Çok kapsamlı olmamakla birlikte, YEK’nda fiyat desteği , alım garantisi ve arazi
kullanımı için destek mekanizmalarına yer verilmiştir. Sabit fiyat desteği; ; EPDK'nın
belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı olarak ifade
edilmiştir. Bakanlar Kurulu bu fiyatı her yılın başında en fazla % 20 oranında artırmaya
yetkili kılınmıştır (Kanun no: 5346, madde 6/c). Alım Garantisi uygulaması kapsamında;
perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilerin alım yükümlülüğü bir önceki takvim yılında
sattıkları elektrik enerjisi miktarının yüzde sekizinden (yeterli arz olması durumunda)
daha az olamayacağı belirtilmiştir (Kanun no: 5346, madde 6/b). Arazi kullanımı için
destek olarak; orman veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da devletin hüküm ve tasarrufu
altında bulunan her türlü taşınmazın bu kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapmak amacıyla kullanılması halinde, izin, kira,
irtifak hakkı ve kullanma izin bedellerine % 50 indirim uygulanacağı ifade edilmiştir. Bu
kanunda yer alan teşvik mekanizmalarında maksimum destek süresi 7 yıl (2011 sonu)
olarak belirlenmiştir (Kanun no: 5346 madde 6). Ancak bu alanda ikincil mevzuatın
olmaması ve nispeten düşük düzeyli uygulamalar nedeniyle kanunun kabul edildiği 2005
yılından 2010 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yapılan yatırımlar
kısıtlı olmuştur (YEGM, 2014: 11).
2010 yılında ise Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (Kanun no: 6094)
kabul edilmesiyle durum değişmiş, daha cazip düzenlemelerle hem yerli hem de
uluslararası yatırımcıların ilgisi bu alana çekilmiştir (YEGM, 2014: 11). 6094 sayılı
değişiklikle yenilenebilir enerji kaynakları: rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz,
dalga,
akıntı
enerjisi
ve
gel-git
ile
kanal
veya
nehir
tipi
veya rezervuar alanı onbeş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisi
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kurulmasına uygun elektrik enerjisi üretim kaynaklarını olarak sıralanmıştır. YEK
Destekleme Mekanizması; kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim faaliyeti gösterenlerin faydalanabileceği fiyat, süreler ve bunlara yapılacak
ödemelere ilişkin usul ve esasları içeren destekleme mekanizması olarak kanunun birinci
maddesine eklenmiştir. Bir takım düzenlemelerle ve değişikliklerle yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik enerjisi üretimini destekleyen daha kapsamlı teşvik
mekanizmaları getirilmiştir. Kanunu getirdiği düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir:


Tü keticilere elektrik enerjisi satışı yapan her tedarikçi için, belli bir oranda
ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu oran, her bir tedarikçinin tüketicilerine
sattığı elektrik enerjisi miktarının, bu tedarikçilerin tamamının tüketicilere sattığı
toplam elektrik enerjisi miktarına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır.



YEK’nun yürürlüğe girdiği 18/5/2005 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar
işletmeye girmiş veya girecek YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim
lisansı sahipleri için, bu Kanuna ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar, on yıl
süre ile uygulanır. (31/12/2015 tarihi Bakanlar Kurulu Kararı ile 31 Aralık 2020
olarak uzatılmıştır.)
Kanunun 6.maddesinde yerli ürün kullanım alanı ile ilgili olarak, lisans sahibi
tüzel kişilerin üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik
aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde; bu tesislerde üretilerek iletim
veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için, sabit fiyat garantisinde
uygulanacak fiyatalara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl
süreyle; bu Kanunun belirtilen ekli II sayılı Cetvelde “yerli katkı ilavesi” olarak
belirtilen fiyatlar ilave eklenecektir.
Her bir farklı yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi için farklı
düzeylerde sabit fiyat garantisi ve yine farklı düzeyde yerli katkı ilavesi
uygulanmaktadır.
Sabit fiyat garantileri teşvik mekanizması ABD Doları bazlı olarak
tanımlanmıştır ve herhangi bir eskalasyona tabi olmamaktadır (YEGM, 2014:
12).
Bu Kanunun yayım tarihi itibariyle işletmede olanlar dâhil, 31/12/2015
(BKK’ıyla 2020’ye uzatılmıştır) tarihine kadar işletmeye girecek bu Kanun
kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden,
ulaşım yollarından ve lisanslarında belirtilen sisteme bağlantı noktasına kadarki
TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine devredilecek olanlar da dâhil enerji nakil
hatlarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı
ve kullanma izni bedellerine % 85 indirim uygulanmaktadır.







6094 nolu Kanun Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik olarak en
kapsamlı mevzuatların başında gelse de Türkiye’de enerji alanında çıkarılan kanunlar ve
yönetmeliklerde de yenilenebilir enerji alanında düzenlemelere yer vermiştir.
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 2001 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun
yenilenebilir enerjiyle ilgili olarak iki hususa değinmiştir. Kanun, ruhsat alma ve yıllık
aidatlarla ilgili harcamaları düşürerek ruhsat maliyetini azaltmıştır. Diğer husus ise,
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) yenilenebilir enerji tesislerinin sisteme
bağlanmasına öncelik verilecektir. 2013 yılında çağa ayak uydurarak 6446 sayılı yeni
Elektrik Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiştir. 6446 sayılı Kanunla yenilenebilir enerji
alanında önemli bir takım değişiklikler yapılmıştır.
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 Kanunun 5/c Maddesinde lisans alma ve şirket yükümlülüğünden muaf olma
konusu açıklanmış, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi
kurulu gücü 500 kW’tan 1 MW’a çıkartılmıştır. Ayrıca Bakanlar Kurulu
kararıyla belirlenmiş olan bu kurulu güç üst sınır olan 5 kata kadar (5 MW)
arttırılabilir.
 Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan,
üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri, kanunun 14. Maddesinde lisansız
yürütülebilecek faaliyetler arasında sayılarak, lisans alma ve şirket muafiyeti
tanınmıştır.
 Kanunun 3. bölümünde lisanslandırma sürecine ön lisans adımı eklenmiştir.
Bu aşamadaki tüm birleşme ve satın alma faaliyetleri bir noktada
sınırlandırılmaktadır (YEGM, 2014: 12).
 Bu Kanun kapsamında organize toptan elektrik piyasalarında yapılan
işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Ayrıca
DSİ tarafından, 26/6/2003 tarihinden itibaren yapılan ve ortak tesis yatırım
bedeli geri ödemesi ihtiva etmeyen su kullanım hakkı ve işletme esaslarına
ilişkin anlaşmalar ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve
yapılan işlemler harçtan müstesnadır.
 Elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya şirketlerinin
özelleştirilmesi çalışmaları kapsamında; 31/12/2023 tarihine kadar yapılacak
devir, birleşme, bölünme, kısmi bölünme işlemleriyle ilgili olarak ortaya
çıkan kazançlar, Kurumlar Vergisinden müstesnadır.
 Bu kanunun 6. bölümünün vergi düzenlemeleri kapsamında yapılacak teslim
ve hizmetler katma değer vergisinden müstesnadır. Söz konusu teslim ve
hizmet ifalarıyla ilgili olarak yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler
nedeniyle hesaplanan katma değer vergisinden indirilir.
 Kısa dönemde gerekli arz kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması
amacıyla, 31/12/2020 (daha önce 31/12/2015 olan tarih 2015 sonunda
Bakanlar Kurulu Kararıyla uzatılmıştır) tarihine kadar ilk defa işletmeye
girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, üretim tesislerinin, işletmeye giriş
tarihlerinden itibaren beş yıl süreyle iletim sistemi sistem kullanım
bedellerinden % 50 indirim yapılır ve üretim tesislerinin yatırım döneminde,
üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler harçtan ve düzenlenen kâğıtlar
damga vergisinden müstesnadır.
 Kanunun 6. Maddesinde 3096 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilmiş
olan projeler kapsamında ve imzalanan Fon Anlaşmaları gereğince, Fon
tarafından sağlanan ve sağlanacak olan ve şirketlerin satış tarifelerine
yansıtılmak suretiyle, şirketlere ilave kaynak sağlanarak, Fona geri ödenmesi
öngörülen kredilerin geri ödenmesinde faiz uygulanmamaktadır.
2007 yılında 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çıkartılmıştır. Kanun kapsamına,
enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde,
binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda
enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin
geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak
usûl ve esaslar girmektedir. Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının
önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin
korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması
olarak birinci maddesinde yer almaktadır (5627 nolu kanun madde1-2). Bu kanunla daha
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önce 5346 sayılı kanunda maksimum 7 yıl teşvik mekanizmalarındaki süre 10 yıla
çıkarılmıştır. İlgili kanunda alım zorunluluğunun perakende satış lisansı sahiplerinin bir
önceki takvim yılına ait pazar payından daha düşük olamayacağı ifade edilmiştir (madde
17 b) Diğer bir teşvik mekanizması olan arazi kullanımı için destek uygulamasında da
değişiklik yapılmış, orman veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da devletin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan her türlü taşınmazın 5346 sayılı kanunda % 50 olarak belirlenen
indirim oranı % 85’e çıkarılmıştır (Kanun no: 5346 madde 8).
2007 yılında Kabul edilen bir diğer Kanun da 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve
Doğal Mineralli Sular Kanunu’dur. Jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir
şekilde aranması, araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar
üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi, çevre ile uyumlu olarak ekonomik
şekilde değerlendirilmesi ve terk edilmesi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemek amacıyla
koyulmuştur. İki yıl sonra 2009 yılında Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği
Strateji Belgesi yayınlanmış ve bu belgede temel hedefin yenilenebilir kaynakların
elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının 2023’e kadar en az %30 olmasının
sağlanması olarak belirtilmiştir.
2011 yılında “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve
Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” çıkartılmıştır. Bu yönetmelik üretim lisansı sahibi
tüzel kişilere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için Yenilenebilir
Enerji Kaynak Belgesi verilmesi ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında işletilecek YEK
Destekleme Mekanizmasının kuruluşu ve işleyişini düzenlemek amacıyla kamu tüzel
kişilerinin görev ve yetkileri ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerin hak ve sorumluluklarına
ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
İlk olarak 2011 yılında “Elektrik Piyasalarında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin
Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu yönetmelik elektrik piyasasında; yalnızca kendi
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden
lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara uygulanacak usul ve
esaslar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık
üretim tesisi ve/veya mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerin lisans alma
ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulması ve bu kapsamdaki tesislerin denetimi
ile üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak usul
ve esasları kapsamına almıştır. 2013 yılında bir takım değişiklikler yapılarak yeni bir
“Elektrik Piyasalarında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” yayınlanmıştır.
Bu yönetmeliğin 5. bölümünün 23. maddesinde; aynı bağlantı noktasına bağlanan veya
elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen bir veya birden fazla gerçek
ve/veya tüzel kişi, uhdesindeki/uhdelerindeki tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için
tüketimlerini birleştirerek bu yönetmelik kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri
kurabileceği ifade edilmiştir. Bu bağlamda sisteme aynı bağlantı noktasından bağlanma
koşuluyla tek bir üretim tesisine imkan tanınmıştır.
2016 yılında yine aynı isimle çıkarılan “Elektrik Piyasalarında Lisanssız Elektrik
Üretimine İlişkin Yönetmelik”in 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Tüketim
birleştirme için birinci fıkrada yer alan aynı bağlantı noktasına bağlı olma veya elektrik
enerjisi tüketimlerinin tek bir ortak sayaç ile ölçülebilmesi şartı; organize sanayi bölgeleri
tüzel kişilikleri ile katılımcıları, kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez
birlikleri vasıtasıyla kurulan tesisler için yapılan tüketim birleştirme ve sulama
birliklerinin DSİ ile oluşturduğu tüketim birleştirmeleri için aranmaz.”
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Türkiye dünya gündeminde önemli bir yeri olan yenilenebilir enerji konusunu kendi
gündemine taşımış ve ulusal gündeminde kalıcı bir yere koymuştur. Yenilenebilir enerji,
hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerin hem de OECD, Dünya Bankası ve AB gibi
uluslararası kuruluşların üzerinde tartışırak politika oluşturdukları bir konudur. Avrupa
Birliğ i’nin oluş umunda nasıl ilk adımlar enerji alanında atıldıysa bugün de enerji konusu
AB için önemili bir konudur. Bu bağlamda AB, Yenilenebilir Kaynaklardan Elde Edilen
Enerji Kullanımının Teşviki Hakkındaki 2009/28/EC sayılı “Yenilenebilir Enerji
Direktifi”’yle, her ü ye devletten Direktifte belirtilen bağlayıcı hedeflere uyum amacıyla 30
Haziran 2010 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na sunulmak ü zere 2011-2020 dönemini
kapsayan bir Ulusal Yenilenebilir Eylem Planı (YEEP) hazırlamasını talep etmiştir.
Tü rkiye AB’ye aday olan bir ülke olarak, bu Direktifin kendisi için zorunlu
öngörülmemesine rağmen, 2014 yılında “Yenilenebilir Enerji Eylem Planı” hazırlamıştır.
Ayrıca 2015 yılında taslak olarak “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı”’ da
hazırlanmıştır. Bu iki eylem planı, Türkiye’nin enerji politikasında, yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik enerjisi ü retilmesi ve enerji verimliliği konularının, üzerinde
önemle durulan hususlar olduğunu göstermektedir. Türkiye yenilenebilir enerjinin
geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla ulusal eylem planı kapsamında stratejiler
oluşturarak pek çok hedef belirlemiştir. Bu hedeflerden bazıları aşağıda sıralanmıştır
(YEGM, 2014: 14).
 2023 yılına kadar yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik ü retiminin toplam
ü retimdeki payının en az yü zde 30’a yü kseltilmesi
 2009/28/EC sayılı Direktifte belirtilen ulaş tırma sektö rü ndeki yenilenebilir enerji
kullanım dü zeyi olan %10’a ulaşılması
̇
 Iklim değ iş ikliğ i etkileri ve ekosistemin sü rdü rü lebilirliğ i dikkate alınarak
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının planlanması ve planların iklim
değ iş ikliğ inin azaltılması doğ rultusunda yö nlendirilmesi
 Ülkede yenilenebilir enerjinin geliş imi ö nü ndeki engellerin ortadan kaldırılması
4. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını Desteklemeye Yönelik
Teşvik Mekanizmaları
Türkiye’de yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretiminin teşvikine yönelik
olarak atılan ilk adım 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’dur. Türkiye’nin mevcut potansiyeli göz
önüne alındığında özellikle gelişmiş ülkere göre biraz yavaş yol aldığını görülmektedir.
Temel anlamda 5346 sayılı YEK ile başlayan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik
yatırımları artırmaya amacıyla Türkiye’deki mevcut yasal düzenlemeler incelenmiştir. Bu
bölümde ise Türkiye uygulanmakta olan yenilenebilir enerjiyi destekleyici teşvik
mekanizmaları gruplandırılarak ayrıntılı ele alınacaktır.
Fiyat Tabanlı Teşvikler: (Sabit Fiyat Garantisi veya Prim Garantisi)
Türkiye’de fiyat tabanlı teşviklerden sabit fiyat garantisi uygulanmaktadır. Dünya
genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine verilen
en önemli teşvik mekanizması sabit fiyat garantisidir. Yavaş yavaş yenilenebilir
enerjilerinin olgunlaşmaya başlamasıyla trend değişiyorsa da dünyada en çok
uygulanmakta olan teşvik mekanizması halen sabit fiyat garantisidir. Ayrıca bu
uygulamanın basit olması tercih edilmesinde bir etkendir. Bu uygulama ile üreticiler,
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yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettikleri elektiriği belirlenen fiyattan
satabilmektedirler. Bunun yanın da bu teşvik ile yenilenebilir kaynaklardan kendi elektrik
ihtiyacını karşılayan üreticiler üretim fazlası enerji miktarını, kanunda öngörülen sabit
fiyatlar üzerinden dağıtım şirketlerine satabilmektedirler (Eser, 2015, 218).
Türkiye’de sabit fiyat garantisi 2005 yılında 5346 sayılı kanunla uygulanmaya
başlanmıştır. 2005 yılında 7 yıl olan destek süresi 2010 yılında 6094 nolu kanunla 10 yıla
çıkarılmıştır. Genellikle uzun dönemli sağlanan bir teşvik mekanizması olup bazı
ülkelerde 10-15 yıllık dönemi kapsadığı görülmektedir. 6094 nolu kanunla farklı enerji
kaynakları için farklı sabit fiyat garantileri uygulanmaktadır. Şuan uygulanmakta olan
sabit fiyat garantisi için, kanunda ilk olarak 2005 yılından başlayarak 31.12.2015 tarihine
kadar uygulanmasına ilişkin düzünleme varken, bu süre 2015 yıl bitmeden Bakanlar
Kurulu Kararıyla 2020’ye kadar uzatılmıştır.
Ayrıca sabit fiyat garantisine ilave olarak, her enerji türünde farklı olmak üzere,
yerli katkı ilavesi adı altında bir teşvik miktarı sabit fiyat garantisine eklenmektedir. Yerli
katkı ilavesine destek süresi olarak 5 yıl belirlenmiştir.

Tablo-4:Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Desteklemesine Yönelik Fiyat Tabanlı
Teşvikler
Yenilenebilir Enerji
Kaynağına
Dayalı Üretim Tesis Tipi

Uygulanacak
Fiyatlar
(ABD doları
cent/kWh)
Hidroelektrik Üretim Tesisi
7,3
Rüzgar Enerjisine Dayalı
7,3
ÜretimTesisi
Jeotermal Enerjisine Dayalı
10,5
Üretim Tesisi
Biyokütleye Dayalı Üretin
13,3
Tesisi (Çöp Gazı dahil)
Güneş Enerjisine Dayalı
13,3
Üretim Tesisi
- Fotovoltatik
-Yoğunlaştırılmış
Kaynak : 6094 Sayılı Kanun, 2010

Yerli Katkı
İlavesi
(ABD doları
cent/kWh)
2,3
3,7

Yerli Katkı İlavesi
ile
Uygulanabilecek
En Üst Fiyat
7,3+2,3= 9,6
7,3+3,7=11

2,7

10,5+2,7=13,2

5,6

13,3+5,6=18,9

6,7

13,3+6,7=20

9,2

13,3+9,2=10,5

Tablo-4’de görüldüğü gibi farklı yenilenebilir kaynaklar için farklı fiyatlar ve farklı
“yerli katkı ilavesi” değerleri vardır. Hem sabit fiyat garantisinin hem de yerli katkı
ilavesinin olduğu bir sistemde, yurt içinde ü retilen ekipmanları kullanan ve bu konudaki
yönetmelik hü kü mlerini yerine getiren üreticiler için ikisinin toplamı olan bir fiyat, garanti
altına alınmış olacaklardır.
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Tablo 5:Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına uygulanan teşvik miktarları
(2010-2013)

Kaynak: Yılmaz ve Hotunluoğlu, 2015:85.

Tablo-5 2010-2013 yılları arasında Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına
uygulanan teşvik miktarlarını göstemektedir. Yıllar itibarıyla hem üretilen enerji artmış
hem de uygulanan teşvik miktarında artış yaşanmıştır. 2010 yılında 6094 nolu Kanunun
çıkmasıyla mevzuatın yenilenebilir enerji kaynakları için daha elverişli hale gelmesi, 2011
ve sonrasında üretilen enerji değerlere yansımıştır. İlgili dönemde yenilenebilir enerji
kaynakları içinde en istikrarlı enerji üretimi artışı ve devlet teşviki biyokütlede olmuştur
(Yılmaz ve Hotunluoğlu, 2015:86).

Lisans Ücretinden Muafiyet

Türkiye’de elektrik enerjisi üreten tesisler için ilgili tesisin kurulu gücüne göre
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’un (EPDK) hazırladığı lisans yönetmeliği kapsamında
yıllık olarak lisans ücreti alınmaktadır. Yenilenebilir enerjinin desteklenmesi için
uygulanan politik araçların biri de lisans ücretinden muafiyet veya lisanssız üretim
hakkıdır.
Lisanssız üretim hakkı, sabit fiyat garantisi sisteminden sonra yatırımcıları YE
piyasasına çekmek için kullanılan diğer önemli teşvik ve destekleme mekanizmalarının
başında yer almaktadır (Yılmaz ve Hotunluoğlu, 2015:89). Lisans ücretinden muafiyet
konusundaki son düzenlemeler 2013 yılında çıkarılan 6446 sayılı Elektrik Piyasası
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Kanunda ele alınmıştır. Lisans alma ve şirket yükümlülüğünden muaf olma konusu
açıklanarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulu gücü 500 kW’tan
1 MW’a çıkartılmıştır. Daha önce kurulu gücü 500 Kilowatt saat (kWh)’ın altındaki
yenilenebilir enerji üretim tesislerinin lisans alma ve şirket kurma yükümlülükleri yokken,
bu oran 6446 nolu Kanunla 1 MW olmuş ve Bakanlar Kuruluna belirlenmiş olan bu
kurulu güç üst sınır olan 5 kata kadar (5 MW) arttırılabilme yetkisi verilmiştir.
Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan tesisler ilk 8 yıl bu lisans ücretinden
muaf tutulurken, sonraki yıllarda bedelin %10’u ödenmektedir. Ayrıca bu tesisler 500
kWh’ın altındaki kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonraki üretimlerini sabit fiyat garantisi
desteğiyle enerji dağıtım şirketlerine satabilmektedirler. 1000 kWh’a kadar kendi
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan yenilenebilir enerji tesislerinden plan ve projeleri
için hizmet bedeli de alınmamaktadır. Bunun yanında EPDK tarafından lisans başvuruları
değerlendirilirken yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan tesislerin başvurularına öncelik
tanınmaktadır. (Kanun no: 5346)

Yatırım Teşvikleri
Türkiye’deki Yeni Yatırım Teşvik Programı 1 Ocak 2012 tarihinden beri
yürürlüktedir. Bu programda dört farklı tür plan yer almaktadır. Bunlar ; Genel Yatırım
Teşvik Planı, Bölgesel Yatırım Teşvik Planı, Büyük Ölçekli Yatırımlar Teşvik Planı ve
Stratejik Yatırımlar Teşvik Planı’dır (YEGM, 2014: 30)
Genel Yatırım Teşvik Planı: yatırım kategorisi giren ve belirlenen asgari sabit
yatırım miktarını karşılayan tüm yatırım türleri için geçerlidir. Bu bağlamda yenilenebilir
enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerde KDV ve gümrük vergisi muafiyetinden
yararlanabilmektedir.
Bölgesel Yatırım Teşvik Planı: bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak
için bölge bazlı olarak uygulanmaktadır. Farklı tür yatırımlar için asgari yatırım tutarları
kararlaştırılmıştır. Asgari yatırım tutarı 1. ve 2. bölgeler için 1 milyon TL, 3., 4., 5. Ve 6.
bölgeler için 500.000 TL’dir. Bunun yanında, yalnızca 6. bölge için ek %38’lik bir
işgücü maliyeti indirimi uygulanmaktadır
Büyük Ölçekli Yatırımlar Teşvik Planı: Türkiye’nin teknolojik olanaklarını ve ArGe kapasitesini arttırmak bu programın amacını oluşturmaktadır.
Stratejik Yatırımlar Teşvik Planı: Bu plan ithalat bağımlılığı yüksek (%50’den fazla)
ara ve nihai ürünlerin üretimi için sunulmaktadır. 50 milyon TL veya daha yüksek
tutardaki yatırımlar bu plandan yararlanabilmektedir.
Yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi ve faaliyetlerinin kolaylaştırılması
amacıyla, ruhsatlama süreci, arazi tahsisi ve elektrik alımı konularını da kapsayan finansal
veya diğer destekler verilmesi de öngörülmüştür (Acar vd. 2015, 13).
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Vergisel teşvikler
Yenilenebilir kaynaklara yönelik olarak 2012 yılına kadar verilen tek vergisel teşvik
damga vergisi istisnası olmuştur (Sezer, 2012: 52). Türkiye gelişmiş ülkelerde
uygulanmakta olan mali teşvik mekanizmasının gerisinde kalmıştır. Bahsedildiği gibi
Türkiye’de elektrik üretimine yönelik olarak genel teşvik uygulamaları bağlamında
gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, gelir vergisi stopajı desteği (yalnız 6.bölge için)
gibi teşvikler uygulanmaktadır. Bunun yanında bölgesel teşvik uygulamaları bağlamında
genel teşviklere ilave olarak vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta
primi desteği (sadece 6. bölge için), faiz desteği (3,4,5 ve 6 bölge için), yatırım yeri tahsisi
destekleri bahsedilen teşvik planları kapsamında uygulanmaktadır. (Eser ve Polat, 2015,
220).

4. Yenilenebilir Enerji için Engeller

Yenilenebilir enerjinin önündeki engellerin başında ilk olarak maliyete bağlı
ekonomik engeller akla gelmektedir. Genel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından
enerji üretiminin diğer enerji kaynaklara göre daha maliyetli olduğu kabul edilmektedir.
Yenilenebilir enerji teknolojilerinin maliyetleri her geçen gün biraz daha düşüyor olsa da
halen yüksek maliyetler en önemli engeldir. Ekonomik engelleri; yüksek başlangıç
sermaye maliyetleri, işlem maliyetleri, yönetim maliyetleri ve rakip yakıtlara yapılan
sübvansiyonlar gibi engeller oluşturmaktadır. Fosil yakıtlara yönelik uygulanan büyük
sübvansiyonlar nihai enerji fiyatlarını önemli ölçüde düşürebilir, ancak eğer aynı ölçüde
büyük sübvansiyonlar yenilenebilir enerji kaynakları için de yapılmazsa yenilenebilir
enerji kaynakları rekabetsel olarak dezavantajlı olur (Beck ve Martinot, 2004).
Piyasa aksaklığı engeli yenilenebilir enerjinin gelişmesinin önündeki başka bir
engeldir. Bu alanda piyasanın “pareto optimal durumu” ya da “birinci en iyi kaynak
tahsisini” baş aramaması olarak ifade edebileceğimiz piyasa başarısızlığı hükümetlerin bu
alanda rol almasının temel nedenini oluşturmaktadır.
Bir diğer engel grubu kurumsal ve politik engellerdir. Enerji sektöründe
liberalizasyon, regülasyon veya yeniden yapılanma süreçleri yaşanmaktadır. Ancak bu
süreçlerin her ülkede yaşanması kolay değildir. Türkiye elektrik enerjisi alanında 2001
yılından itibaren sektörün liberalizasyonunu amaçlayan reform niteliğinde ciddi yeniden
yapılanma sürecine girmiştir. Piyasalara ilişkin yasalar çıkartılmış ve sektörde
serbestleşmeyi sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bu uzun bir süreçtir. Bu
süreçte mevcut endüstri, altyapı ve enerji sisteminin regülasyonuyla ilgili kurumsal ve
politik engeller söz konusudur. Ayrıca bürokrasi bu alanda ortaya çıkan sorunların başında
gelmektedir (IPCC, 2012: 24).
Yenilenebilir enerji için bilgi ve farkındalık engelinden de bahsedebiliriz. 1973,
1980, 1991 ve 2008 yılındaki petrol (ve doğal gaz) fiyatlarında yaşanan şoklar, hem
sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir.
Ancak alternatif bir enerji kaynağı olan yenilenebilir enerjiye sürdürülebilir bir geçişin
uygulanmasının teknik ve finansal zorlukları konusunda sınırlı bir farkındalık vardır
(IPCC, 2012: 195). Gelişmekte olan ülkelerde genellikle hem potansiyel yenilenebilir

-855-

TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEKİ SON GELİŞMELER
Dilek Akbaş Akdoğan

enerji kaynaklarının kullanılabilirliği hem de endüstriler ve toplumların enerji ihtiyacı
konusunda bilgi eksikliği söz konusudur. Ayrıca yenilenebilir enerji teknolojileri ile
karşılanabilen potansiyel hizmetler konusunda tüketiciler arasındaki düşük farkındalık
düzeyi vardır. Bunun sonucu olarak tüketicilerin taleplerini sunmalarını zorlaştırmaktadır
(Chen, 2004: 54). Ayrıca yenilenebilir enerji teknolojilerinin kabullenilmesi ve
algılanmasını etkileyen, toplumsal ve kişisel değerlere bağlı sosyo kültürel engeller de
mevcuttur.

5. Sonuç ve Öneriler

Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi dünya genelinde bir çok ülkenin önemle üzerinde
durdukları konulardan biri olmuştur. Bir yandan küresel ısınma ve iklim değişimi gibi global çevre
sorunları, diğer yandan arz güvenliği ve enerjide dışa bağımlılık gibi iktisadi sorunlar ve her geçen
gün artmakta olan enerji talebini, hükümetleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiş ve bu
bağlamda ülkeler enerjisi ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı artırmaya çalışarak, bu alanda çeşitli teşvikler mekanizmaları uygulamaya
başlamıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin yatırım maliyetlerinin oldukça
yüksek olması bu alanda hükümetlerin destekleyici bir rol üstlenmesine neden olmaktadır.

