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1 

ÖNSÖZ 

Bilindiği gibi iktisat kıt kaynaklar ile bireysel ihtiyaçların nasıl 

karşılanacağını incelerken, maliye ise kıt kaynaklarla toplumsal 

ihtiyaçların karşılanmasını incelemektedir. Bir ülkede ekonomik 

büyüme, kalkınma, ekonomik istikrar, milli geliri artırmak ve tam 

istihdamı sağlamak gibi hedeflere ulaşmak için izlenecek her yol bir 

yönü ile iktisadı diğer yönü ile maliyeyi etkiler. Dolayısı ile bu iki bilim 

dalı arasında yakın bir ilişki vardır. Biz de bu yakın ilişkiden yola 

çıkarak maliye ve iktisat konularını odak noktası yapan araştırmaları bu 

çalışmada buluşturduk. 

Bu çalışmamızda, farklı üniversitelerdeki bilim insanları tarafından 

kaleme alınan maliye ve iktisat ile ilgili güncel konular yer almaktadır. 

“Maliye ve İktisat Araştırmaları” adını verdiğimiz bu çalışma, sekiz 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; ” Türkiye ve Seçilmiş 

Ülkelerde Ar-Ge Faaliyetlerinin Kamu Harcamaları ile İlişkisine Dair 

Bazı Çıkarımlar”, ikinci bölümde; “Türk Telekomünikasyon 

Sektöründe 2000 Yılı Sonrası Kamusal Reform Süreci”, üçüncü 

bölümde; “Kamu Harcamalarında Fayda Yansıması Analizi”, 

dördüncü bölümde; “Kamu Bütçesi ve Sosyal Bütçeleme” beşinci 

bölümde; “Finansal Erişim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: E-7 Ülkeleri 

Örneği”, altıncı bölümde; “Faizsiz Finans Sektörü ile Reel Sektör 

Arasındaki İlişkinin Araştırılması”, yedinci bölümde; “Farklı Zaman 

Parametreleri ile Borsa Volatilitelerinin Modellenmesi: BRICS 

Ülkeleri Örneği” konuları ele alınmıştır. 
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Bu çalışmamızda yer alan bölümlerdeki görüşler, öneriler, kullanılan 

kaynaklar ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar/yazarlara aittir. 

Çalışmaya katkı sağlayan yazarlar adına, kitabın literatüre ve kapsadığı 

alanlar itibariyle ilgilenenlere faydalı olmasını temenni ederim. 

Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen, başta değerli yazarlarımız 

olmak üzere, İKSAD yayınevine ve çalışanlarına teşekkürlerimi 

sunarım. 

                                                        Doç. Dr. Cuma ERCAN 
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GİRİŞ 

Politika yapıcıların iktisadi düzlemde temel amacı, ekonomik krizlere 

yol açacak olan sorunları onlar henüz doğmadan önlemek ve ekonomik 

aktivitede ileriye doğru muhtemel sıçrayışların önünü açmaktır. Bunu 

başarmanın yolu ise çeşitli araçlar vasıtasıyla iktisadi büyümeyi 

uyararak işsizlik seviyesini azaltmak ve toplumsal refahı artırmaktan 

geçmektedir. Devletler ve onu yönetenler, mali sistemde oluşan 

bürokrasiyi azaltıp girişimciliğin önünü açarak yeni olana yönelimi 

artırırken araştırma ve geliştirme faaliyetleri aracılığıyla da bu gelişimi 

sürekli hale getirmeye çalışırlar. Bu yönüyle, kamu kesimince doğrudan 

veya dolaylı biçimde ifa edilen araştırma-geliştirme (Ar-Ge) 

harcamaları ülkedeki iktisadi ve mali politikanın vazgeçilmez bir 

unsuru olmaktadır. 

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik kamu harcamaları (ve/veya yatırımları) 

önemli bir sosyoekonomik geri dönüşe sahiptir. Bu harcamalar, ülke 

nüfusunun yaşam düzey ve kalitesini yükseltirken takip eden 

dönemlerde elde edilecek yüksek teknolojik çıktıdan sağlanacak vergi 

geliri nedeniyle de kamu yönetiminin küresel itibarını ve ulusal 

seviyedeki kaliteli hizmet şansını artıracaktır. Devletin bilim ve 

teknoloji yönlü politikalarındaki istikrar, söz konusu artı değerlerin 

sürekliliğini de beraberinde getirecektir. Teorideki bu doğruların 

pratikte karşılık bulabilmesi ise bu alandaki kaynak dağılımının etkin 

bir biçimde yapılabilmesine bağlı olacaktır. Bu noktada da bilim 

çevreleri ve reel sektör arasındaki iletişim ve etkileşimin önemli 
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olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Aksi halde, söz konusu 

kaynakların israf edilmiş olacağı aşikârdır. 

Kamu mali yönetimi açısından, ar-ge faaliyetlerinde yüzde yüz 

başarıma ulaşmak şeklinde bir başlangıç hedeflemesi gerçekçi olmasa 

dahi bunu mümkün olana en yakın hale getirmeye çalışmak önemlidir. 

Bu ise, ülkenin iç dinamikleri yanında uluslararası gerçeklikleri de 

dikkate almakla mümkün olabilir. Bu anlamda politik karar alıcılar iç 

ve dış yapısal ve konjonktürel gelişmeleri takip ederek söz konusu 

yatırıma girişmek veya onu desteklemek durumundadırlar. 

Bu çalışmada, birinci bölümde yukarıda kısaca çerçevesi çizilmeye 

gayret edilen ar-ge harcamalarının teorik altyapısı ve bu konudaki 

literatür irdelenecek; ikinci bölümde bu tür harcama veya yatırımların 

makro değişkenler üzerinde yarattığı etkiler karşılıklı olarak betimsel 

analiz yöntemleriyle ele alınacak; üçüncü bölümde veriler vasıtasıyla 

Türkiye ve çeşitli ülkelerdeki görünümü değerlendirilecek ve son 

bölümde ise çalışma çıktıları yorumlanarak yol gösterici olacağına 

inanılan bazı önerilerde bulunulmaya çalışılacaktır.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR 

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin; ürün, teknoloji ve bilgi üretme 

açısından belki de en önemli unsur olduğu pek çok araştırmacı ve 

kuruluş tarafından dile getirilmektedir (Solow, 1956; OECD, 2012; 

Szarowská 2013; Halásková & Halásková, 2015; Freimane & Bāliņa, 

2016; Marcelino-Jesus vd., 2017). Yine, kamu harcamalarının teoride 

ve pratikte Ar-Ge faaliyetlerini besleme hususunda kuvvetli bir etken 
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olduğuna ve iktisadi gelişimi pozitif yönde etkilediğine de çeşitli 

çalışmalarda değinilmektedir (Audretsch & Fritsch, 2003; Autio, 

Kenney, Mustar, Siegel & Wright, 2014; Castaño, Méndez & Galindo, 

2016). Bu doğrultuda, hükümetlerin Ar-Ge faaliyetlerini finanse etmek 

için üç ana yol bulunmaktadır: ilgili işlemleri birinci elden yürütmek, 

doğrudan veya dolaylı olarak bu faaliyetleri desteklemek. Her üç 

yöntemin de kendine ait avantajları ve dezavantajları bulunmakla 

birlikte (daha fazla bilgi için bkz., David, Hall & Toole, 2000); 

doğrudan destek uzun dönemli Ar-Ge faaliyetleri için tercih edilirken; 

dolaylı destek ise kısa vadeli veya hızlı geri dönüş beklenen yenilikçi 

faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir (Westmore, 

2013; Szarowská, 2017). Öte yandan, savunma ve güvenlik gibi 

stratejik konu veya örneklerde ise devletler söz konusu faaliyetleri ve 

bunların ortaya çıkan maliyetlerini aracısız bir biçimde kendileri 

üstlenebilmektedirler.  

Özellikle 1980’lerin ticari ve 1990’ların finansal liberalizasyon 

süreçleriyle birlikte içsel büyüme teorileri; ar-ge, insan sermayesi ve 

inovasyonun önemine dair daha kuvvetli vurgular yapmaya 

başlamışlardır. Bu çalışmaların önemli bir kısmına göre, araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri ekonomide toplam üretkenliği ve yeniliği 

artırmada önemli roller üstlenmektedir (Romer 1990a, 1990b; 

Grossman & Helpman 1991a, 1991b; Aghion & Howitt, 1992). Takip 

eden dönemdeki birçok ampirik çalışma da Ar-Ge harcamalarını 

destekleyen ülkelerin daha hızlı büyüdüğünü ve daha fazla sosyal 

refaha ulaştığını destekler sonuçlara ulaşmıştır. Bir diğer deyişle, Ar-
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Ge büyümenin olmazsa olmaz bir değişkeni olarak ifade edilmektedir 

(bkz., OECD, 2007; Pegkas, Staikouras & Tsamadias, 2019).  

Islam (2009) araştırma ve geliştirmenin, inovasyon süreci yanında var 

olan buluşları da olumlu yönde etkilediğini; Edquist (2011) ise daha 

ileri düzeyde ürün ve işlem kapasitesi yanı sıra yeni buluşlara da yol 

açtığını belirtmişlerdir. Diğer taraftan, Ar-Ge amaçlı kamu yatırımları 

ile bu yenilikler yanında kamu harcamalarında etkinlik de 

sağlanabileceğinden; para ve maliye politikalarında, regülasyonlarda, 

işgücünün beşeri sermaye ile ilişkili konularında, tedarik zincirinde, 

standartların oluşumunda ve piyasaya erişimde de iyiye doğru 

farklılaşmalar olacağı değerlendirilmektedir (National Science 

Foundation, 2012).  

2. AR-GE FAALİYETLERİNİN İKTİSADİ ETKİLERİ VE 

BOYUTLARI 

Önceki kısımda kuramsal olarak değinilen ile örtüşür bir biçimde, 

uygulamada da söz konusu doğrudan ve dolaylı kamu bilgi üretimi ve 

desteklerin yaşandığı görülmektedir. Avrupa Komisyonu bir raporunda 

(2003), OECD ve AB ülkelerinin çoğunun Ar-Ge faaliyetlerini 

desteklemek için doğrudan veya dolaylı ölçütleri benimsediğini ve bazı 

ülkelerin de mali araçları etkin biçimde kullandığını belirtmektedir. 

Dolaylı mali destekler, KOBİ’ler dâhil pek çok firma için Ar-Ge 

maliyetlerini düşürürken; doğrudan mali destekler ise -eğer iyi dizayn 

edilebilirlerse-, yatırımları artırmak ve firmaları belirli alanlara 

yönlendirmek amacıyla kullanılabilmektedir. Benzer şekilde, 

Komisyon’un Avrupa 2020 strateji dokümanında da kamu 
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politikalarının akıllı, sürdürülebilir ve kapsamlı bir ekonomik büyüme 

içermesi gerektiği, bunun yolunun ise beş unsurdan geçtiği 

belirtilmektedir. Bu unsurlar; araştırma ve geliştirme, istihdam, enerji 

ve kaynak kullanımında etkinlik, eğitimde ilerleme, yoksulluk ve sosyal 

dışlamayla savaştır (Avrupa Komisyonu, 2010). 

Öte yandan, iktisadi ve mali yazında Ar-Ge ve ekonomik büyüme, Ar-

Ge ve inovasyon, Ar-Ge ve eğitim gibi konularda yapılmış çeşitli 

çalışmalar bulunmaktadır. Sosyal bilimlerin her bir alandaki deneysel 

ve kuramsal çalışmayı tek tek ele almak güç olsa dahi köşe taşı 

niteliğindeki pek çok çalışmada en azından bir grup ülkeyi, bir yönüyle 

pozitif yönde etkilediğine dair bulgularla karşılaşılmıştır. Örneğin; 

görece yakın dönem çalışmalarında Azagra-Caro & Consoli (2014) ve 

Belluci & Pennacchio (2015), kamu-özel işbirliği şeklinde 

gerçekleştirilen Ar-Ge yatırımlarının ülke ekonomisi üzerinde olumlu 

etki yaratacağını belirtmektedirler. Karşılaştırılabilir veri kısıtı 

nedeniyle, patent başvuruları gibi birtakım vekil değişkenler üzerinden 

Ar-Ge’yi ampirik olarak analiz eden bazı çalışmalarda (Porter & Stern, 

2000; Bilbao-Osorio & Rodriguez-Pose, 2004; Bottazzi & Peri, 2007; 

Barra & Zotti, 2016) ya doğrudan ya da olumlu dışsallıklar yaymak 

suretiyle bu faaliyetlerin pozitif yönde etki yarattığı sonucuyla 

karşılaşılmıştır.  

İktisadi büyüme ile ilgili analizlerinde teknolojinin Ar-Ge ve beşeri 

sermaye kanalı ile endojen (içsel) bir değişken olduğunu savunan Lucas 

(1988), Romer (1990a, 1990b), Barro (1990), Grossman & Helpman 

(1991a, 1991b), Aghion & Howitt (1992) sürdürülebilir kalkınmanın 
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sağlanabilmesinde Ar-Ge faaliyetlerinin önemine işaret etmişlerdir. 

Yine bilindiği üzere, Joseph Alois Schumpeter girişimciliği 

yenilikçiliğin (inovasyonun) kaynağı ve kalkınmanın da tetikleyicisi 

olarak görmektedir (Wong, Ho & Autio, 2005). Bu anlamda, Ar-Ge 

harcamaları inovasyonu besleyen belki de en önemli unsur olarak 

Schumpetergil “yaratıcı yıkım” sürecine katkı sağlamaktadır.  

Ar-Ge ile inovasyon arası ilişkiye dair çalışmalarında Jaffe (1986) 432 

ABD firması üzerinden; Furman & Hayes (2004) üniversite ve 

işletmeler üzerinden; Fritsch & Franke (2004) 1800 Alman firması 

üzerinden; Buesa, Heijsa, & Baumert (2010) 146 Avrupa alt bölgesi 

için; De Rassenfosse & van Pottelsberghe de la Potterie (2012) AB, 

ABD ve Japonya patent ofislerini baz alarak;  Pegkas vd. (2019) 28 AB 

üyesi ülke için harcama ve patenti esas alarak Ar-Ge ve inovasyon arası 

pozitif etkileşimi tespit etmişlerdir. 

İktisadi yazında, Ar-Ge tabanlı büyüme stratejisi çerçevesinde kamu 

kesimince sunulan eğitim (arz yönlü) ve sübvansiyon (talep yönlü) 

bakış açılarının da tartışıldığı görülmektedir. Bir diğer deyişle, firma ve 

insan sermayesinin kamu kesimince desteklenmesinde ibrenin hangi 

tarafa ağır basması gerektiği de bir diğer tartışma konusudur. Yapılan 

bilimsel çalışmaların azımsanmayacak bir kısmı sübvansiyonların olası 

yan etkilerinin, toplumun eğitilmesine yönelik kamusal hizmetlerden 

çok daha fazla olabileceğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, 

oluşturulacak Ar-Ge bileşkesinin eğitim öncelikli olması gerektiği 

savunulmaktadır (Daha fazla bilgi için bkz.; Grossman, 2007: 905). 

Ancak nihai olarak hangi şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin, kamu 
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sermayesi eliyle sağlanan marjinal çıktının özel sermaye ile 

sağlanandan çok daha fazla geri dönüşünün olacağı belirtilmektedir 

(Sturm, 1998). Ar-Ge faaliyetlerinin söz konusu çarpan etkisinin gerek 

bölgesel gerekse de ülke düzeyinde iktisadi gelişime katkı sağladığı 

yakın dönem çok sayıda çalışma tarafından da desteklenmektedir 

(Teixeira & Fortuna, 2004; Canton vd. 2005; Jean, 2012; Vogel, 2012; 

Batabyal & Nijkamp, 2013; Cinnirella & Streb, 2013; Hanusch, 

Chakraborty & Khurana, 2016). 

3. AR-GE HARCAMALARININ ÇEŞİTLİ MAKRO İKTİSADİ 

ÖLÇÜT VE MALİ DEĞİŞKENLERLE ETKİLEŞİMİ 

Günümüze değin, vekil değişkenlerle veya mikro değişkenlerin bir 

bileşkesiyle bilgi toplumu olma seviyesini, bilginin nicelik ve niteliğini 

ölçmek gerekçesiyle pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır. Dünya 

Bankası (World Bank-WB) tarafından 1995-2013 arası yayınlanan 

‘Knowledge Economy Index’; yine aynı adla Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankası (European Bank for Reconstruction and Development-EBRD) 

tarafından yayınlanan endeks uluslararası ve kurumsal düzeyde en fazla 

kabul gören endeksler olmuştur.  

Bilinen en güncel endeks ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(United Nations Development Programme-UNDP) ile Mohammed Bin 

Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF)’ın 2017 yılında 

ortak olarak geliştirdiği ‘Global Knowledge Index-GKI (Küresel Bilgi 

Endeksi-KBE)’ olarak belirtilebilir. Bu endekste, araştırmada yer alan 

136 ülkede; üniversite öncesi eğitim seviyesine, yüksek eğitim 

düzeyine, teknik ve mesleki eğitime, Ar-Ge ve yeniliğe, bilgi ve iletişim 
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teknolojilerinin gelişmişliğine, ekonomiye (rekabet, dışa açıklık, katma 

değer ve finansmana), çevresel uygulanabilirliğe (sosyoekonomi, 

politika, sağlık ve çevreye) ayrı ayrı ve ortalamaları alınarak yer 

verilmektedir. 

Eğer yapılan çalışmalar büyük ölçüde ve toplamda Ar-Ge 

faaliyetlerinin olumlu etkisine (ya da en azından kısa ve orta vadede 

nötr olduğuna, negatif olmadığına) vurgu yapıyorsa, ülkelerin bu 

harcamalara GSYİH veya kamu harcamaları içerisinde daha fazla yer 

vermesinin makul olacağı savunulabilir. Çünkü bu tip yatırımlar, 

birikimli ilerlemeye katkı sağlamadıkları varsayımı altında bile ani 

buluş ve sıçramalarla ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek 

niteliktedirler. Bu çalışma, ilerleyen kısımda işte bu söz konusu 

varsayımı, tablo ve grafiklerle yaklaşık çeyrek asırlık bir perspektiften 

inceleyecek ve örnek ülkeler nezdinde çıkarsamalar yapmaya 

çalışacaktır. Aynı çerçevede sağlıklı bir değerlendirme için öncelikle 

kuşbakışı bir gözlemle ‘Küresel Bilgi Endeksi’ (Tablo 1) üzerinden 

konuyu incelemeye başlamak yerinde olabilir.  

3.1. Küresel Bilgi Endeksi 

Takip eden sayfada yer alan ‘Küresel Bilgi Endeksi’ verileri 

incelendiğinde, tüm ülkeler ortalamasının 46.5 olduğu ve Türkiye’nin 

44.1 düzeyiyle genel ortalamanın altında yer aldığı göze çarpmaktadır. 

Raporda, Türkiye’yi geri düşüren en önemli alt değişkenin 26.2 ile RDI, 

yani Ar-Ge ve inovasyondaki yetersizlikler olduğu belirtilmektedir. 

Bunu, 33.0 ile yükseköğretim takip etmektedir. Diğer değişkenlerin 

tümü genel ortalama olan 46.5’un üzerindedir (UNDP & MBRF, 2019). 
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Tablo 1: Küresel Bilgi Endeksi (2019) 

 
Kaynak: UNDP & MBRF (2019), Global Knowledge Index’ten yazarca derlenmiştir. 
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3.2. Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme 

Şekil 1: Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’e Oranı (Artış/Ortalama, 
1996-2017) 
Kaynak: Yazar tarafından OECD (2018), Revenue Statistics, 1965-2017; IMF, 
DataMapper; Dünya Bankası, World Development Indicators (WDI) verileri 
derlenerek oluşturulmuştur (Son Erişim Tarihi: 22.02.2020). 

Şekil 1’de yer alan üst ve alt panelde, araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerine yönelik yapılmakta olan harcamaların toplam ülke çıktı 

miktarı içerisindeki payına yer verilmektedir. Yıllar itibariyle incelenen 

üst panelde, hızlı yükselen üç ekonomi ile birlikte çalışmaya esas tüm 

ülkelerin genel bir ortalaması ve belki de günümüz idealinin bir 

göstergesi olarak G7 ülkelerinin ortalaması verilmiştir. Buna göre, 

Akdeniz havzası ülkelerinden Portekiz ve Türkiye hem genel 
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ortalamanın hem de G7 ortalamasının altında seyrederken Güney Kore 

ise her iki ortalamanın üstünde Ar-Ge yatırımları yapmaktadır.  

Öte yandan, bar grafikte ise ülkelerin yıllara yaygın görünümünün 

aksine söz konusu 22 yıllık süreçteki genel ortalamaları ve böylelikle 

Ar-Ge’ye uzun dönemli bakış açıları kavranmaya çalışılmıştır. Bu şekle 

göre, ele alınan ülkelerin genel ortalaması toplam GSYİH’in %1.87’si 

civarındadır. Söz konusu zaman diliminde örnek ülkelerden bu konuda 

en az yatırım yapabileni Türkiye olmuştur. Türkiye, verisi bulunan 

yaklaşık çeyrek asırlık dönemde birikimlerinin yalnızca %0.66’sını 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönlendirebilmiş görünmektedir. 

3.3. Araştırmacı Sayılarındaki Değişim 
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Şekil 2: Milyon Kişi Başına Araştırmacı Sayısı (Artış/Ortalama, 
1996-2017) 
Kaynak: Yazar tarafından OECD (2018), Revenue Statistics, 1965-2017; IMF, 
DataMapper; Dünya Bankası, World Development Indicators (WDI) verileri 
derlenerek oluşturulmuştur (Son Erişim Tarihi: 22.02.2020). 

Şekil 2’ye göre, üst panelde yer alan gösterge doğrultusunda hemen 

hemen tüm ülkelerde çeyrek asırlık süreçte nüfusa kıyasla araştırmacı 

sayısında artış yaşandığı görülmektedir. Şekil 1’de incelendiğine 

benzer şekilde, Güney Kore’nin bu göstergede de öncü olduğu 

savunulabilir. Bu ülkede özellikle 2004 sonrası önemli bir kırılma 

yaşamıştır. Politika yapıcıların Ar-Ge faaliyetlerine ve beşeri 

sermayeye olan yatırıma yönelimi, bu yıldan sonra önemli ölçüde artış 

göstermiş gibidir. Belki de bunun bir kamu-özel seferberliği ya da 

uzlaşması sonucu gerçekleştiği değerlendirilebilir. Son yıllara 

gelindiğinde, genel ortalama ve G7 eğilimleri benzeşir bir seviyede 

seyrederken bir AB üyesi olarak Portekiz de bu trendi yakalamış 

görünmektedir. Türkiye araştırmacı verisinde de aynı zamanda OECD 

üyesi olan diğer 14 ülkenin gerisinde yarışı sürdürmektedir.  
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Şekil 2’nin alt panelindeki bar grafik incelendiğinde ise tek tek tüm 

ülkeler için uzun dönemli bir analiz yapılabilir. Buna göre, sırasıyla 

Türkiye, İtalya, İspanya ve Portekiz bir nevi ‘Akdeniz havzası 

sendromu’2 yaşar gibidirler. Bu ülkeler, genel ortalamaya kıyasla 

yaklaşık çeyrek asırlık süreçte göze çarpan bir biçimde ortalamanın 

altında değerlerde seyretmişlerdir. Yine de daha makul bir çıkarsamalar 

yapılabilmesi açısından araştırmacı başına yapılan Ar-Ge 

harcamalarının görülmesi anlamlı olacaktır.  

3.4. Ar-Ge Harcamaları ve Araştırmacı Sayısı İlişkisi 

Şekil 3’ün ilk panelinde araştırmacı başına düşen Ar-Ge harcamasının 

yıllık değişimlerine yer verilmiştir. 1996-2017 dönem aralığı için 

akademisyen/bilim insanı başına düşen harcama miktarına bakıldığında 

yukarıda oluşan tablo ve algı bir miktar değişmektedir. Buna göre, 

araştırmacı sayısı ve GSYİH’e oranla harcaması çok olsa da Güney 

Kore genel ortalamanın oldukça altında seyretmektedir. Yine Türkiye 

ve Portekiz konuya bu pencereden bakıldığında en düşük değerlere 

sahip diğer ülkeler görünümündedirler. Belki de ideali gösteren G7 

ülkeleri ise (yıl istisnasız biçimde) ortalamanın epeyce üzerindedir. 

                                                            
2 İktisadi literatürde bilindiği kadarıyla doğrudan böyle bir tanımlama bulunmasa dahi 
bu durum bir nevi Akdeniz havzasının genel hastalığı gibidir. Belki böyle bir 
hastalığın olup olmadığının izi, bu ülkelerin tümünde süregelen mali yerelleşme 
çabalarındaki eksikliklerde veya PIGS ülkelerinin konjonktüreli aşıp yapısallaşma 
eğilimi gösteren borç sorunlarında sürülebilir. Ancak, Akdeniz ülkeleri için 
irdelenecek bu ve benzeri soruların her biri başka bir çalışma konusunu oluşturacaktır. 
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Şekil 3: Araştırmacı Başına Düşen Ar-Ge Harcaması 
(Artış/Ortalama, 1996-2017) 
Kaynak: Yazar tarafından OECD (2018), Revenue Statistics, 1965-2017; IMF, 
DataMapper; Dünya Bankası, World Development Indicators (WDI) verileri 
derlenerek oluşturulmuştur (Son Erişim Tarihi: 22.02.2020). 

Şekil 3’e ait bar grafik göstergede ise Ar-Ge harcamaları araştırmacı 

sayısına bölünerek değerlendirildiğinde, Türkiye görece (diğer tüm 

şekillere kıyasla) daha iyi bir yerde konumlandırılmış görünmektedir. 

Türkiye’de yirmi iki yıllık araştırmacı başına ortalama pay, genel 

ortalamanın oldukça altında kalan bir nokta olsa dahi Kanada, İspanya 

ve Güney Kore gibi ülkelerle benzer bir seviyeye denk gelmektedir. Öte 

yandan, Almanya, Japonya ve ABD; G7 ve genel olarak da örneklem 

grubunun ortalamasını yukarı çeken esas ülkeler olarak göze 

çarpmaktadır. Bu ülkelerin araştırmacı başına yatırımı (en azından 
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belirli alanlarda) en fazla önemseyen ülkeler olduğu savı bu anlamda 

yanlış olmayacaktır.  

Yine, yalnızca bu şekil üzerinden ele alındığı takdirde üretim, teknoloji 

ve inovasyonu merkeze alan diğer ülkeler; 1996-2017 yıl aralığı için 

genel ortalamanın çevresinde veya civarında yer alan Fransa ve İtalya 

olarak düşünülebilir. Ancak İtalya’nın hemen hemen tüm diğer 

verilerde Türkiye, İspanya ve Portekiz ile benzer hareket ettiği 

hatırlandığında bu yorumun sadece Fransa için yapılmasının daha 

makul olacağı da değerlendirilebilir.  

Genel ortalama çizgisi Ar-Ge harcamasını 16.7 dolar olarak gösterirken 

bu sayı Türkiye için 7, İspanya için 6.2, Portekiz için ise araştırmacı 

başına 0.9 dolar olarak göze çarpmaktadır. Elbette az sayıda 

akademisyene çok yatırım yapmak (örneğin; ABD) ya da kaynağı fırsat 

eşitliği çerçevesinde çok sayıda bilim insanına yaymak (bkz.; Güney 

Kore ve Japonya) maliye politikasının iradi (ihtiyari) karar 

mekanizması tercihleriyle doğrudan ilintili olmaktadır. 
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3.5. Türkiye’de Makro Değişkenler ve Ar-Ge İlişkisi 

Şekil 4: Türkiye’de Ar-Ge, GSYİH ve Maliye Politikası Etkileşimi 
(1996-2017) 
Kaynak: Yazar tarafından OECD (2018), Revenue Statistics, 1965-2017; IMF, 
DataMapper; Dünya Bankası, World Development Indicators (WDI) verileri 
derlenerek oluşturulmuştur (Son Erişim Tarihi: 22.02.2020). Not: Ar-Ge harcama 
yüzde değerleri (yalnızca bu şekil özelinde) trend görünürlüğünü artırmak ve diğer 
değişkenlerle birlikte değerlendirilebilme amacıyla on ile çarpılmıştır. Benzer şekilde, 
ülke araştırmacı sayıları da milyon yerine 100 milyona oranla ele alınmıştır. 

Şekil 4’te Türkiye’deki temel kamu maliyesi göstergelerinden kamu 

harcamaları ve gelirleri ile ekonomik büyümenin Ar-Ge ile etkileşimine 

odaklanılmıştır. Görüldüğü üzere, son çeyrek asırlık dönemde özellikle 

büyümedeki değişimler çok dalgalı bir seyir izlemiştir. Buna karşın, 

trend olarak ele alındığında, diğer dört gösterge artış yönünde eğilim 

sergilemiştir. Ancak yine de, uzun dönemde, araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerini gösteren Ar-Ge harcamaları ve araştırmacı sayılarındaki 

artışlarla maliye ve iktisat politikasının ele alınan makro 

değişkenlerindeki artışlar arasında sınırlı dönemler haricinde kuvvetli 

bir bağın varlığının savunulabilmesi güçtür. Bir diğer deyişle, Türkiye 

açısından Ar-Ge ile makro değişkenler arasındaki ilişkiler yukarıdaki 

grafik özelinde son derece sınırlıdır. 
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3.6. Türkiye ve Diğer Ülkelerde Ar-Ge Harcamaları ile Toplam 

Kamu Harcamaları Arası İlişki 

Şekil 5’te aynı örneklem grubundaki ülkelerin Ar-Ge harcamaları ile 

kamu giderleri oranlanmıştır. Belki de ihtiyari (iradi) mali politikanın 

en açık göstergesi sayılabilecek bu şekle göre, Güney Kore ‘Ar-Ge 

Harcamaları/Toplam Kamu Harcamaları’ açısından en fazla kamu 

kaynağı seferber eden ülke görünümündedir. Bu ülke için araştırma-

geliştirme faaliyetlerinin konusuna göre kamu ve/veya özel sektör 

eliyle kuvvetli biçimde desteklendiğini, son çeyrek asırdaki inovasyon 

ve teknolojik ilerlemenin rastlantısal olmadığını söylemek mümkündür. 

G7 göstergede ortalamanın bir miktar üzerinde yer alırken Avrupa 

Birliği’nin önemli ülkelerinden olan Portekiz ve gelişmekte olan ülkeler 

içerisinde iktisadi büyüme değerleriyle dönem dönem ön plana çıkan 

Türkiye ise oldukça gerilerde kalmıştır.  
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Şekil 5: Ar-Ge Harcamalarının Kamu Giderlerine Oranı 
(Artış/Ortalama, 1996-2017) 
Kaynak: Yazar tarafından OECD (2018), Revenue Statistics, 1965-2017; IMF, 
DataMapper; Dünya Bankası, World Development Indicators (WDI) verileri 
derlenerek oluşturulmuştur (Son Erişim Tarihi: 22.02.2020). 

Şekil 5’in ikinci panelinde yer alan bar grafiğe göre (özellikle de kaynak 

dağılımı açısından), 1996-2017 dönem aralığı için ülkeler bazında 

araştırma-geliştirme faaliyetlerine en fazla yatırım yapanın, Güney 

Kore (%15.44) olduğu görülmektedir. Toplam kamu harcamalarına 

kıyasla, bu ülkeyi (kısmen uzaktan da olsa) genel ortalamanın (%4.47) 

üzerinde değerlerle Japonya (%8.43), ABD (%7.18) ve Almanya 

(%5.56) takip etmektedir. Uzun dönemli bu analizde, en düşük 

araştırma ve geliştirme faaliyeti gerçekleştirenler ise Akdeniz havzası 

ülkeleri olmuştur. Verisi olan dünya ekonomisinin bu üretken ülkeleri 

arasında en düşük Ar-Ge yatırımı yapanlar, sırasıyla; İspanya (%2.64), 

İtalya (%2.34), Portekiz (%2.28) ve Türkiye (%1.90) olmuştur. 

Genel bir değerlendirmeyle, ele alınan tüm tablo ve şekiller bir arada, 

topluca düşünüldüğünde; özellikle Akdeniz bölgesinde yer alan örnek 

ülkelerin, göstergelerin önemli bir kısmında dikkat çekici biçimde 

geride kaldığı savunulabilir. Yine bu doğrultuda, Türkiye de söz konusu 
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yorumun bir istisnasını oluşturmamaktadır. Dolayısıyla, hem bu 

ülkelerin hem de Türkiye’nin Ar-Ge faaliyetlerine yönelik 

harcamalarını daha etkin bir bileşkeye taşıması gerektiği söylenebilir. 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada betimsel analiz yöntemleri vasıtasıyla toplam ve kamu 

kesimi tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge yatırımlarına veya 

harcamalarına odaklanılmış, 14 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke için 

1996-2017 yılları arası dönem çeşitli değişkenler vasıtasıyla 

incelenmiştir. Yaklaşık çeyrek asrı kapsayan zaman zarfında ülkelerin 

mali politik karar alış biçimleri hem yıl be yıl hem de ortalama 

değerlerle ele alınmış ve ilgililerine yol gösterici olabileceği düşünülen 

bazı sonuçlara ulaşılmıştır. 

Söz konusu çıktılar kısaca özetlenirse; UNDP merkezli yapılan endekse 

göre, güncel ülkelerin bilgiye sahip olma ve onu kavrama yeterliliği 

açısından Türkiye’nin beklenen seviyelerin bir hayli altında olduğu 

tespit edilmiş; bunun büyük ölçüde Ar-Ge harcamaları eksikliği ve 

inovasyondan kaynaklandığı görülmüştür. 136 ülke ortalaması 46.5 

iken Türkiye endeks değerinde 44.1 civarında bir değere sahip 

görünmektedir ve Ar-Ge bu ortalama değeri 26.2 ile aşağıya çeken 

başlıca alt değişken olmaktadır. Bu alanda özellikle ilk 25 ülke 

içerisinde yer alan 5 İskandinav ekolü yanı sıra 5 Anglosakson ülke 

belki ayrıca incelenmesi gereken ülkeler olarak düşünülebilir. 

Literatürde Ar-Ge harcamaları veya yatırımları ile iktisadi büyüme 

değişim değerleri, kamu harcamaları, vergi gelirleri, araştırmacı sayısı 
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gibi değişkenler arasında tek tek kuramsal ve deneysel analizler 

yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye merkezde tutularak 

örnek ülkelerle ilişkiler kurulmaya çalışılarak izaha gidilmiş ve fakat 

ülkemiz açısından bu neviden yıllara yaygın uzun dönemli bir ilişkiyi 

gösteren bir ilişkiye rastlanılamamıştır. Bir diğer deyişle; kamu 

harcamaları, gelirleri, GSYİH yıllar itibariyle artış ve azalış gösterirken 

bu duruma eşdeğer bir araştırmacı sayısı ya da Ar-Ge harcaması artışı 

yaşanmamıştır. Yine de çoğu değişken gibi merkeze alınarak incelenen 

bu değişkenler de -en azından genel eğilim olarak-, uzun dönemli bir 

artış trendi içerisindedirler.  

İncelenen grafiklerin önemli bir kısmında Akdeniz ülkelerinin Ar-Ge 

konusunda diğer ülkelere nazaran geri planda kaldığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Türkiye için de bu yorum benzer şekildedir. Ar-Ge 

konusundaki atalet belki kaynak kısıtı ile açıklanmak istense de çalışma 

yaklaşık çeyrek asırlık bir süreci kapsadığından bu ülkelerde ihtiyari 

(iradi) mali politik önceliğin bu olmaması gibi bir yorum ile de ele 

alınabilir. Yine de incelenen tüm değişkenlerle yapılan kıyaslarda 

oransal olarak alt değerlerde seyreden Türkiye, özellikle Ar-Ge 

harcamalarının araştırmacı sayısına oranlanması halinde bazı 

ülkelerden görece iyi bir noktada görünmektedir. Ancak bu durumun da 

GSYİH içerisinde Ar-Ge’ye ayrılan toplam yüzde değerinin düşüklüğü 

ile ilişkilendirilerek bir eleştirisi yapılabilir. 

Bir ülke kalkınma hızını artırmak ve daha önemlisi sürdürülebilir 

kılmak, ülkede yaşayan her bir bireyin refahını katlayarak artırmak 

kararlılık ve azmindeyse bunun belki de öncü yollarından birisi 
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araştırma ve geliştirme faaliyetlerine verilen önemi artırmaktan 

geçmektedir. Her düzeyde iyi eğitilmiş vatandaşlarını ve beşeri 

yatırımlarını ençoklayan ülkeler genellikle toplumsal refahı, gelir 

dağılımı görece iyi noktalarda olan ülkelere dönüşmektedirler. Elbette 

bu süreçler, birbirlerini tetikleyen ve bu yönüyle hem kartopu hem de 

kelebek etkilerinin (dışsallıklar dâhil) rol oynadığı; bazen nedenlerin 

sonuç, sonuçların ise sonraki dönemlerin nedeni haline gelebildiği 

sarmallardan müteşekkildir. Bir sosyal sermaye yatırımı olarak Ar-Ge 

harcamalarının, bilgi birikimi ve yeniliğin artması (ve dolayısıyla 

bunun rakamlara yansıması) açısından gelecekte öncelikli mali 

politikalar arasında yer alması gerektiği -incelenen ülke örnekleri 

çerçevesinde-, bu çalışmada ortaya çıkan belki de en önemli sonuçtur. 
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GİRİŞ 
 

Günümüzde ekonomik, sosyal, kültürel her alanda bilgiye dayalı 

iletişim büyük önem taşımaktadır. Modern büyüme teorilerinde 

ekonomik büyümenin belirleyici faktörleri arasında sayılan bilginin 

yayılması, ancak telekomünikasyon teknolojileri aracılığıyla 

gerçekleştirilmektedir. Teknolojide ve telekomünikasyon alanında 

yaşanan gelişmeler yüzyıllar içerisinde üretim tekniklerinin 

değişmesine neden olmuştur. Bu değişim sanayi devrimi ile başlayan 

süreci, enformasyon ağları ile kuşatılmış bilgi çağına kadar getirmiştir. 
 

Bu süreçte hususi özellikleri nedeniyle telekomünikasyon sektöründe 

doğal tekelleşme söz konusu olmuştur. Yakın zamana kadar hemen 

hemen her ülkede telekomünikasyon teknolojilerinin üretimi ve hizmet 

sunumu kamu aracılığı ile gerçekleştirilmekteydi. Ancak 

telekomünikasyon sektöründe kamu işletmeciliğinin getirmiş olduğu 

kaynak kullanım etkinsizliği, kamusal harcamaların ve yatırımlarının 

uzun siyasal bir süreç gerektirmesi, teknolojik yeniliklerin 

üretilememesi, istenilen standartlarda kalitenin sağlanamaması, yüksek 

maliyetli üretim ve yüksek fiyat uygulamaları nedeniyle aksaklıklar 

yaşanmıştır. Ayrıca pozitif ağ dışsallıkları oluşturan telekomünikasyon 

sektörü yalnızca kendi sektöründe gelişme dolayısıyla büyümeye neden 

olmakla kalmayıp tüm sektörlerin de gelişimini tetiklemektedir.  
 

Sektörün büyüme ve kalkınma açısından taşıdığı önem dikkate alınarak 

1990’lardan itibaren tüm dünyada telekomünikasyon alanında etkin ve 

verimli bir rekabet ortamı oluşturma gayesine girilmiştir. Bu doğrultuda 
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reform arayışları başlatılmış; serbestleştirme, özelleştirme ve 

düzenleme uygulamalarına gidilmiştir. Türkiye’de bu süreçte harekete 

geçmiş ve Türk telekomünikasyon piyasasını serbestleştirmek için pek 

çok yasal ve kurumsal düzenleme gerçekleştirmiştir. Bu süreçte 

yalnızca düzenleme yapmakla kalmamış aynı zamanda özelleştirmeyi 

sonuçlandırıp telekomünikasyon alanını kamu mülkiyetinden çıkararak 

özel kesimin rekabetine açmıştır.  
 

1. TELEKOMÜNİKASYON KAVRAMI 
 

Telekomünikasyon kavramı “tele” “uzakta” ve “communication” 

“iletişim/haberleşme” sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır. 

Telekomünikasyon “uzaktan iletişim/haberleşme” yani uzak mesafeler 

arasında bilgi gönderme veya almayı ifade etmektedir. 

Telekomünikasyon, enerjinin elektriksel olarak (bir çeşit bilgi 

enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülerek) uzak mesafelere 

gönderilmesidir (Taşkın, 2009:1).  
 

Telekomünikasyon her türlü veri alışverişinin farklı iletişim sistemleri 

ile gerçekleştirilmesidir. İlk zamanlar manuel olarak yalnızca ses ve 

sembol iletimi ile kurulan bağlantı, otomatik sayısal teknolojinin 

gelişmesi ile sesin yanında yazılı ve görüntülü iletişime de olanak 

sağlamıştır. Böylece “Bütünleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi (ISDN)” 

hizmetleri sunulmaya başlanmıştır (Kent, 2012:170-171). 

Telekomünikasyon yani uzaktan iletişim; yazıyla, sesle, görüntüyle 

veya videoya olabileceği gibi hepsi bir arada da olabilmektedir. Elektrik 

sinyallerine dönüşebilen her türlü işaretlerin, sembollerin, seslerin, 
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görüntülerin kablo, optik, telsiz, manyetik, elektrik, elektro manyetik, 

elektro-mekanik, elektro-kimyasal gibi iletim sistemleri aracılığıyla 

gönderilmesi ve alınması telekomünikasyon olarak tanımlanmaktadır 

(Gülhan, 2003:3). 
 

Telekomünikasyon sistemi ile dünya çapında, hızlı ve yüksek kalitede 

verilerin, bilgilerin ve tüm iletişim hizmetlerinin düzenlenmesi ve 

istenilen yere iletilmesi amaçlanmaktadır (Tutar vd., 2004: 139). 
 

2. TARİHSEL SÜREÇTE TELEKOMÜNİKASYON 
 

Kondratieff’e göre, bilimsel çalışmalar sonucunda teknolojik buluşların 

gerçekleştirilmesi ve buluşların ekonomik alanda kullanımının olası 

hale gelmesi, üretim tahminindeki teknolojik değişikliklerle meydana 

gelmektedir (Kondratieff, 1979:538). Kontratieff dalgaları diye anılan 

konjonktür dalgaları ile birlikte yüzyıllar içerisinde dünyada her alanda 

nasıl bir değişim yaşandığı sistematik bir şekilde 

gözlemlenebilmektedir. Bilim ve teknolojinin kat ettiği aşamaları ve 

sonucunda ulaştırma, telekomünikasyon, enerji gibi altyapı alanlarında 

yaşanan değişimler Tablo 1’de verilmektedir.  
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Tablo 1: Konjonktürel ve Teknolojik Değişim Dalgaları 

Uzun Dalgalar veya Döngüler Temel Altyapının Anahtar Özellikleri 

Yaklaşık 
Zaman 

Konjonktür 
Dalgaları 

Bilim, 
Teknoloji, 
Öğretim ve 

Eğitim 

Ulaştırma, 
Haberleşme 

Enerji 
Sistemleri 

Evrensel 
ve Ucuz 
Temel 

Faktörler 

Birinci 
1780ler-
1840lar 

Sanayi 
Devrimi: 
Tekstilde 
fabrika 
üretimi 

Çıraklık, 
yaparak 

öğrenmek, 
resmi 

akademiler, 
bilimsel 

dernekler 

Kanallar, at 
arabası 
yolları 

Su gücü Pamuk 

İkinci 
1840lar-
1890lar 

Buhar gücü ve 
demiryolları 

çağı 

Profesyonel 
makine ve 

inşaat 
mühendisleri, 

teknoloji 
enstitüleri, 

kitlesel 
ilköğretim 

Demiryolları 
(demir 

raylar) ve 
telgraf 

Buhar gücü Kömür, 
demir 

Üçüncü 
1890lar-
1940lar 

Elektrik ve 
çelik çağı 

Sanayi Ar-Ge 
laboratuarları, 
kimyasallar ve 

elektrik 
makineleri, 

ulusal Ar-Ge 
laboratuarları, 

standartları 
belirleyen 

laboratuarlar 

Demiryolları 
(çelik raylar) 

ve telefon 
Elektrik Çelik 

Dördüncü 
1940lar-
1990lar 

Otomobillerde 
ve sentetik 
maddelerde 
kitle üretim 

çağı 
(Fordizm) 

Büyük kamu 
ve özel sektör 

Ar-Ge’si, 
kitlesel 

yükseköğrenim 

Motorlu araç 
yolları, radyo 

ve 
televizyon, 
havayolları 

Petrol 
Petrol, 
plastik 

maddeler 

Beşinci 
1990lar-? 

Mikro-
elektronik ve 

bilgisayar 
ağları çağı, 
bilgi çağı 

Veri ağları, Ar-
Ge’de küresel 
ağlar, hayat 

boyu eğitim ve 
öğretim 

Enformasyon 
otoyolları, 
dijital ağlar 

Gaz/Petrol/ 
Yenilenebilir 

Enerji 

Mikro-
elektronik 

Kaynak: (Freeman ve Soete, 2003:23) 
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Değişim evrelerinin ilk iki aşamasında su ve buhar gücü kullanılarak 

üretim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Tekstil sektöründe 

fabrikalaşmaya gidilerek, fabrikasyon üretime geçilmiştir. 

Demiryollarının yapımı ile birlikte taşıma ve sevkiyat maliyetleri 

düşmüştür. Bu dönemin en önemli iletişim aracı telgraf olmuştur. 

Üçüncü dalgayla birlikte elektrik ve motor gücüne dayanan elektrikli 

üretime geçilmiştir. İmalat sürecinde kimyasallar kullanılmaya 

başlanılmıştır. Yaşanan teknolojik yapı değişiklikleri beraberinde 

standartlaşma arayışlarını getirmiştir. Araştırma ve geliştirme birimleri 

kurulmaya başlanılmıştır. Bu dönemde telefonla iletişime geçilmiştir. 

Dördüncü evre Fordist üretim bandının kurulduğu dönem olmuştur. 

Radyo, televizyon ve uydu sistemleri hayata girmiştir. İletişim alanında 

yazılı ve sesli haberleşmenin yanında resimli ve videolu haberleşmede 

yapılmaya başlanmıştır. Telekomünikasyon maliyetlerinin büyük 

seviyede düşürdüğü bir dönem olmuştur. Beşinci dalgada ise, mikro-

elektroniğin ucuzlaması ile birlikte telekomünikasyonun, dijital ağların 

ve yeni teknolojilerin ürün ve üretim süreçlerine dahil edilmesi aşaması 

olmuştur. Telekomünikasyon sistemlerinin çok geliştiği enformasyon 

ağlarının oluşturulduğu küresel bir dünyaya kapı açılmıştır (Aktan ve 

Vural, 2004: 135).   
 

Tarihsel süreç iletişimin her çağda üretim ve tüketim süreci de dahil 

olmak üzere her alanda önem arz ettiğini göstermektedir. Her yeni 

çağda öngörülemeyen teknolojik yeniliklerle birlikte telekomünikasyon 

sistemleri gelişimini sürdürmüştür. Ve günümüzde tüm dünya (tüm 
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ekonomik aktörler) enformasyon bağlantıları ile birbirine sinir ağları 

gibi örülmüştür.  
 

Günümüzde bilgi büyük önem arz etmektedir. Ekonomik büyüme ve 

kalkınma için sermaye yoğun sanayi çağından çıkılarak, bilgi yoğun 

enformasyon çağına adım atılmıştır. Enformasyon çağının odağında ise 

bilgi ve iletişim akışının hızı yer almaktadır (Tutar ve Yılmaz, 

2005:219). Kuşkusuz telekomünikasyon sektöründe yaşanacak her 

gelişme ve yenilik dünyada can alıcı bir değişimi beraberinde 

getirecektir. 
 

3. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜ REFORM 
ARAYIŞINA İTEN ÖZELLİKLERİ 
 

Telekomünikasyon sektörünce üretilen ve sunulan hizmetlerin pek çok 

türü ve özelliği bulunmaktadır. Uzak iki uç arasındaki bilgi iletimini 

sağlamaya yönelik olarak geliştirilen telekomünikasyon hizmetleri 

ayrıca çok hızlı şekilde gelişim göstermektedir. Telekomünikasyon 

sektörün çağın gerisinde kalması söz konusu dahi olamaz. Kişiler, 

firmalar, sektörler, devletler arası özelden kamuya, kamudan özele her 

yönde ve her alanda iletişimin sağlanması günümüzün temel 

ihtiyaçlarından birisi halini almıştır. Herkesin ortak ihtiyacı olan 

telekomünikasyonun deniz altından uzaya kadar her yerde 

sağlanabilmesi için, sektörde birbirinden değişik özelliklere sahip 

birçok ürün gamı geliştirilmekte ve hizmete sunulmaktadır.   
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Telekomünikasyon hizmetlerin gelişimi, teknolojik yeniliklerle direkt 

olarak ilişkilidir. Geçmişten günümüze iletişim şeklindeki ve 

araçlarındaki değişim teknoloji ile bağlantısını gözler önüne 

sermektedir. Bir şebeke hizmeti olduğu için telekomünikasyon 

hizmetleri sermaye yoğun hizmet türlerindendir. Çünkü hem yüksek 

sabit giderleri hem de hizmet verilen her müşteriye göre değişken 

giderleri içerisinde barındırmaktadır. Özellikle ilk yatırım 

maliyetlerinin yüksek olması ya da zaman zaman batık maliyetler 

barındırması genel olarak doğal tekel özelliği göstermesine neden 

olmaktadır. Telekomünikasyon hizmetlerinde ürün stoku mümkün 

değildir. Ve telekomünikasyon hizmetleri birçok sektör için en önemli 

girdi niteliği taşımaktadır (Aktan ve Dileyici, 2005:17; BTHK, 2018:6).  
 

Telekomünikasyon sektörü sayılan özellikleri nedeniyle; ölçek ve 

kapsam ekonomilerinin özelliklerini taşımaktadır. Ve yaydığı ağ 

dışsallıkları doğrudan sektörün gelişimini etkilerken, 

telekomünikasyon sektöründeki yenilikler sayesinde dolaylı olarak da 

diğer sektörlerin gelişimini kamçılamaktadır. Bu özellikleri nedeniyle 

ülke ekonomisi içerisinde lokomotif sektörlerin başında gelmektedir. 
 

3.1. Ölçek-Kapsam Ekonomileri ve Telekomünikasyon Sektörü  
 

Üretim miktarının artması ve böylece ortalama maliyetlerin düşmesi 

ölçek ekonomileri olarak tanımlanmaktadır. Özellikle sabit maliyetlerin 

yüksek olduğu, teknolojiye dayalı üretim yapan piyasalarda ölçek 

ekonomileri gerçekleşmektedir (BTK, 2010:30). Örneğin bir firma 

parasının büyük bir miktarını telekomünikasyon sistemlerine yatırırsa 
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bu sistem birçok işlem için, işlem başına düşük maliyetlerle 

kullanılabilir (Mishkin, 2011:185). Büyük firmaların küçük firmalara 

kıyasla daha ucuz üretim yapması ölçek ekonomilerinden 

faydalanmaları ile gerçekleşmektedir (Burkett, 2006:156). Teknoloji 

yoğun üretimde bulunan telekomünikasyon sektöründe piyasaya ilk 

giren firmaların ölçek ekonomilerinden kaynaklı olarak rekabet 

üstünlükleri daha yüksek olmaktadır. 

 

Kapsam ekonomisi ise, çok çeşitli ürün ya da hizmetin ortak sunumu 

ile üretim maliyetlerinin azaltılması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Telekomünikasyon sektörü aynı şebeke üzerinden birçok farklı hizmeti 

sunarak kapsam ekonomisinden yararlanmaktadır (BTK, 2010:30). 

Telekomünikasyon sektöründe de firmalar daha düşük birim 

maliyetlerle (maliyet avantajı yakalayarak) üretim yapmakta ve tek 

ürün yerine aynı anda çeşitli mal ve hizmet üretimi yapmakta yani ürün 

çeşitliliğini genişletmeyi tercih etmektedir (Kibritçioğlu, 2006:52). 
 

Ancak ölçek ve kapsam ekonomileri yeni firmaların pazara girişinde bir 

engel, mevcut firmalar içinse rekabette dezavantaj olabilmektedir 

(BTK, 2010:30). 
 

3.2. Doğal Tekeller ve Telekomünikasyon Sektörü 
 

Pek çok durum doğal tekel oluşumuna neden olarak 

sıralanabilmektedir. İlk akla gelen neden ise ölçek ekonomilerinden 

kaynaklı doğal tekel oluşumudur. Ölçek ekonomisi nedeniyle özellikle 

telekomünikasyon, enerji, ulaştırma gibi sektörlerde doğal tekeller 
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oluşmaktadır. Ölçek ekonomileri içeren büyük bir firmanın diğer küçük 

firmalara oranla daha ucuza üretim yaparak piyasa talebini karşılaması, 

söz konusu sektörde doğal tekelin oluşmasına neden olmaktadır. 

Benzer ikamesi bulunmayan hammaddelerin tek bir firma tarafından 

kontrol edilmesi de doğal tekel nedeni olarak kabul edilmektedir. 

İnovatif icatların belirli bir süre için patentlenerek üretim hakkının icadı 

bulan firmaya verilmesi de geçici bir süre için icatçı firmanın doğal 

tekel olmasına neden olmaktadır. Çünkü kısa bir süre içinde olsa o 

alanda giriş serbestisi engellenmektedir. Siyasi otorite tarafından bazı 

mal ve hizmetlerin üretim izninin tek bir firma için lisansa bağlanması 

ya da imtiyaz tanınması da doğal tekel oluşmasına neden olmaktadır 

(Erol, 2003:13). Ayrıca ülke için stratejik önem taşıyan ve ekonomi 

içerisinde de büyük önem arz eden telekomünikasyon sektörü gibi 

(doğalgaz, elektrik vb.) doğal tekel niteliği taşıyan sektörler kamu 

hizmeti niteliği taşımaktadır (Şafaklı ve Ertanın, 2011:97). 
 

Sayılan nedenler çerçevesinde Stiglitz’ e göre “tekel”; belirli bir ürün 

için bir sektör içerisinde tek bir firmanın arz eden konumunda olmasını 

ifade etmektedir (Stiglitz, 2000:77). Yani ikamesi/yakın ikamesi 

olmayan bir mal ya da hizmeti üreten tek büyük bir firmanın bulunduğu 

(Alkin vd., 2007:191) ve endüstriye girişlerin engellenmiş olduğu 

piyasadır (Koutsoyiannis, 1997:199). 
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3.3. Ağ Dışsallıkları ve Telekomünikasyon Sektörü 
 

 Ağ/şebeke dışsallıkları kavramı özellikle telekomünikasyon, elektrik, 

doğalgaz, su, karayolları, demiryolları gibi tüm ülkenin bir ucundan 

diğer ucuna sinir ağları gibi yayılan sektörlerde ortaya çıkmaktadır. 
 

Ağ dışsallıkları, tüketicinin bir ürüne verdiği değer, aynı ürünü satın 

alan ya da kullanan diğer tüketicilerin sayısına bağlı olarak meydana 

gelmektedir. Özellikle tüketicilerin birbiriyle iletişim kurmasını 

sağlayan ürünlerde ağ dışsallıklarına daha sık rastlanmaktadır. 

Tüketicilerin şebeke aracılığıyla ulaşabileceği kişilerin sayısı arttıkça 

ürünün değeri de yükselmektedir. Sabit ve mobil telefon ağları, e-posta 

ağları, sosyal medya ağları, online oyunlar ve uygulamalar, modemler 

ve diğer telekomünikasyon sistemleri gibi doğrudan dışsallık yaratan 

şebekelerdendir (Yenişen, 2003:11). 
 

Ağ ekonomisi kapsamında bazı alanlar teknolojik yeniliklerden 

etkilenmiş ve nitelik değiştirmiştir. Örneğin posta hizmetlerinde ağ 

dışsallığının varlığı tek bir ağın varlığını gerektirmemektedir. Ağ 

dışsallıklarının olumlu etkileri birçok ağı birbirine bağlayarak 

oluşabilmektedir. Posta hizmetlerinin adresi yer alan gönderiyi 

(mektuplar, tebrik kartları, faturalar, el ilanları, resmi yazışmalar, 

ihbarlar gibi) kamusal bir ağ içerisinde programlı şekilde dağıtmaktır. 

Koli/kargo taşımacılığı, acele posta servisi gibi araçlar ise çekirdek 

posta hizmetlerinden ayrı olarak fiyatlandırılmaktadır. Ancak çekirdek 

posta hizmetleri içerisinde farklı araçlar olarak sunulmaktadır. Doğal 

tekel niteliğinde taşıyan posta hizmetleri gibi alanlarda ölçek 
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ekonomileri nedeniyle ağ dışsallıkları dikkate alınarak sunulmaktadır. 

Ağ etkisi özellikle telekomünikasyon sektöründe bir girişimin 

hizmetine olan talebin, hizmetin tüketiminin beraberce artması 

sonucunda oluşmaktadır (Güneş, 2003:14). 
 

Telekomünikasyon sektöründe ağ şebekelerinin varlığı rekabetin 

oluşmasında çok büyük etkiye sahip bulunmaktadır. 

Telekomünikasyon alanında yeni ürün geliştirilmesi, tüketicilerin farklı 

ürünlerle ağa olan bağlılıklarının artması ve yeni tüketici talebi 

oluşturmak açısından ağ dışsallıkları büyük önem taşımaktadır. Ancak 

yeni veya küçük firmaların girdikleri endüstride tutunabilmeleri için ağ 

içerisindeki büyük firmalar ile bağlantılı olmaları gerekmektedir 

(Amstrong, Cowan, Vickers, 1994:12-13). 
 

4. TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNE BAĞLI 
OLARAK KAMU SEKTÖRÜNDE YAŞANAN DÖNÜŞÜM 

 

Yeni yüzyılda sanayi toplumunun bilgi toplumuna dönüşmesiyle 

birlikte Bilgi Çağı’na geçiş yapılmıştır. Bilig çağına yönelik icat ve 

yeniliklerde gelişmiş ülkeler başı çekerken, dünyanın geri kalanı da bu 

yeni düzene adapte olmuşlardır. Bu süreçte bilgi çağı denilince özellikle 

iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ivme akla gelmektedir. Bilgi ve 

iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim tüm dünyada insanlar arası, 

sektörler arası ve ülkeler arası iletişimde küreselleşmeyi beraberinde 

getirmiştir. Telekomünikasyon alanında yaşanan bu gelişmeler sermaye 

piyasasında, bankacılık sektöründe, pazarlama alanında, lojistikte ve en 

önemlisi kamu sektöründe hızlı bir değişime neden olmuştur. Yeni 
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çağın getirdikleri karşısında her sektörün kendini geliştirmesi ve 

yenilemesi elzem hale gelmiştir. 
 

Telekomünikasyon teknolojilerinde yaşanan devrim sonucunda özel 

sektörün uluslararası arenada payını artırma isteği değişimi zorunlu 

kılmaktadır. Ayrıca tüm dünyada ve tüm sektörlerde yaşanan köklü 

değişim, kamu yönetimi anlayışının da değişmesine neden olmuştur. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanların, kamu 

kurumlarının hizmet sunumunda da kullanılmasını zorunlu hale 

getirmiştir (Sayıştay, 2006:143). 
 

Geleneksel kamu yönetimi anlayışında arz edilen kamu hizmetlerinde 

çok sayıda personel çalıştırılırken, sunulan hizmetlerde kırtasiye 

işlerinin fazla olması ve bürokratik işlemlerin uzun sürmesi gibi 

sıkıntılarla karşı karşıya kalınmaktaydı. Modern anlayışta ise bilgi 

teknolojilerinin kullanım alanının yaygınlaşması kamu sektörünün 

işleyiş yapısının da sorgulanmasına neden olmuştur. 

Telekomünikasyon alanında yaşanan yeniliklerin özel sektörlerde 

kullanım hızıyla doğru orantılı olarak kamu sektörü de köklü bir 

değişim içerisine girmiştir. Kamusal hizmetlerde kalitenin iyileştirilip, 

performansın artırılması amacıyla “e-devlet” uygulamalarına 

gidilmiştir. Kamusal işlemlerde kullanılmak üzere veri tabanları 

oluşturularak ve çalışanlar işlemlerini internet üzerinden yürütmeye 

başlamışlardır. Yani devlet arz etmiş olduğu pek çok hizmeti elektronik 

ortamda sunmaya başlamıştır. Ayrıca vatandaşlar da interaktif olarak 

kamu hizmetlerinde yararlanabilmekte, görev ve sorumluluklarının 



 

 47 

takibini de yapabilmektedir. Böylece telekomünikasyon araçları 

vasıtasıyla sunulan e-devlet uygulamaları ile daha etkin kamu hizmeti 

arz edilmektedir. Ayrıca zamandan, mekândan, emek kullanımından, 

kırtasiyecilikten tasarruf edilerek vatandaş ve devlet arasındaki bağlantı 

güçlendirilmiştir (Demirel, 2006:83-86). 
 