Yenilenebilir enerji piyasanının yapısına, gelişimine ve olgunluğuna göre
uygulanmakta olan teşvik politikaları değişmekle birlikte, etkin ve başarılı teşvik
politikalarının bazı özellikleri de mevcuttur. Genel piyasa yapısına ve diğer düzenleyici
mekanizmalarla uyumlu ve şeffaf uygulamalar teşvik mekanizmalarının işleyişi için
önemlidir.
Ayrıca yatırımcıları bu alana çekmek için maliyetleri azaltıcı ve yatırımcıya güven
veren politikalar oluşturulmalıdır. Başta maliyet engeli olmak üzere yenilenebilir enerjinin
gelişiminin önündeki engeller iyi analiz edilerek, bu engelleri aşmaya yönelik hükümet
poltikaları geliştirilmelidir. Ar-Ge ve inovasyon yenilenebilir enerji teknolojilerinin
gelişmesinde had saffada önemli bir konudur. Hükümetler yenilenebilir enerjiye yönelik
Ar-Ge harcamalarını arttırmalıdır.
Dünyada pek çok ülkede enerji sektöründe liberalizasyon, regülasyon ve yeniden
yapılandırma süreçleri yaşanmaktadır. Bu süreçlerde uyumlu entegrasyon sağlanmalı ve
bürokrasi konusunda iyi düzenlemeler yapılmalıdır. Bürokrasi, etkin teşvik
mekanizmalarının önünde çoğu zaman bir engel olabilmektedir. Hem yerli hem de
yabancı yatırımcılar için teşviklerin cazipliğini ortadan kaldırabilir.
Türkiye yenilenebilir enerji alanında yavaş adımlarla ilerlemiştir. Dünyada
yenilenebilir enerjinin kullanımının teşvik edilmesine yönelik bir çok mekanizma
kullanılırken, Türkiye’de kullanılan teşvik mekanizmaları sınırlıdır. OECD ülkelerinde
uygulanan teşvikler Türkiye’de uygulanan teşviklere göre çok daha çeşitlidir. Daha fazla
yatırımı bu Alana çekebilmek için teşviklerin çeşitlendirilmesi faydalı olacaktır. Bunun
yanında Türkiye’de yasal düzenlemeler gün geçtikçe artarken kararlı taahütler verilmeye
başlanmıştır. Ayrıca bu alanda ulusal eylem planı oluşturulmuştur. Şuan Türkiye’deki
yenilenebilir enerji piyasası tam bir olgunluk aşamasına gelmemiş ama ilerleme
katetmektedir. Bu süreçte Türkiye yenilenebilir enerji politikasını iyi tasarlamalı ve
belirlenen yenilenebilir enerji politikaları diğer politikalarla uyumlu ve birbirini
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tamamlayıcı şekilde olmalıdır. Bu alanda işbirliği ve koordinasyon iyi teşvik
mekanizmalarının işleyişini kolaylaştıracaktır. Ayrıca kamuoyunun bilgilendirilmesi ve
toplumsal farkındalık yaratılması başarılı politikalar uygulanmasına katkı sağlayacaktır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin geliştirilmesinin önündeki engeller
sadece maliyete bağlı engeller olmayıp; yenilenebilir enerjinin önünde yasal, düzenleyici,
piyasa performansına yönelik veya toplumsal engeller de yer almaktadır. İyi bir teşvik
mekanizması bu engelleri aşmaya yönelik olarak oluşturulmalı ve bu alanda istikrarlı ve
emin adımlar gerektirmektedir.
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ÖZET
Ar-Ge Teşvikleri, firmaların patent üretmeleri için bir girdi niteliğindedir. Ar-Ge teşvikleri
neticesinde inovatif faaliyetlerde bulunan firmalar, bu faaliyetlerin ardından patent elde
ederler. Ar-Ge harcamalarının çıktılarının uzun vadede gerçekleşmesi ve bu harcamaların
risk içermesi, firmaları bu tür harcamalara fon ayırma konusunda ihtiyatlı davranmaya
zorlamaktadır. Çünkü yaklaşık 500 Ar-Ge projesinin ancak %2’si ticari patente
dönüşebilmektedir. Bu istatistik, asıl amacı kar elde etmek olan ticari işletmeler tarafından
Ar-Ge’nin yüksek risk unsuru içeren bir yatırım olarak algılanmasına neden olmaktadır. Bu
noktada kamu teşviklerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda; Ar-Ge harcamalarının
yıllar itibariyle gelişim süreci ele alınacaktır. Ar-Ge harcamalarında meydana gelen artış ve
azalışın inovasyon faaliyetleri üzerindeki etkilerine yer verilecektir. Yıllar itibariyle seçili iller
çerçevesinde Ar-Ge teşvikleri ve patentleme arasındaki ilişki incelenecektir.
ABSTRACT
R&D incentives are serving as an input for firms to encourage them to produce patents. The
firms that operating in innovative activities with R&D incentives, get patents as an output of
their innovative activities. Since R&D expenditures are spread to a long period of time and
they contain risks, the firms behave in a cautious manner to allocate funds in R&D
expenditures. One of the reasons for this case is turning only 2% of 500 R&D projects in to
commercial patent. This statistic cause firms to perceive R&D expenditures as a highly risky
investment since their main purpose is to make profit. The importance of governmental
incentives emerges at this point. In our research, the development process of R&D
expenditures by years will be handled. The effect of the decreasing and increasing in R&D
expenditures on innovation activities will be discussed. The relationship between R&D
incentives and patenting will be examined by selected years and cities.
1

AR-GE TEŞVİKLERİ VE PATENTLEME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Osman Geyik, Aykut Aydın

GİRİŞ
Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri 21. Yüzyılda büyüme ve kalkınmanın itici gücü olarak
ülke ve firmaların başvurdukları önemli bir konu haline gelmiştir. Ar-Ge yatırımlarının
düzeyi, ülkelerin ya da firmaların bilim, teknoloji ve inovasyon konularında önemli adımlar
atmalarının ön koşulu olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Ar-Ge yatırımlarının ardından artan
inovasyon faaliyetleri ise patent olgusunun önem kazanmasına neden olmuştur.
Ar-Ge yatırımları, teşvik sistemleriyle desteklenmektedir ancak; bunlar çoğu zaman yetersiz
kalmaktadır. Ar-Ge bir kültürdür bu kültürün oluşması için firmaların Ar-Ge faaliyetlerine
bakışının değişmesi gerekmektedir. Firmaların Ar-Ge yatırımlarını bir mali yük olarak
algılamak yerine, uzun dönemde büyüme ve kalkınmalarının bir aracı olarak görmeleri
gerekmektedir. Bunun aksine birçok firma Ar-Ge yatırımlarını risk içeren yatırımlar olarak
kabul etmekte, uzun vadede kaynaklarının yok olacağını ve yapılan yatırımların
neticelenmeden yani yatırımcısına fayda sağlamadan sona ereceğini düşünmektedir. Ancak;
Ar-Ge yatırımlarının çıktılarının uzun vadede elde edileceği ve yaratılacak katma değerlerin
(getirilerin) yapılan harcamaların çok daha üzerinde olacağı gerçeği göz önünde
bulundurulmalı, Ar-Ge faaliyetleri bu motivasyonla ele alınmalıdır.
Ar-Ge harcamalarının çıktısı niteliğinde olan patent, yeni fikirlerin korunması sürecinin ilk
adımı olarak kabul edilebilir. Patentleme ise; bu yeniliğin korunma işleminin gerçekleşmesi
olarak ifade edilebilir. Patent elde edebilmek için yaratıcı fikirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
ihtiyaç duyulan yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması için de gerekli olan en önemli şey yoğun ArGe yatırımlarıdır.

1. TÜRKİYE’DE AR-GE HARCAMALARININ GELİŞİM SÜRECİ VE
EKONOMİK ETKİLERİ
Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin veriler, ilk olarak 1993 yılında düzenlenmeye
başlanmıştır. Bu düzenlemeyi yapma işi, Türkiye İstatistik Kurumu’na verilmiştir. 1993
yılında yapılan ilk Ar-Ge anketinde 1991 ve 1992 yıllarına ait veriler toplanmış, daha sonra
Ar-Ge verilerinin kayıt altına alınması işlemi devam etmiştir. Ar-Ge verileri, Türkiye istatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün hazırlamış olduğu
Frascati Manual belgesinde tanımlanan yönteme uygun bir şekilde hazırlanmaktadır. Bu
belgede tanımlanan Ar-Ge, bazı araştırmacılar tarafından dar kapsamlı bir tanım olduğu
yönünde eleştirilmesine rağmen, uluslararası karşılaştırmalara imkan tanıdığı için yaygın
olarak kullanılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu Ar-Ge anketi, imalat sanayinde Ar-Ge
yaptığı bilinen tüm işyerlerine uygulanmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin firma bilgileri
genel olarak yıllık imalat sanayi anketlerinden ve teknoloji hizmet programlarından (örneğin;
KOSGEB Teknoloji Merkezleri’nde bulunan firmalar) sağlanmaktadır (Taymaz, 2001:162).
Ar-Ge ve inovasyon ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda, bu iki olgu arasında doğrudan bir
ilişkinin olduğu görülmektedir(Demir, 2010:211). İnovasyon stratejileri ile büyüyen birçok
ülke, bu tarzdaki bir büyümeyi, yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde etmektedir (Soete,
2006:68).
Kozlu’ya göre; Devletler büyümeyi genellikle statik bir sürecin sonucu olarak kavradıkları
için, makine ithali, altyapı ve otel yapımı gibi faaliyetleri teşvik etmektedirler. Fakat dönem
sonunda (teşvik yapılan dönem, mali yılsonu vb.) bu tür faaliyetlerin ardından büyüme
rakamlarının halen istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Büyüme rakamlarının neden
2
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istenilen düzeyde olmadığı konusu ise şu şekilde ifade edilebilmektedir. Büyüme sadece salt
bir yatırımın ürünü olarak ortaya çıkmamaktadır. Büyüme bir süreç olarak, yatırımın
inovasyonu, inovasyonun teknolojiyi, teknolojinin büyümeyi, büyümenin de yatırımı getirdiği
zincirleme bir reaksiyonun sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sürecin gerektirdiği
hammaddeleri sunmak ise devletin görevleri arasında yer almaktadır. Bu görevler; yüksek
kalitede eğitim sistemi oluşturmak, Ar-Ge’ye yönelik üniversiteler kurmak ve inovasyonu
destekleyici tekno-kentler inşa etmek şeklinde sıralanabilir (Kozlu, 2003:73).
Gelişmiş ülkelerin ve gelişmişlik düzeylerini hızlı bir şekilde artıran ülkelerin, Ar-Ge
harcamalarına önem verdiklerini ifade etmemiz yanlış olmayacaktır. Aşağıdaki tabloda 20072014 yılları arasında seçili ülkelerin Ar-Ge harcamalarının GSYİH’leri içerisindeki paylarına
yer verilmiştir. Türkiye’deki Ar-Ge harcamaları ile diğer ülkeler arasında bir karşılaştırma
yapılmaya çalışılmış ve bu karşılaştırmaların ardından çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur.
Tablo 1: Türkiye’nin ve Seçilmiş Bazı Ülkelerin Ar-Ge Harcamalarının Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla İçerisindeki Payı (%)
Ülkeler

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Finlandiya

3.47

3.72

3.96

3.87

3.1

3.42

3.29

3.17

Güney Kore

3.21

3.36

-

3.35

3.36

4,03

4,15

4,21

İngiltere

1.78

1.77

1.87

1.81

1.83

1.62

1.66

1.70

İsrail

4.77

4.66

4.2

-

4.2

4.24

4.21

4.23

Japonya

3.44

3.44

-

3.45

3.40

3.34

3.47

3.51

Türkiye

0.72

0.73

0.85

0,84

0.86

0.92

0,95

1,01

Kaynak: Main Science and Technology Indicators, OECD Science, Technology and R&D
Statistics http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_&_D_expenditure,
E.T: 13.05.2016.
Tablo 1’deki rakamlar doğrultusunda, 6 ülkeye ait bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.
Faydalanılan veriler yardımıyla büyüme, inovasyon ve Ar-Ge ilişkisini göz önünde
bulundurularak bu 6 ülke hakkında çeşitli sonuçlara varılmıştır. Tablodaki ülkelerin ortak
özelliği, teknolojik yeniliklere dayalı bir büyüme stratejisi izlemeleri, inovatif faaliyetler
bakımından dünya çapında önemli bir değere sahip ve birçoğunun nüfus ve ülke büyükleri
bakımında küçük olmalarıdır. Bu ülkeler, yapmış oldukları Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları
neticesinde dünya ölçeğinde adlarından söz ettirirken, birçok ülke tarafından da Ar-Ge ve
inovasyon konularında ülke politikaları şekillendirilirken örnek alınmışlardır. Bu tanımlara
örnek olabilecek en uygun ülke -küçük bir ülke olmasına karşın- bilim ve teknoloji
olanaklarından faydalanmayı çok iyi bilen İsrail’dir. İsrail’in Ar-Ge harcamalarına vermiş
3
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olduğu önemi yukarıdaki tablodan da görmek mümkündür. İsrail, 8 yıllık sürecin tamamında,
Ar-Ge harcamalarına gayrisafi yurtiçi hasılasının %4’ünden fazlasını tahsis etmiştir.
Teknoloji ve inovasyon konularında önde gelen diğer ülkelerin- Finlandiya ve Japonya gibi Ar-Ge harcamalarının, GSYİH içerisindeki oranlarına bakıldığında bu oranın %3’ün
üzerinde olduğu görülmektedir. Buna karşın, Türkiye’de Ar-Ge harcamalarına GSYİH
içerisinde ayrılan pay 2014 yılına kadar %1’in altında seyretmiştir. Teknolojik gelişim ve
inovasyonun ilk adımı olan Ar-Ge harcamalarına milli gelir içerisinden bu derecede az bir
payın ayrılması, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve inovasyon konularında halen istenilen
düzeyde olamamasının en önemli nedeni olarak gösterilebilir (Archibugi ve Lundvall,
2007:61).
2.

TÜRKİYE’DE AR-GE HARCAMALARININ NİTELİK VE NİCELİK
İTİBARİYLE GELİŞİMİ

Araştırma ve Geliştirme kavramı son yıllarda neredeyse inovasyon kavramıyla birlikte
anılmaya başlanmıştır (Schumpeter, 2010:101). Türkiye’de, Ar-Ge harcamalarının gayrisafi
yurtiçi hasılaya oranı 2014 yılı verilerine göre % 1,01 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran
Türkiye’de yenilik/yenileşim kavramına yeterince önem verilmediğinin rakamsal
göstergesidir.
Grafik 1’de, 2007-2014 yılları arasında Türkiye’de yapılan toplam Ar-Ge harcamalarının
GSYİH içerisindeki payına yer verilmiştir.
Grafik 1: Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye Oranı(2007-2014)
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Kaynak: TÜİK, Ar-Ge verileri, http://www.tubitak.gov.tr, E.T: 23.05.2016., (Grafik ilgili
kaynaklarda yer alan veriler doğrultusunda oluşturulmuştur)
Grafik1’de, Türkiye’de 2007-2014 yıllarına ait Ar-Ge harcamalarının GSYİH’e oranları yer
almaktadır. 2007-2014 yıllarına ait grafiği değerlendirdiğimizde, 2009-2010 yılları arasında
küçük bir azalışın dışında, Ar-Ge harcamalarında sürekli bir artışın olduğunu, en fazla artışın
2008 yılından 2009 yılına geçerken gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Grafik 1’de görüldüğü
gibi, 7 yıllık bir periyotta Türkiye’nin GSYİH içerisinde Ar-Ge harcamalarına ayırmış olduğu
pay %1’in altındadır. 2014 yılında ise bu oran %1,01 seviyesine ulaşmıştır. Bu düşük
4
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seviyedeki oranlar, inovasyon ve patentleme konularında Türkiye’nin niçin başarısız
olduğunun en basit göstergesidir.
Grafik 2-3 ve 4’te ise; 2012-2014 yılları itibariyle kamu sektörü, özel sektör ve
yükseköğretim sektörünün Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içerisindeki
paylarına yer verilmiş ve bu veriler bağlamında değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.
Grafik 2-3-4: Toplam Ar-Ge Harcamalarının Sektörler Bazında Dağılımı (%,)

2013

2012
Özel Sektör

11
45,1

47,5

Yükseköğretim
Sektörü

43,9

Özel Sektör

10,4

42,1

Kamu Sektörü

Yükseköğretim
Sektörü
Kamu Sektörü

2014
Özel Sektör

9,7
49,8

Yükseköğretim
Sektörü

40,5

Kamu Sektörü

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/, E.T: 22.05.2016. (Grafikler İlgili kaynakta yer alan veriler
doğrultusunda oluşturulmuştur).
Ar-Ge harcamalarına ilişkin verilerin yer almış olduğu Grafik 2,3 ve 4’te, 3 sektörün
araştırma geliştirme harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içerisindeki yüzdelik payına
yer verilmiştir. 2012-2014 yıllarına ait veriler ışığında, özel sektörün Ar-Ge harcamalarında
sürekli bir artışın olduğu gözlemlenmektedir. Sektörler bazında yapılan değerlendirmeye
göre; Ar-Ge harcamalarına en fazla kaynak ayıran sektörlerin sırasıyla; özel sektör,
yükseköğretim sektörü ve kamu sektörü olduğu görülmektedir. Bu durumda, kamu
sektörünün Ar-Ge harcamaları konusunda yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır.
Firmaların piyasada faaliyet gösterdikleri süre arttıkça yani kurumsallaşma sürecine
yaklaştıkça Ar-Ge ihtiyacı azalmaktadır. Piyasada faaliyet göstermeye yeni başlamış bir
firmanın her ne durumda olursa olsun Ar-Ge faaliyetlerine önemli oranda kaynak ayırması
gerekmektedir (Shahid ve Shuilin, 2005:92). Büyük firmaların çoğu Ar-Ge faaliyetlerini
gerçekleştirerek piyasadaki rekabet güçlerini korumayı amaçlamaktadırlar. Türk şirketlerinin
rakiplerine göre Ar-Ge yatırımları oldukça düşük oranlarda seyretmektedir. Bu durum Türk
şirketlerinin geleceğini tehdit etmektedir. Fakat Türk menşeili şirketlerin büyük bir kısmı
halen bina, arazi, lüks otomobil yatırımlarını Ar-Ge yatırımlarına tercih etmektedirler
(MÜSİAD, 2012:92).
5
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3. TÜRKİYE’DE VE SEÇİLİ ÜLKELERDE YENİLİKLERİN KORUNMASI
SÜRECİNDE PATENTLEME
Patent, yoğun Ar-Ge faaliyetlerinin ardından elde edilen ürün ya da hizmetin yasal yollarla
üreticisi ya da inovatörüne kazandırmış olduğu haktır. Bu hakkı elde edebilmek için çeşitli
prosedürlerin takip edilmesi ve bu konuda hızlı davranılması gerekmektedir.
İnovasyon faaliyetleri sonucu elde edilen yenilikler için patent almak şart değil fakat
gereklidir. Uzun bir çabanın ardından elde edilen ürünlerin ticari değer kazanabilmesi için
patent kuruluşları tarafından tescillenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde patenti alınmayan
ürünün ya da hizmetin piyasada taklitlerinin çoğalması, uzun süren bir çabanın boşa gitmesine
neden olabilmektedir. Patent belgesinin alınması, patent sahibinin izni olmadan ilgili mal veya
hizmetin üretiminin, satışının, ihracatının ve ithalatının yapılmasını önlemektedir (Çavuşoğlu,
2010:13). Diğer bir ifadeyle, bir buluş için buluş sahibine verilen sınai mülkiyet haklarından
biri olup, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının bu buluşu üretmesini, kullanmasını veya
satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkıdır (Oğuzkan, 2016:6).
Türkiye’de 2 tür patent sistemi mevcuttur. Bunlardan birincisi incelemeli patent sistemi diğeri
ise incelemesiz patent sistemidir. İncelemeli patent sistemini diğer sistemden ayıran en önemli
özellik, patentleme işleminin daha yoğun bir süreç sonunda gerçekleşmesi ve 20 yıl boyunca
patent hakkını sahibinde bulundurmasıdır. İncelemesiz sistemde ise; patent kurallarına
uygunluk konusunda yapılan incelemeler ilk sisteme göre daha az kapsamlı olmakla beraber,
patent hakkını elde eden kişiye ya da kuruma bu hakkı 7 yıl kullanabilme yetkisi vermektedir.
Patent bir ekonomide faaliyet gösteren firmanın gelirinde, itibarında, şirket değerinde ve en
önemlisi piyasadaki rekabet gücünde bir artışın meydana gelmesini sağlamaktadır
(Çavuşoğlu, 2010:16).
Thomas Edison, kurulmasında öncülük ettiği büyük ölçekli Ar-Ge laboratuarıyla birlikte
şimdiye kadar kimsenin alamadığı patent sayısıyla (1.093) “mucitlerin öncüsü” olarak
anılmaktadır (Freeman ve Soete, 2004:230).
4. TÜRKİYE’DE VE SEÇİLİ ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARINA
İLİŞKİN VERİLER
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin sonunda elde edilen yeni ya da geliştirilmiş ürüne karşı
inovasyon yapan ülke ya da firmalar, bu ürün veya hizmetlerinin ticarileşmesi ve üzerinden
kazanç elde edebilmesi sahip oldukları patent sayılarıyla ilişkilidir. Patent sayıları ise, patent
fikriyle ve patent verileriyle doğru orantılıdır.
Gelişmiş ülkelerin ve illerin (30
Büyükşehir’in) patent başvuru ve tescil verileri incelendiğinde, bu ülkelerin ya da illerin
gelişmişlik seviyesi ile patent başvurusu ve bunların sonucu olarak da patent tescili arasındaki
ilişkinin pozitif yönlü olduğu görülmektedir.
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4.1.ÜLKELERE GÖRE PATENT VERİLERİ
Tabloda seçili ülkelerin TPE’ye, yapmış oldukları patent başvuru rakamlarına yer verilmiştir.
Başvuru sayıları ve tescil sayıları arasındaki yakınsamanın gelişmişlik düzeyiyle ilişkili
olduğu görülmektedir.

Tablo 2: Patent Başvurularının Ve Tescillerinin Türk Patent Enstitüsü’ne Başvuran
Ülkelere Göre Dağılımı
Başvuru Sayıları
Ülke Adı / Yıllar
TÜRKİYE
AVUSTURYA
AVUSTRALYA
BELÇİKA
KANADA
İSVİÇRE
ÇİN
ÇEK
CUMHURİYETİ
ALMANYA
DANİMARKA
İSPANYA
FİNLANDİYA
FRANSA
BİRLEŞİK
KRALLIK
İRLANDA
İSRAİL
HİNDİSTAN
İTALYA
JAPONYA
K.K.T.C.
KORE
CUMHURİYETİ
LÜKSEMBURG
HOLLANDA
NORVEÇ
PORTEKİZ
İSVEÇ
A.B.D.
Diğer
TOPLAM

Tescil Sayıları

2011
4087
137
46
164
32
525
63

2012
4543
165
51
186
72
552
98

2013
4528
171
52
155
60
659
129

2014
4861
195
52
155
41
614
135

2015
5512
227
39
188
54
665
94

2011
847
135
40
155
33
495
42

2012
1025
161
51
177
64
518
75

2013
1244
175
57
175
68
701
86

2014
1251
178
47
150
40
600
114

2015
1730
242
39
200
57
684
137

22
1583
68
89
63
462

14
1823
107
87
73
482

11
1799
96
79
76
504

14
1849
97
99
57
510

13
2046
93
123
72
596

18
1440
75
82
61
439

12
1797
97
71
67
487

9
1934
99
84
82
506

13
1808
107
96
49
511

10
2072
88
124
78
617

232
27
44
26
492
309
2

233
26
53
38
499
380
0

255
15
74
27
555
414
0

278
26
58
33
558
373
1

249
29
54
26
649
406
0

232
25
41
24
476
280
0

230
28
45
34
494
367
1

254
17
71
28
582
399
0

274
23
60
26
540
344
0

259
29
51
29
668
361
0

93
46
448
31
4
185
1308
216
12374

125
60
501
32
9
223
1557
278
13958

59
39
287
19
6
132
857
162
6539

71
40
396
30
1
156
1125
162
7816

73
29
480
30
5
193
1288
224
8925

78
99
47
62
466
507
35
32
5
9
178
240
1257 1389
197
247
8530 10100

59
38
316
23
6
143
941
200
10241

94
87
39
29
386
485
29
32
3
5
165
185
1175 1286
191
248
11599 12052
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* 2015 yılına ait değerler 20.01.2016 raporlama tarihi itibari ile hazırlanmıştır İlk başvuru
sırasında geri çevrilen, işlemden kaldırılan başvurular, başvuru sayılarına dahil edilmiştir
Tescil sayıları, tescil tarihleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır
Ülkeler, Türk Patent Enstitüsü' ne başvuruda bulunan ülkeleri göstermektedir.
Kaynak:http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/istatistik/patent/Patent_basvuru_illere_gore_d
agilim.pdf, (19.03.2016)
Tablo 2’de görüldüğü gibi; Türkiye’de 5512 patent başvurusunun 1730’u tescillenirken, diğer
birçok ülkede yapılan başvurular ve tesciller arasında bu denli negatif yönlü bir ilişkinin
olmadığı gözlemlenmektedir. Türkiye’de patentleme başarısı % 32 dolaylarında iken, TPE’ye
başvuru rakamlarına göre diğer gelişmiş ülkelerin yapmış oldukları başvurularda, elde etmiş
oldukları başarı oranı bazı yıllarda %100 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum patentleme ve
gelişmişlik düzeyi arasındaki pozitif ilişkiyi göstermektedir

4.2.İLLERE GÖRE PATENT VERİLERİ
Patent başvurusu ve tescili, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu ilişki doğrultusunda, ülkeleri oluşturan şehirlerin, ülke içinde ya da dışında
faaliyet gösteren patent kuruluşlarına yapmış oldukları başvurular o şehirlerin gelişmişlik
düzeyinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Tablo 3’te, 2011-2015 yıllarında 30
Büyükşehir’e ait TPE’ye yapılan patent başvuru ve tescil rakamlarına yer verilmiştir.
Tablo 3: Patent Başvurularının ve Tescillerinin İllere Göre Dağılımı
Başvuru Sayıları

Tescil Sayıları

İl
kodu

İller/ Yıllar

1

ADANA

36

50

51

47

33

6

10

8

8

8

6

ANKARA

417

569

562

596

636

78

96

109

116

186

7

ANTALYA

54

74

67

63

67

8

6

15

9

23

9

AYDIN

18

26

19

25

21

3

2

5

5

4

10

BALIKESİR

12

11

33

25

21

2

2

4

3

4

16

BURSA

530

288

316

316

440

74

112

173

136

131

20

DENİZLİ

22

20

21

12

26

5

4

15

4

8

21

DİYARBAKIR

1

4

6

12

6

0

0

0

0

1

25

ERZURUM

3

10

7

7

14

1

4

0

1

1

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
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26

ESKİŞEHİR

44

57

68

88

135

6

8

17

12

27

27

GAZİANTEP

33

51

73

94

184

6

7

10

6

13

31

HATAY

12

6

19

20

12

2

2

2

1

1

33

MERSİN

12

23

35

15

32

2

5

4

5

7

34

İSTANBUL

1582 1939 1831 2108 2399 417

490

540

639

842

35

İZMİR

223

264

265

275

289

31

42

59

52

86

38

KAYSERİ

55

70

55

88

63

13

7

17

9

19

41

KOCAELİ

195

225

275

168

209

29

54

74

50

104

42

KONYA

135

144

153

199

163

39

28

37

38

42

44

MALATYA

11

14

15

15

17

4

3

1

3

6

45

MANİSA

246

106

77

65

63

48

56

55

44

59

46

KAHRAMANMARAŞ

9

11

16

17

14

0

2

1

1

1

47

MARDİN

3

5

0

1

2

2

0

3

2

2

48

MUĞLA

15

8

16

17

29

0

1

2

0

0

52

ORDU

3

7

3

8

2

3

0

1

1

0

54

SAKARYA

60

57

79

137

148

13

14

13

18

20

55

SAMSUN

19

67

17

30

25

4

3

6

6

7

59

TEKİRDAĞ

113

143

102

93

71

15

17

24

23

58

61

TRABZON

15

10

12

15

29

4

0

1

1

4

63

ŞANLIURFA

11

11

7

3

5

0

0

0

5

3

65

VAN

0

0

4

4

7

1

0

0

1

0

**TOPLAM

4087 4543 4528 4861 5512 847

1025 1244 1251 1730

**81 İl’e ait rakamlar
* 2015 yılına ait değerler 20.01.2016 raporlama tarihi itibari ile hazırlanmıştır İlk başvuru
sahibinin 20.01.2016 raporlama tarihi itibari ile sicilde bulunan bilgileri göz önünde
bulundurulmuştur İlk başvuru sırasında geri çevrilen, işlemden kaldırılan başvurular, başvuru
sayılarına dahil edilmiştir Başvuru sayıları, başvuru tarihleri göz önünde bulundurularak
hazırlanmıştır
9
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Kaynak:http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/istatistik/patent/Patent_basvuru_illere_gore_d
agilim.pdf, (19.03.2016)
Tablo 3’te yer alan verilere göre, 30 il içerisinde 5 yıl boyunca en düşük performansa sahip ilk
5 il; Diyarbakır, Erzurum, Mardin, Ordu ve Van olarak karşımıza çıkmaktadır. En başarılı 5
ilin ise İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Kocaeli olduğu gözlemlenmektedir. Bunların dışında
2011-2015 yılları arasında bazı yıllarda hiç patent başvurunda bulunmayan iller de yer
almaktadır bu iller sırasıyla Mardin ve Van’dır.
Tablo 3’te yer alan iller içerisinde, 2015 yılında en fazla patent başvurusuna sahip ilk 10 il;
İstanbul (2339), Ankara (636), Bursa (440), İzmir (289), Kocaeli (209), Gaziantep(184),
Konya(163), Sakarya (148), Eskişehir (135) ve Tekirdağ (71) şeklinde sıralanabilir. Bu
sıralama dikkate alındığında, patent başvurularının sanayileşme düzeyi ile ilişkili olduğu
sonucuna varılabilir.
Bunun yanı sıra, patent başvurularında en az başvuruya sahip illerin Doğu ve Güney Doğu
Anadolu Bölgeleri ile İç Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde yer aldığı
gözlemlenmiştir. Başvurularda en başarılı bölgelerin ise; Güney Marmara ve Ege Bölgesi
olduğu anlaşılmaktadır. Aynı coğrafi bölge içerisinde yer alan Şanlıurfa’da 2015 yılına ait
patent başvuru sayısı 5, Diyarbakır’da 6, Gaziantep’te 184 olarak gerçekleşmiştir. Bu
rakamlar, sanayileşme-patent ilişkisini gösteren bir diğer örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yine Tablo 3’te, 2011-2015 yılları arasında TPE’ye yapılan başvurulara ve bu başvuruların
tescillerine yer verilmiştir. Tablo 3 değerlendirildiğinde çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir. 2015
yılında yapılan 5512 patent başvurusunun yaklaşık olarak %32’si yani sadece 1730 tanesi
tescillenmiştir. Bu oranla, Türkiye patentleme konusunda gelişmiş ülkelerin çok gerisinde
kalmıştır.
Tabloda dikkat çeken diğer bir nokta ise, bazı yıllarda patent başvurusunda bulunmayan 2 ilin
(Mardin ve Van) dışında, 5 yıl içerisinde belirli dönemlerde kümülatif olarak az da olsa patent
başvurusunda bulunan bazı illerin bu başvurularının TPE tarafından tescillenmediği
görülmektedir. Bunun en önemli nedeni, Ar-Ge ve inovasyondan yoksun illerin nitelik olarak
zayıf patent fikirleriyle TPE’ye başvurmuş olmalarıdır.
Tablo 3’te yer alan Ar-Ge-İnovasyon ilişkisinin bir sonucu olan patent tescil rakamlarına
ilişkin verilerin sonuçları dikkate alındığında; Türkiye’de yeterli bilgi birikimine sahip Ar-Ge
personelinin yetiştirilmesinin; yani beşeri sermayeye gerekli yatırımlar yapılmasının,
teknoparkların verimli bir şekilde kullanılmasının ve inovasyon yetisinin kazanılması
yönünde ciddi adımlar atılmasının ne derece gerekli olduğu açıkça anlaşılmaktadır.
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Tablo 4: Patent Başvurularının Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı (%)
Yıl

2011
2012
2013
2014
2015*

Yerli
TPE
3962
4360
4345
4654
5302

PCT**
43
74
54
112
50

EPC*** Toplam
82
4087
109
4543
129
4528
95
4861
160
5512

Artış
Oranı
25,75%
11,16%
-0,33%
7,35%
13,39%

**PCT (Patent Cooperation Treaty – Patent İşbirliği Antlaşması ); bir buluşun, birden çok
ülkede korunması istendiği takdirde, bunu kolaylaştırmak ve ekonomik hale getirmek
amacıyla üye ülkelerin yapmış olduğu bir antlaşmadır.
***EPC : Avrupa Patent Antlaşması (European Patent Convention)
*2015 yıllarına ait değerler 20.01.2016 raporlama tarihi itibari ile hazırlanmıştır İlk başvuru
sahibinin 20.01.2016 raporlama tarihi itibari ile sicilde bulunan bilgileri göz önünde
bulundurulmuştur İlk başvuru sırasında geri çevrilen, işlemden kaldırılan başvurular, başvuru
sayılarına dahil edilmiştir Başvuru sayıları, başvuru numaraları göz önünde bulundurularak
hazırlanmıştır
Kaynak:http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/istatistik/patent/Patent_basvuru_illere_gore_d
agilim.pdf, (19.03.2016)
Tablo 4’te, patent başvurularının bir önceki yıla göre artış yüzdesine yer verilmiştir. 2011
itibariyle patent başvuru oranlarında azalan bir artışın olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu artış
2013 yılında yerini azalmaya bırakmıştır. Ancak 2014 ve 2015 yıllarında bu durum ortadan
kalkmış, patent başvuruları bir önceki yıla göre artış eğilimine girmiştir. Burada önemli bir
hususa dikkat çekmek gerekmektedir. Bir önceki yıla göre patent başvurularında azalarak bir
artış (2013’teki doğrudan azalış da dâhil) gözlemlense de, patent tescil rakamlarında sürekli
bir artış söz konusudur. Bu da patent başvurularının nitelik olarak iyileştiğini göstermektedir.