Telekomünikasyon sistemlerinin ve ağlarının kullanılarak 

uygulanmakta olan elektronik devlet işlemleri pek çok fayda 

sağlamaktadır. E-devlet uygulaması ile teknolojik gelişmelere uyum 

sağlanarak, kamu hizmetleri vatandaşa her yerden ve her an 

ulaşabileceği şekilde sunulmaktadır. Rahat, hızlı ve kaliteli hizmet 

anlayışı devlet kurumlarında da etkinliğin artmasına neden olmaktadır. 

Kâğıt kullanımı, arşivleme gibi kırtasiye işleri azaldığı için maliyetlere 

pozitif olarak yansımakta ve işlemeler hızla gerçekleşmektedir. Kamu 

işlemlerinde hata oranları azaltılmakta, kurumsal performans olumlu 

şekilde etkilenmektedir. Kurum içi işleyiş kolaylaşmakta, şeffaf bir 

güven sağlanmaktadır. Ayrıca bireysel katılımların artması dijital 

demokrasiye geçişi de hızlandırmaktadır (Koçak, 2005:7). 
 

Telekomünikasyon sektöründe yaşanan gelişmeler neticesinde 

uygulamaya başlanan e- devlet uygulamaları ile hantallaşan kamu daha 

basit ve ergonomik bir yapıya dönüşmektedir. Kullanım kolaylığı 

sağlanan kamusal alanlarda özel/bireysel ve kurumsal talepte artış 

sağlanmaktadır. Böylece kayıt dışılığın önüne geçilerek kamu 

harcamalarında bir tasarruf sağlanmış olmaktadır. 
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5. DÜNYADA TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE 
KAMUSAL REFORM ARAYIŞLARI 

 

Telekomünikasyon hizmetleri yakın geçmişe kadar neredeyse tüm 

dünyada devlet tekelinde sunulmaktaydı. Yüksek batık maliyetleri 

içeren doğal tekel niteliğindeki telekomünikasyon hizmetleri toplumsal 

refahı artırma amacıyla genel olarak kamu iktisadi teşebbüslerince 

gerçekleştirilmiştir. Ancak zaman içerisinde kamu işletmeciliğinin 

üretim ve hizmet sunum anlayışından kaynaklı olarak bazı sıkıntılar 

doğmuştur. Özellikle yüksek maliyetli üretim karşısında düşük kaliteli 

ürünler piyasaya sunulmaya başlanmıştır. Ayrıca sektöre zamanında ve 

yüksek miktarda yatırımların yapılamaması, devletin teknolojiyi 

yakından takip etmesine de engel olmuştur. Gelişim süreci yeniliklere 

dayanan telekomünikasyon sektöründe ise teknolojik faaliyetlerde 

bulunmak ve takip etmek elzem bir durum olarak kabul edilmektedir. 

Kamu tekelinden kaynaklanan söz konusu verimlilik ve nitelik eksikliği 

sektörün gelişiminin önünü tıkamıştır. Bu nedenle telekomünikasyon 

sektöründeki sorunlar gündeme alınarak çareler aranmaya başlanmıştır. 

Sonuçta sektörün büyük bir reforma ihtiyacı olduğu tüm ülkelerce 

kabul görmüştür. Çünkü günümüzde küresel arenada rekabet edebilmek 

ve yabancı yatırımcılar acısından cazip hale gelebilmek için hızlı, 

güvenilir ve kolay telekomünikasyon hizmetlerinin varlığı büyük önem 

taşımaktadır. Ayrıca tüm diğer sektörler içinde lokomotif bir güç 

oluşturan telekomünikasyon hizmetleri sektörler arası verimlilik 

artışının ve ekonomide büyümenin temel şartlarından birisi olarak 

kabul edilmektedir (Giray, 2007:12). 
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Son derece kritik öneme sahip olan telekomünikasyon sektöründe 

reform süreci; özelleştirme, regülasyon ve serbestleşme uygulamaları 

ile gerçekleştirilmiştir. Ancak üçünün eşanlı olarak uygulanması daha 

etili sonuç alınmasını sağlamaktadır (Buckley, 2003:1). Amerika’da 

telekomünikasyon sektöründe uygulamada yerel ve uzun mesafe 

ayrımının 1996’da kaldırılması, Avrupa Birliği ülkelerinin 1998 yılında 

rekabete açılması ve beraberinde Dünya Ticaret Örgütü’nün 

telekomünikasyon sektöründe reform isteği liberalizayon hareketlerini 

tetiklemiştir. Böylece liberalleşen küresel telekomünikasyon pazarına 

yeni kaynak girişlerinin akışı kolaylaşmaktadır (DPT, 2001:3-6). 
 

Liberalizasyon ile tekel olan telekomünikasyon piyasasının hizmet 

sunumunda yasal giriş engelleri ortadan kaldırılarak rekabete açılması 

hedeflenmektedir (TELKODER, 2008:1). Böylece piyasa içerisinde 

rekabetçi ortamın sağlanması ile katma değeri yüksek, yenilikçi 

teknoloji ürünlerinin üretimi hızlanmaktadır. Sektörde serbestleşme ile 

verimlilik artışı sağlanırken diğer sektörlerde de doğru orantılı bir 

gelişmeye ortam hazırlanmaktadır. Ayrıca serbestleşme sonucunda 

üretilen katma değeri yüksek telekomünikasyon mal ve hizmetlerinin 

ihraç dilmesi durumunda ülkeye döviz girdisinde de artış olmaktadır. 
 

Telekomünikasyon mal ve hizmetlerinin arzında kamu işletmeciliğine 

kıyasla özel işletmecilik anlayışının daha başarılı olacağı (Eker, 

1993:245) sonucuna varılmıştır. Kar güdüsüyle üretim yapan özel 

sektörün minimum maliyetle daha kaliteli üretim yapacağı 

düşünülmektedir. Böylece sektörde etkin kaynak kullanımı da 
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sağlanmaktadır. Ayrıca özel sektör teknolojik değişimlere duyarlı 

üretim yapmakta ve yenilik peşinde koşmaktadır. Bu da sektörün 

gelişimini ivmelendirmektedir. Sayılan avantajları nedeniyle tüm 

dünyada telekomünikasyon sektöründe devlet tekelinin rekabete 

açılabilmesi ve gelişebilmesi için özelleştirme hareketleri başlatılmıştır. 
 

Ancak başlangıçta kalkınmaya yönelik ya da sosyal amaçlarla kamu 

kesimi tarafından üretimi yapılan telekomünikasyon hizmetlerinin 

özelleştirilme sonrasında da yine sosyal, iktisadi ve idari açıdan devlet 

düzenlemelerine ihtiyacı bulunmaktadır. Devlet telekomünikasyon 

sektöründe stratejik (askeri alanlarda kullanılmak üzere) ve sosyal (acil 

durum ve afetlerde kullanılmak üzere) alanlardan kaynaklı olarak 

regüle edici olmak zorundadır. Ayrıca ekonomik açıdan da sektörde 

rekabet ortamının sağlanması, fiyat mekanizmasında aşırı karlılığın, 

haksız kazancın önüne geçilmesi ya da tüketicilerin korunması gibi 

konularda da düzenleyici olmalıdır. Yani devlet sosyal, iktisadi ve idari 

açıdan telekomünikasyon sektöründe düzenleyici konumda 

bulunmaktadır (TK, 2003:13-14). 
 

Telekomünikasyon sektöründe serbestleşme, özelleştirme ve 

düzenleme hareketleri ile ürün/hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artması 

karşılığında bağlantı oranlarında, kullanım oranlarında ve müşteri 

memnuniyetlerinde bir artış yaratılması beklenmektedir. Bu da yapılan 

reform çalışmalarının etkili olarak telekomünikasyon sektöründe 

performans artışına neden olduğunun bir kanıtıdır.  
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6. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE KAMUSAL 
REFORM ARAYIŞLARI 

 

1990’lardan itibaren tüm dünyada stratejik önem arz eden 

telekomünikasyon sektöründe yeniden yapılandırma süreci ile birlikte 

kıyasıya bir rekabet başlamıştır.  
 

Zaman içerisinde telekomünikasyon hizmetleri sabit telefon iletişimi 

sunmanın ötesine geçerek; yüksek katma değerli hizmetler üreterek 

(mobil iletişim, internet iletişimi, fiber iletişim, kablolu yayın, 

elektronik ticaret uygulamaları gibi) yepyeni alanlarda hizmet sunmaya 

başlamışlardır. Yenilikçi ürünlerin kullanımı ile birlikte pazarlama, 

bankacılık, finans, sağlık, eğitim gibi tüm alanlar telekomünikasyon 

hizmetlerine bağlı olarak gelişim göstermiştir. Dünya genelinde 

telekomünikasyon ihtiyacı gün geçtikçe artmakta ve gelecekte 

inanılması güç teknolojik enstrümanların geliştirilerek kullanıma 

sunulması kaçınılmaz hale gelmektedir. Telekomünikasyon piyasasının 

vadettiği karlılık dikkate alındığında her ülke kendi payını artırma 

yarışına girecek ve bu uğurda gereken tüm reformları ve yatırım 

imkanlarını en hızlı şekilde uygulamaya koyacaktır. Dünyada olduğu 

gibi, Türkiye’de de telekomünikasyon sektörünün reform sürecinde iki 

farklı hedef güdülmektedir. İlki devletin işletmeci rolünün ortadan 

kaldırılmasıdır. Böylece serbestleşme çalışmalarıyla rekabete açılan 

sektörde, ticari hükümler kapsamında iktisadi açıdan etkinlik ve 

verimlilik sağlanacaktır. İkincisi ise sektörün kamusal niteliği ve 

stratejik önemi dikkate alınarak düzenlenmesi ve denetlenmesinin gene 

devlet otoritelerince yapılmasıdır (TELKODER, 2011:1-6). 
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6.1. Türk Telekomünikasyon Sektöründe 2000 Sonrası Reform 
Çalışmaları 

 

1924’te faaliyete geçen ‘Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü’ 

sonrasında ‘Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi’ (TT AŞ.) olarak 

hizmet vermeye devam etmiştir. 1995’te posta ve telekomünikasyon 

hizmetlerinin birbirinden ayrılması ile Hazine sahipliğinde bir anonim 

şirkettir (TK, 2008:2). 2000’li yıllara kadar müşteri odaklı bir anlayış 

içerisinde çalışmayan Türk Telekom, geleneksel kamu yönetimi 

anlayışına sahip bir organizasyon kültürü benimsemiştir. Çağdaş 

üretim, pazarlama ve fiyatlandırma yapamayan Türk Telekom 

uluslararası standartlara ulaşmada geri kalmıştır. Rekabetçi küresel 

piyasada Türkiye’nin uluslararası telekomünikasyon platformunda pay 

sahibi olabilmesi için öncelikli olarak sektörün serbestleştirilmesi 

gerektiği sonucuna varılmıştır. Sektörü rekabete açabilmek için kamu 

işletmeciliğinden vazgeçilmesi gerekmiştir. Bu doğrultuda Türkiye 

zaman kaybetmeden yasal reform sürecini 2000 yılında başlatmıştır.  
 

Avrupa Birliği uyum hedefleri kapsamında telekomünikasyon 

sektöründe gerçekleştirilen reform hareketlerinden biri 29 Ocak 

2000’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı Kanun’dur. 4502 

saylı Kanunla telekomünikasyon sektörünün yeniden yapılandırılması 

amaçlanmıştır. 4502 sayılı Kanun’da bu amaç şu şekilde ifade 

edilmiştir (Belgenet, 2006); 

 

“Dünyada son yıllarda telekomünikasyon alanında göze çarpan 

en önemli gelişme, söz konusu alandaki politika belirleme, idari 
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düzenleme ile işletmecilik görevlerinin birbirinden ayrılması ve 

her bir işlevin, o işlevin niteliğine uygun esaslar dairesinde 

yürütülür hale getirilmesidir. Bu çerçevede, gelişmiş ülkelerde 

uygulama alanı bulan sektör yapısı genel olarak siyasal 

sorumluluk taşıyan hükümetin sektör politikaları ile genel esaslar 

ve hedefleri belirlemesi, faaliyetlerinde özerk nitelikteki bir 

düzenleyici otoritenin teknik nitelikteki gerekli idari 

düzenlemeleri yapması ve uygulaması, buna karşılık işletmecilik 

faaliyetlerinin de ekonomik esaslar dairesinde ticari kuruluşlar 

tarafından yerine getirilmesini içermektedir (4502 sayılı 

Kanun).” 
 

2000 yılında çıkarılan 4502 sayılı Kanun ile Türk Telekom’un kamu 

iktisadi kuruluşu statüsünden çıkarılması ve özel hukuk hükümlerine 

tabi olması karara bağlanmıştır. Rekabet ortamına açılan 

telekomünikasyon sektöründe rekabetin korunmasına yönelik tedbir, 

tespit, düzenleme, denetleme faaliyetlerini yürütme, karar almakla ve 

görüş bildirmekle Rekabet Kurumu yetkili kılınmıştır. Ulaştırma 

Bakanlığı’nın sektör üzerinde bulunan düzenleyici yetkileri, söz konusu 

kanun ile sektörel düzenleyici otorite olarak kurulan 

Telekomünikasyon Kurumu’na devredilmiştir. Böylece sektördeki 

firmaların esaslara uyup uymadığının denetimi ve doğal tekel niteliği 

taşıyan rekabet kurallarının sağlanamadığı durumlarda gerekli 

düzenlemelerin yapılması için Telekomünikasyon Kurumu 

yetkilendirilmiştir. Ayrıca kamu hizmeti niteliği ağır basan tüm 
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telekomünikasyon hizmetleri için imtiyaz sözleşmesi imzalanması veya 

ruhsat alınarak yürütülmesi kararlaştırılıştır. 
 

2001 yılı mayıs ayında 4673 sayılı Kanun’un kabulüyle Ulaştırma 

Bakanlığı’na ait lisans verme yetkileri de düzenleyici otoriteye 

devredilmiştir. Özelleştirme ile ilgili altın hisse dışında herhangi bir 

hisse sınırlaması kalmamıştır. 4673 sayılı Kanun ile Türk Telekom’un 

kamuya ait payının 2004’e kadar %50’nin altına düşmesi karar 

bağlanmıştır. Böylece ses iletim ve altyapı hizmetlerindeki kamusal 

tekel durumu sona erdirilmiş olmaktadır (Arıöz, 2005:63). Söz konusu 

yasal ve idari düzenlemeler ve serbestleşme çalışmaları sonucunda 

Türk telekomünikasyon piyasasının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Serbest rekabete dayalı, üretici ve tüketici açısından adil şekilde işleyen 

bir piyasa oluşturulmasında engel oluşturan tekel durumu özelleştirme 

çalışmaları ile ortadan kaldırılmıştır. 
 

13 Kasım 2003’te Bakanlar Kurulu Kararı ile şirket hisselerinin en az 

%51’inin bir kerede blok halinde satılması ve kalan hisselerin zaman 

içerisinde halka arzı kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda TT AŞ.’nin 

özelleştirilmesi sürecinin (kamu hizmeti niteliği taşıyan 

telekomünikasyon hizmetlerinden ötürü) uygun şatlarda milli güvenliği 

ve kamusal yararı dikkate alacak şekilde aksatılmadan yürütülmesi 

amaçlanmıştır. Bu nedenle özelleştirilmesine yönelik birçok düzenleme 

hayata geçirilmiştir. Bu doğrultuda 406 sayılı Telgraf ve Telefon 

Kanunu’nda 4000, 4107, 4161, 4502, 4673, 4854, 4971, 5071, 5189, 

5234, 5335, 5369 ve 5398 sayılı Kanunlarla değişiklikler yapılmıştır. 
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Yapılan değişiklikler sonrasında ihaleye çıkılmış ve en yüksek teklif 

6.550.000.000 ABD Doları ile OGER Telecoms Ortak Girişim 

Grubu’nda kalmıştır. TT AŞ’nin %55’lik hisse payının 14 Kasım 

2005’te devir işlemleri tamamlanmıştır. Kalan payın %30’u Hazineye 

aitken, %15’lik payın halka arzı ise 2008 yılında tamamlanmıştır (ÖİB, 

2007). 
 

2008 yılı 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile 

Telekomünikasyon kurumunun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu (BTK) olarak değiştirilmiştir (5809 sayılı Elektronik 

Haberleşme Kanunu). BTK günümüzde Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 

 

6.2. Türk Telekomünikasyon Sektöründe Reform Sonrası 
Değerlendirme 

 

Türk telekomünikasyon sektöründe özelleştirme işlemleri 

tamamlandıktan sonra AB tarafından hazırlanan 2005 Türkiye İlerleme 

Raporu’nda sektöre dair bazı tespitlerde bulunulmuştur. TT AŞ.’nin 

özelleştirme sürecinin başarılı olduğu söylenirken, rekabete açılmanın 

daha yeni bir durum olması nedeniyle yasal ve kurumsal düzenleyici 

çerçevenin uygulanmasında piyasaya yeni girişlerde birtakım 

engellerin bulunduğu söylenmektedir. Sektörde Avrupa 

Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü’nün (ETSI) kabul ettiği 

standartlara uyulması gerekliliği ifade edilmektedir Ayrıca 

Telekomünikasyon Kurumu’nun Rekabet Kurumu ile etkin bir iş 

birliğine girmesi gerektiği de vurgulanmaktadır (AK, 2005:56-114). 
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Türkiye’de geniş bant (ADSL) uygulamasının başlatılmasını izleyen 

dönemde internet hizmetleri abonelerinin sayısı önemli ölçüde artarak 

Mayıs 2005’de 720.000’e ulaşmıştır. Böylece, internet erişiminden 

yararlanma oranı %14’e çıkmıştır. Kablo TV abonelerinin sayısı ise %6 

artmıştır. (AK, 2005:56-114). 
 

Mobil iletişim pazarında Mayıs 2006’da üç operatör hizmet 

vermektedir. Mobil alanda pazara %63,7’lik bir giriş gerçekleşmiş ve 

rekabet ortamı oluşmaya başlamıştır. Ancak aynı rekabet ortamı henüz 

sabit hat pazarında oluşturulamamıştır. 2006 yılında internet 

hizmetlerine erişim seviyesi %15,5’e yükselmiştir. Ancak eksik rekabet 

nedeniyle geniş bant kapsama alanı hala dardır. Ayrıca kalite sorunları 

yaşanırken bir de yüksek fiyatlandırma yapılmaktadır (AK, 2006:40). 
 

2019 yılına gelindiğinde ise geniş bant internet abone sayısı 71,8 

milyona yükselmiştir. Mobil geniş bant penetrasyon seviyesi %73,1’e 

artış gösterse de %102,4 olan OECD ortalamasını henüz 

yakalayamamıştır. 2017 Nisan ayında %80,7 olan evde internete erişimi 

olan hane halkı oranı, 2018 Nisan ayında %83,8'e ulaşmıştır. Aynı 

dönemde, 16-74 yaş arası bireylerin internet kullanım oranı %66,8'den 

%72,9'a artış göstermiştir. 4,5G uygulaması piyasaya girdiği iki sene 

içerisinde 68 milyon abone sayısına ulaşmıştır. AB müktesebatıyla 

daha uyumlu hale gelen telekomünikasyon alanındaki mevzuatta 

ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak Türkiye'nin İnternet Kanunu'nun 

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi tavsiyeleri ile uyumlu hale 

gelmesi için biraz daha yol kat edilmesi gerekmektedir (AK, 2009: 66). 
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SONUÇ 
 

1980’lerde dünya genelinde popülerlik kazanan liberal görüş ile 

ekonomik hayatta devlet müdahalesini en aza indirmek amaçlanmıştır. 

Bu şekilde milli ekonomi içerisinde özel kesimin payının artırılması 

planlanmaktadır. Böylece esnek fiyat ve ücret mekanizmasının 

oluşması ile ideal ekonomik sisteme ulaşılması hedeflenmektedir. Kâr 

amacıyla faaliyette bulunan özel kesim minimum maliyetlerle, en 

yüksek çıktı miktarına ulaşmayı amaçlamaktadır. Böylece piyasada 

potansiyel üretim faktörlerinin tamamı üretime dahil edilecek ve özel 

sektör kaynak kullanımında etkinliği sağlayacaktır. Ayrıca kamu 

sektörünün payının azaltılması ile piyasa aksaklıklarının da minimuma 

düşürüleceğine inanılmaktadır.  
 

Söz konusu liberal görüşler 90’lı yıllarda telekomünikasyon sektörünü 

de etkisi altına almıştır. Sektörde piyasa yapısını değiştirerek etkin, 

rekabetçi ve güçlü bir ortam oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu 

doğrultuda kamu kesiminin sınırlandırılması ve devletin ekonomik 

fonksiyonlarının serbest piyasa şartlarına devredilmesi öngörülmüştür. 

Bu bağlamda dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de sektörün 

serbestleştirilebilmesi için düzenlemelere ve özelleştirmelere 

başvurulmuştur. Söz konusu reform çalışmaları ile hem yurt içinde hem 

de yurt dışında oluşturulması planlanan rekabet ortamından 

yararlanmak amaçlanmıştır. Çağımızda Türkiye’de ve dünyada tüm 

sektörlerin odağında bulunan telekomünikasyon alanında geleneksel 

düşüncelerle faaliyet gösterme lüksü bulunmamaktadır. Çünkü 

bireysel, kurumsal, endüstriyel her alanda özel, ticari ya da resmi 
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işlemler telekomünikasyon şebekeleri üzerinden bağlantılar ile 

gerçekleştirilmektedir. Bankacılık, finans sistemleri, ticari piyasalar, e-

ticaret uygulamaları, e-devlet uygulamaları, kurumsal ve kişisel 

kullanımlar gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve telekomünikasyona olan 

ihtiyacı da artırmaktadır. Sayılan nedenler telekomünikasyon alanında 

rekabeti tetikleyerek yenilikçi ve yüksek katma değerli ürünlerin 

geliştirilmesine zemin hazırlamaktadır.  
 

Ülkemizde diğer sektörlerin gelişimini hızlandırmak ve ekonomik 

büyüme rakamlarını olumlu etkilemek için telekomünikasyon alanında 

yatırımların artırılması gerekmektedir. Ayrıca araştırma geliştirme 

çalışmalarına öncelik verilerek teknolojik yenilik üretiminin 

desteklenmesi sektörün gelişimi açısından da önemlidir. Siyasi 

otoritenin kanuni altyapıyı geliştirmesi ve iktisadi teşvik politikalarını 

devreye sokması ile telekomünikasyon alanında yabancı yatırımcılar 

için ülkemiz cazibe merkezi haline getirilmelidir. Türkiye’nin dış 

ticaret hacmini artırması daha çok katma değeri yüksek teknolojik 

ürünler üretmesi ile gerçekleşebilecektir. Bu özellikle 

telekomünikasyon teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu alanda yeni 

enstrümanların piyasaya sürülmesi ile mümkün olacaktır.  

 

 

 

 

 

 



 

 59 

KAYNAKÇA: 

Aktan, C. C. ve Dileyici, D. (2005). Genel olarak altyapı hizmetleri. 

Aktan, C. C., Dileyici, D. ve Vural İ. Y. (Ed.), Altyapı Ekonomisi 

Altyapı Hizmetlerinde Serbestleşme ve Özelleştirme, içinde (11-

21), Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Aktan, C. C. ve Vural, İ. Y. (2004). Yeni ekonomi ve yeni rekabet, 

Ankara: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayınları. 

Alkin, E., Yıldırım, K. ve Özer, M. (2007). İktisada giriş, Eskişehir: 

Anadolu Üniversitesi Yayınları. 

Arıöz, A. (2005). Telekomünikasyon sektöründe serbestleşme süreci. 

(Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi). Rekabet Kurumu, Ankara. 

Armstrong, M., Cowan S. ve Vikers, J. (1994). Regulatory reform: 

economic analysis and British experience. ABD: MIT Press. 

Avrupa Komisyonu (2005).  Türkiye 2005 ilerleme raporu. 

https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Ilerleme

Raporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2005.pdf adresinden edinil-

miştir. 

Avrupa Komisyonu (2006). Türkiye 2006 ilerleme raporu. 

https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Ilerleme

Raporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2006.pdf adresinden edinil-

miştir. 

Avrupa Komisyonu (2019). Türkiye 2019 raporu. 

https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/2019_trkiye_rapo

ru-_tr.pdf adresinden edinilmiştir. 



 

60 MALİYE VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI  

Belgenet (2011). Telekom'un özelleştirilmesi yasa tasarısı genel 

gerekçe ve madde gerekçeleri. http://www.belgenet.com/eko/ 

telekom_100501g.html adresinden edinilmiştir. 

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (2018). Sabit şebekede 

çağrı başlatma piyasa analizi kamuoyu görüşlerini içeren BTHK 

taslak raporu. http://www.bthk.org/Documents/yasa-duzenleme 

/BTHK%20Sabit%20%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1%20Ba%C

5%9Flatma%20Pazar%C4%B1%20V2.pdf adresinden edinil-

miştir. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2010). Piyasa analizi 

çalışmaları-vıı: veri akış erişimini içeren toptan genişbant erişim 

piyasası. https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/slug/toptangenis 

bantpiyasasi-2.pdf adresinden edinilmiştir. 

Buckley, J. (2003). Telecommunications regulation, London, United 

Kingdom: The Institution of Electrical Engineers.  

Burkett, J. P. (2006). Microeconomics: optimization, experiments and 

behavior. Oxford University Press. 

Demirel, D. (2006). E-devlet ve dünya örnekleri. Sayıştay Dergisi, 

(Nisan – Haziran 2006), (61), 83-119. 

Devlet Planlama Teşkilatı (2001). Sekizinci beş yıllık kalkınma planı 

haberleşme özel ihtisas komisyonu raporu. 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/08_Haberles 

me.pdf adresinden edinilmiştir. 

Erol, M. (2003). Doğal tekellerin düzenlenmesi ve telekomünikasyon 

sektöründe düzenleyici kurum. (DPT uzmanlık tezi). Yayın No: 



 

 61 

2680, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı. 

Freeman, C. ve Soete, L. (2003). The economics of ındustrial 

ınnovation-yenilik iktisadı. (E. Türkcan, Çeviri Ed.), Ankara: 

Tübitak Yayınları.  

Giray, F. (2007). Telekomünikasyon sektöründe liberalizasyon ve 

Türkiye’deki durum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF 

Dergisi, (Ekim 2007), 2 (2), 11-27. 

Gülhan, A. R. (2003). Telekomünikasyon dünyası ve Türkiye 

incelemeleri sunumu, Çankaya Üniversitesi, (Nisan 2003), 

https://slideplayer.biz.tr/slide/2385989/ adresinden edinilmiştir. 

Güneş, İ. (2003). Dışsallıklar teorisi ve ağ dışsallıkları. II. Ulusal Bilgi, 

Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 17-18 Mayıs, Kocaeli. 

Kent, B. (2012). Telekomünikasyon sektöründe evrensel hizmet 

kavramı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVI, (2), 

169-198. 

Kibritçioğlu, A. (1998). Firma ve ürün kalitesi: nedir? Neden 

önemlidir?. Future’s Technologies, (51), 52-56. 

Koçak, A. (2005). Türkiye'deki e-devlet uygulamalarının Türk mali 

sistemine etkileri. E-Yaklaşım, (22). 

Kondratieff, N. D. (1979). The long waves in economic life. Review 

(Fernand Braudel Center), 2 (4), 519-562. 

Koutsoyiannis, A. (1997). Modern mikro iktisat. (M. Sarımeşeli, Çeviri 

Ed.), Ankara: Gazi Kitabevi. 

Mishkin, F. S. (2011). Para, bankacılık ve finansal piyasalar iktisadi, 8. 

Baskıdan Çeviri, Akademi Yayıncılık. 



 

62 MALİYE VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI  

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (2006). Türkiye’de özelleştirme. 

http://www.oib.gov.tr/program/turkiyede_ozellestirme.htm 

adresinden edinilmiştir. 

Resmi Gazete (2000). 5402 sayılı kanun. https://www.resmigazete. 

gov.tr/arsiv/23948.pdf adresinden edinilmiştir. 

Resmi Gazete (2008). 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu. 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5809.pdf 

adresinden edinilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı (2006). E-devlete geçişte kamu kurumları internet 

siteleri (rapor özeti). Sayıştay Dergisi, (62), 143-147. 

Stiglitz, J. E. (2000). Economics of the public sector third edition, New 

York/ London: W.W. Norton & Company Inc..  

Taşkın, C. (2009). Ağ teknoloji ve telekomünikasyon, Ankara: Pusula 

Yayıncılık. 

Telekomünikasyon Kurumu (2003). Özelleştirme, serbestleşme ve 

düzenleme etkileşimi. (Haz. E. Oruç, M. Güngör, G. Evren, M. 

K. Cantekinler, T. Güçlü), Sektörel Araştırmalar ve Stratejiler 

Dairesi Başkanlığı. 

Telekomünikasyon Kurumu (2008). Türk Telekom’un özelleştirme 

süreci ve sonrasında gelişmeler ve sektöre etkileri. (Haz. M. K.  

Cantekinler, A. D. Çaycı, Ö. Daşdemir, F. Yayla, R. Yılmaz), 

Sektörel Araştırmalar ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. 

Telkoder (2011). Telekomünikasyon sektöründe reform 

telekomünikasyon sektöründe reform nedir-niçin gereklidir?. 

www.telkoder.org.tr/files/2-report/TSR.pdf adresinden edinil-

miştir. 



 

 63 

Tutar, H. & Yılmaz M. K. (2005). Genel İletişim Kavramlar ve 

Modeller, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Tutar, H., Yılmaz M. K. ve Erdönmez, C. (2004). Genel ve teknik 

iletişim., Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Yenişen, D. (2003). Şebeke dışsallıkları ve rekabet. (Rekabet Kurumu 

Uzmanlık Tezi). Rekabet Kurumu, Ankara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 MALİYE VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI  

 



 
 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3 

KAMU HARCAMALARINDA FAYDA YANSIMASI ANALİZİ 

Dr. Sevilay Ece GÜMÜŞ ÖZUYAR1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Uşak. 
sevilay.gumus@usak.edu.tr 



 
66 MALİYE VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 67 

GİRİŞ 

Bireylerin bir arada yaşaması için gerekli kollektif ihtiyaçların yerine 

getirilmesi fonksiyonunu üstelenen devletin gerek ekonomik, sosyal, 

siyasi ve idari faaliyetlerini gerçekleştirmek gerekse toplumsal 

ihtiyaçları temin ve tatmin etmek için sunduğu mal ve hizmetleri 

üretmek ve dağıtmak için gerçekleştirdiği harcamaların ve 

transferlerin tümüne kamu harcamaları denilmektedir. Bu bağlamda 

kamu harcamaları, devletin fiskal ve ekstrafiskal görevlerini yerine 

getirmek amacıyla  kullandığı bir maliye politikası aracıdır. 

Kamu harcamaları, dağılım, eşitlik ve adalet açısından bireysel ve 

toplumsal mahiyette önemli etkiler yaratmaktadır. İster doğrudan ister 

dolaylı şekilde yapılsın, bireylerin ve hane halklarının fayda 

sağlayarak, gelir artışlarına sebebiyet verebilir. Ayrıca, kamu 

harcamaları üretim ve kaynak dağılımını, fiyatlar genel düzeyini, milli 

geliri, gelir dağılımını, istihdamı da etkilemektedir. Örneğin, üretim 

kapasitesini arttırmak için kamu harcamaları kullanılır ise bu efektif 

talebi arttırarak az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülen eksik 

istihdamın tam istihdama doğru hareketinde rol oynayabilir. 

Kamu harcamaları nakit formda görülecebileceği gibi sosyal 

yardımlar, ayni transferler ve ya sosyal sigorta ödemeleri biçiminde de 

görülebilirler. Gelir dağılımının yeniden yapılandırılarak toplumun her 

kademesine fayda sağlanması devletin asli görevlerinden biriyken bu 

tür harcamalar, yardımlar ve transferlerde işte tam da bu amaca hizmet 

ederler. Kamu harcamaları özellikle ayni transferler yalnıza cari değil 

aynı zamanda sermaye transferi de elde etmiş olurlar, çünkü 
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yararlananların refah seviyelerini hemen arttırırken, uzun vadede 

pozitif etki gösterirler.  

Bu çalışmada, kamu harcamaları kavramı kısa incelenerek bu alanda 

öne sürülmüş teoriler ile harcama tasnifleri özet biçimde ele 

alınacaktır. İkinci kısımda mali anlamda yansıma kavramı irdelenerek 

vergi ve kamu harcamaları yansımaları ile bunlar arasındaki ilişkilere 

yer verilecektir. Üçüncü kısımda kamu harcamaların bireylere yönelik 

etkileri ile bu etkilerin boyutlarının ölçüldüğü fayda yansıması 

kavramı değerlendirilecektir.  Bu bağlamda aşamaları ele alınacak ve 

analiz safhasında dikkat edilmesi gereken unsurlara ve yaşanabilecek 

sorunlara değinilecektir.  

1. KAMU HARCAMASI KAVRAM, TEORİ VE TASNİF 

1.1. Kamu Harcaması Kavramı 

“Toplumsal yaşamın gereği olarak beliren ortak ihtiyaçları 

karşılama zorunluluğu, üretim ve tüketimin arasında 

kaynakların optimal dağılımını zorunlu hale getirmiştir. 

Toplumsal yaşamın sürekliliği için bir dizi kararlar alınarak bir 

düzen içerisinde işletilmesi gerekmektedir. Çağdaş yaşam 

şartlarında bu düzeni kuran ve işlerliğini sağlayan “devlet”tir. 

Bireylerin ortak ihtiyaçlarının makro anlamda ifadesi olan 

“kamusal ihtiyaçlar”, “kamusal hizmetleri” gerektirir.” 

(Bakırcı,2001:43) 

Günümüzde devletler varlıklarını sürdürebilmek ve çeşitli amaçlar 

dâhilindeki görevlerini yerine getirebilmek için harcamalar yaparlar. 
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İşte devletin, belirli bir dönemde ekonomik, sosyal, siyasi ve idari 

faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapmış olduğu mal ve hizmet satın 

alma yönündeki harcamaların tümüne kamu harcamaları denir.  Kamu 

harcamaları, kamu gelirlerinin kullanılma biçimidir ve devlet 

faaliyetlerinin yapısı ve ekonomik etkileri ortaya koyması bakımından 

önemlidir (Muter vd, 2006:49) 

1.2. Kamu Harcamalarına İlişkin Teoriler 

Kamu harcamalarının yapısı ve artışı üzerine birçok teori 

geliştirilmiştir. XVI. yüzyıl Avrupasında ortaya çıkan ve ticareti 

öncelleyen Merkantilist iktisadi düşüncenin devlete yüklediği önemli 

görevlerden biri de milli serveti arttırmaktadır (Coats, 2005: 51). Bu 

artışın sağlanması ise nihai olarak üretim artışından geçmektedir, ki 

üretimi arttırmak için sübvansiyonlar verilmesi veya teşvik sağlanması 

adına kamu hacamalarının arttırılması tavsiye edilmektedir 

(Üzümcü,2012:54). Sermaye birikiminin gerçekleştirilmesi için 

devletin aktif müdahalesi çerçevesinde kabul gören kamu harcamaları 

düşüncesi zaman içerisinde yerini fizyokratçı “laisser faire- laisser 

passer”  anlayışına bırakmıştır (Solo, 1993). Bu gelenekselci iktisat 

anlayışı, piyasanın kendi doğal kanunları olduğunu, bu kanunlar 

çerçevesinde otomatik olarak dengede bulunduğunu, yapılacak her 

türlü devlet müdahalesinin bu ekonomik dengeyi bozucu etkiler 

yaratacağını bu sebeple de kamu harcamalarının mümkün olduğu 

kadar sınırlandırılması gerektiğini savunmaktadur (Skousen, 2005:30-

32). Klasik iktisadi görüşün öncüsü Adam Smith (2010:915-917) ’e 

göre devletin sunmakla yükümlü olduğu ulusal savunma, adalet ve 
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bayındırlık hizmetleri dışında kamu harcamaları mümkün olduğu 

kadar sınırlanmalıdır.  

Birinci Dünya Savaşı ve 1929 Ekonomik Buhranı ile Smith (1776)’in 

öncüsü olduğu liberalizmin çoğu hipotezi sarsılmıştır (Tanzi ve 

Schuknecht, 2000:9). Ülke savunması için yapılan kamu 

harcamalarının yanı sıra, yıkım yaşamasa dahi topyekun savaşın 

getirdiği fiziki, sosyal ve ekonomik yaraları kapatmak için de devlet 

görevler yüklenmiş ve kamu harcamalarında da bu minvalde artışlar 

görülmüştür. Keynesyen ekolde ekonomik istikrar ve dengenin her 

zaman tam istihdam düzeyinde olmayışının devletin üzerine yüklediği 

görevlerden bahsedilerek, kamu harcamalarının talep yetersizliğini 

ortadan kaldırmak, ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek ve vatandaşa 

özel sektörden daha ucuza mal ve hizmet sunabilmek için 

gerekliliğine dikkat çekilmektedir (Keynes, 1967). 

Neoklasik ekolde ise düşünüler “mikroekonomik temeller açısından 

Klasik sisteme bağlı olmakla birlikte, makroekonomik analizlerde 

Keynes’in getirdiği yeni kabram ve fonksiyonel ilişkileri kabul 

etmişlerdir” (Birol ve Gencer, 2014:269-270). Dolayısı ile ulusal 

güvenlik, savunma, adalet, bayındırlık ve eğitim hizmetlerinin 

verilmesi için kamu harcaması yapılmasının yanı sıra gelir dağılımını 

iyileştirmek adına da kamu harcamalarını savunmaktadırlar. Ayrıca 

optimal piyasa dengesinden uzaklaşıldığında ortaya çıkacak piyasa 

başarısızlıklarının giderilmesi adına devlet olarak harcamalarda 

bulunmak ve müdahale etmek kabul edilebilir bir durumdur (O’Neill, 

2001:263). Fakat kamu harcamalarının etkileri gerek ülkelerin 
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gelişmişlik seviyelerine gerekse üretken olan – olmayan 

harcamalarına bağlı olarak değişmekmektedir (Barro, 1990:106). Arz 

yanlı iktisadi ekolde ise kamu harcamalarına yapılan vurgu hem 

kaynak tahsisinde etkinliği bozucu, verimsiz ve etkinsiz yapısına hem 

de piyasa ekonomisinin etkin çalışabilmesi için gerekli önemlenlerin 

alınması yönünde yapabileceği katkılaradır (Eser, 1989:35).  

Bahsi geçen tüm bu teorilerin yanı sıra kamu harcamalarının artış 

sebepleri ile kamu harcamalarını ekonomik büyüme ile ilişkilendiren 

teorilerde mevcuttur. Bunlardan en önemlileri ise Adolf Wagner 

(1876), Alan Peacock- Jack Wiseman (1961), Francesco Nitti (1972) 

ve William Niskanen (1971)’dir. Wagner (1876), “Allgemeine und 

theoretische Volkswirtschaftslehre” isimli kitabında kamu 

harcamalarının ekonomik büyümeden daha hızlı artış gösterdiğini 

söylerek Kamu Harcamalarının Artış Kanunu” sistematik bir 

çerçeveye oturtmuştur. Temel olarak endüstrileşmeye bağlı kamu 

harcaması artışından bahseden Wagner ekonomideki devlet payının 

artmasının sebebi olarak  üç neden sunmaktadır. Bunlar a) yasal 

işlemlerin komplike yapısı ve yaşanan iletişm problemleri, artan 

kentleşme ve nüfus yoğunluğu; b) eğitim de dahil kamu hizmetlerine 

yönelik yüksek talep artışı ile daha eşit gelir dağılımına yönelik büyük 

arzu c) özel tekellerin devlet tarafından alınarak nötralize edilmesi ya 

da bazı durumlarda devletin kendi eliyle tekeller oluşturmasıdır 

(Mann, 1980:189-190).  

Peacock ve Wiseman (1961:C6/21-30) ise Wagner’dan farklı olarak 

kamu harcamalarının sürekli nitelikli bir artış göstermekten çok, savaş 
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gibi olağanüstü dönemlerde devletün yaptığı harcamaların sonucu 

olarak artış gösterdiğini ve bu artışın da kesikli bir yapıda olağanüstü 

dönem atlatıldıktan sonra zaman içerisinde ilk yerine dönmeksizin 

kaldığı yerden devam eden bir harcama yapısı olduğunu ortaya 

atmıştır. Nitti (1972:33-47) kamu harcamalarının Wagner (1876) 

iddiasının aksine kamu harcamalarının artışının sürekli olmadığını 

iddia ederek, artış nedenleri a)askeri harcamalarda devamlılık gösteren 

artması, b) buhar ve elektrik kullanarak çalışan yeni sistemlere yapılan 

büyük kamu yatırımları, c) kamunun borç stokunun artması, d) her 

türlü sosyal koruma formlarının gelişmesi ve e) toplumun kamu 

işlerine olan katılımının artmasıdır. Dolayısı ile sayılan artış 

sebebplerinden en yoğun olan askeri harcamalar, ekonomik sistemden 

çekilirse kamu harcamalarının artışı da durağan haline gelecektir. 

Niskanen (1971:64)’e göre ise kamu harcamalarının artış sebebi ne 

endüstrileşme, ne kentleşme ne de askeri harcamalardır. Siyasi 

sistemde çıkar maksimizasyonu peşinde koşan dört aktörden biri olan 

bürokratların kendi özel çıkarlarını arttırmak amacıyla bütçe hacmini 

genişletmesine bağlı olarak kamu harcamaları artış göstermektedir.  

1.3. Kamu Harcaması Tasnifleri 

Teorilerdeki çeşitliğe paralel bir biçimde gerek yerli gerekse yabancı 

literatürde kamu harcamalarını detaylı olarak tasnif eden birden fazla 

çalışma bulunmaktadır. Henry Carter Adams (1898) olağan- 

olağanüstü, zorunlu-zorunlu olmayan, verimli-verimsiz, birinci-

ikincil, kurumsal-idari, azalan-artan ve oransal olmak üzere 

literatürdeki genel kabül uyarınca ilk düzenli ve sistematik 
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sınıflandırmayı yapmıştır (Guest, 1930:37-38). Türkiye’de ise kamu 

harcamaları 1950 yılından önce idari (kurumsal) sınıflandırmaya tabi 

olarak tasnif edilirken, 1950 itibari ile önce ekonomik sınıflandırma, 

ardından fonksiyonel sınıflandırma ve 1964 yılı itibari ile de transfer 

harcamalarının da dahil edildiği bir tasnife evrilmiştir (Erdem vd., 

2015: 56). Dolayısı ile bahsi geçen yıl itibari ile kamu harcamalarının 

tasnifi yabancı literatüre benzer şekilde farklı formlarda organik 

tasnif, fonksiyonel tasnif, gerçek (reel) harcamalar-transfer 

harcamaları, cari harcamalar-yatırım harcamaları olmak üzere 

yapılmıştır (Pehlivan, 2004:83-86). Ayrıca Muter vd. (2006: 55-64) 

kamu harcamalarını idari ve bilimsel olmak üzere ikili bir 

sınıflandırmaya tabi tutmuş, organik ve fonksiyonel sınıflandırmayı 

idari tasnif altında değerlendirirken; gerçek (reel) harcamalar-transfer 

harcamaları, cari harcamalar-yatırım harcamalarını bilimsel tasnif 

altında değerlendirmiştir. Ek olarak harcamalar verimli ve verimsiz 

olarak da sınıflandırmaya tabi tutulmuş; ekonominin üretim 

kapasitesini ve sosyal faydayı arttırmada yardımcı olan harcamalar 

verimli, diğerleri verimsiz olarak nitelendirilmiştir (Sayar, 1975:33). 

Akdoğan (2002:83-88) ise verimli-verimsiz giderler şeklinde bir 

tasnifi kabul ederken, diğer ayrımlar başlığı altında kamu 

harcamalarının, harcamayı yapan birimlere göre ayrımı, adi-

olağanüstü kamu giderleri ayrımı ve zorunlu-ihtiyari giderler 

ayrımlarına da yer vermiştir. 

Yukarıda bahsi geçen sınıflandırma türlerinden ise en çok tercih 

edilen sınıflandırma; idari, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmadır 
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(Tülümce ve Yayla, 2017:165).  İdari sınıflandırma harcama yapıcı 

kurumlara göre oluşturulan bir snıflandırmayı, fonksiyonel göre 

harcama sonucunda verilecek hizmete göre yapılacak bir 

sınıflandırmayı ve ekonomik sınıflandırma ise harcamanın reel veya 

transfer olmak üzere ekonomik etkilerini baz alarak yapılacak bir 

sınıflandırmayı ifade etmektedir. Gerçek (reel) harcamalar 

karşılığında mal ve hizmet alınan harcamalardır (Akdoğan, 2002:82). 

Bu alımlar hem merkezi hem de yerel yönetim kuruluşları tarafından 

yapılmakta olup, cari harcamalar ve yatırım harcamaları biçiminde 

ortaya çıkmaktadır (Peters, 1975:123). Pehlivan (2004:84)’e göre 

gerçek harcamaların en önemli özelliği, milli gelirin artmasına 

doğrudan katkıda bulunmasıdır. Transfer harcamaları ise devletin 

karşılıksız olarak yaptığı yani üretim faktörü talebinde bulunmadığı 

harcamalardır. Gerçek harcamalarla arasındaki fark ise milli gelirde 

doğrudan bir artış meydana getirmemesidir (Muter v.d. (2006:61). Bu 

çalışmada kullanılan veri seti gereği kullanılan sınıflandırma ise 

fonksiyonel sınıflandırmadır.  

2. Mali Çerçevede Yansıma Kavramı 

Hükümetler vergiler, harçlar, resimler, mal ve hizmet satışları ve 

borçlanma gibi birçok farklı yolla gelir elde etmektedir. Bu gelirler 

bazen bireylere veya işletmelere transfer ödemeleri yapmak bazen 

borçlarının faizlerini ödemek bazen de genel harcamaları finanse 

etmek için kullanılabilir.  Ancak devlet hizmetlerinden ya da yardım 

programlarından gerçekte kimin ne kadar fayda elde ettiğini 

belirlemek kolay değildir. Mali manada bir unsurun gelir dağılımına 
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ve/veya bireyin faydasına etkisi olarak tanımlanabilecek yansıma 

kavramı ise gelirin dağıtımsal etkilerini açıklayıcı bir araç olarak 

literatürde ön plana çıkmaktadır. Bu minvalde hükümetlerin 

eylemlerinin bireyler arasında gerçek gelirin dağılımını nasıl etkilediği 

hükümet programlarının bireylere olan faydalarına, bu programların 

finansmanın sağlandığı vergi ve benzeri araçların bireyler üzerindeki 

etkilerine ve kamu harcamalarının bireylere yansımasına göre 

belirlenmektedir (McLure, 1972:432).  

Ayrıca yansıma, belirli vergi ya da harcama politikasının gelir 

dağılımı açısından etkilerinin ölçülmesi için uygun bir araç şeklinde 

de tanımlanabilmektedir (Sehili, 1998:1-2). Bu minvalde “Gerçekte 

kim fayda sağlıyor?, Kim zarar görüyor? veya Harcama programının 

fayda ve zararını veya konulan vergiyi kim yükleniyor?” gibi sorulara 

cevap aranan mali yansımayı harcama yansıması ve vergi yansıması 

olmak üzere iki ana başlık alınta değerlendirilebilir (bknz. Stiglitz, 

2000:482-483).  

2.1. Vergi Yansıması  

Temel olarak tüketicilerin fayda maksimizasyonu yapma arzusuna 

dayanan tercih davranışlarına dayanan vergi yansıması, en geleneksel 

ve basit tabiri ile verginin ekonomik yükünü kimin taşıyacağı ile ilgili 

bir konudur. Vergiler ve vergilerde meydana gelen artışlar bireylerin 

tüketim tercihi kalıplarını değiştirebilir, ekonomik davranışlarını 

çarptırabilir ve refah kaybına neden olabilir. Bu noktada vergi 

yansıması kimin ne kadar kaybedeceği, kimin kazanacağı ve 
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kazananın ne kadar kazanacağını da belirlemede kullanılan bir araç 

görevi görmektedir.  

Ayrıca takdir edilir ki vergi her zaman kanun koyucunun mükellef 

olarak belirttiği kişi ya da kurumlar üzerinde kalmayabilir. Vergiyi 

ödeyen kişi bu yükü bir başkasına devredebilmektedir. Yasal olarak 

vergi yükümlüsünün değişmemesine rağmen, bir başka kişi tarafından 

verginin yüklenilerek ödenmesi durumu da yaşanabilmektedir. Bu 

durumda, verginin kanuni yansıması ile ekonomik yansımasın da 

birbirinden farklı olduğu ortaya çıkmaktadır (Fullerton ve Metcalf, 

2002:1). Bu minvalde vergi kanunlarının belirlediği mükellef, kanuni 

mükellef olmakla birlikte vergi yüküne katlanan fiili mükelleftir.  

Vergi yansımasının mükellefiyet yükümlüsünü değiştirmesi gerçek 

vergi yüküne katlanan kişinin saptanması kadar bireylerin ödeme 

istekliliğine ve talep fonksiyonlarına bağlı olarak değişecek ekonomik 

dengenin belirlenmesi açısından da önemlidir. Viti de 

Marco(1934:154), verginin en hızlı görülen etkisinin özellikle özel 

malların talep eğrileri üzerine olduğunu, konulan vergilerin malın 

fiyatını arttırmasına bağlı olarak bireylerin taleplerini aşağıya 

çektiğini ve üreticilerinde vergilerin bir kısmını yüklenmesine bağlı 

olarak toplumdaki diğer unsurların yansımayı hissederek bu durumun 

ekonomik dengeyi tamamen değiştirdiğini vurgulamaktadır. 

Vergi yansımasını birçok şekilde sınıflandırmak mümkündür. İleriye-

geriye doğru yansıma şeklinde bir sınıflandırma yapılır ise verginin 

yüksek fiyat içerisinde tüketicilere transferi “ileri doğru”, verginin 
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üretim faktörlerine doğru transferine ise “geriye doğru” yansımadır 

denilebilir. Ya da, kanuni-fiili yansıma ayırdımı yaparak, yasa 

koyucunun yasa koyarken bir verginin mükellefleri tarafından 

başkalarına aktarımının amaçlandığı durum “kanuni”, ekonomik 

işlemlerden yararlanmak suretiyle her ne kadar yasa koyucu bir 

yansıtma amaçlamamış olsa dahi vergi yükünü bir başkasına 

devretmek de “fiili” yansımadır diye ifade edilebilinir. Mutlak ve 

diferansiyel yansıma ise kamu harcamalarında ki gibi gelir dağılımı 

etkisini açıklar. Mutlak yansıma, bir vergide, devlet harcamalarında ve 

diğer vergilerde herhangi bir değişiklik yokken, meydana gelen artışın 

etkilerinin gelir dağılımı üzerindeki etkilerini konu alırken; 

diferansiyel yansıma kamu harcamaları sabit varsayıldığında belli bir 

vergi ile diğer bir verginin değiştirilmesi halince gelir dağılımında 

nasıl bir değişme meydana geldiğini gösteren yansımasıdır. 

2.2. Kamu Harcamaları Yansıması 

Devletin eylemlerinin ve uygulayacağı programların gelir dağılımında 

yarattığı ve yaratacağı etkilerin incelenmesi, hükümetlerin takip 

edecekleri politikaların belirlenmesi açısından önemlidir (Akdoğan, 

2002:456). Kamu harcamaları, bireylerin ve hanehalklarının iktisadi 

durumlarını temel olarak  kazançlarındaki ve brüt gelirlerindeki 

değişimler aracılığı ile etkilemektedir. Ancak bu kamu harcaması 

yapılarak üretilen ve bireylerin tüketimine sunulan kamusal mal ve 

hizmetler aracılığı ile bireylerin ekonomik minvalde etkilenmeyeceği 

anlamı da taşımamaktadır. Son tahlilde kamu harcamaları analizi, 

kamu harcamalarının finansman biçiminden bağımsız olarak, kamusal 
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mal ve hizmet tüketiminin bireysel refahı nasıl, ne yönde ve ne kadar 

arttırdığını analiz eden bir yöntemdir (Sehili, 1998:4). Rosen ve Gayer 

(2008:270) kamu harcamaları politikasının reel gelirler üzerindeki 

dağılımını kamu harcamalarının yansıması olarak nitelendirmektedir.  

Kamu harcamalarının bireylere ve topluma olan etkilerini, 

yansımalarını analiz etmek için harcama yansıması (expenditure 

incidence) ve fayda yansıması (benefit incidence) olmak üzere iki 

farklı teknik kullanılmaktadır. Musgrave (1959) harcama yansımasını 

gelir dağılımını değiştiren faktör ve ürün fiyatları etkisi olarak 

tanımlarken (akt. Ruggeri, 2003:2-3), McClure (1972:437-444) fayda 

yansımasını bireylerin refahını hem nakit transferleri hem de ayni 

yardımlarla sağlanan faydalar yoluyla arttırılması olarak 

betimlemektedir.  

Harcama yansıması analizi kamu mallarının faydalarını açık olarak 

dikkate almazken; fayda analizi kamu hizmetlerinin gelir veya diğer 

alt gruplarca kullanımının değerlendirmesini yapmaktadır. Fayda 

analizlerinin altında yatan fikir, kamu harcamalarının gerçekten sosyo-

ekonomk olarak en dezavantajlı gelir grubuna fayda sağlayıp 

sağlamadığıdır (McIntyre ve Ataguba, 2011: 175). Ayrıca fayda 

analizinde özel mallara olan talep karşısında göreli fiyatlara ve reel 

gelir değişmelerine de yer vermektedir. İdeal olan var olan hükümet 

programlarının toplam fayda analizinin karşıt gerçeklikte hükümet 

olmayan bir duruma göre faydalarının ne olacağının ölçülmesidir; ki 

henüz hükümetin olmadığı böylesi bir karşıt gerçeklikle ilgili çalışma 

yapılmamıştır (Selden ve Wasylenko,1992:3). 
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Bahsi geçen yöntemler arasındaki ayrım, genel ve kısmi denge 

analizlerinin kullanımından ileri gelmektedir (Ruggeri, 2003:3). Kısmi 

denge analizi modeli bir piyasa üzerinde çalışmaktadır ve bu 

piyasanın diğer piyasalar üzerindeki muhtemel dağılma etkileri 

görmezden gelmektedir (Rosen ve Gayer, 2008:309). Kısmi denge 

analizi, gayrisafi gelir dağılımı üzerinde kamu harcamalarının 

doğrudan etkilerini incelerken, genel denge analizi ise göreli fiyatlar 

sebebiyle ortaya çıkan dolaylı etkileri incelemektedir (Shah:2005; 

Ruggeri:2003). Musgrave (1959), ve McClure (1972) gibi kamu 

harcamalarının gelir dağılımına olan etkileri üzerine yapılan 

uygulamalı çalışmalar da genelde kısmi denge analizi üzerine 

yoğunlaşmış olsalar da genelde harcama yansıması analizleri olarak 

bilinirler.  Bu yüzden çoğu zaman harcama yansıması terimi fayda 

yansıması terimini karşılamak için kullanılır ve kısmi analizde bu 

kamu harcamalarının sadece bir bileşenini ölçer (Ruggeri: 2003). 

Paralel olarak, Glinskaya (2005) günümüzde yapılan birçok çalışma 

ve analizin aslında kamu harcamalarının yeniden bölüşümünü 

harcama yansıması analizinden çok fayda yansıma analizi ile 

yapıldığını ve kısmi denge analizinde harcamaların finansmanının 

nasıl yapıldığının önemsiz olduğunu ifade etmiştir. 

2.3. Vergi Yansıması ile Kamu Harcaması Yansıması Arasındaki 

İlişki 

Gerek kamu harcamaları gerekse vergiler için özel sektördeki gibi 

doğrudan ve net bir maliyet-fayda analizi yapmak mümkün 

olmamaktadır. Ancak, yapılan çalışmalar bahsi geçen unsurlar 
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dolayısı ile kamunun ekonominin geneli üzerinde ve özellikle milli 

gelir üzerinde önemli değişimlere sebep olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Vergi yansıması analizleri dolaylı ve dolaysız tüm vergiler göz önüne 

alınarak yapılırken; harcama analizi eğitim, sağlık, altyapı gibi 

harcamalar dikkate alınarak yapılır.  

Temel olarak birlerinden analiz yaptıkları unsurlar itibari ile oldukça 

kopuk görünseler de gelir dağılımı üzerinde doğrudan etki yaratan 

harcama yansıması, vergi yansıması ile benzerlikler göstermektedir. 

Vergi yansıması, vergi yükünün paylaşılmasıyla ile gelir dağılımı 

üzerindeki gerçek etkisini görebilme amacı ile gelir grupları 

arasındaki farklılıklara odaklanmaktadır. Aynı durum kamu 

harcamalarının bireylere yönelik faydasının regresif mi yoks progresif 

mi olduğunun görülebilmesi amacıyla hanehalkının belirli gelir 

seviyelerinde dilimlere ayrılarak her bir gelir seviyesindeki bireylerin 

sunulan mal ve hizmetten elde ettikleri faydanın araştırılmasında da 

geçerlidir.  

2.4. Net Mali Yansıma  

Net mali yansıma her bir gelir grubunun katlandığı vergi tükünün ne 

kadar olduğunu ve vergilerle finanse edilerek vatandaşlara sunulan 

kamusal mal ve hizmetlerden bunları kullanan bireylerin ne kadar 

fayda elde ettiğini birlikte gösteren bir ölçüttür. Bu bağlamda net mali 

yansıma, bireylerin kamusal mal ve hizmet tüketiminden elde ettikleri 

faydalar ile bu faydayı elde edebilmek için katlandıkları vergi 

yüklerinden kaynaklanan tüketim kaybı arasındaki farktır ve doğru 
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şekilde tespit edilebilmesi için genel denge analizinin benimsenmesi 

gerekmektedir (Gillespie, 1965; Maital, 1973; Musgrave ve Musgrave, 

1980; akt. Sehili, 1998:1,4). Çünkü bir sektör üzerine vergi konulduğu 

ya da kamu harcaması gerçekleştirildiği takdirde bunun ekonomiye 

olan etkileri görece geniş olacağından sadece bir piyasayı analiz 

etmek yeterli olmayacaktır. İşte genel denge modeli analizi birçok 

çeşitli piyasanın kendi içlerinde ilişkili olduğu durumları dikkate 

alması açısından değer taşımaktadır (Rosen ve Gayer,2008: 321).  

3. Kamu Harcamalarının Analizinde Fayda Yansıma Analizi 

3.1. Analiz ve Aşamaları 

Kamu harcamalarının bireyler ve hanehalklarının faydaları üzerine 

olan etkilerinin analizinin uzun bir tarihi bulunmaktadır. İlk etapta 

kamu harcama kalıplarının yoksul bireyler üzerindeki etkilerini 

araştırma amacı güden analizler (McNamara, 1972; akt. Selden ve 

Wasylenko,1992:1), zaman içerisinde ortak tüketime konu kamusal 

malların dölüşüm sürecinde gelire olan etkileri ve bu mal ve 

hizmetlerin talep eğrilerinin belirlenerek sosyo-ekonomik gruplar 

arasında sunum biçim ve miktarlarının belirlenmesine doğru bir evrim 

geçirmiştir2.  

Cuenca vd. (2008)’ne göre; bu yansıma analizinde toplum içerisindeki 

değişik gruplar, özellikle de farklı gelir seviyesindekiler, arasında 

devlet harcama ve teşviklerinin dağılımını değerlendirmek ve analiz 
                                                 
2 Kamu harcamalarının fayda analizinin zaman içerisindeki dönüşüm ve gelişimi ile 
ilgili daha detaylı araştırmalar için bakınız. Aaron ve McGuire (1970), McLure 
(1972), Getler vd. (1988) ve Laraki (1989). 
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etmek için kullanılır. Bir başka deyiş ile hanehalkarı sosyo-ekonomik 

özellikleri çoğunlukla da gelirleri aracılığı ile dilimlere ayrılmakta ve 

bu dilimlerinin her birinin sunulan kamusal mal ve hizmet veya 

uygulanan kamu politikalarına ulaşma ya da yararlanma (utilization) 

durumları saptanmaktadır. Örneğin bir hanehalkının okulda okuyan 

öğrenci sayısı veya hanehalkından bir sağlık merkezini ziyaret eden 

kişi sayısı gibi (Bourguignon vd.,2006:40).  