5. AR-GE HARCAMALARI / TEŞVİKLERİ VE PATENTLEME İLİŞKİSİ
Patentler; firmalar, kurumlar ya da bireyler tarafından geliştirilen icatların korunmasında birer
araçtır ve bundan dolayı icadın birer göstergesi olarak yorumlanabilmektedir. Bir icat
inovasyona dönüşebilmeden önce, icadın gelişimi, üretimi ve pazarlanması için daha çok
girişimci çaba gerektirmektedir. İnovasyon ile patentleme arasında çift yönlü bir ilişki söz
konusudur. Patent sisteminin inovasyonu hangi yönde etkilediği tartışmalı bir konu olmasına
rağmen; inovasyonla patent başvuru rakamları arasında doğru orantı -pozitif ilişkiolmasından dolayı, patentler inovasyon göstergesi olarak da değerlendirilebilir (Mercan,
Göktaş ve Gömleksiz, 2011:33).
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Firmalar ya da devletler, yapmış oldukları Ar-Ge yatırımları neticesinde inovatif ürünler elde
ederek patent hakkını –fikri mülkiyet- ellerinde bulundurdukları yeni ürünlere sahip
olabilmektedirler. Patentli bir ürün elde edebilmek için, yoğun bir şekilde Ar-Ge projesi ve
harcaması yapılmalıdır. Çünkü neredeyse her 500 Ar-Ge projesinden yalnızca %2’si ticari
patente dönüşebilmektedir (OECD, 1991:277).
Ar-Ge çalışmalarına hız kazandırmak için kamu otoritesinin atması gereken bazı adımlar
vardır. Bu adımların yasal altyapısı; Türkiye’de 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 2008 yılında yürürlüğe girmiş olup, söz
konusu Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşvikler aşağıda açıklanmaktadır.
Ar-Ge İndirimi, Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve
kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında
uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini
desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca
desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik
harcamalarının tamamı (%100’ü) 31/12/2023 tarihine kadar kurum kazancının tespitinde
indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca, 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli
istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir
önceki yıla göre artışının yarısı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre
kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesi uyarınca ticari kazancın
tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, Vergi Usul Kanununa göre
aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması
halinde ise doğrudan gider yazılır.
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi
işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya
teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu
kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan
vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından
yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, tekno-girişim sermaye desteklerinden yararlanan
işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu
çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı (%90),
diğerleri için yüzde sekseni(%80) gelir vergisinden müstesnadır.
Sigorta Primi İşveren Payı Desteği, Kamu personeli hariç olmak üzere yukarıda çerçevesi
çizilen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve tekno-girişim
sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile
26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci
maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında
elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir
çalışan için Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Damga Vergisi İstisnası, 5746 sayılı kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik
faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır. Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri’ne sağlanan destek ve teşvikler aşağıda belirtilmiş olup, söz konusu
destek ve teşviklerden yararlanabilmek için, Şirketlerin 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanunu’nda belirtilen Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde konumlanması (yeni bir
şirket kurmak/ mevcut şirketlere bağlı bir şube açmak suretiyle) gerekmektedir.
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Kurumlar Vergisi İstisnası, Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren
mükelleflerin münhasıran bu bölgelerdeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri
kazançlar 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bölgede
faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği
kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.
Gelir Vergisi İstisnası, 6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde
ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin,
münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları
31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Ayrıca,
bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin her türlü
vergiden 31/12/2023 tarihine kadar müstesna tutulacağı hükme bağlanmıştır. Bölgede çalışan
ve söz konusu Kanun ile tanımı yapılmış olan destek personelinin ücretleri gelir vergisi
muafiyeti kapsamına alınmış olup, aynı Kanun’da muafiyet kapsamındaki destek personeli
sayısının Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşmaması gerektiği belirtilmiştir.
Sigorta Primi Desteği, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda sigorta primleri
ile ilgili destek bulunmamakla birlikte, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun’da Tekno-kent bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin ArGe ve yazılım personelinin ücretlerine ilişkin sigorta primi işveren hissesi desteğine yönelik
düzenlemeler yer almaktadır. Bu kapsamda, 4691 sayılı Kanun çerçevesinde ücreti gelir
vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden
hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine tarafından karşılanmaktadır.
KDV İstisnası, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 20. Madde kapsamında 4691 sayılı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette
bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre
içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş
uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki
teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.
Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri, farklı nakit destek programları tarafından
desteklenmektedirler. Ar-Ge merkezi ve/veya Teknoparklarda yürütülen Ar-Ge ve yenilik
projeleri de Nakit Destek Programlarından yararlanabilmektedirler. Türkiye’de Ar-Ge ve
yenilik projelerine nakit destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıf ve
dernekler ve uluslararası fonlar aşağıda sıralanmıştır:
1-Ulusal Programlar: TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları, TTGV (Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfı) Ar-Ge Proje Destekleri, San-Tez Destek Programı,
KOSGEB Destek Programları
2-Uluslararası Programlar: Avrupa Birliği (AB HORİZON 2020 Programı), Eureka ve
Eurostars
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Tablo 5’te, Ar-Ge harcamalarının GSYİH içerisindeki oranına, patent başvuru ve tescil
rakamlarına ve bunların büyüme rakamlarıyla olan ilişkisine yer verilmiştir.

Tablo 5: Ar-Ge Harcamalarının GSYİH İçerisindeki Oranı, Patentleme Ve Büyüme
Arasındaki İlişki
Yıllar

2011

2012

2013

2014

Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının GSYİH

0.86

0.92

0,95

1,01

TPE’ye Yapılan Patent Başvuru Sayısı

4087

4543

4528

4861

Tescillenen Patent Sayıları (Patentleme)

847

1025

1244

1251

Büyüme Rakamları

8,8

2,2

4,2

3,0

İçerisindeki Payı

Ar-Ge harcamalarının GSYİH içerisindeki payı ile patent başvuruları arasında pozitif bir
ilişkinin olduğunu söyleyebiliriz. Ar-Ge harcamalarının oranı arttıkça patent başvuru
rakamlarında da artış meydana gelmiştir. Tablo 5’ten anlaşıldığı gibi, Ar-Ge harcamaları ve
patentleme arasındaki ilişki tamamen doğrusaldır. Artan Ar-Ge harcamaları doğrultusunda
patent tescillerinde de sürekli bir artışın olduğu görülmektedir. Benzer bir çalışmanın
sonucuna göre de; Ar-Ge'ye dayalı büyüme modelleri benimseyen ülkelerin Ar-Ge
harcamalarını artırma çabalarıyla patent üretmeleri arasında pozitif bir ilişkiye rastlanmıştır
(Ülkü, 2004:17).
Patent başvuru sayılarında bazı dönemlerde azalma olmasına rağmen, tescil (patentleme)
rakamlarında artışların meydana geldiği görülmektedir. Bu durum, kişi ya da firmaların daha
nitelikli ve yenilikçi fikirlerle TPE’ye başvurduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir ve
yenilik olgusunun daha doğru anlaşılmaya başlandığı yönünde iyi bir gelişme olarak
değerlendirilebilir.
Tablo 5’te, Ar-Ge harcamalarının GSYİH’deki oranı ile patentleme arasında kurulan ilişkinin
benzeri, büyüme ve patentleme rakamları arasında kurulamamaktadır. Büyüme rakamlarının
ciddi azalmalar gösterdiği dönemlerde bile, patent başvurularında ve patentleme rakamlarında
artışlar meydana gelmiştir. Bu durumda, kapsamlı bir analiz yapılmadan bu iki değişken
arasında doğrudan bir ilişkinin varlığından bahsetmek gerçekçi olmayacaktır. Tablo 5’te,
büyüme ve patentleme arasında doğrudan bir ilişki kurulamasa da, bu iki değişken arasında
bir nedensellik bağının olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.
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SONUÇ
Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının GSYİH içerisindeki payı incelendiğinde, bu harcamaların
oranının uzunca yıllar %1’lerin altında gerçekleştiği görülmektedir. Bu düşük seviyelerdeki
Ar-Ge harcama oranları, ekonomik büyüme ve kalkınma açısından ülke ekonomisini negatif
yönde etkilemektedir. Ar-Ge harcamalarının ve Ar-Ge teşvik sisteminin ihtiyaçlara uygun
şekilde tasarlanamaması nedeniyle de teşvik sistemi istenilen düzeyde amacına ulaşamamıştır.
Ar-Ge harcamalarının çıktısı niteliğinde olan patent ve patentleme sürecinde, makro düzeyde
Türkiye, mikro düzeyde ise 30 Büyükşehir Belediyesi incelendiğinde; makro ve mikro
düzeyde oldukça zayıf bir profile sahip olunduğu sonucuna varılmıştır. Patent başvurularının,
yaklaşık olarak %32’lik kısmı patentleme sürecini tamamlamış yani tescillenmiştir. Geri kalan
kısım ise patentlemeye değer görülmemiştir. TPE’ye başvuran ülkelerin patent başvurularının
önemli bir kısmı patentlenirken, Türkiye’nin başvurularının düşük bir oranda kabul
edilmesinden, Ar-Ge ve yenilik kavramlarının Türkiye’de henüz tam manasıyla değer
görmediği sonucunu çıkarabiliriz.
Patent başvurularının yıllar itibariyle artış oranları incelendiğinde ise olumlu bir tablo
karşımıza çıkmaktadır. Patent başvuru rakamlarının bazı yıllarda negatif yönde seyretmesine
karşın, patentleme sayılarındaki artış bir başarı olarak kabul edilebilir. Diğer bir ifadeyle,
başvuru sayısı ile tescillenen patent sayısı arasındaki pozitif yönlü ilişki, yenilik olgusunun
önemsendiğini ve yapılan patent çalışmalarının daha nitelikli olduğunun bir göstergesi olarak
kabul edilebilir.
Sonuç olarak; Türkiye’de Ar-Ge teşvik sisteminin iyi kurgulanamaması ve Ar-Ge
harcamalarının düşük seviyelerde olması, patent ve patentleme rakamlarının da aynı düşük
oranda seyretmesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda; Ar-Ge harcamalarının düzeyi
artırılmalı, firmalar Ar-Ge konusunda bilinçlendirilmeli ve bu konuda efektif teşvik
politikaları belirlenmelidir. Patent ve patentleme olgusunun, bir firma kültürü olarak firmalar
tarafından içselleştirilmesi sağlanmalıdır.
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PART I- INTRODUCTION
Tourism is very diverse phenomenon and it was originated in the 19th century. The term "tourism" and
"tourist" can be described as the movement of people, individuals or groups from one place to the other for
various purposes such as religion, family, business purposes, recreation but the most important being
pleasure. Tourism is usually related to international travel but it can also be associated with the travel of
different places within the same country or region (Smith 1989:17). Tourism is linked to disciple by many
researches. Majority of the researches have a conflict when it comes to the nature of tourism. Tourism is
divided into two concepts, tourism that should be studied with respect to distinct discipline or it should be
studied as an area of specialization that falls under an existing disciplines. Jovicic (1988) argues on the study
and nature of tourism. He believes that tourism is a very wide concept and it cannot be studied from one
angle or by understanding one particular discipline. Later on Jafari and Ritchie (1981) identified that tourism
research is depended on the following five main disciplines that surround the word tourism or tourist:
economics, socially, psychology, geography and anthropology. Tourism is affected by all these disciplines in
one way or the other. Tourism is growing at a very fast rate as it follows a sustainable strategy which will
lead for further expansion and growth and it will allow the strengthening of the economics sectors in the
rural and urban areas. Moreover, tourism has become one of the major sources of generation of income for
many countries across the world
1. Overview of diversity in Inbound Tourism: Landscape Tourism and Religious & Cultural Tourism
Tourism is one of the leading economic sectors in the world as it is believed to be one of the pillars of the
economy as it is directly related to the development of the economy as a whole. The study to understand the
nature of tourism has been increasing over the years as the demand for tourism is also increasing. Tourism
has become one of the most popular global leisure actives around the world and it is directly associated with
the incoming and outgoing implications of a country's balance of payments. Tourism is growing at a very fast
rate as it follows a sustainable strategy which will lead for further expansion and growth and it will allow the
strengthening of the economics sectors in the rural and urban areas. Moreover, tourism has become one of
the major sources of generation of income for many countries across the world. When it comes to tourism, it
is known to be a combination of hard infrastructure and soft infrastructure. Facilities, utilities, transportation
networks and many more are things that fall under the category of hard infrastructure with respect to tourism.
Soft infrastructure takes into account things such as the human resource development and management
(Amoah and Baum, 1997; Baum and Szivas, 2008; Echtner, 1995; Kaplan, 2004; Liu and Wall, 2005, 2006).
Tourism has been showing a growing trend over the years especially for a country like Pakistan. Pakistan is
known to be a very diverse region and it is known to be the hub or center of the collection of varies religions
that reside within the country way before the existence of the country itself. Over the years, the physical
diversity and the cultural diversity of Pakistan has been an attractive force of tourism, pulling tourists to
come and visit the country. Due to a lot of funding from foreign countries, Pakistan has been able to build a
strong and attractive infrastructure and it have been trying hard to attractive tourists in order to generate
revenue for the country but the current stability of the of the country has made it hard to attract more and
more tourists.
2. Sources of Tourism Information: Cost of Information& Reliability concerns
The role of information technology in tourism has increased the importance of tourism over the years. Due to
the advancement of technology, the availability of information has become relatively easy. To exploit the
meaning of tourism one needs to have ample amount of information. Information is one of the most valuable
elements as it affects the behavior, decision and the outcome of individuals directly. Hence, tourism is
directly related to information. People are becoming more and more informed about the things that are
happening around the world due to the development of technology and the ease of the flow of information
that is taking place all around the world. Excess and availability of information is becoming easier with time.
When it comes to information and tourism, majority of the time the two are linked strongly when it comes to
destinations of the tourists (Colling and Buhails, 2003) .
According to behavior theory, generation of information by individuals has become a need when it comes
down to taking the experience offered by tourism (Moutinho, 1987). Tourism is divided into international
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tourism and domestic tourism. To understand both, some information search is required. Today, access to
information has become easy but there are some costs associated with it. The advancement in technology has
been favorable in creating the desired perception of tourism for people all around the world (Sheldon, 1997;
Buhails, 1998, 2000). The information that is on hand, it is very important that it should be reliable or else it
is of no use to the individual. There is a direct effect on the perspectives of the cultural influences on the use
of tourism information. Uysal, McDonald and Reid (1990) did some research and discovered that the
information that is used by international individual affects their discussion making power directly even if
they have to pay some amount of money that is associated with the search.
3. State of Infrastructure: Outreach and Access
Tourism is believed to be directly proportional to the demand and supply analysis. Tourism infrastructure is
the key element in the development of a country. Infrastructure is related to creating the experienced product
that is the key element in the attraction of tourism. Infrastructure increases the efficiency of tourism services
which results in the increase in the supply of tourism services which are being provided to the tourists.
Infrastructure is known to be the functioning force which creates the supply and demand in the economy.
Infrastructure can be explained as a long-term physical assets which is also capital intensive, which is
advantageous for the general public and which promotes or enhances the development of the economy (US
Department of Transportation, 1993; Gramlich, 1994:1177). Infrastructure consists of societies, roads and
railway tracks, bridges and overheads, communication infrastructure, water management infrastructure, solid
waste infrastructure, telecommunication, waste incinerators and any form of travel which is used by air, sea
or land. Infrastructure which is related to tourism is majority of the time associated with the cost drivers.
There has been a lot of development when it comes to the outreach and access of the infrastructure. Since
infrastructure is one of the major parts of the developing countries a lot of work is being put into it to attract
and retain a larger customer base while keeping the costs that are associated with this development of
infrastructure low. Infrastructure development has become the demand of tourists all around the world as it is
known to be the point of attractiveness in the form of destination in tourism (Gunn, 1998; Inskeep, 1991).
Hence the investment in the infrastructure of a country is important. Some authors believe that the road
infrastructure is the most important when it comes to tourism as it used for the transfers of tourists from one
place to another by the use of roads, airports, trains etc. Another form of researches believes that the services
that are associated with infrastructure are the most important as they play a major role in the development of
the product experience for individuals. In creating a memorable experience for the consumers, the key
includes factors which are invalided at the macro-environment level as well as the micro-environment level.
4. Managerial and Academic Concerns pertaining to Research
Tourism is a neglected sector in Pakistan. It is not taken sincerely for the past few decades. There are only
handful researches that are conducted pertaining to this issue. Pakistan is rich in cultural and historical
heritage. We have world renowned attractions and most of them are natural. It includes Indus Valley
Civilization and our mountain ranges that have the highest peaks in the world. The problem is we lack
tourism services in many areas. We lack any meaningful destination promotions. The biggest problem we
face currently is the negative image of Pakistan Internationally. This is because of terrorism and political
unrest in the country. Without overseeing all these problems, we still have a plenty of room for improvement.
We have vast number of opportunities that can be availed. We can certainly follow the WTO/UNDP
Development plan for Tourism which can help create a positive image of Pakistan in International market.
This research focuses on the key factors that affect the Tourism industry. Major factors include Tourist
information and the state of infrastructure in Pakistan. In addition to these, there are also other factors that
also play key role in determination of the inbound tourism in Pakistan. Building on the key findings of the
research, the present condition of the tourism can be improved significantly. Increased tourism may directly
have an impact on the consumption and wastage of water. For this purpose, management can focus on
creating awareness about saving water through educational programs targeted at related staff and tourists
through informative signs. In order to cater to the indirect use water use, tourist destinations can seek to
reduce the average travelling distances and to increase the average staying time period along with
considering the choice of foods offered. Steps to reduce water wastage will also improve the sewage, for
which treatment with closed organic matter flow cycles should be the standard (Appasamy, 1993). Recycling
water can also help to reduce water wastage and is attracting increased interest from water management
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authorities as well as tourism businesses (Hills et al., 2002; Gikas and Tchobanoglous, 2009; Lazarova et al.,
2003).
5. A Critical review of Public Sector initiatives and reforms
In order to improve the conditions of any sector in the economy, the main role should be played by the
government. Public sector can take some initiatives for the betterment of a sector. Tourism is a sector where
the public sector can play a vital role. Local government can provide support and funding in order to
maintain good governance through good governance. Revenue generation, training and the empowerment of
the local tourism bodies can be done by overseeing the operations relating to tourism (Lemelin et al., 2014).
There are some initiatives that are taken recently by the provincial governments. These initiatives are missing
on federal level. KPK government has taken a few steps recently in order to revive their tourism. It can result
in high revenue generation and they are aware of this fact. One major reform is missing and that is creation
of some tourist information centers which can help and serve tourists. On national and international level, we
should take some initiatives which can help promote the potential of our tourism and make people from all
over the world to visit Pakistan.
Basant was a major festival that was a trademark for the province of Punjab. Every spring, this festival was
celebrated and was one of the most beautiful festivals in Pakistan. Because of the incompetence of the
government, they were unable to make this festival safe for human lives. Therefore, they decided to ban this
festival in Pakistan. It made a huge negative impact on the tourism industry. Punjab and KPK were the only
two provinces which were known for their tourism potential. Punjab has lost his charm from the past two
decades. KPK is the only province which is responsible for tourism activities. Mainly these tourist activities
are related to domestic tourism. Government of Pakistan and also provincial governments should take some
bold steps and start some initiatives so that our inbound tourism revives again. They can allocate separate
funds for the rehabilitation of tourism sites. Also, government should hire a human resource team which can
bring reforms in this sector.
Most of the reforms and initiatives implemented were failed because of some basic problems. These
problems are the coordination failure among the Government institutions. Also, the corruption in Federal and
Provincial ranks played a vital role in the failure of the reforms. The lack of interest and high negligence
resulted in the downfall of Tourism sector.
PART-2 PROPOSED FRAMEWORK OF ANALYSIS AND MODELING CHOICES
Research is based on the cross-sectional study of the individuals. It includes survey and questionnaires. As
the questions which were asked on the questionnaires had responses on an ordinal scale therefore my
preferred modeling choice is ordered probit. As my ordinal dependent variable is tourist frequency, I had the
option of choosing any of the ordered regression models such as ordered probit and logit. The variables that
the questionnaire was intended to quantify were tourist frequency, facilities for the tourists, satisfaction on
the part of tourists, Distance of the tourist’s native country from Pakistan, Cost of living, Mega events, Risk
and Corruption. A questionnaire was designed such that it had a separate section for every variable. It also
had a section for the personal information which helped in understanding the demographics of the
respondents.
Apart from the ordered probit model, ordered logit model and robust regression were used as competing
models. Ordered logit was used because of the same reason as for the probit. Robust regression was used as a
competing model because it caters for the problem of heteroskedasticity. These competing models are used in
the framework in order to check the validity and the consistency of the key findings. In probit model, the
dependent variable used was tourist frequency and the independent variables were facilities, cost, distance,
tourist information and corruption. All the sign of the coefficients of the variable came out to be as expected
and they were all significance. Out of these five variables, two to three variables are focused.
2.1 Tourist Information: Access to information & Cost of information
Endorsement in tourism has as equal implications as any marketable product has. It is a sole purpose of these
endorsements to provide positive information about the tourism destination because no matter what the place
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has to offer, if nobody knows about it then it is as good as dead. Also, word of mouth from friends and
relatives proves to be a firsthand information source for a tourist.

Once the tourist decides his or her destination, the foremost thing they require at ease is the information they
would require once they land at their chosen tourist destination. Although, in the past there are very fewer
researches available to discuss the importance of information in tourism. It is indubitably true that tourism
information has a significant importance on providing satisfying experiences to the tourists concerning their
chosen destinations. This not only influences the tourist’s perception about the destination but also effects
how they recommend it to other people about the place. It is important to provide prevailing and ample
information to the tourists so that they could save themselves from searching out for that information when
they reach their chosen destination. Other than that, information which is provided to the tourists upon their
arrival helps them to make the best out of their trip. With the help of that information tourists gets to know
what are the prominent and worth watching sights of that particular destination. Also, less the efforts required
to get hold of that information, the more positive attitude they will develop towards the tourism destination.
Other than that there are many improvements on their way to integrate new technologies and developmental
tools to enhance the information system in tourism and travel. We see that this is process is high involvement
on the consumer end so when they set out for such adventure, they tend to look up for the relevant
information as much as they can get. And for that reason there are many tourist centers developed around the
world which guides people with the significant features of the tourist destinations, then there are websites
and documentary programs which tend to create more awareness in the minds of people and lure people
towards the place. It is therefore important to cope up with this advancing world to make your mark hence in
case of tourism industry such integrations are important to capture more and more people. It is said that the
integration of information technology with tourism has favored a lot in disseminating the information
regarding tourist destinations, in fact World Wide Web turned out to be an ideal source for such information
(Sheldon, 1997; Buhalis, 1998, 2000).
Another factor which also plays its part in motivating and demotivating a tourist is the cost of that
information which is relevant to him when he is in deciding stage. Cost of information is not just specifically
related to the monetary value but the efforts required obtaining that information also constitutes into its costs.
So, when an information is easily accessible by the tourists, it is more likely that he will be exposed to the
things which a tourism destination has to offer plus when he gets that information without putting much
effort this not only helps him to develop a positive perception about the tourism destination but it also kicks
in an extra motivation for a person. This whole thing can be branched into a wider term which is called
marketing. If you market your offering properly and focus on all these things discussed above in regard of
this particular industry then it will surely pay off.

2.2 State of Infrastructure and Risk of Infrastructure
Holzner (2010) argues that infrastructure investment is important for tourism. He talks about the importance
of infrastructure and states that investment in tourism is relatively more profitable in countries that have a
high level of physical capital which includes infrastructure. A few authors; Gunn (1988) and Inskeep (1991)
consider infrastructure to be the main attractiveness of a tourist destination. This means that infrastructure is
important for tourism. A major part of this infrastructure includes transport infrastructure which is a broad
term encompassing roads, seaport and airport facilitation etc. These infrastructural facilities allow tourists to
reach one place from another and to be able to move easily and comfortably.
The Mauritius government has realized this importance and thus, it focuses on enhancing development in the
island though a massive infrastructural investment which includes a network of roads and ports. Better
infrastructure attracts tourists from different parts of the world who then contribute significantly towards the
development of the economy, contributing towards greater cash inflows for the host country. Transport
infrastructure especially holds great importance as it allows the tourists to reach their destinations and it
makes travelling easy. Essentially most of the tourists comprise people from the developed countries who are
accustomed to roads, airports and other means of easy transport facilities from one place to another. So what
happens is that they like to explore new countries and destinations within their comfort and ease. If a
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destination fails to provide these basic infrastructural facilities, many tourists may start to look for alternative
places where they can all these comforts.
Apart from the transport infrastructure, non-transport infrastructure is also important to attract tourists. This
includes waste, water and energy that are especially important to European and American tourists who have
low tolerance when it comes to energy shortages in the form of load shedding or non-availability of safe
drinking water. Therefore, both transport as well as non-transport infrastructure help to improve the
attractiveness of a destination. Another aspect of infrastructure includes public infrastructure’s significance
for the establishment of high-quality resorts in a country. This means that if tourists do not have access to
easy transport, airports, sewage, water etc., they will incur higher costs in terms of both wasting time and
effort on acquiring these facilities as well as higher price to be paid in order to achieve the desired level of
these infrastructural facilities or their alternatives. This would in turn contribute towards higher operating
costs and thus, discourage tourism and its development.