Daha sonra etkileri analiz edilen her bir mal veya hizmet için birim 

maliyet hesaplaması yapılır. Her bir dilimde bahsi geçen mal-hizmet 

veya politika gereği harcamadan yararlanan kişilerin sayısı 

belirlenerek, bu sayı yapılan harcamaların birim maliyetiyle 

çarpılmaktadır.  

Ancak bu hesaplamalar yapılırken birkaç hususa önem verilmelidir. 

Eğer yalnızca kamu sübvansiyonları veya kamunun verdiği bir 

mal/hizmet göz önüne alınıyorsa, her bir dilime sunulan her bir hizmet 

türü için yararlanıcı kişinin doğrudan ödediği kesintiler veya ödemeler 

çıkarılmalıdır. Ek olarak kamu tarafından sunulan farklı mal veya 

hizmet türlerinden yararlanmanın faydaları her bir dilim için ayrıca 

toplanmalıdır (McIntyre ve Ataguba,2011:175).   

Bulunan sonuçlar, etkisi incelenen mal-hizmetin veya uygulanan 

programın eşitsizlik azaltıcı (progresif) mı yoksa eşitsizlik arttırıcı 

(regresif) olduğuna yönelik bilgiler içermektedir (Pınar,2005:56). 

Ayrıca elde edilen maliyet tutarları kişilerin ödeme istekliliklerinin 

gerçek tutarını da ortaya koymaktadır. Son tahlilde kamu 
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harcamasının yansıması elde edilen sonuçların yoğunlaşma eğrisine 

konularak, harcamaların yeniden dağıtıcı ve bölüşümsel rolü hakkında 

nihai karar verilir (Bourguignon vd., 2006:40-41).  

Fayda yansıması analizlerinde genel olarak takip edilen üç aşamalı bir 

sistem bulunmaktadır. İlk aşamada, özneye, analizin türüne, inceleme 

dönemine ve unsurlarına karar verilmektedir. Analizin kısmi denge 

analizi mi yoksa genel denge analizi mi şeklinde yürütüleceği, analiz 

biriminin bireyler mi hane halkları mı olacağı, inceleme dönemi ile bu 

çerçeveler dâhilinde uygun veri kaynakları ile ünite bazında 

desteklemenin nasıl ve ne olacağına karar verildiğinde birinci aşama 

tamamlanmaktadır. Bir başka deyiş ile hane halkları veya üyeleri 

gelirlerine göre sıralanarak, gruplandırılır.  

Devlet faaliyetlerinin toplumsal yaşama ve ekonomik hayata farklı 

açılardan önemli etkileri ve fayda analizinin toplumda ayni 

transferlerin dağılımını gösterdiği düşünüldüğünde ikinci aşama, 

kamu hizmetini alacak birey veya hane halklarına dayanan resmi ve 

gayri resmi sonuçları karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırma gelirlerin 

giderleri karşılama oranlarının karşılaştırılması minvalinde olabileceği 

gibi ayrı ayrı her bir kalemin kendi içinde yıllar veya dönemler 

bazında artış ya da azalışlarının kıyaslanması şeklinde de 

olabilmektedir. Bu karşılaştırmanın akabinde yapılması gereken ise 

birim kamu harcaması tahmini yapmaktır.  

Üçüncü aşama ise hizmetlerden yararlanan toplam birey veya hane 

halklarını belirlemek, alt gruplara ayırarak bu gruplar arasında 
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desteklemelerin dağılımını ölçmek ve birim sübvansiyonu tespit 

edilenlere yüklemektir. Bu aşamada en sık kullanılan gruplandırma 

biçimi, bireyin gelir ya da refahını ölçen harcama benzeri 

unsurlarından yola çıkılarak yapılandır (Demery,2000:9-10). Ancak 

gelir dağılımını ölçmede yerel ve küresel endesklerde kullanılabilir 

(bknz. Ruggeri, 2003). Bu çalışmalarda kullanılan yerel endekslerin 

seçilen kitle veya gruba yönelik ölçümler yaparken, küresel nitelikteki 

endeksler olarak betimlenenler ise tek bir ülke için tek bir endeks 

değeri üzerinden değerlendirmelerde bulunmaktadırlar. Davoodi v.d. 

(2003) ise son aşamadan sonra bulunan sonuçlar ile gösterge olarak 

alınan Lorenz eğrisi, yoğunlaşma eğrisi yahut mutlak eşitlik (45º) 

doğrusu gibi unsurların ve dağılımların karşılaştırılabileceğini iddia 

etmektedir. Bahsi geçen bu farklı çalışmaların ortak noktası, gelir 

veya refahın ölçütü olarak çok sayıda aracın kullanılabileceği ve nihai 

sonucu tespit açısından bir behis oluşturmayacağıdır. 

3.2. Analizde Ölçüm ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

3.2.1. Değerlendirme birimi, analizin periyodu ve birim teşvik 

Birçok sosyal program bireylerin faydalanmasına yönelik 

hazırlanmışken, bireylerin kendilerinden sonra gelenlerin veya cari 

dönemdeki ailelerinin de faydasını düşünerek kaynaklarını tüketme, 

tasarruf etme veya onların refahı doğrultusunda kullanma düşüncesi 

sosyal programların veya harcamaların beklediği sonuçları elde 

edememesine ya da etkilerinin farklıaşmasına neden olabilir. Bu 

sebeple analiz birinin seçimine dikkat edilmelidir (Selden ve 

Wasylenko, 1992).  
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Değerlendirmenin yapılacağı zaman aralığında da iki unsura dikkat 

edilmelidir: gelirin ölçüldüğü zaman aralığı ve hükümet 

programlarının faydalarının ölçüldüğü zaman aralığı. Gerek gelişmiş 

gerekse gelişmekte olan birçok ülkede veri setleri birim teşviklerin 

genellikle bir yıl gibi sınırlı bir süre için belirlendiği, ölçümde 

kullanılacak sermaye harcamalarının da aynı şekilde tanımlandığı 

ülkeler olarak ömür boyu perspektifli bir gelir ve fayda analizinin 

yapılmasına imkan bulunmayan ülkelerdir (Dewulf, 1975; Pechman, 

1985; Demery, 2000).  

Ayrıca birim desteklemelerinin muhakkak kamunun yaptığı gerçek 

harcamalar üzerinden olması gerekmektedir. Bütçede yer alan 

tahminlerin kullanıması, sapmalı sonuçların elde edilmesine sebebiyet 

verecek, bu ölçümler baz alınarak uygulanacak kamu politikalarını da 

etkinsiz hale getirecektir. Demery (2000:7)’e göre böyle bir ayrımın 

yapılması oldukça önemli olmasına rağmen, Dünya Bankasının 1995 

yılında Gana’da yaptığı araştırmada olduğu gibi son derece zordur. 

Hulasa, birim teşvik hesaplamaları yapılırken istirdat maliyetinden 

arınmış gelir, kamu harcamalarından da arındırılarak fayda analizi için 

gereken birim teşvik türetilmelidir. Ancak gelirin, hizmeti üreterek 

sunan bir tesiste kalması durumunda bir arındırma işlemi yapılmasına 

gerek duyulmaksızın maliyet paylaşımı hükümleri işletilmelidir. Konu 

ile ilgili üzerinde durulması gereken diğer bir husus ise verilerin 

çoğunlukla programdan faydalananların gelecekteki gelir durumunu 

bilmeye olanak vermeyişi ve bu yüzden uygulanacak programlara 



 
86 MALİYE VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI   

bağlı olarak elde edilecek gelecekteki faydaya ulaşmanın zor oluşudur 

(Selden ve Wasylenko, 1992:11-12). 

3.2.2. Güvenilir veri seti kullanımı ve veriler arasında uyumun 

sağlanması 

Kamu harcamalarının bireylere yönelik etkilerinin ölçülmesi için 

gerek mikro gerekse makro verilerden yardım alınabilir. Bu çerçevede 

DeWulf(1975), Reynold ve Smolensky (1977), Demery (2000) ve 

Bourguignon vd. (2006) gibi araştırmacılar mikro veriler ile; 

Martinez-Vazquez (2001), Paternostro vd. (2007) ve Dauda (2011) 

gibi analistler ise makro veriler ile devletin gerek kamusal mal ve 

hizmet üreterek sunmak gerekse kamu politikalarını uygulamak 

amacıyla yaptıkları kamu harcamalarının yansımalarını analiz etmeye 

çalışmışlardır. Analizlerin yapıldığı veriler ise ya anketlerden ya da 

hükümetlerin açıkladıkla resmi harcama ve yararlanıcı rakamlarından 

elde edilmiştir.  

Kamu harcamalarının faydalarından yararlanacak birey veya hane 

halklarının tespit edilmesi sürecinde analistin karşısına iki temel sorun 

çıkacaktır. Bu sorunların ilki verilerdeki taraflı eğilimlerle nasıl baş 

edileceği, ikincisi ise anket ile resmi verilerin uyumunun nasıl 

sağlanacağıdır. Kullanılacak resmi veriler hane halkına yapılan 

anketten türetilen sonuçlardan şüphesiz farklı olacaktır. Analist 

mutlaka en güvenilir sonuçları verecek veri setini kullanmalıdır; ancak 

seçim, yine analizi yapanındır. Bu yüzden analiz yapılmadan önce 

resmi veriler ile anket verileri kıyaslanmalı ve birim maliyet ya da 
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birim teşvik bu değerlendirmeye göre saptanmalıdır. Örneğin, sağlık 

sektöründe ele alınacak örnek bir grup, toplum hakkında doğru 

kanaate ulaşmada yanlış yönlendirmeye sebep olabilir. Eğer ölçümde 

kullanılacak kıstas, hastalık ve yaralanmaların buna maruz kalan 

kişiler ya da hane halkları tarafından rapor edilmesi ise basit bir 

mantıkla bulunabileceği üzere geliri yüksek olan kesimin düşük olan 

kesime nazaran bu tür eylem ve olayları rapor etme hızı daha yüksek 

olacaktır. Bu durum düşük gelirli grubun daha az hastalıklara 

yakalandığı ya da yaralandığını göstermek yerine, bu tür vakaları 

bildirmedeki yetersizliklerinin de işareti de olabilir. Dahası, sorun 

seçilen veri setinin örneklemin kısıtlarından dolayı yanlış sonuçlar 

elde edilmesi de olabilir. Sağlık hakkında yapılan bir anket ya 

üniversitelerde alınan gönüllü kayıtlar üzerinden ya da hastaların 

sağlık kontrolleri için gidildiği anlarda yapılır ki bu iki durumda ciddi 

bir kısıttır. Zira, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerin çoğunda 

bu tür araştırmalara katılmak hem çok rastlanır bir durum değildir, 

hem de düzenli sağlık kontrolüne giden çok fazla kişi olmadığından 

veri setinin güvenilirliği tehlikeye düşmektedir. 

3.2.3. Faydayı sağlayanların gruplandırılması 

Hane halkını gelir ya da toplam hane halkı masrafına göre tasnif 

methodlarının en çok kullanılan yöntemler olduğuna çünkü bunların 

hane halkının ve üyelerinin refah durumlarını ölçmede kullanıldığına 

daha önce değinilmişti. Bu tasniflere göre yapılan dağılımın ayni 

transferlerin olmadığı durumlarda refah ölçümünde etkili olacağı 

düşünülmektedir. Refah düzeyine göre sınıflandırma yapılırken 
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muhakkak grupları ya onluk ya da beşlik alt gruplara bölmeli, en alt 

gruba onluk sistemde en yoksul %10luk kesim en üst gruba ise 

%10luk en zengin kesim koyulmalıdır (Davoodi vd, 2003:7).  

Bireylerin refah durumlarına göre bu sınıflandırma yapılırken dikkat 

edilmesi gereken en önemli öğelerden biri de dilimlik gruplar ile bu 

grupların alt gruplarının da aynı sayıda ve düzeyde kişileri 

kapsamasıdır. Bu başarılabilir ise nicel analizlerde örneklem bazlı 

sorunların bazınlarından kaçınılabilir. Bu noktada fayda yansıması 

analizinin büyük ölçüde bu yüzdelik dilimlere ve bu bölgelerde 

tanımlanan kişi sayısına bağlı iken, eşit sayıda kişilere ait gruplamalar 

yapılamayacağını iddia eden araştırmacılar da mevcuttur. Örneğin 

Cuenca vd. (2008) gelir düzeyi düşük ailelerin, gelir düzeyi yüksek 

hanehalklarına kıyasla daha fazla üyesi olduğundan verilen yüzdelik 

dilimlerde eşit sayıda insan bulunamayacağını da iddia etmektedir.  

3.2.4. Harcama kaleminin dikkate alınması gerekliliği 

Analizler yapılırken bireylerin ve üyesi oldukları hanelerinde 

harcamalarının ve hizmetten yararlanabilecekleri için katlanabile-

cekleri mali yükün incelenmesi gerekmektedir. Çünkü daha iyi 

durumda olan hanelerdeki bireyler, gelir düzeyleri kendilerinden daha 

düşük durumda olan akranlarına nazaran kamu harcamalarından daha 

yüksek miktarda yararlanmaktadırlar. Böyle bir durumda ülkede bir de 

mal-hizmeti alabilmek ya da bu mal veya hizmete ulaşabilmek için 

devletin mali teşviklerine rağmen bireyler kendi gelirlerinden bir 

ödeme yapmak durumunda kalıyorlarsa düüşük gelirli bireyler için bu 



 
 89 

katılım hizmet kullanımını da engelleyen bir unsur olabilir ve 

harcamanın faydalarını da kısıtlayabilir (Demery, 2000:10).  

3.2.5. Gelişmekte olan ülkelerde ilave olarak dikkat edilmesi 

gereken hususlar 

Hane halklarının gruplandırmasında en sık kullanılan yöntem gelire 

göre olandır. Ancak, gelişmekte olan ülkeler için nakit olmayan- ayni 

gelir ile kırsalda ve kentte farklı olan yaşam maliyetlerine özellikle 

dikkat edilmelidir (Meerman, 1979). Kırsalda çiftçi ürün yetiştirir ve 

satılacak ürünü belirledikten sonra bir de mübadele etmek ve 

gelecekte tüketmek üzere yetiştirdiği ürünün bir kısmını da saklar. 

Böylece nakdi bir gelir elde etti gibi çeşitli ayni gelirlerde sağlar. Bu 

ayni gelirlere kırsal kesimde yaşayan insanların yardım amaçlı ortak 

çalışmaları ve bunların sonucunda elde edilen ayniyetlerde eklenebilir. 

Kırsal kesim ile şehir gelirleri farlı olacağı gibi bunların tüketim 

alışkanlıkları ve bu alışkanlıklar doğrultusunda yaşamlarını idame 

ettirmek için harcamaları da farklı olacaktır. Kırdan kente değişik 

geçimlik masrafların oluşu da nominal geliri bölgeler arası göreli 

ekonomik refah düzeyini ölçmede yetersiz bırakacaktır (Selden ve 

Wasylenko, 1992:9-14).  

Tüm bunların yanı sıra gelirin ırka, dine, etnik kökene, yaşa, coğrafi 

ve bölgesel unsurlara göre de değişebileceği gelişmekte olan 

ülkelerdeki araştırmacılar kadar küresel anlamda tüm araştırmacıların 

dikkat etmesi gereken bir durumdur, çünkü gelire göre elde 
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edilebilecek kamu hizmeti ve bunun sonucunda elde edilecek fayda da 

değişiklik gösterebilir. 

3.3. Yansıma Analizlerinde Karşılaşılabilecek Sorunlar 

Özel sektörde bir projenin fayda-maliyet analizinin çıkarılması net bir 

biçimde ölçülebilirken kamusal sektörde böyle bir ölçüm kolay 

yapılamamaktadır.  Çünkü devlet, vergileme ve harcama politikaları 

ile yalnızca hedeflediği unsuru değil gelir dağılımı gibi doğrudan 

hedefte yer almayan makroekonomik diğer etmenleri de etkiler. İşte 

tam bu noktadan hareketle, kamu harcamalarının etkilerinin tespitinde 

de bazı güçlükler yaşanacağı öngörülebilmektedir. Rosen (2008:270-

275)’a göre kamu harcamalarının yansımalarını ve etkileri belirlemek 

göreli fiyatların etkisi, kamu malları ve ayni yardımların değerinin 

tespitinin zorluğu gibi sebeplerden ötürü oldukça güçtür. Stiglitz 

(2000:262) ise kamu harcamalarından gerçek fayda sağlayanların kim 

olduğunun hep tartışmalı olduğunu söyleyerek bir başka soruna işaret 

eder. Genel olarak hem yerli hem de yabancı literatürde benzer 

sorunlara dikkat çekildiği için harcama analizlerinde karşılaşılabilecek 

sorunlar üç başlık altında irdelenebilir. 

3.3.1. Nispi fiyat etkisi 

Kamu programlarının, zincirleme fiyat değişiklikleri etkileri vardır ve 

bunlar kişilerin gelir dağılımı, dolayısı ile de fayda dağılımları üzerine 

etki ederler (Rosen, 2008: 166). Tüketimi arttıran malların göreli 

fiyatını arttıran bir kamu harcama programları, diğer her şey aynı iken, 
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harcama öncesi duruma göre daha kötü bir pozisyona hane halkını ya 

da bireyleri kaydırmış olabilir (Rosen ve Gayer, 2008: 271).  

Örneğin, devletin konut üreticilerine ya da emlakçılara teşvik vermek 

yerine “housing voucher” denilen konut çeki3 sistemine yatırım 

yaptığı ve düşük gelirlilerin ellerine fiziki olarak geçen nakit parada 

konut yardımı almamaları sebebi ile bir kayıp olsa dahi, ülke sınırları 

içerisindeki her bölgede kullanabilecekleri bu çekler sayesinde 

istedikleri evi devlet desteği ile kiralayarak konut yardımında herhangi 

bir net kayıp yaşamadığı bir durum farzedilsin. Bu durumda bireylerin 

ödediği kira devlet tarafından bir harcama kanalı ile sübvanse 

edilmektedir ve talep eğrisinin sağa kayması oldukça beklenen bir 

durumdur. Kısa dönemde ise arz eğrisi esnek değildir ve bu yüzden 

temel etki denge kira seviyesi üzerinde olur. Kira fiyatlarının artması 

durumunda düşük gelirli kesim verilen sübvansiyondan istenilen 

faydayı elde edemeyecektir. Ayrıca bu teşvikten yararlanmayanların 

durumu da kötüleşecektir. Uzun dönemde ise arz daha elastik bir 

yapıya kavuşacağından, bu ayni teşvik tutarı hükümetin kendi konut 

yapması ile benzer sonuçlar doğuran bir hal alacaktır. Yine uzun 

dönem eğrisi tamamen yatay olmadığı müddetçe bu teşvikleri 

almayanlar incinecektir. Sonuç olarak kamu harcaması nispi fiyatları 

arttırmak suretiyle etkinsizlik yaratabilir. Yaşam maliyetini arttıran 

ancak nispi fiyat etkisi yaratmakla birlikte enflasyonistte olmayan bu 

duruma benzer sayılabilecek türlü durumalar mevcuttur, lakin 

                                                 
3 Daha detaylı bilgi için bakınız Caves, R.W. (2004) Encyclopedia of the City. 1st 
Edition. Routledge, s.360 
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harcama politikalarının sebep olduğu fiyat değişikliklerinin hepsini 

izlemek oldukça güçtür. 

3.3.2. Kamusal malların yapısal özellikleri 

Keynes’in genel teorisine göre bireylerin gelirleri ile tüketimleri 

arasında doğru orantılı bir ilişki varken, tüketim miktarlarındaki artış 

gelirlerindeki artış kadar olamaz. Bu bağlamda tüketim, gelirin bir 

fonksiyonudur ve gelirde meydana gelen bir birimlik artışın tüketimde 

yaratacağı etkiyi gösteren unsur ise marjinal tüketim eğilimidir. 

Marjinal tüketim eğilimi en basit hali ile bir malın tüketimindeki 

değişim miktarının bu malı tüketen kişinin gelir miktarındaki değişime 

oranı şeklinde tanımlanmaktadır. Kamu harcamalarının yansımasına 

dair analizlerde ise yapılan kamu harcamaları sonucunda sunulan mal-

hizmetler ile uygulanan kamu politikalarının gelir dağılımı belirli 

özellikler taşıyan bireyler için etkisi araştırılmaktadır. Bu bağlamda 

bireylerin kamusal mal ve hizmetlerden vazgeçememe motivasyonu 

ne kadar yüksek ise kamusal malların marjinal tüketim eğilimi o 

derece yüksek olacak ve kamu harcamalarının etkisi (çarpan etkisi) o 

derece büyük gerçekleşecektir.  

Oysa ki kamusal mal ve hizmetler, kapasiteden daha fazla üretilerek 

topluma sunulduğu için tüketiminde rekabet edilemeyen, faydası 

bireyler arasında bölüşüme konu edilemediği için tüketiminden 

kimsenin dışlanamadığı, toplumdaki tüm bireylere kollektif fayda 

sağlayan, fiyatlandırılamayan ve bu sebeple de pazarlanamayan mal 

ve hizmetlerdir (Samuelson, 1954:387-389; Trogen, 2005:17). 
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Dolayısı ile taşıdıkları yapısal özellikleri itibari ile kapasiteye tabi bir 

üretim ya da sunumlarının olmaması ve bir ortak tüketim meselesi 

oluşları sebebiyle bu mal veya hizmetlerden bir birim ek kullanım, 

diğer bireylerin tüketimini de engellememektedir. Hal böyle iken 

toplumdaki bazı kişiler, kendileri adına rasyonel ve çıakrcı bir tavır ile 

ortak talebin olduğu bu mallara yönelik tercihlerini açıklamayacak ve 

toplumdaki diğer bireylerin bu malların maliyetlerine katlanarak 

kendileri herhangi bir ödeme yapmaksızın yararlanmak isteyecektir 

(Samuelson,1954:389; Clarke; 1971:19). Bireylerin malın maliyetine 

katlanmaksızın maldan yararlanma isteklerine bedavacılık anlayışı 

denilmektedir (Gümüş-Özuyar, 2019:75). Bu motivasyonun geliştiği 

kişiler ve yerde ise kamusal malların gelirin yeniden dağılımını nasıl 

etkilediği konusunda net bir belirleme yapılamaz.  

Ek olarak piyasa, bireylerin veya hane halklarının özel mal ve 

hizmetlere verdiği değeri bulmakta zorlanmazken, analizi yapanlar her 

bir bireyin ya da hane halkının kamusal mal ve hizmetlere biçtiği 

değeri bilemezse ya da tahmin edemezse tüketimlerin gelir dağılımı 

üzerindeki etkisinin de tam olarak anlaşılması beklenemez. Fakat 

temelde zaten kamu harcaması hane halklarının gerçek gelirini ne 

kadar arttırdı, her bir birey ya da hane halkı bu harcamalardan aynı 

düzeyde mi fayda sağladı, ya da düşük gelir grupları mı yüksek gelir 

grupları mı bu harcamalara bağlı olarak daha çok fayda elde etti gibi 

soruların cevaplarının verilmesi genelde varsayımlar üzerinden 

yapılmaktadır (Rosen, 2008: 272). 
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3.3.3. Ayni transferler 

Ayni transferler, mal veya hizmet bazında yapılan transferlerdir. 

Toplumda bu tür transferlerin çoğunlukla düşük gelir gruplarına 

yapıldığı düşünülmektedir. Oysa yemek kuponları, medicaid gibi 

yoksullara sunulan sağlık hizmetleri ve ya sosyal konut projelerinden 

bir kesim doğrudan fayda sağlarken diğer kesim de dolaylı fayda 

sağlar. Hatta orta ve üst gelir grupları dahi bu ayni yardımların 

faydalarını görebilir. Bunu en anlamlı örneği ise eğitimdir.  

Fakat, daha önce de belirtildiği üzere faydayı sağlayanların verilen 

kamu mal ve hizmetlerine ne kadar değer biçtikleri tam olarak 

bilinememektedir; ki bu bir kısıttır. Bu sebepten ötürü, ayni 

yardımların tüketicisine olan faydasını da tahmin etmek zordur. 

Yapılan deneysel çalışmalarda devletin bireylere yaptığı nakdi 

yardımın ayni yardıma göre sevmediği üründen daha az tüketim 

yapılması sonucunu doğurduğu tespit edilmiş ve tüketim sonucu elde 

edilen tatminin ise azaldığı saptanmıştır (Rosen (2008: 272-274).  

Yemek kuponu gibi ayni transfer ise tüketicilerin davranış kalıplarını 

üç farklı yönden etkilemektedir. İlk olarak, belli bir düzeyde gelir elde 

eden bir bireyin sabit miktarda yemek kuponu aldığı düşünüldüğünde, 

birey yemeğe en az verilen yemek kuponlarının miktarı kadar 

harcıyorsa bu yemek kuponları gelir transferiymiş gibi etki yaratır. 

Ayrıca, verilen yemek kupon değeri bireyin geliri artıkça 

düştüğünden, bu programının işgücü üzerinde karşıt etkide de bulunur. 

Üçüncüsü ise yemek kuponlarının değeri bireyin gelirini de arttırıcı 
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etki yapar çünkü bunların değeri ev masraflarından düşülür. O yüzden 

hane halkının tüketimini daha da cesaretlendirir. Görüldüğü üzere bu 

programın faydasının yemek tüketimini arttırması amaçlanırken, bir 

istisnai durum olarak hane halklarının tüketimini arttırabilir ve iş 

yapma eğilimlerini azaltabilir (Stiglitz,2000; 398). 

Ayni yardımlarda görülebilecek bir başka problem ise bu tür 

yardımların yüksek tutarlı idari maliyetleri olmasıdır. Bazı yerel 

birimler bu tür ayni yardım programlarına maliyetlerin yüksekliğinden 

ötürü katılmak istemeyebilirler (Rosen,2008:274). Bu durum, 

programların yaratacağı etki alanın daralmasına ve etkinin gücünün 

azalmasına da sebebiyet verebilir.  

4. SONUÇ 

Gelirin eşit dağıtılması ancak sosyal refah düzeyi, sadece gelire bağlı 

olan özdeş fayda var iken, gelirin azalan marjinal faydasının olması ve 

toplam gelirin sabit kalması durumlarında mümkündür; ki bu güçlü 

varsayımlar, radikal sonuçlar ile zayıflamaktadır (Rosen ve 

Gayer,2008:275). Gelir dağılımı bir kamu malı gibi düşüldüğünde tüm 

fertlere de eşit fayda dağıtılması ancak eşit gelir dağılımı söz konusu 

olduğunda gerçek olabilmektedir. Böyle bir varsayım ise hükümet ve 

yöneticilerin yeniden dağıtım ve dağılım esaslarını doğru 

gerçekleştirebilmelerine dayanmaktadır. Lakin, hükümet ve 

yöneticilerin yeniden dağıtım ve dağılım esaslarını doğru 

gerçekleştirebilmeleri halinde bile harcama programlarının her bir 

bireyi veya hanehalkını nasıl etkilediğinin tespit edilmesi güçtür. Zira 
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cari harcamaların, reel gelir dağılımı üzerindeki etkisini ölçen 

harcama yansıması, üretim ve sunumu yapılan mal veya hizmetin 

kamusal mal veya hizmet olması durumunda dışlananama, rekabet 

edilememe ve ortak tüketime konu olma gibi yapısal özellikleri sebebi 

ile bireylerin doğrudan cebinden bir ödeme çıkmaması, vergilerle 

finanse edilmesi sebebi ile oldukça güçleşmektedir.  

Bunların yanı sıra, hükümetler tarafından yapılan göreli fiyatlar 

değişiklikleri bireyler için kayıp ya da kazanç anlamına gelebilmekte, 

bazılarının durumunu iyileştirirken bazılarının durumunu ise 

kötüleştirebilmektedir. Fiyat değişikliklerini takip etmenin zorluğu ise 

analiz yapanları piyasaların doğrudan etkilendiği ve etkilediği fiyatları 

baz almaya yöneltmiştir. Bu sebeple gelirdeki gerçek değişimi ortaya 

çıkarmak da yine çok güçtür. 

Ayrıca, kamu harcamaları ve transferlerine bireylerce bir değer 

atfedilmesi zorluğu bunların gerçek geliri ne kadar etkilediğinin de 

belirsizleşmesine de neden olmaktadır. Genellikle harcama, transfer 

ve ya yardımların nakit verilmesinden çok ayni nitelikte yapılması bu 

yardımları alanlar arasında bile farklılık arz etmektedir. Eğer yardımı 

alan kişi yahut hane halkı verilen ayni yardımdan daha az tüketme 

niyetinde ise, ayni yardımların değeri de piyasa fiyatından düşük hale 

gelecektir. Bu sebeplerden ötürü, gelir dağılımını değiştiren her hangi 

bir kamu harcama programına dikkatle yaklaşılmalı ve durum iyi 

değerlendirilmelidir.  
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Tüm bunların yanı sıra, yoksulluğun sınırlarını belirlemek ve ya 

genişliğinin ne olduğunu ölçmek son derece zordur. Hükümetlerin 

yoksulluk ölçümleri genelde hatalıdır çünkü ölçüt kıstaslarında 

problemler vardır. Yalnızca nakit faturalar dikkate alındığı, vergi 

ödemeler göz ardı edildiği, yoksulluk hesaplamaları yıllık gelire bağlı 

ölçüldüğü ve hane halkının içinde kompozisyon farklılıkları yani 

kimin daha öncene kadar gelir getirip harcama yaptığı ve daha sonra 

bunların ne kadar değiştiği, önemsenmediğinden ötürü (Rosen ve 

Gayer, 2008; 275) yoksulluğu ölçümlerinde hata yapılmaktadır.  

Diğer yandan, kamu harcamalarının yansımasında hedefleme 

(targeting) ve artan oranlılık (progresivlik) önemli unsurlardandır. 