Many countries, therefore, place great emphasis on developing their infrastructure and invest heavily on
developing effective managerial plans to ensure the required level of infrastructure necessary for tourism.
Not only that, but investing and developing in tourism infrastructure add considerably to the complexity of
the tourism phenomenon thereby, providing a competitive edge for the countries that do so.
2.3 Country Risk: Risk of Law & Order, Risk of Terrorism and Unrest
For any country tourism can prove to be of a great significance. It does not only provide a considerable
economic edge but it also helps a country to portray its cultural values. Despite its manifest importance many
developing countries are unable to take measures in order to get the fullest of benefits from this industry.
Beside the negligence of the governments, there are many other inevitable factors like terrorism, law and
order situations and political unrest present in our proximity which could inflict poison in this concerned
industry.
There are many small countries in this world surviving on the major chunk they get from the tourism
industry. For these countries, factors like terrorism, law and order and political unrest does not only
negatively affect tourism industry but they also influence those economic sectors which have somehow a
direct link with this industry. The echo effect leaves other related and tourists facilitating businesses like
food, shopping and air travel in the drain. Considerable literature can be found to support this stance. For
instance, In the Northern Ireland when in the first year there was a joint cease-fire, the most lucrative
investment done was to increase the tourist activity within the region (O‟Neill and Fitz 1996: 161). It is not
at all surprising that the fate of tourism industry is dependent on the good and positive image.
Terrorism puts tourism in the most jeopardy. In today’s world we see that media is much more empowered
and improved in covering terrorist incidents, which means that it is not possible to get away with anything
discretely. If something happens the whole world gets to know it and this is where the disadvantage lies.
Most obviously it is the reaction generated by the tourist which directly influences the tourism activity
because when they get to know about some unfortunate incident they are more likely to alter their plan.
There are many examples and statistics present to prove this behavior. Any community or tourist attraction
highly relies on the perception of the visitors and many people have got substantial interest in this industry.
This is why any unfortunate incident or crises in tourism centers tends to gain more limelight. It does not
make a difference if the incident is naturally caused or not people will just bail out on the afflicted areas.
Moreover, terrorist have their own agenda when they target any tourists. Mostly, it is to target and send a
message to any government which they consider hostile. It is their way to carry out revenge. This might
satisfy them but there is much more to it for the victim countries, it further creates a tension between them
which eventually causes a political unrest. Other than this they tend to show other reasons like gaining media
attention or destabilizing the economy of a target country. Nevertheless, ultimately these activities play
havoc with the tourism industry.
Governments are supposed to make counter measures in case of any unfortunate incident for sake of damage
control. They are supposed to integrate a system to fight through these crises and should market in a way to
make travelers let go of the primacy information. The ulterior motive for taking such measures is to make a
quick recovery of that inflicted area possible by recreating its attractiveness in the minds of its potential
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customers. Although, such plans cannot just prevent any unfortunate incident from happening but it will
definitely help it in order to do damage control.
Besides, law and order is considered to be a basic challenge and responsibility for the local administration.
Although, law and order and terrorism are not unrelated but in fact there is an inverse relationship between
the two. A more stable law and order situation in a region, less likely is the occurrence of any unfortunate
event. Lack of law and order in a region does not only influences the concerned region but it also sends a
message to outsiders that how serious is one about their administration and what sort of control they holds.
Point being when there is lack of law and order in a region then a chaos is definite. Outsiders smell hostile
conditions in the region and hence they tend to stay away. Also, lack of law and order can be a by-product of
another variable which is political instability. Political instability further causes protests and other hostile
events within a region which causes it an unfavorable place to be. Also, it is more likely that tourists become
a victim when they appear to be in a region with political unrest and lack of law and order. So all this
discussion enables us to conclude that tourist attraction needs to be marketed in a way that it presents itself as
a calm and secure region because every individual is concerned about their safety so no matter how much
attractive one place is nobody would want to go or associate themselves with a place having all the factors
we discussed above. Such things make tourists shy away from the community.
So, it is the duty of governments that they should make their countries less vulnerable to such factors which
portrays their image as such from which outsiders walks away. It is not completely to avoid such unfavorable
events but one should be always prepared and should take measures to lessen the damage.
2.4 Survey Design, Sampling framework and Fieldwork
Survey was designed in such a way that it covers all the necessary information required from a respondent.
For this purpose, an elaborated questionnaire was designed which consisted of ten sections in total. An
introductory section was about the personal information of the respondent and which had several questions
about the demographics of the respondent. Second section was designed in order to quantify the dependent
variable. This dependent variable was named “tourist frequency”. Apart from the direct questions on the
frequency of the tourism, a tabular question was arranged in order to find the preference of the respondent as
to which type of tourism he/she prefers. Different types of tourism were mentioned in the table. It includes
Sports, Adventure, Religious, Archeological, Landscape, Medical, Cultural, Conventional, Fashion and
Recreational Tourisms. While quantifying the dependent variable, two specific questions were used which
were on the number of visits per year and desire to visit again of the respondent. The essential information
about the tourist frequency was extracted out with the help of these questions.
There were eight separate sections in order to quantify eight independent variables. Each section had several
questions. In the final models, only five of them were used. These variables include Distance, Facilities, Cost
of living, Tourist information and Corruption. All these variables were quantified with the help of specific
questions. “Distance” was quantified through a question which asked the respondent whether the distance
make their trip more tiring. There were several questions asked on the availability of facilities in
infrastructure. Averages of all the responses of the questions were used to quantify the “facility” variable.
Cost of living was also quantified by taking the average of the responses of two questions on the costs faced
by the tourists. Similarly Corruption was also quantified through a direct question on the corruption
prevailing in the economy. All these questions were designed such that their responses were in the form of
order scale. Respondents had to pick from 1 to 5 in order to agree or disagree with a proposed question.
Moreover, telephonic surveys were conducted in order to complete the questionnaires. Sample size used was
of thirty nine observations. Each questionnaire was carefully completed with the help of Viber and Skype
calls. Viber and Skype were used because most of the respondents were the potential tourists and were living
outside the national borders of Pakistan. These sample respondents were carefully selected from the
population on the basis of their potential to visit Pakistan. As most of the respondents had their country of
origin Pakistan, therefore they had a strong potential for tourism concerns. It was made sure that the
respondents consist of both genders in order to cater for any biases. Students as well as job professionals
were surveyed. It was not an easy task to complete the survey for the required sample size. It was tedious as
the questionnaire consists of elaborated and detailed questions that had to be asked carefully. As I already
mentioned that most of the survey was conducted through telephonic calls, therefore the demographic
questions were had to be asked first. Therefore the demographic questions were placed at the beginning of
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the questionnaire. It helps to gain the confidence of the respondent and boost their interest in the responses.
This kind of data collection is solely relied on the honesty and the truthfulness of the respondent. That is why
the questionnaire. It helps to gain the confidence of the respondent and boost their interest in the responses.
it is very important for the researcher to gain the confidence of the respondent. It is very important that the
This kind of data collection is solely relied on the honesty and the truthfulness of the respondent. That is why
respondent should be made sure that his or her responses would only be used for academic and educational
it is very important for the researcher to gain the confidence of the respondent. It is very important that the
purposes. Also, the identity of the respondent would not be revealed. This fieldwork for the survey had to be
respondent should be made sure that his or her responses would only be used for academic and educational
managed very carefully in order to get the necessary and honest responses from the respondents. Carefully
purposes. Also, the identity of the respondent would not be revealed. This fieldwork for the survey had to be
designed survey and the framework helped me in extracting maximum out of a single respondent making
managed very carefully in order to get the necessary and honest responses from the respondents. Carefully
them free from biases.
designed survey and the framework helped me in extracting maximum out of a single respondent making
them free from biases.
2.5 Specification of Competing Models and Estimation Techniques
2.5 Specification of Competing Models and Estimation Techniques
The main regression model used in the research is the ordered probit model which was mentioned earlier.
Apart from probit, two other econometric competing models were also used. One is the ordered logit Model
The main regression model used in the research is the ordered probit model which was mentioned earlier.
and the other is the robust regression. Both models have their own significance. The reason these two
Apart from probit, two other econometric competing models were also used. One is the ordered logit Model
competing models are used is that the consistency of the variables were had to be checked. Logit and probit
and the other is the robust regression. Both models have their own significance. The reason these two
are two models that are somehow similar and can be used side by side. Whereas, the robust regression is
competing models are used is that the consistency of the variables were had to be checked. Logit and probit
applied in order to fully validate the consistency of results and also to check for the heteroskedastic errors.
are two models that are somehow similar and can be used side by side. Whereas, the robust regression is
Knowing the fact that the results of robust regression can be used where there are outlier values present.
applied in order to fully validate the consistency of results and also to check for the heteroskedastic errors.
Robust regression removes any biases which can be present due to outliers.
Knowing the fact that the results of robust regression can be used where there are outlier values present.
Robust regression removes any biases which can be present due to outliers.
Functional Form of the Econometric Models is as follows
Y=f (x1, x2, x3, x4, x5)
Functional Form of the Econometric Models is as follows
Y=f (x1, x2, x3, x4, x5)
Where Y= Tourist frequency which is a function of x1,..., x5 = Different factors contributing towards
frequency of tourists.
Where Y= Tourist frequency which is a function of x1,..., x5 = Different factors contributing towards
∂y/∂x1= Coefficient of facilities
frequency of tourists.
When the facilities changes by one unit, it causes a change in the frequency of tourists. The change in Tourist
∂y/∂x1= Coefficient of facilities
frequency is found to be positive as these two variables (suggested by studies) have a positive relationship.
When the facilities changes by one unit, it causes a change in the frequency of tourists. The change in Tourist
∂y/∂x2= Coefficient of Tourist information
frequency is found to be positive as these two variables (suggested by studies) have a positive relationship.
When there is more information available to the tourists about the destinations, the frequency of their visits
∂y/∂x2= Coefficient of Tourist information
goes up. Similarly other relationships of the variables can be expressed in the similar way.
When there is more information available to the tourists about the destinations, the frequency of their visits
The general specification of the ordered probit model and ordered logit model is the same which is given
goes up. Similarly other relationships of the variables can be expressed in the similar way.
below.
The general specification of the ordered probit model and ordered logit model is the same which is given
Yt = Xβ +ε
below.
Y is the dependent variable and a vector of independent variables is represented by X, while β is the set of
Yt = Xβ +ε
co-efficients of the independent variables. ε is the error
term which is normally distributed for ordered probit
Y is the dependent variable and a vector of independent variables is represented by X, while β is the set of
and logistically distributed in ordered logit model.
co-efficients of the independent variables. ε is the error term which is normally distributed for ordered probit
and logistically distributed in ordered logit model.

Yt =

1 if Yt ≤ µ 1 ( Lower frequency of visits)
≤ µ 2 frequency of visits)
1 if2Yift µ≤1µ<1 Y(t Lower
2 if µ 1 < Yt ≤ µ 2

Yt =
5 if µ 5 < Yt (Higher frequency of visits)
5 if µ < Y (Higher frequency of visits)
The cutoff values5of µ tare not known.
Tourist frequency = f (Facilities, Tourist information, Cost of living, Distance, Corruption)
The cutoff values of µ are not known.
Tourist frequency = f (Facilities, Tourist information, Cost of living, Distance, Corruption)
The dependent variable in the ordered logit model is Tourist frequency. This dependent variable is same as in
the main ordered probit model. The specification of the independent variables is also kept same as it is used
The dependent variable in the ordered logit model is Tourist frequency. This dependent variable is same as in
in ordered probit model. The independent variables include facilities, tourist information, cost of living,
the main ordered probit model. The specification of the independent variables is also kept same as it is used
distance and the corruption. The main aim of using the same independent variables as used in the main
in ordered probit model. The independent variables include facilities, tourist information, cost of living,
model is to check the consistency of the signs of the coefficients. Not only the consistency of signs but also
distance and the corruption. The main aim of using the same independent variables as used in the main
the significance of each variable had to be checked. By applying a different model, it can be made sure that
model is to check the consistency of the signs of the coefficients. Not only the consistency of signs but also
even with a different estimation technique, the results are valid. If the signs and the significance differ from
the significance of each variable had to be checked. By applying a different model, it can be made sure that
the original model, it can be said that our results are not consistent and if the results come out to be
even with a different estimation technique, the results are valid. If the signs and the significance differ from
the original model, it can be said that our results are not consistent and if the results come out to be
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inconsistent, the research can be nullified or invalidated. In part 3, a critical analysis about the consistency of
the study will be analyzed.
The other competing model used is the robust Regression. In this model, the dependent variable is the same
as used in the previous two models. The independent variables are also similar to the alternate estimation
techniques. So, it can be said that the specification of all these models are kept same. The results of each
model would be evaluated in the coming section. All the findings of the three models will be established.
Also, the results would be kept side by side in order to compare them with each other. Generally speaking, if
the results and estimates of all the models come out to be same, we can safely say that the research is valid
and significant. By the consistency of the model results, the intended research can be established.
PART 3: MODEL ESTIMATES AND ANALYSIS
In this section of the paper, the results of the study would be established on the basis of econometric
modeling and techniques. The results of the main model would be compared with the results of the
competing model. Applying the findings of the study to the current scenario of Pakistan and also provide
practical implications of the study.
3.1 Profile of Survey Respondents: Key Observations
The respondents chosen to take part in the survey were mostly young people. The average age of the
respondents is 25 years. The ratio of both the genders was close to equal but there were more female
respondents as compared to male respondents in absolute terms. It is important to look at the nationalities of
the respondents. As the topic of the study is related to inbound tourism, the selection of the sample was very
crucial. The selected respondents were from a different nationality. Most of them were the potential tourists
for Pakistan. It was discovered in the course of the survey that most of the respondents were directly or
indirectly related to Pakistan. Most of them had their country of origin Pakistan. Other key information about
the respondent is that most of them were students. The income of the respondents varied from person to
person but they had enough income to support their tour to Pakistan. Carefully conducted telephonic and
Skype sessions made it possible to extract all the necessary information. Honesty on behalf of the respondent
was also required. All the respondents contributed constructively. They cooperated at their maximum which
made the hectic routine for the survey a little easy and convenient.
3.2 Model Estimates & Model Consolidation Tests
The main model used for the study is the ordered probit model. Apart from the probit, robust regression and
ordered logit model were also used as competing models. All the variables came out to be significant in
every model. Also the signs of the variables were consistent. This shows the validity of the model. The
results can be found at the end in the appendix.
Before applying ordered probit Model, the variance inflation factor test was applied whose results supported
the need of applying ordered probit model for estimation. This test checks for the multicollinearity. The value
for the test came out to be 2.67 which show that there is no correlation between the variables involved. In
order to check the heteroskedasticity, Breusch-Pagan test was applied. The value for the test comes out to be
0.5344 which confirms the fact that there is heteroskedasticity in the model. Also, the residual plot for
dependent variable shows that there are some outlier values. In order to remove heteroskedasticity, robust
regression is used to cater for heteroskedasticity. These model consolidation tests were applied on the
ordered probit model. These tests confirm the validity and the significance of applying this model in the
study.
Another test for the significance of the key variables of the study was applied. The test was applied to check
the importance of “tourist information” and “facilities and state of infrastructure”. The test used was the
Likelihood-ratio test. The value of the test came out to be 0.0005. It shows that these two variables are very
important in the model that is applied. Any value close to 0 shows high importance of the variables. In case
of ordered logit, the value came out to be 0.0009 which shows the importance of key variables in this model.
With the help of these tests, it can be confirmed that the model applied in the study is free of any errors and
discrepancies. Also, the key variables selected for the research has very high importance in the estimated
model.
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Another test was applied to check the goodness of fit of the models. The name of the test is Wald test. It
checks the importance of the variables in a model. The value for robust model came out to be 0.0092, value
for logit model came out to be 0.0014 and the value for the probit model came out to be 0.0006. The values
for all the models confirm that the variables used in the models were very important. Tourist frequency,
Distance and Facilities all were found to be very important in the model.

Tourist Frequency
(1 represents less number of visits and 5 represents greater number of visits)
Regressors
Infrastructure Outreach
(1= poor facilities and 5= good
facilities)

Tourist Information
(1=less information and 5= more
information)

Cost of Travel and Utilities
(1= low cost and 5= high cost)

Distance from Tourist’s country
(1= less distance and 5= greater
distance)

Corruption
(1=high corruption and 5= low
corruption)

Ordered Probit Model

Ordered Logit Model

Robust Regression

1.169**

1.801*

0.238*

(0.535)

(0.923)

(0.126)

0.999**

1.710**

0.166*

(0.406)

(0.684)

(0.0944)

-0.693***

-1.232***

-0.111**

(0.235)

(0.410)

(0.0484)

-0.976***

-1.891***

-0.245***

(0.339)

(0.623)

(0.0777)

0.838**

1.730***

0.219**

(0.342)

(0.645)

(0.0805)

Constant

2.325***
(0.572)

Observations

39

39

39

Goodness of Fit
R-Square
Pseudo R-Square

0.878
0.3435

0.3524

F-Statistic

( 5,

33) 47.36

Model Post-Estimation Tests
LR Test (Prob > F)

0.0005

0.0009

Wald Test (Prob > F)

0.0006

0.0014

0.0092

Yes (More dispersed)

Yes (More dispersed)

Yes (Less dispersed)

Residual Plot for
Heteroskedasticity

Note: Below the coefficient value, in ( ) parentheses we report standard errors. * denotes significance at 10 %
level, ** denotes significance at 5 % level while *** denotes significance at 1 % level.
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3.3 Analysis of Findings

Consistency of the variables will be test in this section. Also the relevance of these variables in case of
Pakistan will be explored. The relationship of the dependent variable with each of the independent variables
will be examined.
3.3.1 Impact of Tourist Information upon Intent of Inbound Tourism

According to the study there is a significantly positive relationship between tourism information and inbound
tourism. This variable came out to be significant at 5 percent level of significance. Also, the sign of the
coefficient came out to be positive. This shows that there is a strong positive impact of tourist information on
the intent of inbound tourism in case of Pakistan. As argued before information provides a marketing edge in
promotion of tourism of any country. If a tourist gets absolute information through reliable sources
portraying the experience which they will have at the tourism destination, this will ultimately provide a good
marketing edge.
In case of Pakistan little importance is given to the information dissemination in order to approach tourists.
Despite having breath taking sights and heaven like experience, Pakistan’s tourism industry is not so thriving
or seems to be in a near future. There are a lot of reasons contributing to this problem and most of them are
from the negligence of the government. Many countries which offer tourists a chance to experience their
offering, they have developed proper and thorough information centers which provide tourists with
guidelines and things they need to know. Beside this they endorse their country as a brand by accentuating
their distinguishing features. But in Pakistan little or almost no attention is paid to supplying of information
to capture tourists.
Other countries which has integrated Information Technology and are using its benefits to the fullest to
promote tourism in their countries, Pakistan on the other hand is relying on the traditional ways. In fact, they
don’t even strive to present themselves as worth visiting. There are hardly any tourism centers to provide
information to tourists, because of which many worth looking destinations in Pakistan are hidden from the
eyes of true admirers. This is because of the lack of interest our administration shows towards this industry
though it has a lot of potential. The little inbound tourism in Pakistan is because of the good word of mouth
but even those referred people makes their own ways once they intend to visit here. In this era of technology,
there is very little information present on internet and other mediums about tourism in Pakistan.
Specifically talking about the efforts government put in tourism industry can be seen by judging a sole
tourism regulatory authority in Pakistan known as Pakistan Tourism Development Corporation (PTDC). This
department is also of a very little help to the tourism industry of the country. Even today government is not
able to figure out that how they can turn tourism industry into a profit and employment generating industry.
Beside this lack of infrastructure is a big concern which is causing the failure of making inbound tourism
profitable. The roads, railways and other transportation systems are not properly working so even if a tourists
comes by chance, either he is frustrated or gets kidnapped by some extremist group or worse killed.
So, this another factor which is causing the downfall of this industry is Pakistan is terrorism, which is out of
control from government’s hand and eventually the economy of Pakistan is being savaged by these extremist
factors. Another factor is the administration’s lack of ability with coping natural disasters. Northern Areas of
Pakistan caters most favorite tourist’s places but after the earthquake incident that took place in 2005
destroyed most of the area and it is yet to be redeveloped. This poor disaster management system costs our
tourism industry heavy.
Moreover, transportation sector like air travel is crucial for this tourism industry in any country. But there are
many unfavorable events and elements in Pakistan which distorts the image of Pakistan in the eyes of world
and it eventually disrupts everything including the international businesses, airlines which consider the
country hostile.
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Anyway, since most of the doctors suggest that travelling can be considered as an efficient cure for stress and
anxiety. People choose to get a change when they get holidays in order to change their mind and want to
spend some good time with their loved once. Hence, this provides tourism industry a favorable opportunity
as a leisure activity on global level. Beside this, Pakistan is rich in beauty and it has a lot to offer, if
government works to eradicate all these negative factors they can put a life into this dying industry once
again.
3.3.2 Access to Infrastructure and Inbound Tourism
Access to infrastructure has a positive impact on the inbound tourism in case of Pakistan. This is proved by
the regression results which are showed at the end in the appendix section. Pakistan being in possession of
one of the most attractive landscapes, always had been a treat for the tourists around the world. From worlds
one of the most heightened mountain range to wildest deserts, there is point of interest for every tourist.
There are various obstacles for foreign tourists to enjoy these eyes catching, breathe taking views due to
insufficient sources and lack of infrastructural commodities. Pakistan had a growing scale of tourism till
early 80s, later because of political shaken stability, it had a drastic fall.
The measures taken to meet these problems are not sufficient for the demand in today’s world competitive
tourism industry. For instance, Karakorum Range, known for its popularity for being one of the biggest
mountain range is located in Pakistan; but there is no presence of highway which leads to it. Other than poor
highway system, there is also very weak transport system, which has very negative effect on the travelling.
Whereas the local ministry of tourism and development have failed number of times to counter these
problems. There is also lack of proper hotels and inns outside the big cities, specially the places which were
once famous for being an attraction for world, like Kalash. One can even be facing the absence of internet
facilities in majority places of the country or even be facing no or bad phone signals, which is also major
cause poor GPS system and alike services.
For any international tourist safety is most important characteristic to possess in order to be attracted. And
since this poor infrastructure leaves no effort in demotivating tourists, it eventually distorts the image of
Pakistan. Since infrastructure is an integral element in tourism, a lot of literature is present to support the
relationship between both. Infrastructure as service constitutes with in a bigger part of macro environment
(Smith, 1993:54).
Infrastructure development characteristically complements tourism development like a sock on foot. When
we are on way to develop and improvise our infrastructure facilities like airports, roads and transport
systems, so do we build the conveying limit of our nation for both residential and global tourism. It in fact is
like hitting two targets with a single arrow, so investing on tourism like this would eventually benefit country
on the whole.
While bolstering concentrated tourism development amid this time of global uncertainty, it does not mean
that administrations should just push for more hotel accommodations and infrastructure but there should be a
through program in place to improve the tourism facilities and services in Pakistan so that Pakistan can also
be placed into the race of this significant global industry. In fact what must be done is to put a program in
place that ought to incorporate more moderate bundles for voyagers, better offices, better security and a
completely enhanced tourism experience for everybody who visits our nation.
Infrastructure development is indispensable because it will expand capacity in our economy and fill a major
gap that has kept us backward. By modernizing our infrastructure, government will take a first step towards
national modernization.
3.3.3 Experimental Econometric Modeling and other determinants of Inbound Tourism
The experimental econometric modeling is applied to the variables of the study. The dependent variable of
the study is the frequency of the tourists which shows the inbound tourism. While the independent variables
were Facilities, Tourist information, Cost of living, Distance and Corruption. Three models were applied to
these variables. Estimation of each independent variable and its relationship with the dependent variable will
be analyzed with respect to each model.
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The first of the two most important variables which are focused in the study is independent variable which
would be analyzed is “facilities”. The sign of its coefficient is positive. It shows facilities or availability of
infrastructure is positively related to inbound tourism. All models shows consistent positive sign for this
variable. In the main model of the study which is the probit model, this variable came out to be significant at
5% significance level. In logit and robust models, the significance level of this variable is at 10%. The
second important independent variable is “Tourist information”. The relationship of this variable with the
dependent variable came out to be positive which is also logical in case of Pakistan or any country. The
significance level of tourist information came out to be 5% in the probit and logit model. While it appeared
significant in the robust regression at 10% level of significance.
Other determinants that were studied in the research were the cost of living, Distance and the low level of
corruption. All these variables were found to be significant. Cost of living has a negative relationship with
inbound tourism shown by the negative signs in all the models. It came out to be significant at 1% level of
significance in logit and probit model. The significance level in robust regression is 5%. Distance has an
inverse relationship with the intent of inbound tourism and it is confirmed by the negative sign of the
coefficient. It came out to be significant at 1% level of significance in all the models. The last variable which
had an impact on the intent of tourism is the low level of corruption. The question asked on the corruption
was that whether the sectors which the respondents had to deal with ere free of corruption. So, high value
implies low corruption. Therefore the logical sign of the coefficient should be positive. According to the
study, the sign came out to be positive in all models. In probit its level of significance came out to be at 1%
while in logit and robust regression it appeared significant at 5% level of significance.
3.4 Conclusion
The main goal of this research is to analyze the factors that are important in determination of inbound
tourism in Pakistan. Tourism can be a key component for revenue generation and growth, economies like
Thailand and Malaysia have high amount of tourism and they compute to around 20 % of the G.D.P. Pakistan
has a lot of given natural tourist places and resources that can be used to generate revenues for the Pakistani
economy, the level of employment can increase, living standards of the people can go up and all in all the
economy can prosper as a whole. The model above showed that infrastructure and tourist information
appears to be very significant variables in cause of the increase in inbound tourism. The globalization
phenomenon has been at a rise in this century, the marketing tools have become a major source of revenue
generation and if we look Pakistan they are lagging behind in use of marketing as a tool for revenue
generation. Pakistani government has taken no such initiative to spread the tourist places awareness to the
general public, there is a lack of intent at the side of the government to spread the awareness and therefore
the tourism industry of Pakistan is at a decline. The budget allocation to the tourism ministry is very low, the
funds which they get are not up to the mark therefore they are unable to spend the money on marketing
campaigns. A policy recommendation would be to increase the budget of the tourism ministry because it will
generate increasing returns to the economy and it has widespread spillover effects on the economic
development. The government is lagging in infrastructure development as well, a lot of beautiful northern
tourist attractions are still inaccessible, basic utilities such as electricity, gas are not present their so the
government should take an initiative in developing the basic level infrastructure in tourist places, also proper
renovation should be done of these tourist places on yearly basis, this will be cost effective and also will
result in a higher number of tourists visiting the places.
3.5 Policy reforms for development of Inbound Tourism
It is the need of the hour to assess and understand the design of the national tourism infrastructure of
Pakistan, in particular the structure and role of the governmental institutions and organizations most directly
responsible for promoting sector growth in regional and local space. Although, terrorism and general
political and social turmoil has had a deleterious effect on the overall brand image of Pakistan with respect to
tourism but a lack of government intervention and poor organization has further defamed the Pakistani brand.
Further recommendation and directions have been touched upon in the following paragraphs.
The corruption in the incumbent department of tourism like the fraudulent expenditure of funding and
implementation has resulted in a slack in the overall tourism industry. No avenues or assets such as the
northern belt of Pakistan have been promoted like other south Asian counterparts selling the same brand and
contributing a major chunk to the economy via tourism. Budget allocation for infrastructure development and
marketing is dwindling. This is a direct consequence of a lack of policy as well as poor implementation. The
potential is immense but continuous presence of such weaknesses within the system has rendered the tourism
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industry nearly ineffective and operational. The sparse development that does occur is because of the
personalized efforts of the private sector.
Moreover, the government and authorities relevant to tourism need to inculcate Information systems which
are an effective tool for promoting tourism by assorting data and making information available for the
masses. This can be a game changer in the context of Tourism promotion. It can help integrate tourist with
their destinations and subsequent plans. Most nations promoting tourism have taken the aid of information
systems which has yielded quantifiable improvements on a macro scale. Hence such measures can be
seriously looked upon.
Another measure can be developing tourist hotspots in areas with potential all over Pakistan. This requires
specific development of those places and a stimulus of capital either by the government or private investors.
Further marketing these areas and training local can boost tourism as well as promote a mollified image of
Pakistan.
3.6 Limitation of the Study
The biggest limitation of the research was the small sample size. As the study was not sponsored, the lack of
funds somehow limited the scope of research. Also, the study is based on the surveys through questionnaires,
the honesty on behalf of respondents is very crucial. It cannot be fully said that all the responses given by the
respondents were honest. Dishonest responses can affect the study negatively. Shortage of time was also one
of the limitations of the research. Some variables which were originally the part of the models had to be
omitted due to inconsistent signs and significance.
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ABSTRACT

Moskow and Istanbul have come into prominence as new global finance center candidates in
Eurasia region. This paper aims to explain the position of these markets among global markets
in terms of portfolio diversification benefits taking into account asymmetric dynamic
correlations (financial contagion) between Russian, Turkish and US stock markets and
macroeconomic characteristics of these markets. The results of VAR(1)-DCC-EGARCH
(without asymmetric term) and VAR(1)-A-DCC-EGARCH (considering asymmetric
reactions) analyses demonstrate that Russian market is more influenced by the innovations
and developments including bad news in global markets compared to Turkish market in the
presence of significant asymmetric effects among the markets.
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1. Introduction and Theoretical Background
Correlations between stock returns have central role on the portfolio risks (Markowitz, 1952;
Tobin,1 959). The CAPM (Capital Asset Pricing Model) was developed by Jan Mossin
(1966), Jack Treynor (1961,), John Lintner (1965), and William F. Sharpe (1964)
independently, following the study of Harry Markowitz. In CAPM, financial risk is classified
into two types. First one is non-systematic risk (diversifiable risk) that we can control and
eliminate by constructing diversified portfolios in domestic markets. Second one is systematic
risk (well known as beta refers to undiversifiable risk) such as political risk and economic risk
that we can’t change and reduce in domestic markets. This is the most significant issue for
international investors because they obtain an opportunity to reduce systematic risk by
forming an internationally diversified portfolio with optimal risk and return in the global
markets. In this point, global beta concept shows up as a measure of systematic risk
concerning global markets. Since the levels of economic developments of countries are
different and business cycles vary across the national markets, globally diversified portfolios
present valuable options to reduce systematic risk. Consequently, internationally diversified
portfolios are less risky than domestically diversified portfolios. Traditional portfolio theory
accepts the typical investor as risk-averse investor who doesn’t want to take unnecessary risk.
Because of this, it can be interpreted that a risk-averse international investor tends to focus on
obtaining maximum return with minimum risk by forming global portfolios. Solnik (1974)
indicates the potential benefits of globally diversified portfolios by extending traditional
CAPM. However, increasing globalization leads to high co-movements among markets and
ultimately little diversification opportunities (Aloui et al., 2011).
The international diversification concept encourages investors to discover potentially
profitable and unrecognized markets. Both theoretical explanations and empirical findings in
the international diversification literature suggest that globally diversified portfolios present
more gainful opportunities with lower risk and higher return compared to domestic portfolios
if there is less correlation among different national markets. However, unconditional
correlations of assets returns are taken into consideration for short-term investment strategies
and don’t give any idea regarding time-varying dynamic relations among global markets to
investors. Bekaert and Harvey (1995) find evidence confirming the time varying nature of
equity market correlations. In this sense, the volatility transfers among the stock markets and
time varying nature of global market returns are the striking strategic concerns for
international investors. In addition, the asymmetric dynamic correlations among different
stock markets considering bad news and innovations across the globe are very important in
order to explore diversification possibilities as the high correlation dynamics between the
markets reduce diversification benefits. In the light of the information above, we benefit from
VAR-DCC-EGARCH (without asymmetric term) and VAR-ADCC-EGARCH (considering
asymmetric reactions) analyses to satisfy major purpose of this paper.
Technological advancements in information technology and financial deregulation lead to
lower transaction and information costs together with the help of faster integration of national
markets with each other. These developments increase international capital flow and provide
more liquidity for the global markets. There exist more efficient markets in which the
countries can benefit from their resources effectively. However, these market conditions result
in more risk transmissions between integrated markets. Bekaert and Harvey (1995) imply that
there seem to be common global factors influencing integrated markets. Therefore, we should
analyse a market by considering the conditions and advances in its related markets globally.
Moreover, risk appetites also play central role on financial contagion among markets beyond
economic characteristics (Kumar and Persaud, 2001)
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Empirical findings mentioned in the literature section of this study reveal that the developed
markets are more integrated compared to emerging markets because they show more similar
future expectations. The persistent and significant effect of emerging equity markets on
international markets has been recognized clearly (Cuadro-Saez et al., 2009). The integration
of emerging markets with global markets appears to progress gradually (De Jong and De
Roon, 2005). There is a high capital flow from the developed markets to the developing
markets due to emerging markets’ rapid economic growth. On the other hand, emerging
markets’ (such as Turkish and Russian markets) fragile economies suffer from some
institutional incapabilities and political risks, which prevents international investors from
investing in the emerging markets.
The Global Financial Centres index (GFCI) published by Qatar Financial Centre (QFC) assess
the qualifications of potential global financial centers based on several characteristics of these
centers such as human capital, business environment, infrastructure, reputational and general
factors and financial sector development. Rankings for Istanbul and Moskow published by the
GFCI 15 report are 47 and 73 respectively showing that Istanbul has better economic and
business characteristics than Moskow. Global finance centers present remarkable
opportunities to international investors by providing many advantages and facilities for global
portfolio investments. During recent years, new global financial system reasoned by
increasing globalization has created a need to evaluate the potential role of international
financial center candidates which have different characteristics. Moskow and Istanbul are
among the top ten potential finance centre candidates determined by GFCI 13 report. Hence,
Turkish and Russian equity markets are considered to be the focal point of this paper. In this
sense, we first derive correlation series between Moskow, Istanbul and US markets by
applying VAR-DCC-EGARCH (without asymmetric term) and VAR-ADCC-EGARCH
models (considering asymmetric reactions) and using daily data. The results of EGARCH
tests reveal the persistence of volatility and the significant impacts of negative shocks on the
market returns in the first step of analysis. The findings of VAR-DCC-EGARCH and VARADCC-EGARCH analyses indicate the presence and significance of asymmetric effects
among the markets. To that respect, the results suggest that negative news and shocks
influence correlation dynamics between these markets considerably. In addition when US
market is considered to be global market, the descriptive statistics of DCC series derived by
VAR-DCC-EGARCH and VAR-ADCC-EGARCH analyses clearly demonstrate that Russian
market (Moskow Stock Exchange) is more affected by the innovations and developments in
global markets compared to Turkish market (Istanbul Stock Exchange). To sum up, Turkish
market not only has better macroeconomic characteristics but also provides more portfolio
diversification opportunities than Russian market when taking into account market
capitalization of US market.
2. Literature Review
Some studies have discussed the interdependencies between global markets in international
finance literature by investigating linkages between the developing and developed markets
(Korajczyk and Viallet (1989), Bekaert and Harvey (1995), Carrieri et al. (2007)). In general,
previous researches show that the findings regarding dynamic relations between international
markets change depending on the frequencies of observations and econometric methods used.
The relevant literature to this study is summarized briefly as follows;
Several studies provide evidence of significant role of US market influencing international
markets over the globe and demonstrate that the developed markets are more integrated
between each other compared to the emerging markets (Kasa, 1992; Garrett and Spyrou,
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1999; Bessler and Yang, 2003; Olgun and Ozdemir, 2008, Aloy et al., 2013). In addition,
some remarkable studies reveal the presence of significant risk transmissions from developed
markets to emerging markets (Beirne et al. 2009; Ogum 2010).
The integrations of Turkish and Russian markets with the world markets have been
investigated in the limited number of studies comprehensively. Chelley-Steeley (2005) finds
little integration of Russian market with Poland, Hungary and the Czech Republic markets.
Lucey and Voronkova (2008) don’t find any evidence of long run influence of global markets
on Russian stock market considering 1998 Russian financial crisis. Ahmad et al. (2013)
conclude that Russian market shows high sensitivity to global shocks. Lehkonen and
Heimonen (2014) reveal that there seems to be more correlation between U.S. equity market
and Russian equity market compared to other BRIC stock markets such as Chinese and Indian
markets.
Cheng et al. (2010) indicate the presence of stronger correlations of Turkish and Israeli
markets with global markets than other MENA countries (Bahrain, Jordan, Egypt, Kuwait,
Morocco, Saudi Arabia, Oman,). Using dynamic cointegration analysis, Guidi and Ugur
(2014) demonstrate time-varying cointegration between the three developed markets and SEE
markets (South-Eastern European (SEE) stock markets) including Turkish market for subperiods containing the impacts of common financial shocks.
3. Data Sources and Prior Analyses
Table 1 presents financial and trade characteristics of Russian, Turkish and US markets.
Turnover ratios indicate that Turkish market has much more liquidity than Russian market.
Trade to GDP and Export to GDP ratios of Turkish and Russian markets are close to each
other. Index of Economic Freedom rankings, which include the evaluations of several social
and economic characteristics of countries such as regulatory efficiency, market openness,
fiscal freedom and property rights, demonstrate that Turkish market has more economic
growth potential than Russian market.
Table 1. Financial and Trade Characteristics of Turkish, Russian and US Markets
Markets

GDP (current US$), 2014

Market
capitalization of
listed companies
(% of GDP), 2014

Stocks traded,
turnover ratio
(%), 2015

Trade to GDP ratio (%)
2014

Export to GDP ratio (%)
2014

Index of
Economic
Freedom
2016

17419000000000

151.2

165.1

30

13.4

11

Turkey

798429233036

27.5

185.2

60

27.7

79

Russia

1860597922763

20.7

29.8

53

30

153

USA

Source: Worldbank

Data set employed by this study includes daily closing stock market prices for Russian,
Turkish and US market indices. Sample period is the period following the global economic
crisis 2008, which ranges from September 1 2010 to September 3 2015. The prices of all
stock markets are expressed in US dollars since dollar values of assets concern global
investors more and we can eliminate local currency effects caused by high inflation. Data
comprises Morgan Stanley Capital Information (MSCI) aggregate daily prices. The indices
consist of standard middle and large capitalization securities including about 85% of each
market's free-float adjusted market capitalization. The first differences of logarithmic stock
market prices used by this paper refer to the stock market returns.
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Table 2 provides descriptive statistics of all indices. Turkish and Russian markets show higher
standard deviations (higher volatility) compared to US market. All return series display
negative skewness with significant leptokurtosis (fat tails). Hence, we use student-t
distribution in the analyses of this study. Table 3 reports unconditional correlations between
stock market returns. Russian market is more correlated with US market than Turkish market
meaning that Turkish market presents more diversification benefits to global investors in the
short run than Russian market. Figure 1 illustrates the evolution of equity returns during the
sample period. The presence of volatility clustering can be clearly recognized in the figure 1.
These results encourage us to make use of GARCH models to examine volatility transfers
among US, Russian and Turkish markets.
Table 2. Descriptive statistics of market returns
DLUSA

DLRUS

DLTUR

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.000458
0.000415
0.046878
-0.069601
0.009455
-0.550085
8.656834

-0.000426
-0.000236
0.135808
-0.130148
0.019032
-0.352016
9.883583

-0.000386
0.000682
0.087485
-0.114915
0.019173
-0.413251
5.548311

Jarque-Bera
Probability

1807.186
0

2605.436
0

390.5482
0

Sum
Sum Sq. Dev.

0.598022
0.116662

-0.556855
0.472706

-0.504716
0.479725

Observations

1306

1306

1306

Table 3. Unconditional correlations among markets
DLUSA

DLRUS

DLTUR

DLUSA

1

0.4731358

0.3520024

DLRUS

0.4731358

1

0.44868

DLTUR

0.3520024

0.44868

1

Figure 1. Evolution of market returns
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4. Methodology and Empirical Results
4.1.Unit root test findings
Before the examination of non-linear dynamics between equity markets, the stationarity of
time series is investigated (time series properties of the stock markets). Dickey and Fuller
(1979) (ADF), Kwiatkowski et al. (1992) (KPSS) and Phillips and Perron (1988) (PP)
methods are utilized for unit root tests without trend and with trend. The test findings are
presented in Table 4 indicating that all equity market returns are integrated of order 1 I(1).
Table 4. Unit root test findings for equity returns
ADF

PP

KPSS

Statistics

Statistics

Statistics

-23.08170***

-38.59512***

0.120307

DLRUSSIA

-33.01296***

-32.89385***

0.134694

DLTURKEY

-36.25120***

-36.25341***

0.087919

DLUSA

Intercept

DLUSA

Intercept

-23.09136***

-38.64477***

0.069076

DLRUSSIA

and Trend

-33.02902***

-32.90708***

0.029845

DLTURKEY
-36.24724***
-36.24951***
0.062874
Notes: Table 3 provides the findings of Augmented Dickey Fuller, Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin and Phillips-Perron tests utilized by
this study. D and L are first differences and natural log operators, respectively. Superscript *** refers to significance at 1% level.

4.2.Dynamic Conditional Correlation Model Analyses
VAR(1)-A-DCC-EGARCH (1,1) and VAR(1)-DCC-EGARCH (1,1) models are estimated to
identify dynamic conditional correlations among Russian, Turkish and US markets1. Initially,
a vector autoregressive (VAR) model is estimated as mean (return) equation to take into
account lagged responses between Turkish, Russian and US markets. The following equation
represents return equation;
𝛾𝛾𝑡𝑡 = 𝜑𝜑0 + ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝜑𝜑𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑡𝑡

(1)

𝛾𝛾𝑡𝑡 refers to 3 variable vector involving equity returns of Russian, Turkish and US markets.
Schwarz Information Criterion (SIC, lag=1) is used to decide the optimum lag length2. Then,
VAR (1) specification is determined in the mean equation. EGARCH model developed by
Nelson (1991) is an asymmetric model taking into account leverage impacts which doesn’t
require positivity constraints on parameters. Therefore, EGARCH (1,1) model is considered
to be variance equation defined as follows;
EGARCH (1,1): ln(ℎ𝑡𝑡) = 𝛽𝛽0 + 𝑋𝑋

|𝜀𝜀𝑡𝑡−1 |

√ℎ𝑡𝑡−1

+ 𝛾𝛾

𝜀𝜀𝑡𝑡−1

√ℎ𝑡𝑡−1

+ 𝛽𝛽ℎ ln(ℎ𝑡𝑡−1 )

(2)

Table 5 indicates the findings of return equations. Russian and Turkish equity market returns
can be predicted by lagged US equity market returns. It is not surprising when considering
market capitalization of US market. Variance equation results of EGARCH (1,1) models are
reported in Table 6. Diagnostic test results do not report any considerable problem.
1. Silbennoinen and Terasvirta (2008) emphasize that lag structure should be p=q=1 (GARCH (1,1)) for developing univariate GARCH
models since numerical difficulties exist in the estimations of multivariate GARCH models.
2. The results are provided upon request.
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Statistically significant parameters indicate striking impact of conditional heteroscedasticity
on market returns. GARCH parameters (𝛽𝛽ℎ ) are larger than short-run ARCH parameters (𝑋𝑋),
which shows important effect of long run volatility on the stock market returns. The
asymmetry parameters 𝛾𝛾s indicate the presence and significance of the leverage impacts on all
equity returns. This means that negative developments and shocks play an important role on
the equity market volatilities.
Table 5. Mean equation estimations for EGARCH (1,1) models
Independent Variables

Dependent Variables
DLUSA

DLRUS

DLTUR

0.000502***

-0.000606

0.000125

DLUSA(-1)

-0.02084

0.289577***

0.189159***

DLRUS(-1)

0.000944

0.026803

0.019801

DLTUR(-1)

0.004274

-0.052715**

-0.022849

Constant

Notes: Dependent variables refer to the market returns. Independent variables represent lagged equity market returns. * significant at the 10
percent level; ** significant at the 5 percent level; *** significant at the 1 percent level. DLUSA, DLRUS, and DLTUR represent the US,
Russian, and Turkish market returns respectively.

Table 6. Variance equation estimations for EGARCH (1,1) models
Market Returns

Model Selected

β0

Q(10)

SR Q(10)

ARCH(10)

DLUSA

EGARCH(1,1)

-0.654615***

0.125066***

Χ

-0.295728***

ϒ

0.942679***

βh

0.602

0.523

0.5118

DLRUS

EGARCH(1,1)

-0.150254***

0.080030***

-0.080774***

0.988957***

0.971

0.988

0.9895

DLTUR

EGARCH(1,1)

-0.452631***

0.102829***

-0.093140***

0.953481***

0.166

0.332

0.3292

Notes:. The p-values for the Ljung–Box Q statistics, the squared residuals (SR) and ARCH LM test statistics with 10 lags are reported in the
last three columns. * significant at the 10 percent level; ** significant at the 5 percent level; *** significant at the 1 percent level. DLUSA,
DLRUS, and DLTUR represent the US, Russian, and Turkish market returns respectively.

A limitation of the DCC-GARCH approach of Engle (2002) is shown by the study of
Cappiello et al. (2006) examining the nature of equity market returns. Despite the fact that the
DCC-GARCH model can identify the impacts of previous shocks on future dynamics,
positive shock influences can be confused with negative shock influences.
Firstly, the standardized residuals derived by the EGARCH (1,1) model are employed to
obtain correlation parameters. The movement of correlation in the DCC-GARCH approach is
defined as below;
́ ) + 𝑏𝑏(𝑄𝑄𝑡𝑡−1 )
𝑄𝑄𝑡𝑡 = (1 − 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏). 𝛾𝛾̅ + 𝑎𝑎(∈𝑡𝑡−1 ∈𝑡𝑡−1

(3)

∗ −1
𝛾𝛾𝑡𝑡 = 𝑄𝑄 ∗ −1
𝑡𝑡 . 𝑄𝑄𝑡𝑡 . 𝑄𝑄 𝑡𝑡

(4)

′ )G
̅ 𝐺𝐺) + 𝐴𝐴′ (∈𝑡𝑡−1 ∈𝑡𝑡−1 ′)𝐴𝐴 + 𝐺𝐺 ′ (𝑛𝑛𝑡𝑡−1 𝑛𝑛𝑡𝑡−1
+𝐵𝐵 ′ (𝑄𝑄𝑡𝑡−1 )𝐵𝐵
𝑄𝑄𝑡𝑡 = (𝛾𝛾 − 𝐴𝐴′ 𝛾𝛾𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 ′ 𝛾𝛾𝐵𝐵 − 𝐺𝐺 ′ 𝑁𝑁

(5)

Where 𝛾𝛾 = 𝐸𝐸[∈𝑡𝑡 ∈𝑡𝑡 ′ ] and a and b are the scalars then 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 < 1. 𝑄𝑄 ∗ 𝑡𝑡 = [𝑞𝑞 ∗ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ]=[√𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ]
shows a diagonal matrix with the square root of ith diagonal component of 𝑄𝑄𝑡𝑡 on its ith
diagonal position. If 𝑄𝑄𝑡𝑡 is positive definite, 𝑄𝑄 ∗ 𝑡𝑡 is a matrix which guarantees that 𝛾𝛾𝑡𝑡 =
∗ −1
indicates a correlation matrix with ones on the diagonal and every other
𝑄𝑄 ∗ −1
𝑡𝑡 . 𝑄𝑄𝑡𝑡 . 𝑄𝑄 𝑡𝑡
element ≤ 1 in absolute value. This model ignores the presence of asymmetric influences. So,
Cappiello et al. (2006) adjusted the DCC-GARCH model concerning asymmetries. Extended
Eq. (3) by Cappiello et al. (2006) is indicated as follows;
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Where A, B and G point out k*k (diagonal) parameter matrices, 𝑛𝑛𝑡𝑡 = (𝐼𝐼[∈𝑡𝑡 < ̇ 0]𝑜𝑜 ∈𝑡𝑡 ) (𝐼𝐼[. ] is
k*1 function as an indicator which is value 0 if the argument is not true or 1 otherwise. “o”
̅ = 𝐸𝐸[𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑡𝑡 ′ ] . Eq. (5) indicates the A-DCC approach.
shows a Hadamard product) and 𝑁𝑁

This paper estimates two different models to collect conditional correlation series such as a
standard scalar DCC model in which A and B matrices each are diagonal with the same value
on each diagonal element (G = [0], A = [aij ] = [√a], B = [bij ] = [√b]) and an asymmetric
scalar DCC model containing asymmetric influences(A = [aij ] = [√a], B = [bij ] = [√b], G =
[g ij ] = [√g]). A, B and G each contains a single unique element.

Definition of an asymmetric standard scalar DCC model with asymmetric term is indicated as
follows;
̅ ) + 𝑎𝑎2 𝜀𝜀𝑡𝑡−1 𝜀𝜀′𝑡𝑡−1 + 𝑔𝑔2 ƞ𝑡𝑡−1 ƞ′𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏 2 𝑄𝑄𝑡𝑡−1
𝑄𝑄𝑡𝑡 = (𝛾𝛾̅ − 𝑎𝑎2 𝛾𝛾̅ − 𝑏𝑏 2 𝛾𝛾̅ − 𝑔𝑔2 𝑁𝑁

(6)

A sufficient and necessary requirement is met if 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏 2 + 𝛿𝛿𝑔𝑔2 < 1, where 𝛿𝛿 refers to the
−1
−1
𝑁𝑁 𝛾𝛾̅ ⁄2 ].
maximum eigenvalue [𝛾𝛾̅ ⁄2̅̅̅

The results of VAR(1)-DCC-EGARCH (1,1) and VAR(1)-A-DCC-EGARCH (1,1) models
are presented in Table 7. The ai2 parameter indicates the influence of past standardized shocks
on the current dynamics whereas bi2 parameter implies the influence of lagged dynamics on
the current dynamics. gi2 refers to the asymmetric term, which can clarify periods containing
negative shocks for the markets. All parameters are statistically significant. The satisfactory
requirements (ai2 + bi2 < 1) are met indicating the stability of the volatility model employed. It
can be interpreted that the DCC models are capable of describing time-varying correlations.
Log-likelihood values demonstrate that A-DCC-EGARCH (1,1) model is more optimal model
which has higher log-likelihood value than DCC-EGARCH (1,1) model. The significant
asymmetric term (gi2) emphasizes that time-varying conditional correlations among the
markets are greater during periods including negative economic developments than periods
including positive news for global markets.
Table 7. Estimations of DCC and A-DCC Models
Model

a2i

b2i

g2i

Log likelihood

ADCC-EGARCH(1,1)

0.027467

0.875126

0.0181

11798.22

0.0002

P value

0.021

0.000

DCC-EGARCH(1,1)

0.050781

0.807084

P value

0.003

0.000

11794.04

Notes: Table 6 indicates coefficient estimates of DCC and A-DCC models.

The graphs of time-varying correlations between equity returns are shown in Figure 2 and 3.
All correlation series are in the highest level in year 2011. Table 8 and 9 provide the
descriptive statistics for time-varying correlations derived from DCC and A-DCC models.
Russian market appears to be more correlated with US market than Turkish market. In other
words, Russian market is more susceptible to the innovations and shocks in the world markets
than Turkish market. Overall, it can be suggested that Turkish market presents more
diversification opportunities to investors when bearing large market capitalization of US
market in mind. Turkish market also shows higher correlations with Russian market rather
than US market.
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Figure 2. DCC-Graphs
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Figure 3. A-DCC-Graphs
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Table 8. Time-varying correlation series statistics for VAR(1)-A-DCC-EGARCH (1,1) model
Mean

USA_RUS

USA_TUR

RUS_TUR

0.458984

0.335907

0.442925

Median

0.45089

0.330649

0.432682

Maximum

0.793798

0.693807

0.840892

Minimum

0.191186

0.082253

0.22981

Std. Dev.

0.078932

0.078869

0.082516

Skewness

0.295941

0.638844

0.756786

Kurtosis

3.980454

4.632869

4.580071

Jarque-Bera

71.37379

233.9235

260.521

Probability

0

0

0

Sum

599.4328

438.6944

578.4602

Sum Sq. Dev.

8.130484

8.117499

8.885616

Observations
1306
1306
1306
Notes: Table 7 reports descriptive statistics for time-varying correlation series derived from A-DCC-EGARCH (1,1) model. USA-RUS,
USA-TUR, and RUS-TUR refer to time-varying correlation series between relevant markets.

Table 9. Time-varying correlation series statistics for VAR(1)-DCC-EGARCH (1,1) model
USA_RUS

USA_TUR

RUS_TUR

Mean

0.440357

0.315763

0.423461

Median

0.44388

0.31582

0.422664
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Maximum

0.645952

0.582801

0.683344

Minimum

0.086797

-0.01837

0.141815

Std. Dev.

0.076121

0.082298

0.07979

Skewness

-0.726957

-0.261025

-0.135843

Kurtosis

4.68586

4.244664

3.491432

Jarque-Bera

269.6883

99.13218

17.15855

Probability

0

0

0.000188

Sum

575.1069

412.3868

553.0403

Sum Sq. Dev.

7.561644

8.83882

8.308168

Observations

1306

1306

1306

Notes: Table 8 reports descriptive statistics for time-varying correlation series derived from DCC-EGARCH (1,1) model. USA-RUS, USATUR, and RUS-TUR refer to time-varying correlation series between relevant markets.

5. Discussion and Conclusion
This paper intends to conduct a study of correlation dynamics between Turkish, Russian and
US markets by taking advantage of VAR(1)-A-DCC-EGARCH model to explore financial
contagion impacts among these markets. This study reveals that VAR(1)-A-DCC-EGARCH
model confirms the implications of Cappiello et al. (2006) since incorporating asymmetric
effect into DCC model results in better fitted and optimal model based on log likelihood
values. Previous economic crises demonstrate that risk transmissions among global equity
markets are market players’ biggest concern such as investors and policy makers. Main
purpose of this study is to make inferences regarding the investment potential of global
finance center candidates in Eurasia region among global markets. The paper reports that
time-varying conditional correlation series among Turkish, Russian and US markets displayed
their highest levels in year 2011 when European debt crisis reached its top level. This result
emphasizes the importance of European economic crisis which leads to increase in volatility
transfers among Turkish, Russian and US markets. The vulnerability of Turkish, Russian and
US markets to negative developments in European economy support the claim of Bekaert and
Harvey (1995) that there are common global factors affecting integrated markets.
The analyses also suggest that Turkish market is not only less sensitive to global economic
shocks than Russian market but also has better GFCI and Index of Economic Freedom
rankings (meaning that it has better business and financial characteristics) than Russian
market. Although Turkish market seems to be more open to global markets based on its better
financial and trade characteristics compared to Russian market, it is resilient to volatility
transmissions from global markets. Turkish market presents more diversification benefits to
investors with higher economic growth potential than Russian market. The higher correlation
of Russian market with global markets reveals the importance of investors’ risk appetite in
global markets. To sum up, this empirical study presents considerable practical implications
to hedge globally diversified portfolios’ exposure to financial contagion by assessing global
finance center candidates’ diversification potential among international markets.

-904-

STATE, ECONOMIC POLICY, TAXATION AND DEVELOPMENT
ICOPEC 2016, JUNE 28-30, 2016, İSTANBUL

References
Aloui, R., Aiessa, M. S. B., and Nguyen, D. K. (2011), “Global financial crisis, extreme
interdependences, and contagion effects: The role of economic structure?”, Journal of Banking and
Finance 35-1, 130-141.
Aloy, M., Boutahar, M., Gente, K., and et al. (2013), “Long-run relationships between international
stock prices: further evidence from fractional cointegration tests”, Applied Economics, 45-7, 817828.
Beirne, J., Caporale, G., Schulze-Ghattas, M., and Spagnolo, N. (2009), “Volatility Spillovers and
Contagion from Mature to Emerging Stock Markets”, Working Paper no. 1113, European Central
Bank, Frankfurt am Main.
Bekaert, G., and Harvey, C. R. (1995), “Time-varying world market integration”, J. Finance 50,
403–444.
Bessler, DA, and Yang, J. (2003), “The structure of interdependence in international stock
markets”, Journal of International Money and Finance, 22-2, 261-287.
Cappiello, L., Engle, R. H., and Sheppard, K. (2006), “Asymmetric dynamics in the correlations of
global equity and bond returns”, Journal of Financial Econometrics, 4-4, 537–572.
Carrieri, F., Errunza, V., and Hogan, K. (2007), “Characterizing world market integration”, J.
Financ. Quant. Anal., 42, 915–940.
Chelley-Steeley, PL. (2005), “Modeling equity market integration using smooth transition analysis:
A study of Eastern European stock markets”, Journal of International Money and Finance, 24-5,
818-831.
Cheng, A., Jahan-Parvar, M. R., and Rothman, P. (2010), “An empirical investigation of stock
market behavior in the Middle East and North Africa”, Journal of Empirical Finance, 17- 2010,
413–427.
Cuadro-Saez, L., Fratzscher, M., and Thimann, C. (2009), “The transmission of emerging market
shocks to global equity markets”, Journal of Empirical Finance, 16-1, 2–17.
De Jong, F., and De Roon, F. A. (2005), “Time-varying market integration and expected returns in
emerging markets”, Journal of Financial Economics, 78 -3, 583–613.
Dickey, DA., and Fuller, WA. (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time
Series with a Unit Root”, J. Am. Stat. Assoc., 74, 427-431.
Engle, R. (2002), “Dynamic Conditional correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH
models”, Journal of Business and Economic Statistics 20-3, 339-350.
Garrett, I., and Spyrou, S. (1999), “Common stochastic trends in emerging equity markets”,
Manchester School, 67-6, 649-660.
Guidi, F., and Ugur, M. (2014), “An analysis of South-Eastern European stock markets: Evidence
on cointegration andportfolio diversification benefits”, Journal of International Financial Markets,
Institutions & Money, Int. Fin. Markets, Inst. and Money 30-2014, 119–136.

-905-

VOLATILITY SPILL-OVERS AND ASYMMETRIC CORRELATIONS BETWEEN GLOBAL FINANCE CENTER CANDIDATES IN EURASIA REGION AND US MARKETS
Barış Kocaarslan

Korajczyk, R. A., and Viallet, C.J. (1989), “An empirical investigation of international asset
pricing”, Rev. Financ. Stud. 2, 553–586.
Kumar, S. M., and Persaud, A. (2001), “Pure contagion and investors' shifting appetite: Analytical
issues and empirical evidence”, IMF Working Paper, WP/01/134.
Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., and Shin, Y. (1992), “Testing the null hypothesis
of stationary against the alternative of a unit root”, Journal of Econometrics, 54, 159–178.
Lehkonen, H., and Heimonen, K. (2014), “Timescale-dependent stock market comovement: BRICs
vs.developed markets”, Journal of Empirical Finance, 28-2014, 90–103.
Lintner, J. (1965), "The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock
Portfolios and Capital Budgets", Review of Economics and Statistics, 47-1, pp. 13–37.
Lucey, B. M., and Voronkova, S. (2008), “Russian equity market linkages before and after the 1998
crisis: Evidence from stochastic and regime-switching cointegration tests”, Journal of International
Money and Finance, 27-8.
Markowitz, H. (1952), “Portfolio Selection”, The Journal of Finance, 7-1, 77-91.
Mossin, J. (1966), "Equilibrium in a Capital Asset Market", Econometrica, 34, 1966, pp. 768–783
Nelson, D. B. (1991), “Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach”,
Econometrica, 59-2, 347-370.
Ogum, G. (2010), “Equity Volatility Transmission and Contagion Between the U.S. and Emerging
Stock Markets: The Role of the U.S. Subprime Crisis”, Southwestern Finance Association, 49th
Annual Meeting, Dallas, TX, March 2–6.
Olgun, H., and Ozdemir, Z. A. (2008), “Linkages between the center and periphery stock prices:
Evidence from the vector ARFIMA model”, Economic Modelling, 25, 3, 512-519.
Phillips, P. C. B., and Perron, P. (1988), “Testing for a unit root in time series regressions”,
Biometrica, 75, 335–346.
Solnik, B. (1974), “An equilibrium model of the international capital market”, Journal of Economic
Theory, 8-4, 500-524.
Sharpe, W. F. (1964), "Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of
Risk", The Journal of Finance, 19-3, 425-442.
Tobin, J. (1959), “Liquidity Preference as Behavior towards Risk”, The Review of Economic
Studies, 25-2, 65-86.
Treynor, J. L. (1961), "Market Value, Time, and Risk", Unpublished manuscript dated 8/8/61, No.
95-209.