Genel nitelikteki sübvansiyonlar azalan oranlıdır bu sebepten ötürü, 

kamu harcamalarının“genel nitelikte” bir sübvansiyon şeklinde 

verilmemesi aksine belli bir kesimi hedefleyen kamu harcamaları ve 

sübvansiyon uygulanmalarına gidilmesi gerekir. Nedeni ise belli bir 

kesimi hedef alan kamu harcamalarının artan oranlı (progresiv) 

nitelikte olmasıdır ki bu yolla gelir dağılımı daha iyi yapılacak bu da 

belirlenen politika hedeflerine ulaşılmasında başarı şansını 

arttıracaktır. Örneğin, düşük gelirli gruplara yapılacak sağlık 

harcamaları özellikle temel sağlık hizmeti boyutunda olursa tüm 

dünyada düşük gelir gruplarına fayda sağlamaktadır. Yoksa sağlık 

alanında yapılan genel harcamaların faydalarını araştırmalara göre 

çoğunlukla yüksek gelir grupları görmektedir. Eğitim alanında da 

gene hemen hemen aynı olgudan bahis edilebilmektedir. Çoğunlukla 

ilköğretim ikincil olarak da orta öğretimin yararlarının tüm dünyada 
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düşük gelir gruplarınca faydasının alındığı, ancak yüksek eğitim 

alanındaki harcamaların faydasının ise orta üst ve üst gelir gruplarınca 

alındığı araştırmacıların ulaştığı bir başka gerçekliktir.  

Sonuç olarak kamu harcamaları analizi ve fayda analizleri kamu 

harcamalarının reel gelir dağılımını nasıl etkilediğini görmek, birey ve 

hane halklarının ne oranda faydalandığını anlama ve sosyal gruplar 

arasında fayda dağılımını gözlemleyerek kısa ve uzun vadede 

ekonomik politikalar geliştirebilmek açısından önem taşımaktadır. 
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GİRİŞ 

Bütçe bir yıllık perspektifte yönetici iradenin tercihlerini yansıtan 

siyâsî, iktisâdî, mâli, ictimâî özellikleri ve etkileri bulunan hukûkî bir 

metindir. Kaynak tahsisinde ve yönetiminde en etkin araç olarak mâli 

sistemin içinde yer almaktadır. İktisâdî hedeflerin gerçekleştirilmesinde 

ve sürdürülmesinde bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve 

denetlenmesi süreçlerinin etkin yönetilmesi günümüz modern mâli 

yönetim anlayışının öncelikleri arasında yer almaktadır. Ekonomide en 

büyük aktör olan kamu sektörünün bütün mâli faaliyetlerinin bütçeler 

aracılığı ile gerçekleştiriliyor olması bütçenin önemini kendiliğinden 

ortaya çıkarmaktadır. 

Bütçeler merkezi otoritenin bir yıllık zaman diliminde yapacağı mâlî 

faaliyetlerin gelirler ve harcamalar yönünden kaydını gösteren belgedir. 

Bütçeler onu hazırlayanların politik tercihlerini yansıtması yönüyle 

siyâsî; meclisten geçerek bir kanun haline getirilmeleri yönüyle hukûkî; 

kamu gelir ve harcama miktarlarını belirlemeleri yönüyle mâlî; 

ekonomiye olan etkileri yönüyle iktisâdî ve fert ve sosyal gruplara 

etkileri itibariyle ictimâî metinlerdir. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere 

bütçeler etkileri ekonomide her kesime dalga dalga yayılan dolayısıyla 

etkin olarak hazırlanması ve uygulanması stratejik öneme sahip politika 

belgeleridir. 

Tarihi sürece baktığımızda bütçe hazırlanırken kaynakların stratejik 

önceliklere göre tahsisinde genellikle bütçenin mâli ve idâri etkilerinin 

ön plâna çıktığını görmekteyiz. 1950 sonrası modern dünyada bütçenin 

iktisâdî ve sosyal etkileri de göz önüne alınmaya başlanmıştır. Bu 
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anlamda sosyal bütçeler yapılarak toplumda daha az fırsat eşitliğine 

sahip ve kaynaklardan daha az yararlanan kesimlerine yönelik çözümler 

geliştirilmektedir. Sosyal bütçeler kadınlar, kimsesiz çocuklar, bakıma 

muhtaç yaşlılar, alt gelir grupları ve azınlıklar gibi toplumda korunması 

gereken dezavantajlı sosyal grupları desteklemeyi hedeflemektedir. Bu 

dezavantajlı kesimlerin topluma kazandırılması ve üretilen refahtan eşit 

pay almalarının sağlanması sosyal devletin görevidir. 

Bütçelerin kaynakların toplanması ve tahsisi (harcanması) olarak iki 

temel işlevî vardır. Bütçe gelirlerinin hangi kaynaklardan ne oranda 

elde edileceği politika demetinin başarısının ilk basamağını 

oluşturmaktadır. Doğru kaynaklardan doğru zamanlama ile optimum 

oranda elde edilen kaynaklar bütçenin bütününde başarıyı daha 

başlangıçta belirlemektedir.  

Bütçenin temel ikinci fonksiyonu bu kaynakların nerelerde 

harcanacağını belirlemesinde yatmaktadır. Yani kaynakları elde 

ettiğiniz kesimler gibi onu sarf ettiğiniz yerlerde önem taşımaktadır. 

Bütçede kaynakların tahsisi ekonomide her kesimi doğrudan veya 

dolaylı olarak ilgilendiren çok geniş etkileri bulunan bir politikadır. 

Artık günümüzde bütçelerin kaynak tahsisinde iktisâdî ve mâli 

etkilerinin yanında toplumun belirli katmanları üzerine olan etkileri 

dikkate alınmakta sosyolojik yönü ön plâna çıkmaktadır. 

Bu çalışmada bütçe ve fonksiyonlarına değinildikten sonra her dönem 

önemini muhafaza eden sosyal bütçeleme ve refah devleti uygulamaları 

anlatılacaktır. Bütçeleme tekniğinde sosyal bütçelemenin yeri ve 

gelişimi değerlendirilecektir. 
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1. BÜTÇE’NİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 

Devlet, yapısı ve çeşitli formları ile beraber tarihin en eski zaman 

diliminden günümüze insan hayatını doğumundan ölümüne kadar 

çeşitli seviyelerde etkileyen (ekonomik ve sosyal hayatta) en büyük 

aktör olmakla birlikte; özellikle ekonomide kamu faaliyeti olarak 

miktarı ve bileşiminin ne olması gerektiği yönünde tartışmalar ile 

ekonomi ve siyaset biliminin odağında yer almıştır. Tarih boyu ve 

günümüzde ekonomide böylesi büyük ve önemli bir aktör olan devletin 

gelir ve harcama yapma şekli ve tarzları bir mâli politika halini alarak 

dalga dalga bütün ekonomiyi etkilemektedir. Günümüz modern 

dünyasında devletler gelir ve harcamalarını bütçeler aracılığı ile 

gerçekleştirmektedirler. Bütçeler siyâsî irâdenin ekonomide iş yapma 

ve yönetme tarzını yansıtan politika metinleri olarak mâli sistemin en 

önemli ögelerinden birini oluşturmaktadır. 

Bütçe kelimesi bütün dillere etimolojik köken olarak latince “Bulga” 

kelimesinden türeyerek geçtiği belirtilmektedir. 18. yüzyılda 

İngilizce’de “Budget” olarak kullanılmaya başlanmıştır. Budget 

kelimesi İngilizceye lantince çanta, torba anlamındaki “Bouget” 

kelimesinin değişmesi ile girmiştir. Türkiye’de bütçe kelimesi 

tanzimattan sonra kullanılmaya başlanmış ve 1876 yılından başlamak 

üzere “Muvazene Defteri” ve “Muvazene-i Umumiye” sözcükleri ile 

birlikte resmen dilimizde yer almıştır (Batırel, 1996:1) 

Bütçe devlet faaliyetlerinin belirlenmesi, plânlanması, gerçekleş-

tirilmesi ve kontrolünü sağlayan bir belgedir. Devletin, bütçesi ile 

ekonomideki faaliyetlerini plânlaması, ekonomide üretilecek mal ve 
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hizmetlerin toplumsal ihtiyaçlara yönelik olmasına imkân tanır. Bunun 

yanı sıra bütçe toplumsal ihtiyaçların ülke kaynakları ile dengeli bir 

seyir içerisinde giderilmesine imkân tanır. Ekonomide hizmetler ile 

kaynaklar arasında denge sağlayan önemli araç niteliğindeki bütçe ile 

kamu finansman dengesinin sağlanması da mümkün hale gelir 

(Demircan ve Ener, 2009:124).  

Mâli sistemin anayasası niteliğinde olan 5018 sayılı Kamu Mâli 

Yönetimi Kontrol kanununda bütçe “belirli bir dönemdeki gelir ve 

gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren 

ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade eder” 

şeklinde tanımlanmaktadır (madde 3.f). 

Bütçe, mâli, ekonomik, hukûki, siyâsî vb. yönleri olan bir kurum 

(müessesedir). Bütçeni önemi devletin ülke ekonomisindeki yerine ve 

fonksiyonlarına göre değişmektedir. Ancak hemen hemen bütün 

ülkelerde devletin zaman içinde ekonomideki payının genişlemesi ve 

fonksiyonlarının gelişmesi karşısında bütçe önemini artırmaktadır 

(Tügen, 2017:2). Bütçe, kamu ekonomisinin genel ekonomideki payına 

bağlı olarak piyasa ekonomisinin üretemediği veya üretmesinin kârlı 

olmadığı dolayısıyla kamu ekonomisinin üretmekle yükümlü olduğu 

mal ve hizmetlerin finansmanının sağlanmasında bir araç rolü 

üstlenmektedir. 

Genel bir ifadeyle, devletin bir dönem yapacağı masrafları ve 

toplayacağı gelirleri gösteren ve yasama organından çıkan belge olarak 

tanımlanabilecek bütçe, devletin benimsediği hedeflere ulaşabilmek 

için kullanabileceği en önemli mekanizmadır. Mâliye politikası 
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araçlarının hemen tümü, diğer araçların ise önemli bir bölümü bütçe 

içinde biçimlenir (Uluatam, 2003:109). Kamu kesiminde birer mal ve 

hizmet üretim birimi olarak devlet ve diğer kamu kuruluşları toplumun 

ortak kamusal ihtiyaçları ile kaynaklarının kamu bütçeleri ile 

denkleştirmeye çalışırlar (Altuğ 2004:1). Hukûkî yönden bütçe 

demokrasilerde yasama organının yürütme organına gelir elde etme ve 

harcama yapma yetkisinin verildiğini gösteren ön izin niteliğinde 

belgedir. Bütçenin parlamentoda kabul edilmesi yönetilenlerin 

yönetenleri siyasi yönden baskı altına alarak denetlemesi anlamına da 

gelmektedir. Bütçe hakkı olarak nitelenen bu durum modern 

demokrasilerin temel unsurları arasında yer almaktadır. 

Bu tanımlarda kamu bütçesinin ekonomik ve hukûkî yönleri ön plâna 

çıkmaktadır. Ekonomik yönden bütçe kamu kesiminin gelecek bir 

dönemdeki kaynak-harcama dengesini ortaya koymakta ve böylece 

ekonominin tümü için sağlanan toplam arz, toplam talep dengesinin bir 

parçası olmaktadır. Dolayısıyla bütçe kamu kesiminin bir ekonomik 

plânı niteliğindedir. Hukûkî yönden bütçe, millet temsilcilerinden 

oluşan ulusal meclislerin merkezi yürütme organını ya da yerel 

idarelerde bölge halkının, yerel yöneticilerin faaliyetlerini denetleme 

aracıdır. Parlamenter demokrasilerde ulus adına hareket eden 

meclislerin onayı olmaksızın ülke çapında herhangi bir kamu 

hizmetinin yapılması ve finansman şeklinin saptanması mümkün 

değildir (Batırel, 2007:183). 
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Bütçenin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Dülger vd., 2012:5): 

 Bütçeler, ülkelerin anayasalarında genel hatları ile şekillendirilir. 

 Bütçeler, kamu gider ve gelirlerine ilişkin öngörüleri yansıtır. 

 Bütçeler, tüm ögeleriyle mutlaka geleceğe yöneliktir. 

 Bütçe kanunları, tüm kamu kurum, kuruluş ve idarelerin kapsar 

 Bütçeler, genelde her yıl tekrarlanırlar bu açıdan devri bir nitelik 

taşırlar. 

 Bütçeler, sınırlı süreli yetkiler veren bir kanun olarak hazırlanır. 

 Bütçeler, bütçeler giderlerin yapılması gelirlerin toplanması için, 

yasama organı tarafından yürütme organına verilmiş ön izin 

niteliğindedir. 

 Bütçeler, bütçede gösterilen kamu gider ve gelirlerinin denk 

olması beklenir. 

 Bütçeler, yürütme organının programı niteliğini taşır. 

 Bütçeler, uygulama sırasında ve sonrasında yürütme, yargı ve 

yasama organı tarafından denetlenir. 

Keynesyen yaklaşım ve Musgrave’in kamu ekonomisinin kaynak 

tahsisi, gelir bölüşümü ve istikrâr fonksiyonları olduğu görüşlerinin 

kabul görülmesi ile kamu ekonomisinin ekonomideki etkinliği 

genişlemiştir. Bütçenin iktisâdî önemi devletin ekonomi içindeki 

büyüklüğünden kaynaklanır (Edizdoğan,1998:11) 

Klasik yaklaşım bütçelerin denk olmasını öngörür. Ekonomi tam 

istihdam seviyesinde dengede olduğu kabul edildiğinden bütçe dengesi 

tam istihdam dengesi için zorunlu görülmüştür. Fakat Keynesyen 

yaklaşımla beraber bütçe iktisâdî hedeflere ulaşma konusunda etkin bir 
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mâliye politikası aracı olarak değerlendirilmiştir. Keynesyen 

iktisatçılarla birlikte ekonomide para politikası yerine mâliye 

politikasının etkin olduğunun kabul edilmesi sonucu ekonomik istikrâr 

açısından denk olmayan bütçenin (bütçe açığının) bir araç olarak 

kullanılabileceği benimsenmiştir. 

Klasik bütçenin üzerinde durduğu mâli dengeye karşın, çağdaş bütçe 

anlayışında bütçenin mâli denge yanında özellikle ekonomik dengeyi 

sağlaması aranmaktadır. Çağdaş bütçe ile yapılmak istenen sadece gelir 

ve gider tahminlerinin denkliği değil, milli ekonomi içinde kamu ve 

özel kesim arasında dengeyi kurarak mümkün olan en yüksek çalışma 

düzeyinde ekonomik dengeyi sağlamaktır (Edizdoğan,1998 :9). Klasik 

yaklaşım bütçe denkliği üzerinde dururken modern mâli yaklaşım genel 

ekonomik denge üzerinde durmaktadır. 

Türkiye’de bütçe dengesi ve kamu kesimi dengesi genel ekonomik 

dengenin bir bölümüdür. Plânlı kalkınma sürecine girildikten sonra, 

kamu kesimi için emredici nitelikte olan kalkınma plânları ve yıllık 

programlar doğrultusunda plânlanan kamu kesimi dengesi, plânın 

makro dengelerinin tutturulmasında göz önüne alınması gereken temel 

unsurlardan biridir. Kalkınma plânlarında temel hedef olarak alınan 

belirli bir gelişme hızının tutturulmasında genel ekonomik dengenin bir 

parçası olan kamu kesimi dengesinin önemi büyüktür. Belirli bir 

gelişme hızının tutturulmasında kamu kaynak ve harcamalarının ne 

miktar ve bileşimde olacağı ve sonuçta ne ölçüde dengesizlik ya da açık 

olacağı hesaplanmakta ve plânlanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de 
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bütçe dengesinin plânlı bir denge olduğu söylenebilir (Batırel, 

2007:190). 

2004 yılında yürürlüğe giren mâli sistemin anayasası olarak kabul 

edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda 

bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde uyulacak bütçe 

ilkeleri şu şekilde yer almaktadır (madde 13): 

 Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, makroekonomik 

istikrârla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır. 

 Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla 

veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenlenen görev ve 

hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır. 

 Bütçeler kalkınma plânı ve programlarda yer alan politika, hedef 

ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik plânları ile 

performans ölçütlerine ve fayda-mâliyet analizine göre hazırlanır, 

uygulanır ve kontrol edilir. 

 Bütçeler, stratejik plânlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe 

tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir. 

 Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde 

görünmesini sağlar.  

 Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir. 

 Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır. 

 Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır. 

 Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye Büyük Millet 

Meclisi veya yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya 

onaylanmadıkça uygulanamaz. 
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 Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez. 

 Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini 

sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanlığınca uluslararası 

standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tâbi 

tutularak hazırlanır ve uygulanır. 

 Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının 

raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.  

 Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir. 

 Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla 

belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak 

gerçekleştirilir. 

 Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere 

tahsis edilir. 

Dünya bankası tarafından yayınlanan Kamu Harcamaları Yönetimi El 

Kitabında kurumsallaşma, yaygın kabul görmüş sağlam bütçe ve 

finansal yönetim konuları çerçevesinde şekillenen iyi bütçeleme 

prensiplerini şu şekilde sıralanmaktadır (Word Bank,1998:10): 

Kapsam genişliği ve disiplin. Yıllık bütçeler kararların disipline 

edilmesinde var olan tek mekanizmadır. Kapsam genişliği, 

problemlerin bütünsel teşhisini, bütün bağlantıların anlaşılmasını, 

performansa yönelik var olan kurumsal engellerin değerlendirilmesini 

sağlayacak ve anlaşılırlığa yönelik reform aşamalarının başlangıcı için 

en uygun giriş noktasına ulaştıracaktır. Bütçe, hükümetin tüm mâli 

işlemlerini içine almalıdır. Bütçe sadece hükümet politikalarının 

uygulanması için lazım olan kaynakları ekonomiden almalıdır.   
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Uygunluk. Kararlar üzerinde değişiklik yapabilen uygulayıcıların 

bütçe sürecinde kararların alınmasına katılmaları ve kabul etmeleridir. 

Esneklik. Kararların ulaşılabilir bütün bilgilerle birlikte alınmasıyla 

bağlantılıdır. Bütün yöneticiler ve karar vericiler yönetimsel kararlar 

üzerine otoriteye sahip olmalı buna şeffaflık ve hesap verebilirlik eşlik 

etmelidir. 

Öngörülebilirlik, program ve politikaların etkin ve etkili 

uygulanmasında önemlidir. Mâliye politikası, programlara ve projelere 

fonların zamanında akışını sağlama ihtiyacını dikkate almalıdır. 

Müzakere edilebilirlik. Bütçedeki hiçbir kalem, fonlama için otomatik 

bir hak talebinde bulunmamalıdır. Önceliklendirme ve harcama 

ajanslarının optimum performansının sağlanması için bütün politika ve 

ekli fonlar düzenli olarak gözden geçirilmeli ve değerlendirilmeli, etkin 

olmayanların uygulamadan kaldırılmalıdır. 

Güvenilirlilik. Gelir ve harcama projeksiyonlarından ön yargısız 

olarak ortaya çıkarılan bütçeyi ifade eder. 

Bilgi. Güvenirliliğin ve sağlam karar almanın temelini oluşturur. 

Gelirler, çıktılar ve mâliyet üzerinde zamanında ve doğru bilgi esastır. 

Şeffaflık ve hesap verebilirlik. Bütün yönleriyle bilinen ve 

hesaplanmış kararlara ihtiyaç duyar. Şeffaflık ayrıca kararlar 

verilmeden önce karar vericilerin tüm ilgili sorunlara ve bilgilere sahip 

olmasını gerektirir. 
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Günümüz bütçe sistemlerinin kaynakların etkin kullanımı ve stratejik 

önceliklere göre tahsisi ve mâli disiplinin sağlanması gibi 

fonksiyonlarının olduğu kabul edilmektedir. Bu fonksiyonları ile bütçe; 

iktisâdî istikrâr ve büyümenin sağlanması, gelir bölüşümünde adâlet ve 

genel makro ekonomik dengenin kurulması gibi iktisâd hedeflerin 

gerçekleştirilmesinde hükümetlerin elinde önemli bir mâli politika aracı 

niteliği taşımaktadır. Ülkemiz özelinde plân bütçe ilişkisi 

güçlendirilmiş, modern bütçe standartları ile donatılmış bir bütçe 

sistemi mâli sistem içinde yer alan en önemli yönetim aracıdır. 

2. BÜTÇE’NİN FONKSİYONLARI 

Bütçenin fonksiyonları bütçenin ekonomide icrâ ettiği görevler 

demektir. Tarihi süreç içinde devletin ekonomilerdeki payının ve 

rollerinin zaman içerinde değişmesi gibi bütçenin de fonksiyonlarında 

değişimler olmuştur. İktisâdî doktrinler ve yönetim sistemlerinde 

yaşanan değişimler ve teknik ilerlemeler bütçe fonksiyonlarında 

değişimi beraberinde getirmiştir. Aşağıda bütçenin genel kabul görmüş 

özellikleri çerçevesinde fonksiyonları değerlendirilecektir. 

2.1. Bütçenin Geleneksel Fonksiyonları 

2.1.1. Hukûkî Fonksiyon.  

Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve denetlemesi süreçleri belirli bir 

yasal düzen içinde yapılır. Bütçenin hazırlanmasını hükümet, 

kabulünün parlamento, uygulanması ve denetlenmesini kamu idaresi 

(bürokrasisi) gerçekleştirir. Burada topyekûn kamu birimlerinin 

faaliyeti söz konusu olduğu için bütçenin bütün süreçleri iyi tasarlanmış 
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yasal zemine ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bütçenin en öncelikli 

fonksiyonunun hukûkî olduğu söylenebilir. Nitekim bütçenin ilk ortaya 

çıktığı dönemlerden günümüze değin geçen süreçte, bir kanun olarak 

düzenlenmesi, bütçenin hukûkî fonksiyonunun bir sonucudur. Böylece 

bütçe düzenlemelerinin sık sık değişimine engel olunarak, belirli bir 

düzen içinde gerçekleştirilmesi imkânı sağlanmıştır (Demircan ve Ener, 

2009:112). 

Demokratik yönetim sistemlerinde parlamento bütçe hakkının 

gerçekleştiği yer olmasının yanı sıra yürütmeye gelir ve harcama 

yetkisinin verildiği yerdir. Bundan dolayı bütçe hukûkî anlamda 

parlamentodan çıkan yetki yasasıdır (Bülbül vd.,2005 :9).  Bu durum 

bütçenin hukûkî niteliğe sahip olduğunun açık bir göstergesidir. 

Nitekim ülkemizde de gerek Anayasada gerekse Kamu Mali Yönetimi 

Kontrol Kanunu’nda devlet bütçesinin bir kanun olduğu belirtilmiştir. 

Bütçe kanunu diğer kanunlardan bazı yönlerden farklılıklar 

göstermektedir. Genel olarak kanunlarda kesin emirler, yasaklar, 

kurallar, tanımlar ve koşullar bulunduğu halde, her yıl yeni baştan 

hazırlanan bütçe kanununda bunlar yoktur. Bütçenin kendine has 

geleceğe yönelik tahmin niteliğinde hükümleri vardır. Gelir 

cetvellerinde belirtilen hususlar (rakamlar) öngörü niteliğindedir ve 

gelir kalemlerinin bağlı olduğu kanunların tümüyle uygulama 

zorunluluğu yoktur. Belirtildiği şekliyle ya da daha az veya çok olarak 

gerçekleşmesi yürütme organının alacağı kararlara bağlıdır. Görüldüğü 

gibi bütçenin kanun şeklinde bir hukûkî belge olması ancak kamu gelir 

ve giderlerinin en genel sınırları ile yasama organı tarafından 
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onaylanmasında görülmektedir (Edizdoğan, 1998:13). Bütçe kanunları 

ayrıca diğer kanunlardan farklı olarak yasama organı tarafından 

yürütme organına arasında görev ve yetki verilmesi yönüyle bu organlar 

arasında bir sözleşme niteliği taşır. Bir diğer fark olarak da bütçe 

kanunları belirli bir süreye ile sınırlı olarak (bir yıl) yürürlüğe girer ve 

sürenin bitiminde yürürlükten kalkar. 

Bütçenin kanun olup olmadığı literatürde tartışmalıdır. Bazı hukukçular 

hazırlanması ve kabulü her ne kadar kanunlara benzese de bütçe 

kanunlarının sürekli, düzenleyici, yasaklayıcı nitelikte olmaması 

sebebiyle “karar” ya da “şartlı tasarruf” olarak görmüşlerdir. Bunlara 

göre bütçeler vergi kanunlarına hiçbir yeni katkı getirmezler. Aynı 

şekilde devlet giderlerinin nasıl yapılacağını düzenleyen yasalara da 

yeni bir şey eklemezler. Öyleyse bütçeler yasalar belirli bir şartı ortaya 

koyan kararlardır. Bu özellikleriyle bütçeler, gerçek anlamda bir yasa 

sayılmazlar. Öte yandan bütçe kanunları ekli cetvellerinde 

yükümlülüklere ilişkin yasal dayanakları göstererek bunların kapsam 

ve sınırlarını belirler, bütçenin gelir ögesini gider ögesinden ayırarak 

ona yasal bir nitelik kazandırır. Dolayısıyla bütçe kanunları hukûkî 

yönden karma bir nitelik taşımaktadır (Dülger, 2012:8). Bununla 

birlikte bazı mâliyeciler bütçeyi kanun, kısmen de idâri bir tasarruf 

olarak kabul etmektedir. L. Duguit’e göre masraf bütçesi kanun değil 

idâri bir tasarruftur (Tügen, 2017:21). 

2.1.2. Bütçenin Mâlî- İktisâdî Fonksiyonu 

Bütçenin kaynak tahsisi sürecinde gelir gider denkliğini kurmasını ifade 

eder. Daha çok bütçenin klasik yorumuna dayanan bu fonksiyona göre 
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devlet mümkün olan en az kaynakla kamu hizmetlerini plânlamalı ve 

toplayacağı vergiler de buna denk olmalıdır. 

Klasik mâliyeciler bütçe açığı vermeyen ve küçük bağlanan bütçeden 

yanadırlar. Vergi veya harcama yoluyla ekonomiye tesir etmeye sıcak 

bakmazlar. Bu sebeple devlet bütçesini gelir ve giderleri ve kamusal 

faaliyetlerin hacmi ve kapsamı son derece sınırlı tutulmaya 

çalışılmıştır. 

Klasik bütçenin üzerinde durduğu mâli dengeye karşın çağdaş bütçe 

anlayışında bütçenin mâli denge yanında özellikle ekonomik dengeyi 

sağlaması aranmaktadır. Çağdaş bütçe ile yapılmak istenen sadece gelir 

ve gider tahminlerinin denkliği değil milli ekonomi içerisinde kamu ve 

özel kesim arasında dengeyi kurarak mümkün olan en yüksek çalışma 

düzeyinde ekonomik dengeyi sağlamaktır. Bir başka ifade ile 

ekonominin gelecek dönemdeki genel dengesine uygun olarak 

bütçedeki denge ya da dengesizlik ayarlanabilir. Genel ekonomik 

dengenin plânlanmasında bütçe dengesi ya da dengesizliği bir araç 

olarak kullanılabilir (Edizdoğan, 1998:9). 

Zaten Keynesçi göre, bütçe dengesizliği iktisâdî dengeye ulaşmada bir 

araç olarak kullanılabilir. Bütçe dengesi, genel ekonomik denge 

sağlanmadıkça hiçbir önem taşımayan kuraldır. Türkiye’de bütçe 

dengesi ve kamu kesimi dengesi, genel ekonomik dengenin bir 

bölümüdür. Plânlı kalkınma sürecine girildikten sonra, kamu kesimi 

için emredici nitelikte olan kalkınma plânları ve yıllık programlar 

doğrultusunda plânlanan kamu kesimi dengesi, plânın makro 

dengelerinin tutturulmasında göz önüne alınması gereken temel 
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unsurlardan biridir. Kalkınma plânlarında temel hedef olarak belirli bir 

gelişme hızının tutturulmasında, genel ekonomik dengenin bir parçası 

olan kamu kesimi dengesinin önemi büyüktür. Bir başka deyimle belirli 

bir gelişme hızının tutturulmasında kamu kaynak ve harcamalarının ne 

miktar ve bileşimde olacağı ve sonuçta ne ölçüde dengesizlik ya da açık 

olacağı hesaplanmakta ve plânlanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de 

bütçe dengesinin plânlı bir denge olduğu söylenebilir. (Batırel, 

2007:190). Türkiye’de iktisâdî ve sosyal kalkınmanın plâna bağlanarak 

gerçekleştirilmesi anayasal bir zorunluluktur. Disiplinli uzun vadeli bir 

kalkınma için ulusal tasarrufu artırmak, toplum yararına öncelikli 

alanlarda yatırımları hızlandırmak gerekli olduğuna göre, plânlama ile 

ekonomik olaylar yönlendirilebilir. Kamu kurumları yatırımlarını 

belirlerken ve yıllık bütçelerine gereken harcama imkanını 

oluştururken, kalkınma plânında belirtilen hedeflere uymak zorundadır. 

Siyasal otoritenin tercihleri ile şekillenen ve kamu kesimi için emredici 

nitelikte olan plân, özel kesim için de bilgilenme, risk ve belirsizlik 

açısından geleceğin doğru tahmini, tutarlı kararlar almayı sağlar 

(Altuğ,2004:16)   

2.1.3. Bütçenin Siyâsî Fonksiyonu, 

Devletin gelir harcama yapma süreçlerinin parlamento tarafından 

belirlenmesi ve bütçelerin onu plânlayanların siyasi tercihlerini 

yansıtması anlamına gelmektedir. Seçimle iktidarın el değiştirdiği 

parlamenter sistemlerde bütçe, siyâsî nitelik taşımakta ve seçmen 

irâdesi ile teşekkül eden meclise, oradan çıkan hükümetlere seçmen 

irâdesini (tercihlerini) yansıtmaya aracı olmaktadır.  
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Bir siyâsî partinin iktidâra gelmesi parti programının halk tarafından 

onaylanması anlamına gelmektedir. Böylece bütçeler ve bütçe 

politikaları iktidârdaki siyâs parti eğilimleri ve seçmen kitlesinin 

tercihlerine şekillenmektedir. Dolayısıyla bütçe seçmenin mâli 

tercihlerini yansıtan siyâsî belge anlamını taşımaktadır. 

Bütçe yasama organına, yürütme organının işlemlerine izin verme ve 

onu denetleme imkânını sağlar. Böylece yasama organı, tüm kamu 

kesimine, hiç değilse teorik olarak, hâkim olur. Bu amaca ulaşabilmesi 

için devlet yönetimde güçler ayrımının yeterince belirlenmiş olması ve 

yasama organının yürütme organı üzerindeki üstünlüğünün siyâsal 

plânda iyice yerleşmiş olması gerekir. Çağdaş bütçe gelişimi ile çeşitli 

ülkelerdeki demokrasi mücadelelerinin ve parlamento egemenliği 

kavramının gelişmesi arasında görülen büyük paralelliklerin temel 

sebebi burada yatar. Bütçenin tarihi içindeki gelişiminde de ilk göze 

çarpan yönü siyâsal işlevî olmuştur (Uluatam, 2003:109). 

2.1.4. Bütçenin Denetim Fonksiyonu 

Bütçenin denetim fonksiyonu bütçenin kanûnîliği ilkesinin temel amaç 

olmasıyla ortaya çıkmakta ve harcamaların miktar ve bileşiminin 

meclisten geçtiği şekliyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolüne 

dayanmaktadır. Esas itibariyle kaynağını kamu harcamaları ve 

gelirlerinin miktar ve bileşimini belirleme hakkı anlamına gelen bütçe 

hakkından almaktadır. 

Bütçenin geleneksel fonksiyonu denetimdir. Bütçe kurumu üzerine 

yapılacak tarihsel bir incelemede, bu kurumun kurulmasındaki amacın, 
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halkın yöneticilerini siyasal bakımdan baskı altına almak ve denetlemek 

olduğu kolayca anlaşılabilir. Gelecekte belirli bir dönemde yapılacak 

kamu harcamalarını ve bunların karşılığı kamu gelirlerini, miktar ve 

bileşim yönünden denetlemek için halk adına hareket eden organlar 

bütçeyi onaylamaktadır. Yürütme organı ya da bütçeyi uygulayan 

yöneticiler onanmış olan bu bütçeyi miktar ve bileşim yönünden 

herhangi bir sapmaya meydan vermeyecek şekilde uygulamak 

zorundadır. Bütçe denetiminin tahdit (sınırlama) ve tahsis (ayrım) 

olmak üzere iki tür fonksiyonu vardır (Batırel, 2007:184). 

2.2. Bütçenin Modern Fonksiyonları 

2.2.1. Bütçenin Konjonktürel Fonksiyonu 

İktisâd anlamda konjonktür birçok faktörün bir araya gelmesi sonucu 

ekonomik hayatta yükselme ve alçalma şeklinde ortaya çıkan dalgalı 

hareketlerin bütününe denilmektedir. Bütçenin konjonktürel 

fonksiyonu esas itibariyle bütçenin iktisâdî ve mâli işlevînin bir parçası 

olarak, konjonktürel dalgalanmaları inceler ve dalgalanmaların 

oluşmamasına veya ortaya çıktığı takdirde olumsuz etkisini azaltmaya 

yönelik politika setlerini ihtivâ eder. 

Bütçe, basit bir gelir gider cetvelinden ziyâde kamu ve özel ekonomiler 

arasında dengenin oluşmasını sağlayan bu yolla genel ekonomik 

istikrârı sağlamaya çalışan önemli bir mâli araçtır. Günümüz modern 

mâli anlayışına göre, yıllık bütçe denkliğinden ziyâde, tam istihdamın 

sağlanması, işsizlik, enflasyon ve deflasyonla mücadele de gibi  genel 

ekonomik denge unsurları gözetilmektedir. Yani bütçe denkliğinden 
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çok genel ekonomik denge (arz- talep dengesi) ön plâna çıkmaktadır. 

Bu durumda bütçe konjonktürün gerektirdiği duruma göre açık veya 

fazla verebilecektir. 

Bütçenin konjonktürel hedefi, ekonomide aşırı talepten doğan fiyat 

artışlarını ya da tersine talep yetersizliğinden kaynaklanan eksik 

kapasite kullanımını, işsizliği önlemek, azaltmaktır. Ekonomide toplam 

talep toplam arzı aşıyorsa, kamu bütçesi küçültülür, bütçe açığı 

kapatılır, hatta gerekirse bütçe fazlasına çevrilir. Aksine, toplam arza 

kıyasla talep yetersizse, bütçe genişletilir, bir miktar açığa göz yumulur. 

Kısa vadede fiyat istikrârını, talep yetersizliğinden kaynaklanan 

işsizliği önlemek için, bütçe harcamalarını ulusal talebin 

dalgalanmalarını hafifletici, düzene sokucu politikalar olan mâliye 

politikalarına aracılık eder (Bulutoğlu, 2004:47). 

Klasik teoriye göre piyasalar etkindir ve ekonomide devamlı denge söz 

konusudur. Fakat ekonomik dalgalanmaların ve arz talep 

dengesizliklerinin dönem dönem sıklıkla ortaya çıkması bu anlayışta 

değişimi beraberinde getirmiştir. Piyasaların yetersiz kalarak arz ve 

talep dengesini sağlayamadığı durumlarda devletin bütçe aracılığı ile 

harcamaları artırarak veya azaltarak piyasanın bu eksikliğini gidermesi 

bütçenin telafi edici fonksiyonunu ortaya koymaktadır. Neo klasik 

iktisada göre kamunun iktisâdî varlık sebebi bu piyasa aksaklıklarıdır. 

Piyasa mekanizmasının çalışmadığı veya yetersiz çalıştığı durumlarda 

kamu ekonomisine ihtiyaç doğar (Kirmanoğlu, 2013:105) 

Bütçe konjonktürel gelişmeler karşısında belirli bir esnekliğe sahip 

olmalıdır. Ekonomide deflasyon var ise gerektiğinde bütçe açığı 
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vererek (harcamalar artırılarak) ekonominin yeniden canlanması 

sağlanmalıdır. Tersine enflasyonist bir ortamda harcamaların kısılması 

gelirlerin artırılması gerekebilir. Amaç bütçe vasıtasıyla ekonomideki 

konjonktürün olumsuz etkilerini  hafifletmek, bunu için gerektiğinde 

bütçe denkliğini yıllık bazda değil konjonktür devresinin bütünü 

itibariyle düşünmektir (Tügen, 2017:24). 

2.2.2. Bütçenin Yönetim fonksiyonu 

Yönetim başkalarının eliyle doğru işin yapılması sanatıdır. Kaynak 

olmadan kamu yönetimi imkansızdır. Bütçe kamu idarelerine ihtiyâç 

duyduğu kaynağı sağlar. Bütçe olmaksızın kamu yönetiminin işlemesi 

mümkün değildir. Pazar ekonomilerinde devletin faaliyet göstermesi, 

bu faaliyetlerinin karşılığının finanse edilmesi ile sağlanabilir. Bir 

başka deyimle bir ülkede kamu yönetiminin işleyebilmesi için yönetsel 

mekanizmanın bütçeye konulacak ödeneklerle çalıştırılması 

zorunludur. Öte yandan bir ülkede kamu yönetiminin iyi işleyebilmesi 

için alınacak tedbirlerin çıkış noktası, o ülkenin bütçesi olmaktadır. 

Bütçe sürecinin rasyonel olmadığı hallerde, kamu yönetiminin de 

başarısız olması ve kamu hizmetlerinin görülmesinde bir çok 

aksaklıklarla karşılaşılması doğaldır (Batırel, 2007:188).  

Bütçe günümüzde kamu idarecilerine işlerini etkili ve verimli 

yapmalarına katkı sağladığından kamu yönetiminde verimliği artırma 

aracı olarak görülmektedir. Ayrıca parlamenter sistemlerde bütçeler 

siyâsal irâdenin yönetim plânı niteliğindedir. Bütçenin mecliste 

oylanması ve onanması siyâsî iradenin hükümet etme şeklinin kabul 

edilmesi anlamına gelmektedir. 
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2.2.3. Kaynakların Etkin Dağılımı Fonksiyonu 

Kaynak tahsisi en genel anlamda kaynakların kamu ve özel sektör 

arasında paylaşımını belirler. Kamuda kaynak tahsisi; bütçe aracılığı ile 

kaynakların yatırım ve tüketim malları arasında paylaşımını 

sağlamaktır. Bütçe sadece kamu sektöründe değil özel sektör 

içerisindeki kaynak dağılımını da etkilemektedir. Kaynak tahsisinde 

etkinlik ve gelir bölüşümünde adalet modern bütçeleme tekniklerinden 

beklenen öncelikler arasında yer almaktadır 

5018 sayılı KMYKK’da Türk bütçe sisteminde kaynakların etkin 

tahsisine yönelik Stratejik Plânlama, Orta Vadeli Program ve 

Performans Esaslı Bütçeleme reformları getirilmiştir. Kamu gelir ve 

giderlerinin bir arada gösterildiği, geleceğe yönelik bir tahmin ve plân 

niteliğinde olan bütçeye, performans ölçümü ve orta vadeli perspektif 

kazandırılarak stratejik önceliklerin belirlenmesinin sağlanması 

amaçlanmıştır. Çünkü kaynak tahsisinde etkinlik stratejik önceliklerin 

tespiti ve plânlar ile kurulacak sıkı ilişki ile mümkün olabilmektedir. 

Teorik olarak kaynak tahsisinde etkinlik; kıt kaynaklar ile en yüksek 

verimi almaya bağlıdır. Bunun nasıl gerçekleşeceğini belirleyerek 

kaynakları kullanma biçimini ortaya koyan prosesler bütününe plân 

denir. 

Bütçe bir plândır.  Bütçenin bir plân olarak özelliklerini şöylece 

sıralayabiliriz. Bütçe kamu gelir ve giderleri ilgili parasal işlemleri 

yansıtan mâli, kamusal kaynakların etkin şekilde kullanımını sağlayan 

ekonomik ve kamu kuruluşlarının gelecek bir dönemdeki amaçlarına 
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ulaşmayı, politikalarını ve programlarını gerçekleştirmeyi sağlayan 

siyâsal bir plândır (Batırel, 2007: 189). 

Plânlı ekonomik kalkınma ya da büyüme uygulaması bulunan, 

kalkınmasını gerçekleştirememiş ülkeler ve gelişmiş ülkelerde plânlar, 

bütçe vasıtasıyla kaynakların tahsisinde büyük bir rol üstlenmektedir. 

Buna örnek olarak Türkiye ve Fransa uygulamaları verilebilir (Tügen, 

2017:27).  

2.2.4. İktisadi Kalkınma ve İstikrar Fonkisyonu 

Bugün bütün ekonomilerin karşı karşıya kaldıkları sorun esas itibâriyle 

ekonominin üretim hacmini artırmak ve bu ekonomik değerin adâletli 

bir şekilde dağılımını sağlamaktır. Ancak dünyada bütün ülkeler aynı 

gelişmişlik seviyesinde değildir. Bu sebeple az gelişmiş ülkeler 

gelişmiş ülkelerin milli gelir düzeyini yakalamak, diğer taraftan 

gelişmiş ülkeler ise daha yüksek bir refah düzeyine ulaşmak için 

iktisâdî kalkınma ve büyüme gayreti içindedirler (Ulusoy, 2004:265). 

Kalkınmanın sağlanması için tasarrufların artırılması gerekmektedir. 

Vergi politikaları toplam tasarrufları artırıcı yönde kullanılabilir. Ülke 

kaynaklarının bir kısmının bütçe vasıtasıyla alt yapı yatırımlarına 

kanalize edilmesi özel sektör üretim mâliyetlerini düşürmekte kalkınma 

ve büyüme iklimini beslemektedir. Bütçe vasıtasıyla mâli teşvik 

anlamında vazgeçilen vergiler yoluyla özel sektör tasarrufları 

/yatırımları teşvîk edilmektedir. 

Kararlı düzenlilik anlamına gelen istikrâr kelimesi iktisâdî anlamda 

fiyat istikrârı ve tam istihdamın birlikte sağlanması anlamına 



 

130 MALİYE VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI  

gelmektedir. Ödemler dengesinin sağlanması ve iktisâdî büyüme de 

ekonomik istikrârın sağlanması için önemlidir.  Bütçe, kamu otoritesine 

ekonomik istikrârı sağlamada önemli destek vermektedir. 

Günümüz bütçeleri milli gelirin çok önemli bir kısmını içine 

aldıklarından üretim ve fiyat seviyesi üzerinde büyük bir etkide 

bulunurlar. Bundan dolayı istikrârı sağlama yönünden bütçe politikası 

çok önemli bir rol oynamaktadır. Bütçe politikalarının klasik 

fonksiyonlarından olan Kaynak Tahsisi ve Gelir Dağılımına ek olarak 

İstikrâr Sağlama Fonksiyonu da katılmalıdır. Bu önemli fonksiyon 

bütçenin klasik fonksiyonlarının bir alternatifi olarak değil, fakat 

onların bir tamamlayıcısıdır (Musgrave, 2004:1). 

2.2.5. Gelir Dağılımı Fonksiyonu 

Neoklasik teoride kaynakları üretim faktörleri arasında dağıtan asıl 

(birinci ) mekanizma fiyat mekanizmasıdır. Buna göre, üretimde girdi 

olarak kullanılan üretim faktörleri (emek, sermâye, toprak ve 

müteşebbis) ortaya çıkan hâsıladan verimliklerine göre pay alırlar. Yani 

milli gelir üretim faktörleri arasında hiçbir müdahale olmaksızın 

üretime yaptıkları katkı oranında paylaşılmış olur. Buna birinci gelir 

dağılımı denir. Devletin bütçe aracılığı ile gelirler toplayarak ve 

harcamalar yaparak (cari, yatırım, transfer), piyasa mekanizması 

sonucu kendiliğinden oluşan gelir dağılımını değiştirmesine ikici gelir 

dağılımı denir.  

Burada bütçenin gelir dağılımını harcama yoluyla etkilemesi, geliri 

düşük kesimlere gelir transferi sağlama, emek faktörünün gelirden 
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aldığı payı yükseltme ve herhangi bir sebeple işsiz kalan kesimin asgari 

geçimini temin etme gibi doğrudan veya bu kesiminin eğitim ve sağlık 

hizmetlerinden faydalanmalarını sağlama gibi dolaylı şeklinde 

olabilmektedir. 

Bütçenin gelir elde etmesinde kaynak dağılımını etkilemesi, dar gelirli 

kesimin bütçe hizmetlerine katılımını vergi dışı bırakması veya düşük 

vergilendirmesi, kalkınmada öncelikli sektörlere yönelik vergisel 

kolaylıklar ve sübvansiyonlar şeklinde olmaktadır. 

3. Sosyal Bütçeleme 

1930 buhranına kadar hâkim olan klasik iktisâdî doktrine göre piyasalar 

devlet müdahalesi olmaksızın kendiliğinden dengeye gelir ve bu denge 

pareto optimum dengedir. Devlete atfedilen görevler sadece tam 

kamusal malların üretimiyle sınırlıdır. Liberal iktisâdın temeli olan bu 

görüşe göre piyasalarda tam rekabet şartları hâkim olduğunda hâsıla 

üretim faktörleri üzerine (verimliliklerine göre) en uygun şekilde dağılır 

ve etkin bir gelir dağılımı kendiliğinden sağlanmış olur. Klasiklerin bu 

görüşü, geçmişte sosyal devlet anlayışının gelişmesi önündeki en büyük 

engel olmuştur. Ancak 1930’larda ortaya çıkan kriz ve krizle birlikte 

büyük boyutlara ulaşan işsizlik ve yoksulluk, minimal devlet 

yaklaşımını savunan anlayışın önemini kaybetmesine ve yerini 

müdahaleci devlet yaklaşımına bırakmasına neden olmuştur (Karaca ve 

Yeşim, 2019: 75). 

1930 buhranı sonrası gelişen Keynezyen iktisat ile beraber kamunun 

ekonomide özellikle kriz dönemlerinde daha aktif rol alması dünya 
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genelinde daha popüler hale gelmiştir. Bu duruma paralel önemi ve 

kapsamı genişleyen bütçeler; devletin görevlerini yerine getirmede, 

günümüzde mâliye politikasının en önemli aracı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu değişime paralel olarak bütçelerden klasik anlamda 

kendinden beklenen fonksiyonlarına ekonomik ve sosyal fonksiyonlar 

da eklenmiştir. Refah Devleti anlayışı ile birlikte başlayan bu değişim 

devletin sosyal görevlerini artırdığı gibi bütçenin sosyal fonksiyonlarını 

da geliştirmiştir (Tepekule vd., 2016:2317). 

Sosyal bütçe, devletlerin ekonomiye müdahale araçlarından mâliye 

politikasının sosyal yönünü oluşturmakta olup bireylerin sosyal, 

ekonomik, fizyolojik ve psikolojik yönden yaşam kalitelerini 

yükseltmeyi ve belli standartları korumaya yardımcı olan böylelikle 

sosyal barış, sosyal adalet ve sosyal gelişmeye katkı sağlayan bütçedir 

(Özcan, 2014:100). Sosyal bütçe özellikle mâliye politikasının en 

önemli aracı olan bütçelerin daha adâletli gelir bölüşümüne yönelik 

kurgulanması anlamı taşımaktadır. Bu da bütçenin gerek gelir kısmında 

gerek gider kısmında toplumda dezavantajlı kesimlerin pozitif ayrıma 

tabi tutulması ile mümkün olmaktadır. 

Her toplumda dezavantajlı kesimler farklılık gösterebilir. Bununla 

birlikte birçok toplumda özellikle engelliler, sokak çocukları, yetimler, 

kimsesizler, yoksullar, kadınlar, yaşlılar ve azınlıklar toplumdaki diğer 

kesimlere göre dezavantajlı durumdadırlar. Toplumdaki dezavantajlı 

kesimleri ve onların toplumsal yaşama tam ve eşit koşullarda katılımını 

sağlamak sosyal devletin görevidir (Erdoğdu, 2008:24). 
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Sosyal bütçe; genel bütçeden ayrı ve bağımsız bir bütçe olmaktan 

ziyâde, merkezi devlet bütçesi içinde yer alan sosyal amaçlı harcamaları 

ve bu harcamaların finansmanında kullanılacak gelirleri ifade eder. 

Sosyal devlet olmanın verdiği sorumlulukların etkin olarak yerine 

getirilmesi sosyal bütçenin birinci boyutu olarak değerlendirilebilir. Bu 

sorumluluklar yerine getirilirken ülkenin içinde bulunduğu sosyo-

ekonomik durumun dikkate alınması ikinci boyutunu, bunun 

sürdürülebilir olması da üçüncü önemli boyutu olarak 

değerlendirilebilir (Tügen ve Özen, 2017:32) 

Sosyal bütçe kapsamına giren ve aynı zamanda sosyal bütçeye farklı 

bakış açısını kazandıran farklı bütçe teknikleri ya da 

yöntemleri/yaklaşımları mevcuttur. Bu yeni bütçe yöntemlerinden biri 

de cinsiyete duyarlı bütçelemedir (Koç, 2019: 59). Cinsiyet duyârlı 

bütçeleme bir çok konuda negatif etkilere maruz kalan kadınların 

toplumdaki yerlerinin daha da iyileştirilmesine yönelik geliştirilen 

bütçelemedir. 

Cinsiyete duyarlı bütçeleme ile esas itibâriyle kadın-erkek fırsat 

eşitliğini güçlendirmek veya eşitsizlikleri azaltmak amacıyla bütçe 

sürecinin tüm aşamalarına eşitlikçe bakış açısı getirmeyi 

hedeflenmektedir. Bu yaklaşımda kadınlar için ayrı bir bütçe yapılması 

öngörülmemekte, mevcut bütçe önceliklerine ve bütçe sürecine kadın-

erkek fırsat eşitliği kazandırılması amaçlanmaktadır (TBBM komisyon 

raporu, 2014:1). 

Devletin özellikle dezavantajlı kesimlere yönelik yapacağı 

rehabilitasyon programları, negatif vergileme ve gelir transferleri 
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sosyal harcamalar olarak nitelendirilebilir. Bunun yanı sıra sağlık 

harcamaları, belirli bir yaşa kadar ücretsiz eğitim garantisi, işsizlik ve 

emekli maaşları ve konut edindirme yardımları diğer sosyal nitelikli 

harcamalardır. Genel bütçenin hazırlanması ve uygulanması 

aşamalarında bu konuların göz önüne alınması sosyal bütçelemenin 

önemli bir fonksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sosyal harcamaları kapsamı esas itibâriyle açık olarak ortaya 

konulmamıştır. Nelerin sosyal harcama olarak kabul edileceği hususu 

ülkelerin sahip olduğu sosyo ekonomik yapı ve kültüre göre farklılık 

göstermektedir. Erdoğdu (2013) bunun kamu harcamaları ile sosyal 

harcamaların aynı kabul edilmesi yanlışından kaynaklandığını ifade 

etmektedir. Nelerin sosyal harcama olarak kabul edilebileceğine 

yönelik şu ölçütleri geliştirmiştir (Erdoğdu, 2013: 66-67): 

 Topluma taşan dışsallık düzeyi 

 Sosyal adalet ve sosyal içerme açısından gerekliliği   

 Sosyal yaşamın kalitesi ve günlük sosyal yaşam üzerindeki etkisi 

 Etkilenen kesimin genişliği ve bu etkinin düzeyi 

 Toplumsal refah ve kalkınma üzerindeki etkisi 

Bir harcama bu ölçütler dahilinde bir etkiye sahipse sosyal harcama 

olarak kabul edilebilir. 

3.1. Sosyal Refah Devleti 

Ana akım liberal iktisâdî doktrinin piyasa eksenli müdahaleyi rededen 

‘bırakınız yapsınlar’ anlayışı 1929 buhranı ile ciddi anlamda 

sorgulanmaya başlanmıştır. Klasik iktisat uygulamaları evrilerek yerini 
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Keynezyen iktisat ile birlikte 1973 stagflasyon krizine kadar sürecek 

olan sosyal devlet veya refah devleti uygulamalarına bırakmıştır. Bu 

zaman diliminde batı Avrupa’da sosyal devlet uygulamalarının zirve 

yaptığı dönem yaşanmıştır.  1970 buhranı ile beraber sosyal refah 

devletinin zaman içerisinde devamlı artış gösteren mâliyetleri 

sorgulanmaya başlamıştır. Bu dönemde yaşanan sosyal, kültürel ve 

politik gelişmelerle beraber sosyal devlet uygulamalarının azaltılması 

fikri popülerlik kazanmış, gelişmiş ülkelerde çeşitli düzenleme ve 

reformlar yapılmıştır. 1980 yılında ABD’de Reagan ve İngiltere’de 

Teatcher iktidarı ile birlikte tekrar neo liberal politikalara dönüş 

yaşanmıştır. 

Sosyal devlet uygulamalarını 19. yüzyılın başlarına götürmek 

mümkündür. Bu döneme kadar jandarma devlet anlayışı gereği özel 

mülkiyetin ve bireysel teşebbüsün devlet tarafından garanti edilmesi 

gündemde iken bunun yanı sıra siyâsî ve sosyal hakların olması 

gerektiği fikri yaygınlık kazanmaya başladı. Bunda Avrupa’da yaşanan 

büyük toplumsal ve siyâsal hareketlerin payı büyüktür. Öyle ki, refah 

devletinin ortaya çıkışında; ekonomik değişimler (sanayileşmenin 

başlaması ve kapitalist üretim tarzına geçiş vb.), sosyal değişimler 

(kentleşmenin ve ücretli çalışmanın artması vb.), ideolojik değişimler 

(işçi sınıfının siyasal bilinç kazanması vb.) ve siyâsal değişimler 

(mutlâkiyetçi yönetimlerden demokratik yönetimlere geçiş vb.) önemli 

rol oynamıştır (Toprak, 2015:152). Sermaye ile emek arasında düzenin 

sağlanması ve yaşanan sosyal buhranlar için sosyal mekanizmaların 

kurulması fikri sosyal devlet uygulamalarını beraberinde getirmiştir. 
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Yüzyılın sonlarına doğru işçi ücretlerinde nispî artışlar olmuş, çalışma 

şartlarında iyileştirilmelere gidilmiştir. Dünyada ilk defa işçi sınıfının 

sosyal güvenlikle ilgili haklarının iyileştirilmesine yönelik politikalar 

Almanya’da 1871 yılında yürürlüğe konulmuş böylece sosyal devlet 

kurumları ile ortaya çıkmaya başlamıştır (Şanlıoğlu, 2011:2). Bu dar 

kapsamlı sosyal politika anlayışı 1929 buhranı ile beraber geniş 

kapsamlı sosyal harcamalara dönüşmeye başlamıştır. Bu dönüşümde 

krizi hemen öncesi ortaya çıkan Keynezyen iktisâdın katkısı büyüktür.  

Klasik iktisâdî doktrinde değişimde kazanç (mübadele ilkesi) yoktur. 

Yanı sıfır toplamlı oyun olarak bir tarafın kazancı diğer tarafın kaybına 

eşittir. Bu doktrin temelde değişim kavramına değil, birey ve devlet 

arasındaki tek yanlı ilişkiye dayanmaktadır (Kirmanoğlu, 2012: 240). 

İşte bu noktada Keynezyen iktisat sadece krizden nasıl çıkılacağı 

yönünde bir formül ortaya koymamış bu ilişkinin pozitif toplamlı oyun 

formatında nasıl formüle edilebileceği fikirlerini ortaya çıkarmış, 

sosyal harcamalara dikkat çekmiştir.  Böylece sosyal harcamaları 

artırmanın yalnızca etik değil, iktisâdî açıdan da anlamlı olduğu fark 

edilmiş ve bu da refah devletinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem, sosyal güvenliğin altın çağı olarak 

adlandırılan bir dönemin başlangıcı olmuştur (Erdoğdu, 2008:17).  

Bu dönemde yeniden yönelinen bu müdahaleci sosyal devlet anlayışı 

ile beraber, devlet klasik tam kamusal mal ve hizmetleri üretmenin 

yanında, iktisâdâ sahada da varlık göstermeye başlamıştır. Bunun yanı 

sıra, sosyal alana ağırlık vermeye başlayan devlet, bu dönemde 

yoksulluk ve işsizlikle mücadeleye etmeye, bireylerin kendi 
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imkânlarını aşan sağlık hizmeti ihtiyacına karşı güvence oluşturmaya 

başlamıştır.  Zaman içerisinde sosyal devlet, asgari hayat standardının 

garantörü haline gelmiştir. 

Sosyal devletin iktisâdî gerekçesi olarak piyasa başarısızlıkları 

gösterilmektedir. Piyasa başarısızlığı kısaca piyasa ekonomisinin kendi 

içinde barındırdığı ve pareto optimal dengeye varmaya engel olan 

unsurlardır. Bunlar kaynakların etkin dağılmamasına, ekonominin tam 

istihdamda çalışamamasına sebep olmaktadır. Böylece klasik iktisâdın 

en temel argümanı olan otomatik denge gerçekleşmemekte, toplumsal 

refah kaybı yaşanmaktadır. Tam kamusal malların varlığı, dışsallıklar, 

doğal tekellerin zarureti, ahlaki erezyon, ters seçim ve piyasa ajanları 

arasında simetrik olmayan bilginin varlığı literatürde başlıca piyasa 

başarısızlıkları arasında yer almaktadır.  

Öte yandan piyasaya müdahaleye karşı olan neo klasiklere göre devlet 

faaliyetlerinin artması nispî fiyat yapısını bozarak piyasanın işleyişini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Devlet sosyal içerikli iktisâdî faaliyet 

yürüttüğünde fiyatları devlet tarafından düşük tutulan bazı mal ya da 

hizmetlere talep artacaktır. Bu fiyatlar nispi kıtlıkları göstermeyen 

saptırılmış fiyatlar olduğu için kaynakların yanlış ve etkinsiz dağılımına 

sebep olacaktır. Bu durumda gelir dağılımında adil sonuçlar ortaya 

çıkarmayan piyasa işleyişinde devletin müdahale biçimi nispi fiyatları 

hiç etkilemeyen götürü vergi ve transferler ile başlangıç gelir dağılımını 

değiştirerek, daha adil olarak kabul edilen bir seviyeye getirmeye 

çalışmak olabilir (Kirmanoğlu, 2012:78). Çünkü bu götürü vergi ve 
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transferler tüketici ve üreticilerin kararlarında değişmeye yol açmaz 

(Savaşan, 2019:113).  

Sosyal refah devletinde “subsidiarite” (yerindenlik), “solidarite” 

(dayanışma) ve “bireysel sorumluluk” olmak üzere üç temel prensipten 

bahsedilebilir. Toplu olarak bu prensipler toplumda sosyal 

sorumluluğun temel çizgilerini ve devlet faaliyetlerinin yetki ve 

sınırlarını ortaya koymaktadır. Subsidiarite prensibi bir sosyal grubun 

sadece kendi çözebileceği görevleri üstlenmesi anlamına gelmektedir. 

Bu prensip sorunların devlet müdahalesi olmaksızın çözümüne öncelik 

tanımakta; ancak, özgürlüklerin kısıtlandığı noktada devlet 

müdahalesini öngörmektedir (Şanlıoğlu, 2011:24-26). Bu ilke ile halkın 

sorunların çözümüne daha aktif katılımı hedeflenmiş ve ile olarak AB 

tarafından kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur.  

Refah devleti sosyal sorunların çözümünde sosyal politikaları takip 

eder. Bu da iktisâdî hedefler ile sosyal hedeflerin birlikte gözetilmesi 

ile olur. Yani kaynakların etkin dağılımı ve iktisâdî istikrâr ile gelirin 

âdil bölüşümü hedefleri uyumlu yürütülmelidir. Yani refah devletinin 

hedeflerine ulaşmada kullandığı en önemli mâli aracı olan sosyal 

harcamalar iktisâdî hedefler ile uyumlu olmalıdır. 

Literatürde çok çeşitli sosyal devlet modelleri olmakla beraber genel 

olarak üç çeşit sosyal refah devlet modelinden bahsedilebilir. Bunlar 

(Esping-Anderson, 1990:26-27’den aktaran, Aydın ve Çakmak, 

2019:5): 
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Liberal sosyal devlet modeli: ABD, İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda 

gibi daha çok Anglosakson ülkelerin benimsediği modeldir. Bu 

modelde devlet diğer modellere göre daha çok piyasa merkezli bakış 

açısıyla hareket eder ve devletin yapacağı sosyal yardımlarda daha titiz 

bir seçiciliğe sahiptir. Burada yardımların çalışma isteğini kırmaması 

ön plânda tutulmaktadır. 

Muhafazakar sosyal devlet modeli: Almanya, Fransa, Hollanda, 

Belçika, italya ve Avusturya gibi ülkelerde uygulanmaktadır. Yine 

piyasa eksenli bakış açısına sahip olmakla beraber, geleneksel aile 

yapısını koruma ve sürdürmeye yönelik bir modeldir. Bu modelde refah 

düzeyini yükseltme görevi sosyal sigorta gibi kurumlarına verilmiştir. 