-906-

A STUDY OF GENDER ROLES AND EXPERIENCES IN TURKEY THROUGH NEWSPAPERS AND
MAGAZINES DURING WORLD WAR II
Sevgi Uçan Çubukçu
A STUDY OF GENDER ROLES AND EXPERIENCES IN TURKEY THROUGH NEWSPAPERS
AND MAGAZİNES DURING WORLD WAR II
Sevgi Uçan Çubukçu1
ABSTRACT
Even though Turkey did not enter directly into conflict during the Second World War, it felt the effects of the
War intensely in internal and external politics. The focus point of this study is to understand how women
were effected by war through different practices of their daily life. We will study whether there was such an
effect and how it happened through issues related to public sphere such as education, politics and labor; on
the other hand, we will try to understand the practices and roles which are produced and reproduced in
private sphere such as abuse, violence, domestic life, providing food, marriage and relationships of family
members. In this study, the main materials to be used are daily newspaper, periodicals and archival
documents of the time.
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Introduction
As a total war, World War II turned the entire world and every part of life upside down. How was this big
upheaval experienced in Turkey? Turkey did not enter World War II; it remained neutral. Therefore, it was
protected from the massive destruction. However, it experienced the problems of war conditions in its
economy, politics, culture and society intensely. Having come out of World War I with severe damage and
trying to develop itself, the young Turkey experienced the extraordinary effects of the war, of which it stayed
out, by making big changes especially in economic politics. The measures taken against scarcities and black
marketeering were changes in the structure of money and labor markets, enforcements on consumption,
rationing, and changes in the realm of industry and foreign trade.
Of course, the effect that these big upheaval conditions had on social life, and human relationships, values,
perceptions and experiences was massive. The focus point of this paper comes into the picture at this point:
How were the roles, relationships and experiences of womanhood and manhood perceived and established?
While looking for answers to these questions, the main materials are the newspapers, magazines and archival
documents of the time. It will be tried to analyze the problems and consequences of values, relationships and
perceptions under the effect of macro-economic politics in the private and public sphere as part of the
research I have been doing. Within the limits of material, It will be looked for answers to the questions below
and will be presented them successively:
What was the status of Turkey during World War II? Within the framework that it will be conceptualized
as the building of a nation state, industrialization or modernization, what was the status of Turkey in terms of
its internal dynamics?
What does the liability of staying out of war mean?
And finally our real question: How are gender roles and values experienced during such a period?
While looking for answers to these questions above, which newspapers, magazines and archival documents
helped us? It would be liked to inform about this a little bit: The important daily newspapers of the time were
Cumhuriyet, Ulus, Tan, Son Posta, and Akşam; the most important weekly and monthly magazines were
Yedigün and Ayın Dünyası. There were also women’s magazines but most of them were published just a few
copies in a year, and most of them were knitting and sewing magazines. Therefore, it can be said that they
were being published as the means of consumption and ‘ornament’, unlike the women’s magazines about
equal rights published before and after World War II. It has been argued by Aslı Davaz-Mardin 7 magazines
were published between the years 1940-1945: Kadın Dünyası 1940, Kadınlar Alemi 1940, Sesimiz 1940,
Kadın Ev 1943, Asrın Kadını 1944, Türk Kadını 1944, Ev Kadın 1945 ( Davaz-Mardin, 1998)
Turkey during World War II:
To understand the war period, it should be taken a look at Turkey’s internal dynamics as well as the
international balance of power and dynamics. During World War I, Turkey had not yet been industrialized
and yet it was strategically important. During the years of World War II, Turkey had just entered the process
of building a nation state; had proclaimed the Republic 19 years ago; was in the process of enacting
institutional regulations, mechanisms and laws in social, political and cultural fields; and most importantly, it
had been in the process of making and regulating its economic development plans. That is why for all
research about Turkey during wartime, both wartime conditions and the Turkish Republic’s own internal
dynamics should be taken into consideration. Many macro and micro issues from gender roles to agricultural
policies, from education reforms to the level of industrialization, from food regulations to culture/art life may
only be understood in such a perspective. (Metinsoy, 2007).
For Turkey, the policy of staying neutral in a war was a choice that had its own liabilities. For example, in
1939 before the war broke out, Turkey had separate agreements with England and France guaranteeing these
countries’ support against German attacks. (Deringil, 1994) Hereunder, if an attack had been carried out
against Turkey, England and France would provide help; in return, Turkey’s responsibility was to help them
if Germany had launched an attack against their own land at the same time. (Tekeli and İlkin, 2013:23).
These agreements enabled Turkey to carry out the policy of staying neutral in a total war. Thus, Turkey made
up for its vulnerability that arose from the fact that it was not an industrialized country. (Tekeli and İlkin,
2013:23). A short time after the war broke out, Germany turned towards the Balkans in 1941 and came too
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close to Turkey. However, The German–Turkish Non-Aggression Pact was signed between Nazi Germany
and Turkey on June 18, 1941 in Ankara; therefore, Turkey had its back to the wall.
The situation is clear for the one that becomes a side in the war: The other side is clearly “the other” and it
exercises all its power over the other. There is a limitless use of force until one imposes its power on the
other party. The situation is more complicated for the neutral party. Staying neutral is possible not only with
the party’s own willpower; all sides in the war should also accept it. For Turkey, whose strategic location is
important, this has been more difficult. An active policy should be followed to monitor the parties’ decisions
that can change any time, and to prevent them from changing those decisions. Therefore, Turkey had to
lighten the burden of the war economy, and enhance its power and resources at the same time. Ilhan Tekeli
and Selim Ilkin argues that Turkey stayed neutral during World War II with Lidell Hart’s concept of ‘grand
strategy’: “Grand strategy is managing all resources of a nation including mobilization of army in a
militaristic way to attain a basic political goal.” (Tekeli and İlkin, 2013:27).
The strategy to stay out of the war required a struggle of propaganda within Turkey, as well. During the time
when people who had just come out of war, in a country whose military was constantly being strengthened,
young soldiers in the army and public tendency to think ‘the best defense is good offence’ had to be
reassured. On the other hand, it was not easy for young soldiers and people to understand why Turkey allied
with the former enemies, England and France, against Germany, with whom it allied during World War I. It
could be understand this confusion better when we think back to how the successes of Germany impressed
young soldiers. (Kurtbek, 1942:7) On one hand lay the principle “peace at home, peace in the world” of the
founders of the new Turkish Republic; on the other hand were the German government and Hitler who
legitimized its power with a war and attacks. For Turkey during those years, it needed an extra effort to
stand up to the attitude of militaristic mentality that makes wars appear normal and desirable. Therefore, it is
possible to see the newspapers and magazines of the time published related news and articles. In 1945, it was
finalized that Germany lost the war, and efforts to build international order were launched. Having witnessed
those two developments, Turkey declared war against Japan and Germany on 23 February, 1945, and
attended the San Francisco Conference on 26 April, 1945.
Economic Policies Followed from 1939 to 1945:
‘War Economy’
It could be seen that the economic policy that Turkey followed during the war years was the economy of
national defense in parallel with the rest of the world. Those macro policies of the wartime had a very
significant effect on daily life. It was targeted that Turkey would become self-sufficient in producing basic
consumption goods with the policy of industrialization by state and import substitution. This policy was
important for Turkey for two reasons: Turkey had severely suffered from World War II and had just emerged
from the Independence War. Secondly, it was a time during which the world was being reconstructed as far
as economics was concerned because of the Great Depression of 1929. Additionally, the government
administrators in Turkey were still the leaders that had experienced wars. Considering all these factors, the
policy of being self-sufficient in basic consumption goods, and the strategy of industrialization before and
during wartime was an understandable choice. Entering the war years under these conditions, Turkey did not
complete the industrialization process in producing all basic consumption goods, unfortunately.
The import-export balance of an economy that withdraws because of a war must change because the way to
import that closes the output gap is closed naturally. Since Turkey’s industrial investment was not big
enough, capacity increase to meet the production surplus was hard; government expenditures were increased
to meet the nutrition and equipment needs of a growing army; and a new public and private expenditure was
supposed to be balanced.
Some economic decisions regarding with these concerns in mind were affecting all parts of life. The most
important one of those protective decisions, the Turkish National Security Law passed in 1940 and the
Wealth Law, which had many significant effects on Turkish political and social life and thus later criticized
heavily, was enacted in November 1942.
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National Security Law
This law was about the regulations to balance demanded goods and services within a country against goods
and services put on the market. Under war conditions, this was not possible within the market dynamics;
therefore, the state interfered with the market economy and maintained the balance. The National Security
Law provided the state with new tools such as taxing to make those regulations, such as new organizations to
increase agricultural and industrial production and regulations to provide food and shelter for the public and
the army (room and board). The central aim of a war economy is to strengthen the armed forces. For the
government administrators of the time, it was important to balance this economic demand against public
demands and production potential. We see the arguments, and social consequences and problems that came
with this development in womanhood and manhood roles, experiences, and moral values.
Black marketeering
It is clear that the social hardships and problems that the war economy caused in Turkey could not be
avoided. For example, boosting production to strengthen the army and a decline in employment caused a
drop in staple food put on the market; the disparity between demand and supply caused high prices; and as a
result, especially people with low-income especially started having serious nutrition problems. Setting
nonmarket prices and regulating the amounts especially of specific food products -e.g. sugar and flour- to
solve this problem caused unlawful profits and ethical problems in society. We read the reflections of this
situation in the newspapers and magazines of the time. The tendencies such as black marketeering and
profiteering depraved the society and drew attention to the moral corruption and mistrust they caused. We
read headlines or news warning people in Akşam newspaper such as,
“Why are vegetables and fruits so expensive” (Akşam Gazetesi, August 1940:1).
“Rumor has it the bread prices will be raised!” (Akşam Gazetesi, August 1940:3).
Or the alarming news and articles against rumors and speculations that will betray public trust such as: “It is
not true that the goods were thrown overboard to mark up prices!” (Akşam Gazetesi, August 31:1). For
example, according to the news in Son Posta newspaper dated 31 July 1942, it is stated that “Istanbul market
does not abide by the decision taken by the government” and the importance of fighting against black
marketeering was emphasized; it was asked whether there were traders that allied with each other to keep the
prices high. (Son Posta Gazetesi, July 31, 1942).
Another important problem that the war economy caused appeared in private expenditures reorganized
against increasing public expenditures. As public expenditures increased, private expenditures had to be
balanced in order to avoid inflation. New tax regulations were enforced to reduce private consumption. The
social disapproval this would have created was also important. The state enforced a partial tax system and a
partial inflation system in order not to draw attention since the satisfaction of all citizens was important for
the legitimacy of a newly founded nation state. Furthermore, some of these equal citizens joined the army
and even lost their lives for the nation; in this case, how would the state explain other citizens making
unlawful profits? It’s possible to often read these moral arguments both in parliament records and
newspapers and magazines of the time. For example, Said Kesler’s column called “Interviews from the City”
in Tan newspaper dated 1 September 1942: “Those who have the courage to do black marketeering in the
middle of a street. The sad thing is the officials who are supposed to fix this kind of things take part in this
venture” (Tan Gazetesi, September 1942:3). Another “Interviews from the City” column, Said Kesler draws
attention to the corruption asking “How does the coal that comes to your house grow less in a split second?”
It has been seen that in the articles and official records of the time that the government took some measures
to fight against expensiveness and scarcity; and made many expensive propaganda campaigns to prevent the
corruption of moral values in society. News such as regulations of bread rationing, and distribution of cheap
bread and wheat to poor people draw our attention. (Son Posta Gazetesi, February 26: 2). Necmettin Sadak,
both one of the columnists and owners of Turkish newspaper Akşam wrote drawing attention to the fact that
the dangers of scarcity, black marketeering and expensiveness took place not only in big cities but all around
the country: “Expensiveness that stems from all kinds of conditions in the nation or suicide cannot be
prevented and suppressed only in Istanbul.” (Akşam Gazetesi, October 24 1942:1).
Then, in all these arguments regarding the concerns that increasing economic and social problems caused the
corruption of moral values from 1939 to 1945, what was the status of womanhood and manhood roles?
Which ideal or other characters and binaries appeared?
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Idealizing Country Women
The need for balancing labor supply and demand was a reason for this. When the number of soldiers was
increased, a big percentage of young and productive population had to move out of the production area.
Since Turkey was an agricultural society not an industrialized one yet, it had to meet its needs with
agricultural produce; therefore we witness a discourse that idealized peasantry and agriculture.
(Karaömerlioğlu, 1998:31-47). It could be also tracked this discourse in the education reform initiatives. For
example, the Village Institutes was an “educational development operation” of the wartime.
(Karaömerlioğlu 1998:56-58). It was one of the most important “ideal type” models in training Turkey’s
young modern-educated women and men. Also, more women than men were accepted into these institutions
so that the agricultural production would not fail. It could often be seen in the newspapers and magazines of
the time that there was this idealization of villages and peasantry could also be seen in succinct expressions
such as “The peasant is the master of the nation”. With the recovery policies during wartime, more men
were called to arms; as a result, more young girls and women were employed in agriculture. Even though
there is no any other related statistics, this fact has always been stressed in the researches that have been
done about the time. (Yerasimos, 1977:1323). It is possible to see country women images, photos and
writings in all the newspapers and magazines of the time; according to them, country women were hard
working, naive and chaste and strong. (Bülbül, 2006:5).
Turkey has an agricultural economy, and its existing industrial sector also had an economy centered entirely
on agricultural production. Since the needs of the wartime were met through agriculture, agricultural
incentives were inevitable. We see that the government offered incentives and credits to draw women labor
force to agricultural production in place of declining men labor force. It could be red these developments in
such news: “Ziraat Bank doubled the amount of seasonal credits and equipment credits to the peasants;
reduced the interest rate down to 6%.” (Tan Newspaper, September 4, 1942).
Additionally, It could be seen the articles that praised peasants and farming:
For example, Hikmet Sami’s column titled “The ones in the service of Turkish peasants” in Ulus Newspaper
praises peasantry. (Ulus Newspaper, June12, 1940). The columnist said the real challenge during wartime
was that our peasants farmed the land and grew wheat. He stated that all citizens would be fed on the
produce, and the soldiers would save the state and families as they took leave of absence. Or, the title it
could be seen in Ulus Newspaper dated the same is also meaningful: “The happiness of working with
peasents (Ulus Newspaper, July 19,1940). The women were invited and encouraged during wartime to work
on land as substitute labor force so that the needs of all citizens and soldiers would be met. It could be seen
in the examples, the writings and images that legitimize and propagandize it were very common. The fact
that young girls were trained in handicrafts, weaving etc through intensive courses and included in the
employment in no time was also an economic policy of the wartime. Of course these developments went in
parallel with the development perspective of Turkey in modernization and industrialization; however, their
effect on women as labor force potential because of war were deepening both in positive and negative ways.
For example, it could be red many developments such as the news piece titled “National News” in the Son
Posta Newspaper, saying “Our 85 daughters graduated in Malkara”. (Son Posta Newspaper, February 26,
1940).
The Duality of Wasteful Woman/ Economizer Woman
She had superior characteristics than ‘educated city woman” who is the ‘ideal type’ of modernization. It
could be observed this the most in the wastefulness vs. economizing arguments. Since the existing industrial
production and import was interrupted altogether, the need for basic consumption goods such as cleaning
products, soap etc. could not be met. More importantly, since the agricultural production lost labor force
because the men joined the army, vital nutritional products were not enough. It is possible to observe this
situation in the newspaper and magazines of the time, and even in the recorded Parliament discussions. For
example, there is this notice that addressed directly to the citizens: “Fellow Citizen,
Saving is your true friend. If you get used to saving, you will make yourself comfortable.
National Economy and Savings Institution” (Ayın Tarihi, 1941).
Despite this notice which had no gender implications, the discussion was being carried out through women
rather than men. For example, It has been seen the news or articles with different themes that included the
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binary of ‘wasteful woman/economizing woman”. On the other hand, it could not be seen any such
‘idealization or marginalization” through men.
It is possible to see these arguments in many themes: Choosing the right outfit or fashion; food-beverage
consumption; the advertisements for architectural design or smallness of house models… Among all these,
there was the issue of ‘silk stockings’ that became a subject of long discussions in almost every newspaper
and magazine of the time: For example, the news piece titled ‘The Attack on Silk Stockings’ in Son Posta
Newspaper is interesting. (Son Posta Newspaper, February 26, 1942). According to the news, women living
in Zonguldak city decided to become economizers during wartime and decided not to wear silk stockings
anymore. This decision of Zonguldak women was acclaimed, recorded and spoken. For instance, Muharris
Nermin Hikmet Hanım says:
“This act of Zonguldak women is an act that all women throughout the nation should do; not just women in
Zonguldak. Changing economic life and living conditions today has taught us that saving measures has
already crossed the limits of our personal interests, and become discretion. This means that luxury and waste
is a national shame now and I think it is very appropriate to start with silk stockings.” ( Son Posta
Newspaper, February 26,1942).
Three were other reflections of idealization of the image of economizer woman who gave up silk stockings.
There was an emphasis on simplicity in the fashion discussions of the time; both in outfit and house models.
Accordingly, it could be said that this minimalist approach, which can also be analyzed in the perspective of
industrialization, had a hegemonic effect on all parts of life. It can be said that wool and jersey were
preferred and trendsetting types of fabric at the time since wool as raw material was produced preferably to
meet the needs during wartime. Additionally, it is understandable that the change in import/export policies
during wartime changed agricultural and industrial production preferences that were already limited. What
we understand from the images and discussions in the newspapers and magazines of the time is that the
preferred outfit showing 1940’s fashion was women’s dresses, skirts and bathing suits made of jersey; and
military and civil uniforms made of wool.
Space, Family- Marriage, Motherhood- Fatherhood or Having Children
The fact that houses were modern, functional and small at the same time was another example of minimalist
approach of wartime. In the publications that were very important for Turkey during wartime such as Ayın
Tarihi or Yedigün, we come across such house plans almost in all issues. Both the process of modernization/
industrialization and economic shrinkage of wartime were reflected as an advice to citizens to prefer ‘small
ones’ in their house choices. The paradoxical togetherness of war and modernization processes can be seen in
families, womanhood and manhood roles, and advice and idealization of house models – families’ living
space. The emphasis on family and families’ living space was strong.
During wartime, the praise and incentives for getting married and starting was also a popular subject of news
and discussions. Having children was also emphasized; furthermore, the term ‘reproducing’ were often used
in these news and articles. No doubt that this approach, which socially limited womanhood and manhood
roles to domestic roles such as husband-wife or mother-father, was one of the most common themes in
newspapers and magazines in Turkey during World War II. Of course, the Celibacy Tax or incentives to have
children was also related to the population decline which was one of the possible results of war.
It should also be remembered the newly founded Turkish Republic’s need for a young population and its
emphasis on family. However, the policy of preparing for the war was also a factor. For example, the news
piece published on page 1 and 2 in Ulus Newspaper dated 12/6/1940 is interesting: (Ulus Newspaper,
June12,1 940) There was a government aid to the judges with more than one child; however, it was found
out that this aid was not enough in practice; therefore additional aids were granted. Another emphasis on
family and young population it could be red in Tan Newspaper is Suphi Nuri İleri’s column titled
“Matter of getting married, divorced and reproducing in today’s conditions:”, “They say money, houses and
furniture should be granted to those getting married; even credit unions should be founded. They say when it
gets harder to get married because of the war, youth lives in sin.” The columnist says, “Today there is a new
morality and law now”, “The law does not belong to the individual or family but to the nation and
generation.”, “Reproducing and growing stronger comes first for the nation and having children should be
promoted.” (Tan Newspaper, July 10, 1942). It could also be seen that there were government policies
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encouraging starting a family, having children and reproducing and to this end fatherhood role was also
encouraged greatly in the wartime publications: One example is Sabaheddin Sönmez’s column titled “To the
young father with 8 children” in Ulus Newspaper. (Ulus Newspaper, August 25, 1942:2).
The emphasis that having children means reproducing was also a popular subject in the newspapers of the
time. For example, they drew attention to the fact that the most important problem in Europe when the war
was so devastating was ‘the danger of decline”. (Yedigün Magazines, June 30, 1941: 6) While the
sacredness of motherhood role was an inevitable theme, being a housewife and domestic duties were also
subjects related to the practices of sexist ideology during wartime. It is possible to read various articles in the
newspapers and magazines that stated making yoghurt at home was very easy for women or doing
housework was similar to working out etc. In the “House Women Fashion” page in Akşam Newspaper dated
1 August 1939, it says:
“House duties are the best work out exercises. Women who do housework work out before they know it.
Women who clean windows and hang the clothes will have slim waists. While women wipe the floors and
shine the parquet floors, their entire body starts to move. They will lose extra fat. Pounding carpets will
strengthen their arm muscles.” (Akşam Newspaper, August 1, 1939). This approach, which derives from the
acceptance that women’s essential duty in or outside war is domestic chores, basically tells them: “Don’t
complain about doing house work, women; you become healthy and beautiful by working out.” (Akşam
Newspaper, August 1, 1939).
It should also been emphasized that this sexist approach during wartime also reflected the new Republic’s
principle ‘physical training’ which targeted “young, healthy, beautiful bodies”. However, it is possible to
read the emphasis on healthy and beautiful bodies, and advice on how to make it possible was justified with
the war in the newspapers and magazine of the time. It could be given two related examples we picked:
Firstly, in his column in Son Posta Newspaper Prof.Dr. Sadi Irmak says: “Modern national defense is a
technical and industrial act; and it also requires physical power” and “So it’s time to move on to the tougher
and masculine sports.” (Son Posta Newspaper, July 4, 1942:3). Another example is a regular column of a
weekly magazine published during wartime. One of the important tabloid magazines Yedigün had a column
where gymnastics moves were drawn and had their captions. What was interesting was the explanatory
captions rather than the drawings: each move was explained via bodily movements that women had while
they shopped, did housework and etc.
Even though Turkey did not get involved in the hot war during World War II, it experienced war conditions.
It could be tried to read this situation through the roles and practices of women and men of the time;
accordingly, even though the problems of women and men in the battling countries are much more severe,
they are similar. This gives us a clue as to how gender roles and practices and sexist system mechanisms
work despite the local differences and how universal the effects of war are on societies and gender roles.
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Özet
Geç gelişen (kapitalistleşen) ekonomiler konusunda karşılaşılan sorunların çeşitliliği ana-akım iktisat
ekolünün geçerli kurallarını daima reddedici özellik taşır. Geç gelişen ekonomilerin geri kalmasına yol açan
nedenler ve bunları alt etmek için önerilen çarelerin çeşitliliği karşısında bunların tümünü tek bir teoride
toplamak amaca uygun olmaz. Örneğin, bir bölgede kıtlık görülürken başka bir bölgede de mali ya da
yönetimsel sorunlar ortaya çıkar. Bundan dolayı her vakayı kendi bütünlüğünde incelemek önem kazanır. Bu
zorlukları dikkate alarak geri kalmışlığın genel hatlarını ortaya koymak ve ona göre çözüm önerilerini
tartışmak daha yararlı olur. Bu amaçla, raporda önce kalkınma teorilerinin genel görünümü verilecek, daha
sonra güçlü ekonomilerin başat olduğu dünyada geç kapitalistleşen ülkelerde devletin göreli durumu orta
koymak üzere Türkiye özelinde mesele ele alınacak. Bu yaklaşım geri kalmışlık sorununun gelişmiş
ekonomiler tarafından nasıl algılandığını gösterdiği kadar, ileri ekonomilerin geç kapitalistleşen ekonomilere
yönelik kendi görüş ve çıkarları doğrultusunda geliştirdikleri çözüm önerilerinin de niteliğini ortaya koyar.

Abstract
Diversity of problems faced in late developing economies has always get the better of established rules and
approaches prevalent in mainstream economics. The factors that cause backwardness in late developing
countries as well as remedies prescribed to overcome such factors are so diverse that a compact theory does
not serve the purpose. For example, in one area famine may appear while in the other finance and
management problems may come in sight. Therefore it is of outmost importance to analyse each case
individually. Keeping this difficulty in mind it seems that it is appropriate to trace out general paths and
tendencies of the process of underdevelopment and to discuss remedies developed accordingly. For this
purpose, in the paper, firstly an historical overview of the theories of development will be given, then the
specific case of Turkey will be presented to display the relative role of the governmet against the world
dominated by countries with greater economic power. It is assumed that such a general view may reflect not
only how the issue of underdevelopment is perceived by developed countries but also the specific nature of
remedies suggested to such countries according to their perspectives and interests.
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Giriş
İkinci Paylaşım Savaşını izleyen dönemde ülkelerin kalkınma sorunları kritik bir konu halini almıştır. Bunun
nedeni, bir yandan ileri kapitalist merkezlerin ticaret ve/veya yatırım ortaklıkları yoluyla çevresel ekonomiler
üzerinde ekonomik süreçlerle yeni tip koloni ilişkisi kurmaları, diğer yandan da yeryüzünü kaplamaya yüz
tutmuş olan kızıl tehlikeyi çevrelemek ve böylece gelişmesini engelleme çabalarıdır. Kapitalist dünyanın
ekonomik araçlarına karşın sosyalist dünyanın ise, Macaristan ve Afganistan uygulamalarında görüldüğü
üzere, fiili işgal politikasının dengelenmesiyle yeryüzünün karşıt ekonomi-siyaset sistemleri tarafından
paylaşılması şekillenmiştir. Kapitalist dünya tarafından sistemin hem ekonomik hem de politik alan olarak
korunmasına karşın, sosyalist sistemin amacı sistemin yeryüzünde yaygınlaştırılmasıyla kapitalistlerin karşı
saldırı ve çökertme gücünü zayıflatmak oluşturmuştur.
Her iki sistemin de geç kapitalistleşen ülkelere yönelik ilgileri yoğun olmakla beraber, bakış açıları farklı
olmuştur. Sermaye birikimi amacıyla tetiklenen kapitalist sistemin gelişmekte olan ülkelere bakışı ekonomik
yayılma suretiyle merkeze kaynak aktarma şeklinde oluşurken, ihtiyaç için planlı üretime yönelmiş sosyalist
sistemin bakışı ise politik genişleme şeklinde gelişmiştir. Hal böyle olunca, sosyalist bloğun içeri aldığı
görece geri ekonomilere ana bölgenin organizasyon ve planlama sisteminin yaygınlaştırılması sorunu kısmen
hallederken, kapitalist bloğun söz konusu ülkelere yönelik politikası ise bu ülkelerin geliştirilmesine yönelik
teoriler ve politikalar üretme çabası görüntüsünü almıştır.
Tebliğin çatısını oluşturan konu, kapitalist blok içindeki geç kapitalistleşen ekonomilerin özellikle İkinci
Paylaşım Savaşı ertesinden günümüze dek gelişme yolundaki gayretlerinin ya da dış etkilerle sürüklendikleri
“kalkınma yokuşunu çıkma” çabalarının irdelenmesidir. Kapitalist sistem içinde meselenin ele alınıyor
olması nedeniyle, gelişmekte olan ülkeleri “geç gelişen” yerine “geç kapitalistleşen” sıfatı ile niteleme,
ideolojik yönlendirici özellik taşıyor olmasına rağmen, uygun görülmüştür. Raporda kapitalist sistemde
geliştirilmiş gelişme teorilerinin kuşbakışı açıklaması verildikten sonra, izleyen bölümde günümüzün başat
politikası olan neo-liberal politikalar bağlamında mesele ele alınacaktır. Kapitalistleşme yokuşunda
debelenen ülkelerde politika oluşumunda devletlerin ve çağın başat dünyasal politikaların göreli etkilerinin
netleştirilmesi açısından son bölümde Türkiye ekonomisinin Cumhuriyet dönemi görüntüsü kısaca
sergilenecektir. Rapor genel sonuçların özetlendiği bölümle sonlandırılacaktır.
Kapitalist Gelişme Teorilerinin Kuşbakışı Açıklaması
Ekonomik kalkınma sorununun ana-akım iktisat yazımında izlenmesi, kapitalist bakış açısından geç
kapitalistleşen ülkeler sorununun irdelenme yöntemini gösterdiği kadar, emperyalist dünyanın bu süreci nasıl
kavramsallaştırdığı ve çevre ekonomileri ne yönde etkilemeye çalıştıklarının da göstergesi olması
bakımından önemlidir. Günümüzün tarihsel sürecinde inişli-çıkışlı yaşamsal önem ve farklılıklar oluşturan
geç kapitalistleşme olgusu birbiri ile ilişkili iki konu etrafında ele alınabilir. Birinci mesele bugün içinde
bulunulan geç kapitalistleşme sürecine olası müdahalenin etkisizliği karşısında, sistemi kendi vetiresi içinde
olağan dönemi beklemenin kaçınılmaz mı olduğudur. İkinci mesele ise, sürecinin aşılabilmesi amacıyla
sürece iradi müdahalenin yapılabilir olup olmadığı ile ilgilidir. Birinci meseleye yaklaşım, sürecin tüm
belirleyici ve bileşenlerinin yürüyüşte farklı şiddette başat olduğu ve böylesi girift dokuya salt bir açıdan
müdahalenin istenen hedefe ulaşmada etkili ve başarılı olamayacağı görüşü etrafında şekillenir. Bu
meselenin irdelenmesi geç kapitalistleşen ülkeler sorununun anlaşılması açısından öncelikle erken
kapitalistleşen ülke koşullarının araştırılmasını zorunlu kılar. Toplumlara başat etkenin salt ekonomik
olmadığı, onun yanında siyasi, dini, hatta iklim vb gibi çok çeşitli sosyal ya da doğal etmenlerin varlığı
sorunu ve çözümü karmaşıklaştırmaktadır. İkinci mesele ise, eğer günümüzde akut görünüm kazanmış olan
geç kapitalistleşme sorunu kendi akışına bırakılmayıp, iradî müdahaleyi gerektiriyorsa, izlenmesi gereken
politikaların neler olduğunun saptanması ve uygulanması ile ilgilidir. Burada da uygun politikaların
belirlenmesi ve bunların basiretli organlar tarafından uygulanması önem kazanır. Birinci konu tarihsel akışa
paralel seyreder, ikinci konuda ise teleolojik yönlenme stratejisi önem kazanır.
Günümüzde geç kapitalistleşen ülkelere yönelik Batılıların ilgisi çok öncelere götürülebilir olmakla beraber,
teorik olarak kalkınma ekonomisi üzerinde yoğunlaşmanın İkinci Paylaşım Savaşı sonrasına rastladığına
tanık olmaktayız. Nitekim hem Dünya Bankası’nın bizzat yaptığı ve yayınladığı ülke araştırmaları, hem de
Banka’nın destek ve teşvikleri ile kalkınma konuları ile ilgili akademik çalışmaların 1950’li yıllarda
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yoğunlaşmış olduğunu görmekteyiz.3 Batılıların gerek kurumsal gerek akademik olarak geç kapitalistleşen
ülkelerle ilgilenmelerinin söz konusu dönemde yoğunlaşması rastlantısal olmayıp, İkinci Paylaşım Savaşı
sonrasında yeryüzüne yayılan kızıl hâkimiyeti denetim altına alma endişesi ile ilintilidir.
Gelişmiş kapitalist merkezin geç kapitalistleşen ülkelerle ilgisinin tedrici olarak üç aşamada geliştiği görülür.
Birinci aşamada kapitalist merkezin “geri kalmış ekonomiler” olarak nitelenen ülkelerle ilgisinin çok genel
ve yüzeysel olduğunu görüyoruz. Merkantilist zihniyetin başat olduğu bu dönemde geliştirilen politikalar
döneme özgü şekilde genelde dış ticarete yöneliktir. Mill ve Malthus gibi düşünürler tarafından ifade edilen
görüşlerde, dış ticaret ilişkilerinin geri kalmış ekonomilerden çok merkez ekonomilerin çıkarına olabileceği
ifade edilmiştir (Higgins, 1959: 345). Günümüz politikalarını andırırcasına, Mill gelişmiş merkezlerde
gerileme eğilimi içindeki sermaye getirisine çare olarak çıkış yolunun sermaye ihracı olduğunu, yani
sermayenin düşük getirili alanlardan yüksek getirili alanlara kaymasının çözüm olabileceğini ileri sürmüştür
(Mill, 1848,1970: 109–110). İkinci aşamada, Paylaşım Savaşı ertesinde, Dünya Bankası çabaları sonucunda
geç kapitalistleşen ülkelerin sıfatları, “kalkınmakta olan” şeklinde değiştirilmiş olup, yukarıda belirtildiği
üzere, söz konusu ülkeler için akademik çalışmalara ağırlık verilmiştir. Üçüncü aşamada ise “yükselen
piyasalar” kavramı geç kapitalistleşen ekonomilere uygun görülmüştür.
Günümüzün geç kapitalistleşen ekonomilerinin geçmişteki süreçleri, teorik alanda,
genellikle kırsal
dokunun sanayileşme yoluyla ekonomik kalkınmaya yönlendirilmesi şeklinde yansımıştır. Bu görüşlerde,
Stalin’in Sovyetler’deki sanayileşme hamlesinden de ilham alınarak, fakir kırsal alanlardaki atıl nüfusun
kalkınma motoru olarak yönlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu yaklaşımda, yoksul kırsal alanların varsıl sanayi
alanlarına dönüştürülmesi yoluyla kalkınmanın motorunun oluşturulması hedeflenmiştir. Dönemin etkili
teorisyeni Rosenstein-Rodan’ın “gizli işsizlik” olarak tanımladığı kırsal kesimin gelirinin yükseltilmesi
yoluyla bu dönüşümün gerçekleştirilebileceği ileri sürülmüştür. Rodan’a göre, ya sermayeyi emeğe götürme
(sanayileşme) ya da emeği sermayeye taşıma (göç) yoluyla aşırı kırsal nüfusun bir şekilde sanayi kesimine
yönlendirilmesi ve böylece gelir dağılımının da düzeltilebilmesi olanaklı olabilir (Rosenstein-Rodan, 1943,
1965: 245). Rosenstein-Rodan bu uygulama sonucunda kapitalist dünyanın geri bölgelerinin sanayileşerek,
kırsal alanda verimlilik yükseltilerek dünya ekonomisinde makul dengenin sağlanacağını ileri sürmüştür
(Rosenstein-Rodan, 1943, 1965:254). Rodan görüşünde geri bölgelerde verimliliğin yükselmesi bir yandan
sanayi sektörüne talep oluştururken, diğer yandan da sanayide istihdam edilen emeğin girdi maliyetlerinde
tasarrufa yol açacaktır. Sanayi yatırımında çeşitlilik yaratılarak gerçekleştirilmesi önerilen bu görüşün ileri
sanayi dallarına yatırımı zımnen dışladığı görülmektedir. Rosenstein-Rodan zaten gelişmekte olan yöreler
için böyle bir amaç gütmemektedir: “Emeğin uluslararası dağılımı açısından, emek-yoğun alanlarda emek
kullanan basit sanayi alanlarına yatırım yapılmalıdır. Dünya ekonomisinin gelişmesi bakımından, ABD,
İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre tüm geri bölgelerin ileri sanayi ürünü gereksinimini
karşilayabilir.” (Rosenstein-Rodan, 1943, 1965: 247). Rosenstein-Rodan’a göre, sabit sermaye
yatırımlarında karşılaşılan maliyet bölünmezliği, talep bölünmezliği ve tasarruf gerekliliği sanayi yatırımları
önündeki engeller olup, geç kapitalistleşen ülkelerin devlet yardımı olmadan bu engelleri aşması güçtür. Zira
Rodan’a göre, gerek alt-yapı harcamalarının ilk anda atıl kapasite oluşturması, gerek yeni ürünlere piyasanın
nasıl tepki vereceği konusunun riskli olması, gerekse tasarruf sahiplerinin yatırım yaparken sadece özel
yararları dikkate alıp, sosyal yararları dışlamaları sonucunda yatırım düzeyinin optimal altında kalmasının
önlenmesinde devlete önemli görevler düşer (Higgins, 1959: 385–387).
Birleşmiş Milletler’e esin kaynağı olmuş olan W. Arthur Lewis de kırsal alanda nüfus fazlasının avantajını
kullanarak, emek arzı elastikliğinin sonsuz olduğu tezi üzerine sanayileşme hamlesini oturtmaya çalışan
diğer bir teorisyendir. Lewis 1954 yılında yayınlamış olduğu makalesinde ve 1955 yıllarında yayınlamış
olduğu kitabında kırsal alandaki aşırı nüfus birikimi koşulu altında sanayileşme ve ekonomik kalkınmanın
sağlanma yolunu açıklamıştır. Lewis’e göre, sanayi kesiminde ücretlerin kırsal alandaki verimliliğin bir
miktar üzerinde olması, sanayi alanına yapılacak yatırımların nüfus artış hızını geçmemesi ve emeğe nitelik
kazandırıcı eğitim faaliyetlerin maliyetinin zaman içinde sabit tutulması sanayileşme hamlesi için zaruridir.
3 Kalkınma alanında yapılmış temel çalismalardan birkaçının tarihi bu durumu açıklamaya yeter: Rosenstein-Rodan 1943; Nurkse 1952; Baran 1952;

Wallich 1952; Rao 1952; Singer 1952; Viner 1953; Clark 1953; Scitovsky 1954; Myint 1954; Meier 1954; Kuznetz 1954; Lewis 1954; Fleming 1955;
Bronfenbrenner 1955; Eckaus 1955; Chanery 1955; Rostow 1956. Kalkınma konusunda yazılmış orijinal ya da derleme temel eserlerin tarihleri de
aynı döneme denk düşmektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse, Baumol 1951; Meier & Baldwin 1957; Sweezy 1942; Kindleberger 1958; Higgins
1959; Agarwala & Singh 1958. Dünya Bankası (resmi adıyla, Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası / International Bank for Reconstruction and
Development/ IBRD) John Hopkins University Press (John Hopkins Üniversitesi Basımevi) aracılığı ile 1950’li yıllarda çesitli ülkelerle ilgili
kalkınma sorunlarını konu edinen çok sayıda yayın yapmıştır. Banka’nın Türkiye raporu da The Economy of Turkey adı ile 1951 yılında
yayınlanmıştır.
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Zira bu şekilde, kırsal alandaki nüfus fazlası bir yandan kentsel alanlarda aşırı ücret artışının
engellenmesinde, diğer yandan da sanayi alanında istihdam edilen emeğin beslenmesinin maliyetinin düşük
tutulmasında etkili olmuş olur. Bu modelde geç kapitalistleşen ülkelerde de sanayi yatırımı yapılıyor
olmasının kabulü yanında, sanayi yatırımları yapılmasında devletin öncü rol oynaması gerektiği ileri
sürülmektedir (Toye, 2003: 23–25).
Lewis modeline Kuznetz’in geliştirdiği itirazda, sanayileşme ile kentsel alandaki gelir dağılımının zamanla
bozulup düzelerek U-şeklindeki gelişmesinin önceleri sanayi yatırımlarını teşvik ediyor olmakla beraber,
daha sonraları ücretlerin yükselmesine bağlı olarak yatırımların getirisinin gerilemesine ve yatırım
teşviklerinin azalmasına neden olacağı ileri sürülmüştür (Toye, 2003: 24). Benzer itirazlar Todaro, Haris ve
Bauer gibi düşünürler tarafından da yapılmıştır. Haris ve Todaro sanayileşmeye koşut olarak kentleşmenin
yaratacağı göç ve ortaya çıkacak sosyal sorunlara dikkat çekmiştir. Bu görüşe göre, kırsal ve kentsel
alanlardaki ücret farklarına bağlı olarak kırsal nüfus fazlasının denetimsiz olarak kentsel alanlara yığılması
öngörülmedik bazı sosyal sorunları gündeme getirebilir. Bauer’in Lewis’in görüşlerine yönelttiği en önemli
itiraz ise, tarım kesimini ekonomik kalkınmada salt verici sektör olarak algılamak yerine, tam tersine,
sanayileşmenin başlatıcısı olarak ele alınması gerektiğidir (Bauer, 1956). Bu konuda kentsel / kırsal ürünler
arasındaki iç ticaret haddinin neden kırsal kesim lehine değiştirilemediği gündeme getirilerek tartışma
derinleştirilmektedir. Ancak, kırsal alanda kalan nüfusun verimlilik artışına bağlı olarak gelirinde görülen
yükselme nedeniyle kırsal ürünlere olan tüketimini kırsal ürün artış hızı üzerinde gerçekleştirerek iç ticaret
hadlerini kırsal alan lehlerine çevirebilmenin ne denli olanaklı olabileceği tartışmalıdır.
Kırsal aşırı nüfus ve/veya kırsal üretim konuları üzerinde kafa yoran düşünürlerden Dr. Atallah, geri
bölgelerin gelişmiş merkezlerle ticaret ilişkileri üzerinde yoğunlaşarak, dış ticaret hadlerinin genel eğilim
olarak geri bölgeler aleyhine olduğunu göstermiştir (Higgins, 1959: 358). Aynı konu üzerine eğilen Birleşmiş
Milletler Örgütü de, “Geri Kalmış Ülkelerin Göreli İthalat ve İhracat Fiyatları” başlıklı çalışmasında genel
eğilimin geç kapitalistleşen ülkeler aleyhine olduğunu saptamıştır (UN, 1949). 1950 yılında Latin Amerika
için oluşturulmuş olan UN Economic Commission for Latin America (Toye, 2003: 23) örgütü ve Latin
Amerika üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış olan Raoul Prebisch de Latin Amerika için oluşturulmuş olan
örgütle aynı paralelde olarak, geç kapitalistleşen ülkelerin acilen sanayileşmesi fikrini desteklemiştir.
Prebisch’e göre sanayi üretiminde verimlilik artışı kırsal ürün üretimindeki verimlilik artışından yüksek
olduğundan, ticaret hadlerinin ileri ülkeler aleyhine olması gerekirken, durumun tam ters seyretmesinin
nedeni, ileri ülkelerdeki sendikalaşma ve ücret ve kârların baskılanamamasıdır. Diğer bir deyişle, ileri ülkeler
örtülü olarak “arz enflasyonu” içinde sürüklenmektedir. Prebisch’e göre, bu çaresizlik göreli korumacılık ve
sanayileşme ile aşılabilir olmakla beraber, korumacılığın mutlak olmayıp ürünlere göre çeşitlendirilerek
uygulanması gerekir (Toye, 2003: 23. Higgins, 1959: 368).
Geç kapitalistleşen bölgelerin dış ticaret ilişkilerinde ticaret hadleri yoluyla zarar görmeleri konusuna
Birleşmiş Milletler Teşkilatı’ndan Dr. Hans Sünger’in katkısı, günümüz ana-akım iktisat yanlılarının
görüşlerini çürütürcesine, şu şekildedir. “Az gelişmiş ekonomilerden ihraç edilen yabancı yatırım
ürünlerinin, bu ekonomilerin öz yapılarının bir parçası olmayıp, sadece coğrafi ve fiziksel olarak o bölgede
üretilmiş olduğunun kabulü yanlış mı olur? İktisadî anlamda bu ürünler aslında gelişmiş yatırımcı merkez
ekonomilerin bir tür ekonomik ileri mevzilerinin ürünüdür. Ders kitaplarında gördüğümüz yatırımların
çarpan etkisi, yatırımların yapıldığı yerde değil, (yatırım gelirlerinin merkeze gitme oranına bağlı olarak)
yatırımların geldiği yerde oluşur. Yatırımların ulusal gelire, istihdama, sermaye birikimine, teknik birikime
ve dışsal ekonomiler oluşumuna katkısı anlamında bir ekonomik analiz bağlamında, gelişmekte olan
ekonomilerdeki yabancı yatırımların aslında bizzat gelişmiş merkezlerde yapılmış yatırım olarak ele alınması
gerektiğini öneririm” (Singer, 1950: 473). Singer, geri ekonomilerdeki yabancı yatırımların geri ekonomilere
yarar sağlamadığı, tam tersine ciddi maliyet oluşturduğu kanaatini ileri sürmüştür (Singer, 1950: 476).
1960 ve 70’lere doğru Keynes ve yorumcuları olan Harrod-Domar görüşleri geç kapitalistleşen ülkelere
yardımcı olur düşüncesiyle teori alanını kaplamıştır. Harrod-Domar modelinde sermaye hâsıla katsayısı ve
tasarruf oranı arasında kurulan ilişki yoluyla ulusal gelirin büyütülme katsayısının saptanıp yönetilebileceği
ve böylece yaratılacak gelir artışına bağlı olarak istihdam olanaklarının da artırılabileceği ileri sürülmüştür.
Keynesçi “efektif talep” fonksiyonu ile ancak konjonktürel işsizliğe çare bulunabileceği geç kapitalistleşen
ülkelerin tipik özelliği olan yapısal işsizliğin bu yolla çözülemeyeceği zamanla anlaşıldı. Türkiye’de de
planlama döneminde uygulanan bu modele şiddetle itiraz eden Harry Johnson, 1970’lerde Keynesçi
görüşlerin geç kapitalistleşen ülkelerde uygulanamayacağını, zira Keynesçi görüşün fiziksel sermaye
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oluşumuna ağırlık vererek, teknik değişimlere ve işletmecilik alanını ihmal ettiğini ileri sürmüştür (Johnson
and Johnson, 1978: 232). Oysa, geç kapitalistleşen ülkelerde de geçerli olabilecek “hayvansal dürtü”
kavramı ile Keynes’in girişimcilik ruhu ile ilgili de önemli görüşler geliştirdiği bilinmektedir (Keynes,
1936).
Batılı düşünürlerin geç kapitalistleşen ülkelerle ilgisi bu ülkelerin hükümetlerini de harekete geçirmiştir.
Makroekonomik araçların geliştirilmesi yanında planlama tekniklerinin de yaygınlaşması söz konusu ülke
devletlerini tetiklemiş, çoğu devletler uluslararası alanda ün yapmış iktisatçılardan reçeteler almaya
yeltenmiş ve bunları uygulamaya da koymuştur. 1947–48 yıllarında kurulmuş olan Havana Konferansı’nda
geç kapitalistleşen ülke temsilcileri, eşit koşullarda yürütülen karşılıklı ticaret ilişkilerinin geri bölgelere
yarar sağlamadığını ileri sürmüşlerdir (Toye, 2003: 8). Bunun üzerine, Prebisch’in dürtüleriyle 1964 yılında
UNCTAD kurulmuş ve kalkınma konusunda yeni programların geliştirilmesine çalışılmıştır. 1970 yılında
Uluslararası Yeni Ekonomik Sistem görüşü altında uluslararası ticaret ve gelişme stratejileri saptanması
gayretleri geliştirilerek, 1980’lere doğru bir miktar fon dahi oluşturulmuş, fakat söz konusu çabalardan
umulan sonuç alınamamıştır. Sanayileşmiş ülkelerin oluşturduğu topluluk olarak OECD’nin kurulmasıyla
devletlerin efektif koruma konuları gündeme getirilerek, iç ticaret hadlerindeki değişimler ve sanayileşme
için fon oluşturma yoluna gidildi. OECD formülünde efektif koruma, iç fiyatlarla ölçülen katma değer ile
dünya fiyatları ile ölçülen katma değer arasındaki farkın dünya fiyatları ile ölçülen katma değere bölünmesi
ile saptanmaktadır. Bu ifadeyi formül ile belirtmek gerekirse:
EK = ( VAD – VAW ) / VAW
Formüldeki sembollerin anlamı şöyle: EK = efektif koruma; VAD= iç fiyatlarla ölçülen katma değer; VAW =
dünya fiyatlarıyla ölçülen katma değer.
1970’lerden sonra kapitalist merkezlerde giderek yükselen dozda hissedilen kriz belirtileri 1974’de “arzyanlı iktisat görüşü” uygulamasını gündeme getirdi (Gandhi, 1987: 4). 1985 yılında Dünya Bankası
yayınladığı Araştırma Bülteni’nde şu üç ilke çerçevesinde geç kapitalistleşen ülkeler de dahil tüm ülkeleri
neo-liberal raya oturttu. Dünya Bankası’nın ortaya attığı ilkeler; piyasanın avantajları, kamu müdahalesinin
piayasa avantajını bozduğu, ve maddi sermayeye oranla beşeri sermayenin üstünlüğü olarak saptandı (World
Bank, 1985a: 1). Böylece, 1980’lerden itibaren Vaşington Uzlaşması (Washington Consensus) kuralları
uygulamaya girmiş oldu. Bu değişimle, gelişmiş merkezlerin geç kapitalistleşen ülkelerle ilgisinin üçüncü
aşamasında söz konusu ekonomilere “gelişen piyasalar” (emerging markets) sıfatı yüklenmiş oldu. Neoliberal politikalarda devlet geri plana çekilmiş ve ekonominin işleyişinde piyasa kuralları mutlak hâkim
kılınarak, maliyet ve fiyat göstergelerinin serbest piyasaya göre belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Neo-liberal
politikalar çerçevesinde geç kapitalistleşen ekonomilere şu üç yol gösterildi: (1) sanayileşme politikasında
ithal ikameci politikalar yerine rekabete açık mukayeseli üstünlük yaklaşımı; (2) ulusal sanayileşme görüşü
yerine yabancı sermaye desteği yaklaşımı; (3) sanayileşme politikalarında ulusal kurum ve kurallarla
sanayileşme görüşü yerine uluslararası kurumlar marifetiyle sanayileşme yaklaşımı (http://
www.cid.harvard.edu/cidtrade/issues/washington.html)
Kalkınma Yokuşundan Pratik Görüntüler
Ülkelerin kalkınma ve kapitalistleşme hamlelerinin görüntüleri bu konudaki teorilere tam olarak uymadığı
gibi, bölgesel uygulama farklılıkları da gösterebilmektedir. Genellikle neo-liberal politikaların savladığı
yabancı yatırımların ve sermaye girişlerinin geç kapitalistleşen ülkelerin tasarruf açığını kapatacağı, bu
ülkelere teknoloji transferi gerçekleştireceği ve ödemeler dengesi sorunlarını hafifleteceği görüşler ülkelere
ve uygulamalara göre farklılık göstermektedir.
Bu bağlamda, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşların sanayileşmede korumacı ve ithal
ikameci politikalar yerine serbest piyasaya geçerek dünya fiyatları çerçevesinde mukayeseli üstünlük
yaklaşımının kabulü yönündeki önerileri oldukça yaygın olarak uygulanmış, fakat arzulanan sonuca
ulaşılamamıştır. Bunun nedeni olarak geç kapitalistleşen ekonomilerin her aşamada teknoloji ve yönetim
becerisi açılarından daimi olarak sanayileşmiş ileri ekonomilerin baskısını üzerinde hissetmiş olmaları
yanında, ileri ekonomi kuruluşlarının da gittikleri ülkelerde teknoloji transferine fazla istekli olmamaları
gösterilir. Teorik çalışmalar da göstermiştir ki, gelişmiş ülkelerin Dünya Bankası, IMF ya da Dünya Ticaret
örgütü gibi uluslararası kuruluşlar aracılığı ile geç kapitalistleşen ekonomilere yönelttiği tavsiyelerin de
kendilerinin kalkınma süreçlerinde uyguladıkları yöntem olmadığıdır ( Chang, 2005). Chang’ın kitabına
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başlık olarak kullandığı Merdiveni İtmek kavramı, bilindiği gibi, Frederic List tarafından 1840 yılında
yayınlanan The National System of Political Economy adlı eserde ortaya atılmıştır (nakleden Wade, 2009,
2002: 527–528; Roll, 1953: 227–231). Geç kapitalistleşen ülkelerin sanayilerini oluşturabilmek için
gelişmenin belirli aşamasına dek sanayi yapılarını korumaları, ancak, korumanın mutlak olmayıp, selektif
olması gerektiği yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır.
Doğrudan yabancı yatırım kaynaklı kapitalistleşme ya da kalkınma çabaları bağlamında hem teknoloji hem
de işsizlik ve cari açık sorunlara çözüme yönelik çalışmalar alanında Singer’in görüşleri yanında “içsel
bütünleşme” görüşünü ortaya atan Wade’in görüşleri de önemlidir. Singer’e gore bir ülkede sanayi yatırımı
yapılmasını iki şekilde test edebiliriz. Birincisi yaratılan katma değerin büyük kısmının yatırımın yapıldığı
ülke ekonomisinde kalması, ikincisi ise, dış yatırımın içte sanayi ağına dâhil olması ve istihdama katkı
yapmasıdır. Wade’e göre ise, bir ekonomide yapılan dış yatırımın o ekonomi ile içsel bütünleşme içine
girmesi, üretimin diğer üretim alanları ile iç içe geçmesi koşuluna bağlıdır (Wade, 2009, 2002: 533–534).
Doğrudan yabancı yatırımların ülkenin sanayileşmesine hizmet etmesi, yaratılan katma değerin büyük
bölümünün ulusal gelire girmesi ile olanaklıdır. Wade’e göre, “..daha fazla dışsal bütünleşmenin daha fazla
içsel bütünleşmeye kendiliğinden yol açmayacağını; aksine, içsel bütünleşmeyi aşındırabileceğinin farkına
varılma[lıdır]. İçsel bütünleşme konuları, batılı kalkınma kuruluşları tarafından resmen ve açıkça belirtildiği
gibi, kalkınma gündeminden büyük ölçüde çıkarılmıştır. Ve DTÖ anlaşmaları, kalkınma stratejisinin içsel ve
dışsal bütünleşme arasındaki sinerjileri ele geçirmesini geçmişte olduğundan çok daha fazla
zorlaştırmaktadır.” (Wade, 2009, 2002; 533) Fordist üretim sürecinde bir emekçinin tüm üretime
yabancılaşmasına analojik olarak, üretim zincirinin uluslararası düzleminde yer alan geç kapitalistleşen bir
ülke de aynı durumda doğrudan yabancı yatırımla ya da sipariş üretimle içsel bütünleşmeyi sağlayamamakta
ve tüm sürece yabancılaşmaktadır.
Dış yatırımların amacı açısından meseleye bakacak olursak, Wade’in savlarının geçerli olamayacağını
görürüz. Zira dış kaynaklı yatırım yeni ülkeye giderken, çok doğal olarak, gideceği ülkeye katkı yapma
arzusunda olmayıp, dünya piyasalarında kendi yerini güçlendirmek, kârını yükseltmek ve rakipleri ile
mücadele gücünü artırmaya yönelik hareket etmektedir. Günümüzde hızla büyüyen Çin ekonomik gücüne
dayanarak bazı koşullarda dış yatırımın ülke ekonomisine ve sanayine katkı yapacak şekilde
denetleyebilmektedir. Çin’e ait yazımlarda belirtildiği gibi, yabancı şirketlerde çalışan çoğu Çinli zamanla
kendi işletmelerini kurarken, eski firmanın teknolojisini patent haklarına riayet etmeden kendi işletmelerine
aktarabilmektedirler (Vogel, 2011: 209–210). Buna karşın, Türkiye’deki yabancı sermayenin yatırım
alanlarına baktığımızda, çoğunun hazır kuruluşları ve bazı kamu kuruluşlarını aldığı ve/veya finansal
kurumlar ya da bankalar gibi teknoloji-yoğun olmayan hizmet alanlarına girip, kâr transferlerinde bir sorun
yaşamadıklarını görmekteyiz.
Geç kapitalistleşen ülkelerde teknoloji geliştirme ve üniversite-sanayi işbirliği konuları da neo-liberal
politikalarda hem ülke hem de üniversite özerkliği açılarından önemlidir. Sermayeler arası mücadelenin
güçlü silahı olan teknoloji pahalı olduğu kadar, kamu ajanları ve ileri kapitalist kurumlarca dikkatlice
korunmaktadır. Bu koşullar altında dış yatırımların uzandığı ülkeye teknoloji getirmesi Singer’in de açıkça
ifade ettiği gibi olanaklı olmaz ve yatırım alan ülke salt kuruluş yeri olmanın ötesine geçemez. Teknolojinin
merkez ekonomilerinde denetlenmesi ise hem doğrudan dış yatırımlar hem de üniversite-sanayi işbirliği
çerçevesinde günümüzde oldukça etkili bir şekilde yapılmaktadır. Zira, sanayi ile işbirliğindeki üniversiteyi
proje destekli kredilerle sermaye yönettikçe, üniversiteyi özgün araştırmadan uzaklaştırır, uluslararası
sermaye ile entegre olmuş sanayi yapısının gelişme hattına sokar. Bu koşullarda ana teknoloji arterlerine
sokulmadan bazı alt-teknolojilerin üretim maliyetlerinin geç gelişen ekonomilere aktarılması teknoloji üretim
maliyetlerinin minimize edilmesi anlamına gelebilir ve bu politika ileri teknolojiye hâkim olan ileri merkez
ekonomiler açısından uygun bir strateji olarak görülebilir. Oysa dünya piyasalarında başat oyuncu olabilmek
için teknoloji üretiminde bağımsız davranmak kaçınılmazdır. Bu durumun tipik örneğini Güney Kore
oluşturmaktadır (Somel, 2004). Ulusal sanayi teknolojisinin geliştirilmesinde Kore ve Tayvan örnekleri
özgün sanayi atılım ile doğrudan yabancı sermaye girişi arasındaki ters ilişkiyi göstermesi açısından
fevkalade öğreticidir. 1997 yılı itibariyle, geç kapitalistleşen 14 ülke üzerinde yapılmış bir araştırmada, dış
kaynaklı yatırımların toplam yatırıma oranın en düşük olduğu iki ülke olarak Tayvan ve Güney Kore
saptanmıştır. Oranlar, sırasıyla, % 3 ve % 1,5’tur. Buna karşın, dış yatırımların ülke yatırımlarına oranının %
25 dolayında olduğu Singapur, % 17 olduğu Meksika ve % 10 olduğu Hong Kong, Güney Kore ve Tayvan’ın
başarısını gösterememişlerdir (Lall, 2003: 291).
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Küreselleşme döneminde geç kapitalistleşen ekonomilerin karşı karşıya kaldığı diğer bir konu da, Dünya
Bankası, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kurumların dayattığı kurallar ve hazır reçetelerle
ilgilidir. Söz konusu önerilerin geç kapitalistleşen ülkelere değil, bizzat kapitalist merkezlere yarar
sağlayacağı yönünde çok ciddi kuşkular mevcuttur. 4 Bu durumda, küreselleşmenin ve onun paralelinde
uluslararası kuruluşların geç kapitalistleşen ülkelere dayatmalarını olduğu gibi kabul etmeyip, daha özgün
kalkınma ve sanayileşme politikalarına geçiş yolları aranmalıdır. Dış müdahale ve parazitlerin önlenmesi
amacıyla, biri doğrudan dış yatırımların denetim altına alınması, diğeri ise spekülatif fonların giriş
çıkışlarının sınırlandırılması ve denetlenmesi olarak ileri sürülen iki önlem gereklidir. Ülke içinde sermaye
ve tasarruf yetersizliğini aşmanın bir yolu olarak McKinnon-Shaw hipotezi ileri sürülüyor olmakla beraber,
yapılmış çalışmalar McKinnon-Shaw modeline (Peacock-Shaw, 1971; 144, Shaw, 1967:374–375) atfedilen
sonucun elde edilmediği Feldstein-Horioka yaklaşımı ile ortaya koyulmaktadır (Hay, 2006:599). Spekülatif
fonların ani döviz şokları yaratma kapasitesi, reel yatırımlar için daima ciddi tehlike oluşturmaktadır. İç
sermaye yetersizliğini aşmak için, doğal olarak, yüksek getiri sağlayacak alanlarda yatırım yapmak üzere dış
dünyadan denetimli borç alma yoluna gidilebilir. Sanayi yapısının planlanmasında özgül alanlar seçilerek,
ileride rekabete açılacak şekilde yatırımın planlanması gerekir. Bu süreçte yeni ve rekabete hazır olmayan
alanlara denetimli ve selektif korumacılık uygulanırken, dünya piyasalarına açılmaya hazır sektörler dış
ticarete açılmalıdır. Yeni sanayiler için içe dönük program uygulanırken, gelişkin sanayi dalları için dışa
dönük programlar uygulanabilir. Özelleştirme ve devletin ekonomiden çekilerek tüm kararların piyasaya terk
edilmesi yolundaki IMF ve Dünya Ticaret Örgütü dayatmaları da yaşanan bölgesel dengesizlik, rekabet
yetersizliği ya da içte yaratılan katma değerin korunması vb gerekçelerle dikkatle izlenmeli ve gerekli
koşullarda reddedilmelidir.
Türkiye’deki Gelişmeler
Geç kapitalistleşen bir ülke olarak Türkiye’nin Cumhuriyet Dönemini kapsayan 1923 ile 2015 arasında farklı
politika uygulamalarının dönemsel görüntüsü, uluslararası koşullar ve devlet yönlendirmesi arasındaki uyum
ve sağlanan sonuçlar açılarından ele alabiliriz.
Tablo– 1: Türkiye Ekonomisinin Dönemselleştirilmesi
Dönemler
1923 – 29
1930 – 49
1950 - 58
1960 - 69
1970 – 79
1980 – 89
1990 – 99
2000 – 15

Politikalar
Liberalizm (!)
Devletçilik
Liberalizm
Planlama
Planlama (!)
Liberalizm
Kaos
Neo-Liberalizm

Uygulama ve Sonuçlar
Kriz
Sanayi Alt-Yapı Oluşumu
Moratoryum (Paris Anlaşması)
Gelişme
Kriz
Finanslaşma
Kriz
Kırılgan Yapı; İstikrar!

Tablodan açıkça görüldüğü gibi, bir devlet yaşamı için fevkalade kısa sürelerde ciddi politika değişiklikleri
yapılmıştır. Belirtilen dönemlerde merkez kapitalizmin koşul ve politikalarına göz attığımızda içte uygulanan
politikaların merkez kapitalist doku ile ne denli uyumlu (güdümlü!) olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. 1923
– 29 döneminin liberal politikası 1923 İzmir’de toplanmış İktisat Kongresi’nde Batı’ya hitaben varılmış
sonuçlarla uyum içindedir. İktisat Kongresi’nin bileşimi ve Atatürk’ün yaptığı açış konuşmasına bakıldığında
yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde sağ politikaların amaçlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, dönem sonunda
yaşanan kriz neticesinde devlet desteksiz ekonomik kalkınmanın yapılamayacağı anlaşılmıştır. Bunun
üzerine Batı’nın kendi içinde yaşadığı güç ve savaş döneminden yararlanan Türkiye devlet eli ile
kalkınmasının ilk temellerini atmaya yeltenmiştir. Bu dönemi “üçüncü dünyada kendi kendine yeten
sanayileşme modeli olarak devletçilik” ifadesi ile kavramsallaştıran Korkut Boratav, ilk beş yıllık planın
tanıtıcı bölümünden şu saptamaları aktarmaktadır. “Garp kültürünün, yani tekniğin ve büyük sanayiin sahası
şark sahillerini ihata ediyordu. Dünyanın haline girmiş olan bu sahalar, sanayileşmemiş milletlere mamulat
gönderiyor, bu suretle büyük sanayiinin tufanı altındaki dünya pazarlarında mevcut istihsal cihazlarını
4 Uluslararası kurumların kalkınma çabası içindeki ekonomilere verdiği reçetelerin kalkınmaya katkı yapmadığını ileri süren iktisatçılardan birkaçı
şunlardır: Chang, Toye, Patnaik, Levitt, Şenses, Stiglitz, Wayenberge, Öniş, Byres, Shafaeddin, Lall, Wade, Byliss, Evans, Boratav, Somel, Türel,
Tonak, vs.
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Summary
The aim of this study is to evaluate the effects of the financial policies which have shaped the
idea of becoming a financial center, an idea which was brought to the agenda in Istanbul in
the 2000s, on the urban space. The first dimension of the study will be to give an answer to
the question of whether the goal of making Istanbul an international financial center depends
on the probability of realizing the goals that shape the debt structure in Turkey's banking
system. Financialization and the effects of the debt economy on the urban space will comprise
the second dimension of this study.
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Introduction
The state interventions in the urban space were on the agenda in line with the financialization
target around the world and in Turkey in the 2000s. It is possible to refer to a process of debt
privatization in Turkey in the recent years that has been parallel to the developments around
the world. The proliferation of debt especially outside of the public sector inaccordance with
the financial discipline target, which has been one of the main targets of the public financial
policies in the recent years, has had an impact on the spatial distribution of financial capital.
Financial capital is concentrating in particular urban spaces with private corporations, banks,
intermediary institutions, and all its institutions that regulate its flow, and these spaces are
becoming financial centers.
The aim of this study is to evaluate the effects of the public policies which have shaped the
idea of becoming a financial center, an idea which was brought to the agenda in Istanbul in
the 2000s, on the urban space. Concrete steps are being taken regarding the goal of entering
Istanbul in the first 25 in the index of global financial centers according to the Istanbul
Financial Center Action Plan published in the Official Gazette in 2009. The steps to be taken
in order to realize the targets of increasing the debt tools market stock, enhancing the size of
assets of the financial banking and non-banking institutions, increasing the share of the
capitalization of the Borsa İstanbul share market in the GDP, and increasing the number of
local and foreign investors as well as that of the professions specified in the finance sector are
found in the roadmap of Istanbul’s becoming a financial center.
The State in the Economic Policy of Financialization
Throughout the financialization process, the CEOs’ shares increase as a result of appropriate
monetary and financial policies; Central Bank’s independence and its financial policies that
target inflation; high interest rates, increasing income injustice with incomes transferred from
the real sector to the finance sector, and the stagnation of wages; erosion in institutions such
as trade unions, minimum wage, and job security; and the accompanying increase in
profitability created by the processes of labor which has become skilled thanks to
technological changes (Kotz, 2009: 526).
A recovery of the decrease in profitability took place with the “privatized Keynesianism”, and
the finance sector grew to an extraordinary extent with speculations in the 1980s
(Bedirhanoğlu, 2010:56). An “illusion of growth” was created due to the decreasing
profitability and low interest rates. In the aftermath of the decrease in profit rates in the post1980 period, an increase in profit rates was achieved once again in the 1981-2001 period
during which interest rates were lowered from 14% to 1%. Reaching the limits of the required
financial waste production led to a crisis in the 2000s (Bedirhanoğlu, 2010:56). The growth
that took place along with the decrease in employment and in efficiency observed in the
efficiency indicators despite the technological advancements in the 2000s is termed as weak
productivity growth (Lapavistas,2013:183) and viewed as one of the effects of
financialization.
According to Evans’s (1995) concept of embedded autonomy, the new function of the state
has been to break the flow of asymmetric information in the market against international
competition and to provide information to protect local capitalists within the global economy
beginning with late 1980s: the state should attain a position which is embedded in, but
autonomous from, the capital at the same time (Oğuz, 2011:6). Rescaled competitive state
regime (Brenner:2004), neatly expresses the “neoliberal” state structuring that comprises all
of the characteristics of the transformation in the state’s spatial structure. In the rescaling
2
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process, subnational spaces such as localities, cities, regions, and industrial areas play a key
role in the international circulation of capital accumulation as well as the application of
political strategies. Basic regulation dilemmas in the existent state institutionality appear in
the new form of urbanization: de-industrialization, mass unemployment, degradation of public
infrastructure, decrease in tax incomes, deskilling of labor, increasing socio-spatial
inequalities, and intensifying interspatial competition (Brenner, 2004:292). Financialization
renders possible the change in labor force together with the transformation in the state; and
the diversification of jobs as well as the gravitation of the productive and non-productive
labor towards financial assets and its debt may be viewed as stages of this process. The state
plays an active role in this process of financialization by privatizing institutions and shaping
the Central Bank’s policy of determining its interest rates, which is its monetary policy tool
(Camacho and José, 2009:183-4).
Within the debate on the Central Bank’s independence, the need for an independent Central
Bank in the global economy indeed pertains to increasing regulations along with the idea of a
Central Bank which is to be removed from the impacts of the governments (Sassen,
2000:227). The role played by the Central Bank throughout the process of banking-based
financialization relies on the legal assurance that the state intervention in the financialization
process creates on the bonds, and the Central Bank becomes one of the leading actors of the
financialization process as a guarantor of big banks and as an institution that achieves the
stability of the financial system. Despite constituting an important exit from the inflation
targeting, the crises that took place in the 2000s meant the redefinition of the state’s power of
intervention in the financial area and the prominence of the state-backed Central Bank money
(Lapavitsas, 2013:101). The transformation of short-term debt into long-term assets for banks;
the process of debt commercialization; keeping the debt costs low through the guarantee of
the Central Bank; the allocation of numerous public funds to the rescue of banks and financial
institutions that verge on bankruptcy in crisis periods; and the functioning of reserves as
insurance are the leading mile stones of an economic policy which is harmonious with the
understanding of the competitive state regime of the new era (Lapavitsas, 2013:314).
The Financialization Process and Debt-Based Accumulation in Turkey
It is the state’s changing the mechanisms concerning the socialization of the entrepreneurs’
risks that plays a role in the asymmetrical relationship between the state and the capital
throughout the financialization process in Turkey. One of these mechanisms is the realization
of resource transfer to the private sector through financing based on public debt, and another
is the establishment of a mechanism that favors anonymous corporations through a change in
the tax policies (Bedirhanoğlu and Yalman, 2010:114). One of the most significant results of
Turkey’s 35 years of experience with neoliberal policies is that the growth rates in these
periods are lower compared to the other periods. Throughout this period that witnessed high
current deficit and foreign debt, the foreign debt ratio in the GDP rose from 41% in the 20032008 period to 43% in 2008-2014 period, and the private sector debt increased more rapidly
than the public sector debt within the debt ratio. Another development that draws attention in
terms of the debt phenomenon is the increase observed in household debt. The ratio of
household debt to the GDP rose from 3% in 2003 to 23.8% in 2013, and the ratio of
household debt in the household incomes rose from 7.5% in 2003 to 55.2% in 2013 (Bahçe
and Köse, 2016: 65-6).
The transmission of the financing of the public deficit from the Central Bank to commercial
banks that tended towards the domestic debt securities of the state that are devoid of tax
liability and that yield risk-free high revenues as a safe investment tool in the mid-1980s in
3
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Turkey has prompted the start of the financialization process. The financialization process in
Turkey developed hand-in-hand with a current deficit problem triggered by the increased
interests created by the increase in public debt, and the development of the state domestic debt
market led to the deepening of financialization along with the freedom of increased capital
movements (Karaçimen, 2015:144). The financial instability-related results of the process of
increasing debt throughout the financialization period in Turkey needs to be investigated. One
of the most important reasons of the financial instability problem is the financing of current
deficit created by the system based on foreign debt and hot money flow. In Turkey the ratio of
the current deficit to the GDP increased rapidly with the 2001 crisis and reached up to 10% in
2012 (Yeldan and Ünüvar, 2016:17). In the post-2001 crisis period, the macro-economic
balances were disrupted due to high inflation and interest rates as well as financially
undisciplined and high public debt (Ataay, 2008: 16). In Turkey public debt kept developing
as a process dominated by foreign capital throughout the 2000s.
What is termed as debt-based growth by Yeldan and Ünüvar (2016) concerns the post-2001
crisis period during which a transition to a model of growth based on increasing
unemployment rates, a growth that does not create employment, took place in line with
developments such as portfolio investments within foreign capital investments, unregistered
capital movements, financial fragility induced by increasing current deficit, domination of the
speculative finance, and the shrinkage in the traditional sectors (Yeldan and Ünüvar,
2016:20). The transition to a debt-based model which is short-term and is rather based on the
private sector can be observed in relation to the fact that the private sector debt comprised 2/3
of the total foreign debt in the 2003-2008 period (Yeldan and Ünüvar, 2016:22). The fact that
the ratio of public debt to the GDP is quite low is viewed as one of the advantages that
Istanbul has concerning the international financial center project since this ratio rose from
68% to 93% in the 2002-2012 period in the European Union whereas in Istanbul the same
ratio fell from 74% to 36% during the same period (Önder, 2013).
Istanbul: International Financial Center Project and the Debt Structure
Having become an object of speculation in terms of the idea of becoming a global city and an
international financial center, investment in land, which can be bought and sold, creates an
important difference for Istanbul, making it possible for the latter to join the world economy.
An economic globalization model based on land value enhanced by public infrastructure
investments and the construction sector is being supported by the Housing Development
Administration of Turkey (TOKİ) (Keyder, 2009).
The 1/100000 Scale Istanbul Environmental Plan (2009) issued by the Istanbul Metropolitan
Municipality is an urban planning sample which complies with the motivation for the
economic profits of the city’s international financial elite and the international financial center
project. According to the Plan (İBB, 2009), Ataşehir, which is designated as the district where
the Central Bank headquarters will be built, on the Anatolian side and Silivri, İkitelli, and
Bağcılar districts on the European side will be transformed into first-degree commerce and
service centers whereas Pendik and Esenyurt districts will be transformed into second-degree
commerce and service centers. In line with the idea of Istanbul’s attaining a growth scheme
based on the service sector, the plan envisages the establishment of service and commerce
centers with Ataşehir becoming a financial center as well. The main feature of Istanbul’s
becoming an international financial center is the low cost of doing business in the city (.....,
2016:29). The pursue of a growth strategy based on the service sector as a projection of
financialization in the city gives the green light to the informalization of workforce as well as
structural unemployment problem in the industrial sector. The support for sectors that have, or
4
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are likely to have, competitive advantage in Istanbul means qualified service provision for the
foreign capital and comprises the enhancement of investments for the competitive service
sector. Meeting the need for skilled labor in the service sector takes place in tandem with an
increase in the tendency of informalization concerning urban employment as well as a
decrease in the services in the “ghettos” of the metropole where poverty can easily be
observed (....and Ercan, 2008:91), employment in the industrial sector decreasing rapidly in
the city.
The region that covers Beşiktaş, Güngören, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, and Şişli districts,
where the global and physical structure that has formed during the historical development of
the city and remained till today is to be preserved, will be utilized as a central business and
integration area with privatized and specialized services and commercial functions, and the
management, control, and coordination functions of the international capital, which are the
main common features of the international financial centers, will be regulated in this region
(.....and Ercan,2008: 85). This region will host local banks with foreign partnerships as well as
foreign banks especially in relation to banking-based financialization. Istanbul has indeed
been undergoing the process of a banking-based financial deepening as a city that hosted 21
foreign banks in 2013 in its integration into the international capital (...., 2016:29). Another
important point for international financial centers is the low cost of accessibility and thus a
substantia urban infrastructure in terms of transportation. In terms of the finance sector,
Istanbul has enhanced its transportation infrastructure especially with the Hadımköy
Marmaray rail project which was recently restructured.
Covering the area that stretches from Karaköy and Beyoğlu, districts that connect the
Historical Peninsula and serve as the city’s central business area, through Beşiktaş to the north
of the Bosphorus where Zincirlikuyu, Maslak, and Ayazağa districts are located, Istanbul’s
historical business region has an important potential in terms of global competition. The
transformation of this region’s industry-led metropolitan character, i.e. its de-industrialization,
is being viewed in relation to the course of visible development of the service sector in the
region. Thus the de-industrialized region will host the office headquarters of financial
institutions which will be drawn to the region in the future.The fact that Istanbul has urban
spaces where the finance, insurance, and banking sectors concentrate as the central business
area serves as an advantage in terms of Istanbul’s becoming an international financial center
(Berköz, 1998:4).
According to the Istanbul Financial Center Action Plan of 2009, Istanbul has important
targets concerning its financial architecture in line with its expectation to rank among the
international financial centers of the world. The most important financial structuring on
Istanbul’s way to become a financial center is its leap towards the target of international
competition vis-à-vis important stock exchanges in the world economy with the
transformation of İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, the former name of Istanbul
Stock Exchange) into Borsa İstanbul. Its share in the world stock exchanges’ total market
value has been 0.3% since 2013, which falls behind the targets set in relation to its
international financial structuring and its emergence a financial center. The fact that Borsa
İstanbul’s ratio to the GDP is only 24% while the stock exchanges’ ratio to the national
income is 95% in the world economy (SERPAM, 2014:6) is far behind the positive growth
fancy that the financial deepening is supposed to create.
The increasing share of Borsa Istanbul’s debt tools concerning Turkey’s financial integration
into the world economy presents an important indicator as regards private and state debt as
well as financial integration. It is possible to refer to three main developments in the
5
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integration of Turkey’s financial system into the world economy: first, the increasing share of
foreign investors in the stock exchange is a determining development in terms of financial
integration. Foreign investors increase their share in the stock market with their real estate
investment partnerships and real estate appraisal corporations, which facilitates an integration
process that complies with the construction-oriented growth strategy. When the securities’
portfolio values are viewed on the basis of investors, it can be seen that 63% of the total
portfolio belonged to foreign investors in 2013, and the fact that 70% of the foreign
investments comprise foreign funds is rather striking (SERPAM, 2014:23). The existing
situation reveals the fact that it is those corporations that tend towards the construction of a
finance system which is dependent on foreign resources rather than an internationalized
productive capital based on portfolio investments that play a determining role in the financial
structure.
A second development is the decrease of the public sector’s share in the stock market to the
advantage of the private sector. While the public’s share in the total security stocks was 92%
in 2002, this ratio fell down to 75.7% in 2012. The share of the private sector’s securities,
however, showed an uninterrupted increase from 2002 to 2008. Reaching up to 18.9% in
2008, the share of the private sector’s securities in the total volume of securities rose to 25%
in 2012 and remained 23.6% in the first eleven months of 2013 (SERPAM, 2014:14). Lastly,
it is the developments in the sectoral distribution of securities which support the foreign
existence in the debt market and have an important place among the private sector stocks in
Borsa İstanbul that play an active role in the architecture of the finance system. It is possible
to mention two sectors whose net asset values have increased to a remarkable extent when
compared with the previous year: one is the corporate investors’ retirement investment funds,
and the other is the real estate investment partnerships. The rise of the real estate investment
partnerships whose net asset value has increased by 56% with the opening of five real estate
investment partnerships (SERPAM, 2014:26) is directly related to the developments in the
construction sector, the most dynamic sector in Turkey, and has a role in the growth strategy.
When these three main developments concerning Borsa İstanbul are viewed together as
regards Istanbul as an international financial center candidate, it can be seen that financial
markets have a rather fragile structure in terms of financial profitability and return. Borsa
İstanbul’s trading volume has reached up to 50% of the GDP only in the recent years;
however, this ratio is above 150% in OECD countries (SERPAM, 2014:16-7). Borsa İstanbul
ranks among the last stock exchanges in terms of the ratio of its market value to the GDP
(SERPAM, 2014:21). Defined in line with the increasing profit, revenue, and wage levels of
the FIRE (Finance, Insurance, and Real Estate) sectors within the national income, the
inclination towards financialization requires an opposite situation when the very low market
value of Borsa İstanbul in the GDP is considered. The financial system in Turkey thus rises on
top of a fragile structure which is dependent on foreign resources and in which imbalance is
rendered sustainable. The effects of the fragile structure to be formed in Turkey’s financial
system on economic growth and income distribution will thus be more direct.
Conclusion
The financialization process entails direct state intervention into the market, indebtedness of
corporations and households, and the commercialization of debt. The transition to a shortterm and private sector-based debt model in terms of the debt structure in Turkey in the 2000s
and the Istanbul International Financial Center Project are two complementary processes. In
Turkey, a country whose financial system has been built upon a fragile structure, economic
growth and inequalities in income distribution are being crystallized in Istanbul. The
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underlying feature of Istanbul among the international financial centers is the low cost of
doing business in the city. The following of a service sector-based strategy in Istanbul has led
to informalization in terms of workforce and structural unemployment problems in the
industrial sector.
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Abstract
Regardless of the wide range of regional phenomena, we have to primarily emphasize the fact that the theory
of regional development has been left behind for a while and has come to consideration especially with
regional contradictions. Regional development has gone out of definite reality and out of the need for it to be
part of necessary settlements of current social and economic problems. Various theories are included in
regional development, including theory of locality, central place theory, exporting base theory, and growth
pole theory. Regions can also be categories into attractive regions, passive regions, and balanced regions.
These and many other theoretical aspects of regional development have come to be implemented in many
regions and impacted the development of the places within the region and a harmonious development of the
states together in those particular regions.

Keywords: Regional development, theory of regional development, financial investments, economic
development
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1. THEORY OF REGIONAL DEVELOPMENT
Theoretical regional development aspects, essentially, imply the development of theoretical thinking on
regional development. This was noticed by a famous economist dr. J. Gogiq in its scientific review. For this
purpose, he studied, in broad terms, almost all domestic and foreign literature which deals with theoretical
aspects of regional development and has made significant contribution in its systematization and
classification of all relevant categories of this scientific problem.2
It is necessary to briefly take a look at the most important phenomenon of regional development and the
authors who understand and examine this problematic.
1.1. Theory of Locality
With this problem were mainly dealing German scientists J.H. Thunen and Alfred Weber at the end of the
19th century, whereas at the beginning of the 20th century the Swedish economist T. Palander.
As in Germany at the end of the 19th century the agriculture was dominant, Thunen was not dealing at all
with the theory of location, but his theoretical thoughts engaged to the territorial determination resolution of
agricultural activity in order to supply the centre-consuming of cities, given the fact that transport costs are
directly in proportional to the distance of the country where agriculture produces from the city as a complex
market. He formulated the "concentric circles system", which foresees 6 areas for producing certain
agricultural products starting from their quality specification. For this Thunin can be considered as the
founder of the theory of locality.3
Other German author, Alfred Weber, is actually the founder of "the theory of modern industry locality". He
aimed at establishing the optimal methodology of industrial location in terms of minimal transport costs.
Taking into consideration his conclusion that “The geographical distribution of productivity and
consumption are not reconciled”, he divides all the industrial locality factors into three groups: 1) transport
costs, 2) labour force costs and 3) agro melioration and desagromelioration. The first two factors are
regionally dependent, whereas the third, from this aspect of view is independent. Weber is of the opinion that
for optimal location, the transport costs are the most important ones. He proves all this in the methodology of
building a "triangle of placement" with the aim of finding the minimum transport cost from the base of raw
materials to the industrial centre in the region (with the help of a method of critical isodapanes).
The Swedish economist Palander, has obviously fulfilled the theory of Weber location. The Weber isodapane
method, due to some abstract assumptions, and very difficult to implement in practice, so he, by analysing
precisely the practical possibilities of establishing the raw materials and the different conditions of transport,
has designed the model for defining the optimum location site. He also included the elements of the free
market and concentrated impact (the problem of demand and market reports), by which it contributed a lot to
original resolution methodology for solving optimal location of industry in different regions.
1.2. Central Place Theory
Christaller W. is considered as the founder of this theory who emphasized the importance of the rational
organization of territory (region) and functioning of its cities. He believed that each region has the structure
of content: (1) city in narrow sense, (2) the area outside the city with agricultural settlements and (3) its
industrial neighbourhoods. He further believes that "the capital, as the region's central location, performs

2 Gogić dr Jabko, “Razvoj teorijske misli o regionalnom razvoju”, Ekonomski fakultet, Titograd 1989.
3 Christopherson, Susan. "Local and Regional Development. By Andy Pike, Andrés Rodríguez-Pose and John Tomaney." Economic Geography 84.2
2008.
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important functions for its broader gravitating territory".4 According to him, in that central place, and with
the aim of rational organization of the territory, they have insisted specifically on the establishment and the
organization of service activities, and with this, the capital - as the central location of the region in the
structural rational territory - has the dominant role, and for this reason, building hierarchical coordinative
system with smaller cities and with the gravitating territory as a whole.
H. Loch represents an important turning in the modern theory of the territorial economy. As Gogić finds, he
has reached that "the direction of research by individual and microeconomic factors, of the location to
operate in the region, in entire economic ground and in the macro-economic criteria".5 In addition, for it is
characteristic that the production and consumption integrates them into a single system, because he thinks
that, rational organization of the territory and the establishment of economic activities are not carried out
only with the problem of the height of the costs of transport and quantum of the offer, but depends also on
the quantum of the demand and realized profit mass. Especially he thinks that "the region is a complex
economic space with a complete market system, which is a complex and not simply body of economic
completeness that is with a homogeneous place ranking homogeneously with basic material economic
factors". This way of reasoning to its theory plan and methodology of the economic territory, has given a
major boost to the study of this specific region problem, especially in the period after the Second World War
because it has given rise to the intent that not only economic principles and their variables should be
analysed, but a greater importance to be given to other important factors such as urbanization and noneconomic activities, which has resulted that a complex territorial economy be turned into interdisciplinary
category.6
Territorial Economics (the location theory and the central place theory) mainly German economists have
studied almost a full century. However, after that the US scientists presented who started to dominate in this
area
Thus, the scientist Wizard becomes so prominent representative of the modern theory and methodology of
the territorial economy. He tried that based on critical remarks of his predecessors, to construct "the general
theory of economic territory" insisting "to look at all the effects and changes in a sector of the economy
considering compulsory also other economic sectors to other regions ". His contribution is also seen in that
he made some finding and perfection of quantitative analysis methods that do not serve for quantitative
assessment of the importance of the causes of certain phenomena and processes, but nevertheless are useful
in contemporary analysis of regional development problems.
Edgar Hoover, the second US author, starting from Weber’s previous explanations on the theory of optimal
industrial site, contributes to the examining reports of dependence between the transportation expenses,
production and other expenses, on the one side, and reports between the locations of all buildings, on the
other side, notwithstanding, they construct their dynamic model, based on time component, by which, with
the right do respect as influential factor, technical and technological progress.
1.3 Exporting Base Theory
The American economist Douglas North thinks that earlier theories do not solve present problems of regional
disproportional development. For this, he, first of all, treats the region as a compact territory and for this
reason he divides all activities into: (1) production activities destined for export and (2) production activities

4 Mr. Dragoljub Jankovic, “Savremeni menadzment”, referat u organizaciji D.P.Agroulcinj – Ulcinj i FON-a u Beogradu, Ulcinj 19-21. Septembar
1994.
5 Gogić dr Jabko, “Razvoj teorijske misli o regionalnom razvoju”, Ekonomski fakultet, Titograd 1989.
6 Boris Zver, Teorija I praksa odlu-ivanja, 1989.g.
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and other activities directed toward regional internal needs fulfilment. From this his theory is called export
base theory – respectively that the region as a compact territory should in priority manner be concentrated
into the joint exporting base, which, taking into consideration the long term mobile factors, will significantly
affect the accompanying factors of industry, distribution and people’s development and of qualifying
character of manpower, and of urban modalities of the region and general social – economic and political
factors. It is understood that such a concept, logically, means that “every region should be specialized for
development of those sectors and economic branches which will enable resources development as safer
implementers of revenues of the region as material strengthening of such region. He thinks that this is the
only way to provide conditions of reducing the independence of the region from import. Among the
theoreticians of exporting base theory in its way are ranked even Sharl Tibo, L. Klasen, Thompson and L.
Matzler.

4. Growth Pole Theory
This theory is presented mostly for the reason that previous theories have not been successful in explaining
the essence of the structural changes, dynamics and long-term character of regional development and
interregional relations. This theory treats structural problematic terrain as a dialectic entirety between sectors
and regions.
Although, many scientists are preoccupied with this theory, the founder is considered the French scientist
Frasoa Peru. He, first of all, makes the definition of the term “of economic territory as undefined geographic
category. He also ranks the regions in three ways: (1) economic areas as contents of the plan, (2) economic
areas as action fields and (3) economic areas as homogenous entirety. For him, in terms of growth pole
theory, the most important is to define economic area as “action area”. This comes from his observation that
“economic area as a field of action, is constituted by the centres (poles) of growth which radiate (operate)
centrifugal forces”. Practically saying, this means that each pole presents centre of attraction or emission of
developed impulses, which owns its own sphere of action related to the fields of action of other centres,
during which it comes to their functional intertwining and conditioned action.7
Peru, besides this, particular attention pays to the phenomenon of dominance as universal process. This
economic dominance, according to him is manifested universally, because operates in international and
national, sectorial and regional levels. In some regions are present powerful economic entities “which
implement a strategy and aggressive policy in relation to its competitors in other regions” with what
conditions the cumulative process of removing the economy as a whole from a status of necessary balance.
So, the word is about the dominance of developed regions in relation to underdeveloped and less developed
regions, respectively, “in putting a definite position on the dominant regions on dominated regions”. All this
happens due to the phenomenon which he has noted that “growth does not appear everywhere at the same
time, but it is manifested in points and poles of growth with different intensity, and that is spread with
different channels and that it has different effects of the end of economy as a whole”.
Swedish economist Myrdal by handling this problem has reached in the construction of “the principle of
circular causality and interconnectedness” in which arise the regional socio-economic inequalities. This is
because the economic and noneconomic activities, de facto, are concentrated in regions with greater
objective advantages, so that most vital parts of labourers migrate from underdeveloped regions to developed
ones, ultimately causing the fall of the national income and accumulation in underdeveloped areas. The more
that a place is at a lower level of development, the phenomenon of polarization of national inequality is
stronger and vice versa.
In this problematic of regional development has entered Hirschman as well, German economist claiming that
7 Amin, Ash, and Nigel Thrift. Globalization, institutions, and regional development in Europe. Oxford university press, 1995.
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interregional relations, in the stage of starting, operate visible and invisible power, which result uneven
regional development in every sense.8 For this is very important his conclusion that “polarization effects are
more powerful than the effects of spreading, for what the growth of developed regions hastens with
extracting of developing jumps from less developed, big and backlog regions and this is achieved with the
help and effect of legality of the free market. He thinks that exactly from this, it is necessary an economic
policy aware of preventing the emergence of static polarization process and for their orientation towards
narrowing and reducing the intensity of regional disparities.
5. Typology of Regions
Should be stressed that typology of regions is not unique, because of the different theoretical concepts of
economic development. The short version of regions typology looks like this:
(1) based on exporting base theory, exist three types of regions:
- attractive regions which are able to realize in the interregional exchange greater export than import,
which they achieve with certain business specializations and with expediting its development with influence
in general development of economy;
- passive regions are in a different situation, they realize larger import than export in interregional
exchanges, which follows from the lack of certain specialization for economic branches aimed at the export
and the need of intervention of the whole economy in them;
- balanced regions represent areas in which the quantum of import and export are in balance, so that
generally all that is produced is spent.
2) Functional typology in the abstract sense of economic space divides the regions in these types:
- Homogenous region differs as territory with same characteristics or very similar and with element of
structures where the internal distinctions and inter-regional conditionality are very small, almost invisible.
Homogeneity of this type of region is expressed in homogeneity of structural elements which differentiate it
in relation to other regions (economic, geographic, socio-politics and cultural –historic ones).
-polarized region, for unlike homogeneous, structural basic elements are heterogeneous, and that’s why
is much more intertwined with internal relations, in what strongly influence regional centres, respectively
cities, in which, under polarization influence, are ranked in different ways the economic and non-economic
activities. Some authors call these regions as gravitating regions.
- planned region (programmed) presents economic space in which it is applicable a type of developing
policy and of operational instruments with the purpose of realizing the tasks of defined plans of regional
development and of whole country. This type of region, taking into consideration the uncial system of
planning and settlement, gain a smaller active role, respectively a bigger passive role in development process
, and this for the reason that it is present in this and very relevant the time dimension (midterm or long term)
and the factor of its size.
(3) The dynamic-structural concept of typology of regions has brought much more certainty in this
problem because of its socio-economic and political-practical importance. Starting from dynamic structural
changes always present, this concept defines the region as an opened structure, but not as closed one. Also
the same does not treat it as an object and passive factor of development, but on the contrary, as subject and
active factor of development in finding the optimal reports in between material and subjective inter-regional
elements;9

8 A. O. Hirscgman, “The strategy of economic development”, Yabe university, New York 1958.
9 Biehl, Dieter. The contribution of infrastructure to regional development: final report. European Communities, 1986.
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- developed regions are the regions that have achieved full industrial maturity and in the economic
structure very important role play secondary and territorial activities, but the agricultural activity in these is
very small
Due to the full industrial maturity (the presence of modern branches and populations, high technical
development and developed specialization production), these regions realize above average level of
economic growth and full employment level. For this, in the interregional reports, they are superior and
dominant.
- depressive regions, based on many parameters have major similarities with developed regions, but
essential difference between them is that depressive regions have inadequate industrial structure and have
entered into long strategy (have based their development on traditional industrial branches). They have
remained behind in modernization and implementation of technical progress and innovation, and with this
have deterred the continuity of the development process and the imperative of structural changes. For this
they have lower percentage per capita, migration of the new professional framework, start of full stagnation
and depression etc.
- Inferior regions are those regions the rate of development of which is lower than the national
average. These did not get close to the full industrial development, respectively, did not pass the threshold of
development, but remained in the middle of the road of agrarian development and the model of industrial
economy. Most of the workforce is linked to agriculture with small properties and technically unequipped.
Their mistake is that they did not develop tertiary sector and complete infrastructure. It is a fact that such
regions exist even today in developed countries of Western Europe.10
- underdeveloped regions are present mainly in countries with average development, although they
are also in countries with high development. Their basic features are: relative domination of agriculture,
underdeveloped industry and specifically underdeveloped tertiary activity. In these dominates extensive
agriculture, overpopulated small agrarian properties, low productivity of labour with realization of even
lower incomes, cramped infrastructure, cities relatively small, unable to perform the basic functions of trade,
service activities, education, health etc. All these condition lower accumulation, which prevents the creation
of a business spirit for moving the process of development and structural changes.
All the above explored arguments show that the essence and contents of the process of investment in the
region is summarized as the definitions of the theories reviews and applied to specific cases of regional
development. Factors like source security, efficiency and rationale should be taken into account when
analysing and reviewed theories to be applied in regional development. Regions differ from one another,
therefore one theory may be implemented differently in a region compared to another. Moreover, the results
of that theory’s application also vary from one region to another. Each region has its own specifics and
therefore has a diverse nature of theoretical implementation. These factors have a big impact on the
development of regions and are the main determinants of regional and programed development politics. In
practice, these are implemented depending on the investment system and methodology, where different
regions have different methodologies and therefore, may have a different result.

10 Scott, Allen John. "Flexible production systems and regional development: the rise of new industrial spaces in North America and Western
Europe." International Journal of Urban and Regional Research 12.2 1988.
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