Sosyal demokrat sosyal devlet modeli: bireyin piyasaya bağlılığını 

(muhtaçlığını) en az seviyeye çekmeye çalışan ileri seviye 

dekomodifikasyon2 anlayışına sahip model; İsveç, Danimarka, 

Finlandiya, Norveç gibi ülkelerde uygulanmaktadır. 

Bir başka refah devleti modellemesinde “Bismarck Modeli”, 

“Beveridge Modeli” ve “Karma Model” olmak üzere yine üç tür 

modelleme söz konusudur. Burada sosyal güvenlik hizmetlerinin mâli 

kaynağının üstlenicilerine göre bir ayrım söz konusudur. Bismark 

Modelinde refah hakkını birey ya da işveren öder. Beveridge Modelde 

ülkede yaşayan tüm vatandaşların genel sağlık sigorta sistemine 

alınması söz konusudur. Karma Model ise bu iki modelin karışımından 

oluşmaktadır (Toprak, 2015:160).  

                                                            
2 Emek gücünün meta niteliğini zayıflatma yada telafi etmek. 
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1970 li yıllar sonrası dönemde tekrar gündeme gelen liberal 

politikaların 2000’li yıllarda artarak işlerlik kazanmasında çeşitli 

etkenler söz konusudur. İlk olarak ülkeler kalkınmada belli mesafe kat 

ettiler ve milli gelirlerinde ciddi artışlar yaşandı.  İkinci olarak, ulusal 

ve küresel ölçekte insan haklarının tesisini gerekli gören toplumsal 

bilincin gelişmiş olmasıdır. Bu dönemde uluslararası örgütler, 

sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, birey ve toplum refahını azaltan 

her uygulama karşısında kitlesel birliktelik göstermiştir (Karaca ve 

Yeşim, 2019:76). Son olarak bu dönemde hızla gelişen gönüllük 

esasına dayalı hükümet dışı kâr amacı gütmeyen “üçüncü sektör” olarak 

nitelenen organizasyonların artmasıdır. Üçüncü sektör özünde kamu 

yararına yönelik hizmet anlayışının yattığı farklı bir yapılanma türüdür. 

Gerçekten katılımcı ve çoğulcu olan çağdaş demokrasilerde üçüncü 

sektör giderek büyük önem kazanmaktadır (Gökbunar ve Erdal, 

1997:217). Eğitim, sağlık, yaşlı ve kimsesizlere yapılan yardımlar vs. 

hizmetlerle üçüncü sektör faaliyetlerinin arttığını gözlemliyoruz. 

Gelişmiş ülkelerde çok hızlı bir büyüme içerisinde olan üçüncü sektör, 

kamu sektörünün yükünü kısmen azaltmıştır (Aktan, 2008:2). Buna 

rağmen neo liberal dönüşüm ve küreselleşme ile biraz geri plânda kalan 

sosyal nitelikli politikalarda gerçek manada bir geriye gidişin 

görülmediği ifade edilmektedir (Özdemir, 2009: 58).  

4. SONUÇ 

Kaynakların stratejik önceliklere göre etkili, ekonomik ve verimli 

tahsisinde bütçelerin üstlendiği fonksiyon mâli ve iktisâdî politikaların 

merkezinde yer almaktadır. Bütün yolların şehir merkezine çıkması 
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gibi, iktisâdî ve sosyal hayatla ilgili bütün problemlerin çözümü de bir 

şekilde bütçe ile kesişmektedir. Sınırları iyi çizilmiş, fonksiyonları 

etkili şekilde belirlenmiş iyi kurgulanan ve yönetilen bütçe sistemleri 

problemlere çâre olurken, bu özelliklerden mahrum bütçe sistemleri ise 

yeni problemlerin kaynağı haline gelebilmektedir. Bu anlamada bütçe 

sistemleri iyi dizayn edilemediğinde, kaynaklar isrâf olmakta sosyal 

yaralar derinleşmekte ve çeşitlenmektedir.  

Sosyal refah devletine dair tartışmalar günümüzde önemini 

korumaktadır. Türkiye’de sosyal devlet anlayışının kamu 

politikalarında görünür olmaya başlaması 1950’lili yıllara tekabûl 

etmektedir. Çalışma şartlarında düzenleme, işçi haklarının iyileştirme, 

sosyal güvenlik hizmetleri gibi sosyal hizmetlerde gelişim bu dönemde 

başlamıştır. Sosyal devlet ilkesi anayasal seviyede ilk olarak 1961 ve 

daha sonra 1982 Anayasalarında yer almıştır. Halen yürürlükte olan bu 

anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir 

hukûk devletidir.  

Türkiye’de sosyal refah devleti uygulamaları diğer gelişmekte olan 

ülkelerde olduğu gibi henüz gelişme aşamasındadır. Her ülkede temel 

amaç şüphesiz tüm bireylerin ve böylece toplumun ihtiyaçlarının en üst 

seviyede karşılanması ve refahlarının arttırılmasıdır. Dolayısıyla 

ülkemizde de refah devleti uygulamalarının genişletilmesi yönündeki 

taleplerin belirli açılardan haklı olduğuna şüphe yoktur. Bununla 

birlikte, sosyal refah devleti uygulamalarının muhtelif sosyal 

mâliyetlerinin de gözardı edilmemesi gerekmektedir (Aktan ve 

Özkıvrak, 2008:4). 
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Türkiye’de yapılan sosyal harcamaların (eğitim, sağlık, sosyal koruma) 

2018 yılı itibariyle GSYİH’ya oranı %16.3’ler seviyesindedir ve 

Avrupa Birliği (%30) ve OECD ortalamalarının altındadır. OECD 

ülkeleri ve Türkiye’de 2000 sonrası dönemde sosyal harcamaların 

GSYİH payları artış trendindedir. Bu dönemde Türkiye’de sağlık, çevre 

koruma, konut, dinlenme ve kültür, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlar 

başlıca artış gösteren kalemlerdir. Bu dönemde faiz oranlarının düşmesi 

ile transfer harcamaları içindeki faiz giderleri payı azalmış buna 

mukabil diğer harcamalarda artış yaşandığı gözlemlenmektedir. 

Türkiye’de refah devleti uygulamaları ve sosyal bütçe harcamaları 

yeterli olmamakla birlikte, sübvanse edilen eğitim ve sağlık hizmetleri, 

dul ve yetim yardımları, evde bakım hizmetleri, öğrenim bursları ve 

krediler, konut ve yakacak yardımları, işsizlik ve yaşlılık ödemeleri gibi 

harcamaların sosyal yaşamda önemi büyüktür. 

Küresel anlamda devletlerin yapacağı refah hizmeti sunumunun miktarı 

ve yönü sosyal refah devletinin sınırlarının ortaya çıkmasında 

belirleyici olacaktır. Sosyal refah devletinin altın çağını yaşadığı 

Avrupa ülkelerinin bu alandaki tecrübeleri dikkate alınarak ülkemizde 

sosyal refah devleti uygulamaları fayda mâliyet ekseninde realist ve 

tarafsız biçimde değerlendirilmeli, sosyal refahı artırıcı politikalar 

geliştirilmelidir. 
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GİRİŞ 

Günümüz dünyasında toplumların karşı karşıya olduğu en önemli 

sorunlardan biri yoksulluktur. Ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre 

farklı düzeylerde olan yoksulluk seviyesi, çözüm geliştirilmesi 

gereken önemli konular arasında yer almaktadır. Finansal erişim 

düzeyinin arttırılması, başka bir deyişle toplumdaki bireylerin finansal 

sisteme dahil edilmesinin sağlanması yoksulluk için çözüm 

önerilerinden biri olarak görülmektedir.  

Finansal erişimin temel amacı, finansal sistem dışında kalan bireylerin 

ve kurumların finansal sisteme dahil edilmesidir. Bireylerin ve 

kurumların finansal sisteme dahil edilmesiyle karşılaşılabilecek olağan 

güçlüklerin aşılabileceği ve hedeflenen noktaya kolaylıkla 

ulaşılabileceği söylenebilir. Hayatın olağan akışında yaşanabilecek 

olan finansal zorlukların aşılmasında, ya da öncesinde tedbir 

alınmasını gerektirecek durumlarda finansal sistemin bir parçası 

olarak, finansal hizmetleri kullanmak ve onlardan faydalanmak önemli 

bir husustur.  

Finansal erişim düzeyinin artışı, finansal sistemin gelişmişliğine ve 

dolayısıyla ekonomik büyümeye de katkı sağlamaktadır. Finansal 

sistemin gelişmişliği ise bireylerin ve kurumların finansal hizmetlere 

erişimi ve finansal hizmetleri kullanımı ile doğrudan ilintilidir. 

Bireylerin ve kurumların finansal hizmetlere doğrudan, kolaylıkla 

erişimi ve bu finansal hizmetleri kullanımı finansal sistemin gelişimini 

olumlu yönde etkileyerek, ülke ekonomisin de büyümesine katkıda 

bulunacaktır. 



 
150 MALİYE VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI   

Literatürde finansal sistemin gelişmişliği ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışmanın olduğu görülmektedir. 

Ancak finansal erişimin ölçümü noktasında verilerin yetersizliği ve 

standart bir ölçüm tekniğinin olmaması bu konuda araştırma ve ölçüm 

yapılmasını güçleştirmektedir. Bu durum, finansal erişim konusunda 

bir takım göstergelerin kabul edilmesi zorunluluğunu ortaya 

çıkarmıştır. Bu göstergeler, finansal erişimin boyutlarının tespit 

edilmesi, bu konuda araştırma ve analizlerin yapılarak, çeşitli politika 

ve stratejilerin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. 

Bu araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın ilk bölümde 

finansal erişim konusunda teorik çerçeveye değinilmiş, ikinci 

bölümünde ise konuya ilişkin literatürdeki çalışmalar incelenmiştir. 

Üçüncü bölümünde, E-7 ülkelerine ilişkin seçilmiş bankacılık 

istatistiklerine yer verilmiştir. Araştırmanın son bölümünde ise veri 

seti, yöntem, bulgular ve sonuç yer almaktadır. 

1. FİNANSAL ERİŞİM 

Finansal erişim kavramı, ölçüm standartlarının ülkelere göre farklılık 

göstermesi, farklı boyutlarda ele alınabilmesi bakımından evrensel bir 

tanımlamasının bulunmadığı söylenebilir. Literatürdeki çalışmalar 

incelendiğinde ise üzerinde görüş birliğine varılmış tek bir tanımlama 

bulunmamaktadır. Ancak, finansal erişim konusunda küresel boyutta 

çalışmalar yapan ve literatürde de en çok kabul gören Dünya 

Bankası’nın tanımlamalarına göre finansal erişim, 
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• “finansal hizmetleri kullanan bireylerin ve işletmelerin 

oranıdır”. 

• “bireylerin ve işletmelerin sunulan finansal hizmetlere (işlem, 

ödeme, tasarruf, kredi ve sigorta gibi) uygun maliyetle 

sürdürülebilir olarak erişebileceği anlamına gelir”. 

Bu tanımlamalardan hareketle finansal erişim, bir ülkedeki tüm 

ekonomik birimlerin (hane halkı, işletmeler)  tüm finansal 

hizmetlerden düşük maliyetle, kolay bir şekilde ve eşit şartlarda 

ulaşabilme imkanının olmasıdır. Burada ele alınan finansal hizmetlere 

hem coğrafik olarak erişebilme kolaylığı hem de finansal hizmetlerin 

uygun maliyetle kullanılabilir olmasıdır. Ayrıca, buradan çıkarılacak 

başka bir sonuç ise bahsi geçen ekonomik birimlerin (hane halkı ya da 

işletmeler), finansal hizmetlere erişme ve kullanmaya istekli olmaları 

durumudur. Farklı gerekçelerle finansal hizmetlerden faydalanmak 

istemeyen ya da finansal sisteme bilinçli bir şekilde dahil olmak 

istemeyen ekonomik birimlerin finansal sisteme dahil edilmesi çabası 

finansal erişim konusu kapsamında yer almamaktadır. 

Finansal erişimin, özellikle yoksullukla mücadele kilit nokta olarak 

görülmesi sebebiyle dünya genelinde üzerinde önemle durulan ve bu 

konuda çeşitli eylem planlarının hayata geçirildiği bir konu haline 

gelmiştir. Finansal erişim konusu, yoksulluğu azaltmanın, refahı 

arttırmanın ve böylelikle ülkelerin finansal altyapısının güçlendirilerek 

ekonomik büyümenin sağlanması noktasında önemli bir olanaktır.  
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2. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, finansal erişim ile ekonomik 

büyüme ve kalkınma arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışmada, 

finansal erişim seviyesinin artışı ile ekonomik büyüme ve kalkınma 

arasında genel olarak doğrusal bir ilişki olduğunu tespit edilmiştir.  

Özellikle yabancı literatürde de birçok teorik ve ampirik çalışmaya 

konuya olan finansal erişimin yerli literatür gelişime açık olduğunu 

ifade etmek mümkündür. Çalışmanın bu bölümünde finansal erişim 

konusuna ilişkin yerli ve yabancı literatürdeki seçilmiş çalışmalara yer 

verilmiştir. 

Sarma ve Pais (2011), finansal erişim ve ekonomik kalkınma 

arasındaki ilişkiyi -ülkelere özgü farklılıkları ampirik olarak 

tanımlayarak - incelemişlerdir. Çalışmada, bir ülkedeki insani gelişim 

düzeyi ile finansal erişim düzeyi arasında yakın ilişki olduğu 

sonucuna varmışlardır. Ayrıca, sosyo-ekonomik ve altyapı ile ilgili 

faktörler arasında gelir, eşitsizlik, okuryazarlık, kentleşmenin 

olduğunu da tespit etmişlerdir.  Sarma ve Pais (2011)’in çalışma 

sonucunda elde ettiği diğer bir sonuç, kişi başına düşen GSYİH’nın 

bir ülkedeki finansal erişim düzeyini açıklamada önemli bir faktör 

olduğudur. 

Yorulmaz (2012), finansal erişimin ekonomik gelişme ve ekonomik 

refah ölçütleri ile ilişkisini araştırmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, 

ekonomik ölçüt olarak kullanılan gelir, insani gelişmişlik endeksi, 

eşitsizlik ve şehirleşme gibi faktörler finansal erişim düzeyi ile 

istatistiksel olarak anlamlıdır.Yorulmaz (2012)’ın elde ettiği diğer bir 
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sonuç ise, Türkiye’nin bazı AB üyelerinden daha düşük bir finansal 

erişim düzeyine sahip olduğudur. 

Allen (2014), finansal gelişim ve finansal erişim ilişkisini Afrika ve 

gelişmekte olan ülkelere üzerinde incelemiştir. Ayrıca, finansal 

gelişme ve finansal erişimin belirleyicilerini araştırmıştır. Çalışma 

sonucunda Afrika’da, finansal gelişim ve finansal erişim açısından 

nüfus yoğunluğunun diğer ülkelere göre daha önemli olduğunu ortaya 

koymuştur. Ayrıca, mobil bankacılığın, altyapısal sorunların 

üstesinden gelmeye ve finansal erişimi iyileştirmeye yardımcı olduğu 

sonucuna varmıştır. 

Kim (2016), finansal erişimin gelir eşitsizliği ve ekonomik büyüme ile 

ilişkisini araştırmıştır. Çalışma sonucunda, gelir eşitsizliği ile GSYİH 

arasında negatif ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, gelir 

eşitsizliğinin yüksek kırılganlık gösteren ülkelerde ekonomik 

büyümeyi azaltmada daha güçlü bir etkisi olduğunu ve finansal 

erişimin, gelir eşitsizliği ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

geliştirdiğini tespit etmiştir. 

Sharma (2016), finansal erişim ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiyi Hindistan ekonomisi açısından incelemiştir. 2004-2013 

dönemini ele alan çalışmada VAR modeli ve Granger nedensellik testi 

uygulanmıştır. Çalışma sonucunda ekonomik büyüme ve finansal 

erişimin çeşitli boyutları arasında özellikle banka nüfuzu açısından 

pozitif bir ilişkinin söz konusu olduğu ortaya koyulmuştur.  

Rasheed vd. (2016), 2004-2012 yılları arasında, 97 ülkeye ait panel 

verileri kullanarak, genelleştirilmiş yöntemi ile finansal erişimin 
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finansal gelişmenin teşvik edilmesine yardımcı olup olmadığını 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda finansal erişimin istatistiksel 

olarak finansal gelişmenin belirleyicisi olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ayrıca, finansal erişimin finansal gelişme üzerinde etkisinin 

istatistiksel olarak pozitif yönde etkisinin olduğunu ortaya 

koymuşlardır. 

Hajileea vd. (2017), kısa ve uzun vadede kayıt dışı ekonominin 

finansal erişim üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışmada eş 

bütünleşme yaklaşımı ile,1980 ile 2013 yılları arasında 18 gelişmekte 

olan ülkenin verilerini kullanarak, kayıt dışı ekonominin finansal 

erişime kısa vadeli asimetrik etkileri olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Acharya ve Sethi (2018), finansal erişimin ekonomik büyümeye olan 

dinamik etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, dünya genelinde 

31 gelişmekte olan ülkede finansal erişim ile ekonomik büyüme 

arasında pozitif yönlü ve uzun vadeli bir ilişki olduğunu ortaya 

koymuşlardır. 

Sujlana ve Kiran (2018), Hindistan’da finansal erişimin boyutlarını 

tespit etmek üzere, yaptıkları analizler sonucunda, Hindistan’ın banka 

şubelerinin nüfuzu bakımından ileri bir aşamada olduğunu politika 

yapıcıların ülke halkı ve kurumlarıyla birlikte kapsayıcı ekonomik 

büyüme açısından somut adımlar atması gerektiği önerilmektedir. 

Kim vd.(2018), finansal erişim ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiyi İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 55 ülke için dinamik panel veri 

analizi, VAR ve Granger nedensellik testi ile incelemişlerdir. Çalışma 

sonucunda dinamik panel ve VAR analizi tahminlerinin sonuçlarına 
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göre, finansal erişimin ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkisi 

olduğu, Granger testi sonuçlarına göre ise, ekonomik büyüme ile 

finansal erişim arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisinin olduğunu 

tespit etmişlerdir. Ayrıca ilgili yazarlar tarafından İslam İşbirliği 

Teşkilatı ülkelerinde finansal erişimin ekonomik büyümeyi olumlu 

yönde etkilediği ortaya koyulmuştur. 

Neaimeve Gaysset (2018), finansal erişimin, gelir eşitsizliği, 

yoksulluk ve finansal istikrar üzerindeki etkisini, sekiz büyük MENA 

ülkesi örneğini kullanılarak, 2002–2015 dönemi için incelemişlerdir. 

Çalışma sonucunda, finansal erişimin gelir eşitsizliğini azaltırken, 

nüfus büyüklüğünün ve yatırımın gelir eşitsizliğini arttırdığını ortaya 

koymuşlardır. 

Vo vd. (2018), finansal erişim ve makroekonomik istikrar arasındaki 

ilişkiyi, gelişmekte olan 22 ülke ekonomisi için panel eşik tahmin 

tekniği kullanarak incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, finansal 

erişimin belirli bir eşiğin altında finansal istikrarı arttırdığını tespit 

etmişlerdir. Ayrıca, ilgili yazarlar, finansal erişimin istikrarlı 

enflasyon ve üretimin büyümesi açısından da faydalı olduğu sonucunu 

da elde etmişlerdir. 

Okoye vd. (2019), finansal erişimin Nijerya'daki ekonomik büyüme ve 

gelişme üzerindeki etkisini 1986-2015 dönemine için incelemişlerdir. 

Çalışmadan elde ettikleri bulgulara göre, özel sektöre verilen krediler 

Nijerya'daki ekonomik büyümeyi önemli ölçüde desteklemektedir. 

Çalışmanın bir diğer sonucu ise, finansal erişimin Nijerya'daki kırsal 

kredi dağıtımı yoluyla yoksulluğun azaltılmasıdır. 
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Makine ve Walle (2019) makroekonomik büyüme ile finansal erişim 

arasındaki ilişkiyi, 11 Afrika ülkesi için 2004 ve 2014 dönemi için 

dinamik panel veri analizi ile incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara 

göre, finansal erişim ekonomik büyümeyi arttırdığı ve finansal 

gelişmişlik düzeyinin bunu etkileyebileceğidir.  

Van ve Linh (2019), finansal erişim göstergelerinin ekonomik 

kalkınma üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, 

banka şubesi, ATM sayısı ve özel sektördeki kredi sayısının fazla 

olması ile ekonomideki gelişme oranı arasında korelasyon olduğunu 

tespit etmişlerdir.  

3. E-7 ÜLKELERİNE AİT SEÇİLMİŞ BANKACILIK 

VERİLERİ 

Çalışmanın bu bölümünde 2005-2018 dönemi için E-7 ülkelerine 

ilişkin “toplam ticari banka sayısı, toplam ticari banka şube sayısı ve 

toplam ATM sayısı” verilerine yer verilmiştir. 

3.1. Brezilya 

2005-2018 dönemi itibariyle Brezilya’ya ilişkin toplam ticari banka 

sayısı, toplam ticari banka şube sayısı ve toplam ATM sayılarına 

Tablo 1’de yer verilmiştir. 
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Tablo 1: Brezilya’da Ticari Banka Sayısı, Ticari Banka Şube 
Sayısı ve Toplam ATM Sayısı 

Yıl 
Toplam 

Ticari Banka 
Sayısı 

Toplam Ticari 
Banka Şube Sayısı 

Toplam ATM 
Sayısı 

2005 134 25191 146795 
2006 131 25420 147535 
2007 128 25951 153162 
2008 129 27207 159289 
2009 125 27653 165599 
2010 125 27343 173701 
2011 128 28554 173864 
2012 129 30851 175139 
2013 124 31518 182538 
2014 122 33089 184446 
2015 123 32954 182378 
2016 122 32562 180150 
2017 121 31632 175580 
2018 118 31155 172605 

Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Finansal Erişim Anketi,01.03.2020 
*Finansal Erişim Anketi verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 

Tablo 1’e göre Brezilya’da toplam ticari banka sayısının 2005 

yılından 2018 yılları arasında az da olsa azalma görülmektedir.  Ancak 

ticari bankalara ait şube sayılarında ilgili yıllar arasında genel olarak 

bir artış gözlenmiştir. Bununla birlikte toplam ATM sayısında da 

genel bir artış olduğunu ifade etmek mümkündür. 

3.2. Çin 

2005-2018 dönemi itibariyle Çin’e ilişkin toplam ticari banka sayısı, 

toplam ticari banka şube sayısı ve toplam ATM sayılarına Tablo 2’de 

yer verilmiştir. 
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Tablo 2: Çin’de Ticari Banka Sayısı, Ticari Banka Şube Sayısı Ve 
Toplam ATM Sayısı 

Yıl Toplam Ticari 
Banka Sayısı 

Toplam Ticari 
Banka Şube Sayısı 

Toplam ATM 
Sayısı 

2005 133 1223 2400 
2006 138 1226 2500 
2007 142 1264 2500 
2008 145 1300 2600 
2009 145 1293 2700 
2010 146 1329 2900 
2011 152 1337 3100 
2012 155 1320 3100 
2013 156 1300 3200 
2014 159 1292 3200 
2015 157 1279 3200 
2016 156 1242 3300 
2017 155 1222 3300 
2018 152 1239 3400 

 Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Finansal Erişim Anketi,01.03.2020 
*Finansal Erişim Anketi verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 

Tablo 2’ye göre 2005-2018 yılları arasında Çin’de toplam ticari banka 

sayısında genel olarak artış gösterdiğini ifade etmek mümkündür. 

Toplam ticari bankaların şube sayısında ise artış eğiliminin söz 

konusu olduğu söylenebilir. Toplam ATM sayısında ise artan bir trend 

görülmektedir. 

3.3. Hindistan 

2005-2018 dönemi itibariyle Hindistan’a ilişkin toplam ticari banka 

sayısı, toplam ticari banka şube sayısı ve toplam ATM sayılarına 

Tablo 3’te yer verilmiştir. 
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Tablo 3: Hindistan’da Ticari Banka Sayısı, Ticari Banka Şube 
Sayısı Ve Toplam ATM Sayısı 

Yıl Toplam Ticari 
Banka Sayısı 

Toplam Ticari 
Banka Şube Sayısı 

Toplam ATM 
Sayısı 

2005 293 68357 17642 
2006 226 69629 21523 
2007 184 71996 27088 
2008 178 75977 35075 
2009 171 79922 44310 
2010 169 85219 61833 
2011 169 90965 76741 
2012 173 98643 97121 
2013 157 106551 115849 
2014 151 117869 163230 
2015 157 126561 183993 
2016 157 135506 201913 
2017 162 140674 213396 
2018 161 142868 213472 

 Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Finansal Erişim Anketi,01.03.2020 
*Finansal Erişim Anketi verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 
Tablo 3’e göre 2005-2018 yılları arasında Hindistan’da toplam ticari 

banka sayısında genel olarak azalış eğiliminin söz konusu olduğu 

ifade edilebilir. Toplam ticari bankaların şube sayısının ve toplam 

ATM sayısının ise düzenli bir artış gösterdiği görülmektedir.   

3.4. Endonezya 

2005-2018 dönemi itibariyle Endonezya’ya ilişkin toplam ticari banka 

sayısı, toplam ticari banka şube sayısı ve toplam ATM sayılarına 

Tablo 4’te yer verilmiştir. 
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Tablo 4: Endonezya’da Ticari Banka Sayısı, Ticari Banka Şube 
Sayısı Ve Toplam ATM Sayısı 

Yıl 
Toplam 

Ticari Banka 
Sayısı 

Toplam Ticari 
Banka Şube 

Sayısı 

Toplam 
ATM 
Sayısı 

2005 131 8236 14791 
2006 130 9110 16960 
2007 130 9680 18850 
2008 124 10868 21912 
2009 121 12837 23944 
2010 122 13837 22444 
2011 120 25646 28817 
2012 120 29945 63671 
2013 120 31847 76136 
2014 119 32739 90678 
2015 118 32949 99286 
2016 116 32730 103419 
2017 115 32285 106653 
2018 115 31618 106901 

 Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Finansal Erişim Anketi,01.03.2020 
*Finansal Erişim Anketi verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 4’e göre 2005-2018 yılları arasında Endonezya’da toplam ticari 

banka sayısında genel olarak azalış eğiliminin söz konusu olduğu 

ifade edilebilir. Toplam ticari bankaların şube sayısının artış eğilimde 

olduğu ve toplam ATM sayısının ise düzenli bir artış gösterdiği 

görülmektedir.   

3.5. Meksika 

2005-2018 dönemi itibariyle Meksika’ya ilişkin toplam ticari banka 

sayısı, toplam ticari banka şube sayısı ve toplam ATM sayılarına 

Tablo 5’te yer verilmiştir. 
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Tablo 5: Meksika’da Ticari Banka Sayısı, Ticari Banka Şube 
Sayısı Ve Toplam ATM Sayısı 

Yıl Toplam Ticari 
Banka Sayısı 

Toplam Ticari 
Banka Şube Sayısı 

Toplam 
ATM Sayısı 

2005 31 7990 22900 
2006 37 8415 25687 
2007 40 9458 29333 
2008 43 10354 31932 
2009 41 11066 33801 
2010 41 11648 36329 
2011 42 11911 36803 
2012 43 12896 40770 
2013 48 13094 41468 
2014 45 13259 43715 
2015 44 12831 46648 
2016 47 13117 48945 
2017 48 13331 50705 
2018 50 13380 54514 

Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Finansal Erişim Anketi,01.03.2020 
*Finansal Erişim Anketi verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 5’e göre 2005-2018 yılları arasında Meksika’da toplam ticari 

banka sayısında genel olarak artış eğiliminin söz konusu olduğu ifade 

edilebilir. Toplam ticari bankaların şube sayısının artış eğilimde 

olduğu ve toplam ATM sayısının ise düzenli bir artış gösterdiği 

görülmektedir.   

3.6. Rusya 

2005-2018 dönemi itibariyla Rusya’ya ilişkin toplam ticari banka 

sayısı, toplam ticari banka şube sayısı ve toplam ATM sayılarına 

Tablo 6’da yer verilmiştir. 
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Tablo 6: Rusya’da Ticari Banka Sayısı, Ticari Banka Şube Sayısı 
Ve Toplam ATM Sayısı 

Yıl 
Toplam 

Ticari Banka 
Sayısı 

Toplam Ticari 
Banka Şube 

Sayısı 

Toplam ATM 
Sayısı 

2005 1205 33408 27779 
2006 1143 35801 39475 
2007 1092 39850 54804 
2008 1058 42242 75018 
2009 1007 41147 88128 
2010 955 41653 116161 
2011 922 43642 141896 
2012 897 45368 171909 
2013 859 45578 188789 
2014 783 43716 222761 
2015 681 38758 206903 
2016 575 35399 201457 
2017 517 34275 195234 
2018 440 30704 191071 

 Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Finansal Erişim Anketi,01.03.2020 
*Finansal Erişim Anketi verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 

Tablo 6’ya göre 2005-2018 yılları arasında Rusya’da toplam ticari 

banka sayısında genel olarak azalış gösterdiği görülmektedir. Ticari 

banka şube sayısı ise 2014 yılına kadar artış eğilimi gösterirken, 2014 

yılından 2018 yılına kadarki dönemde azalış eğilimi içerisinde olduğu 

söylenebilir.  Toplam ATM sayısının ise ilgili yıllar itibariyle artış 

gösterdiği görülmektedir. 

3.7. Türkiye 

2005-2018 dönemi itibariyla Türkiye’ye ilişkin toplam ticari banka 

sayısı, toplam ticari banka şube sayısı ve toplam ATM sayılarına 

Tablo 7’de yer verilmiştir. 
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Tablo 7: Türkiye’de Ticari Banka Sayısı, Ticari Banka Şube 
Sayısı Ve Toplam ATM Sayısı 

Yıl 
Toplam 

Ticari Banka 
Sayısı 

Toplam Ticari 
Banka Şube Sayısı 

Toplam ATM 
Sayısı 

2005 34 6241 14836 
2006 33 6904 16513 
2007 33 7658 18795 
2008 32 8724 21953 
2009 32 8968 23952 
2010 32 9419 27604 
2011 31 9791 31662 
2012 32 10191 34709 
2013 32 10981 40112 
2014 34 11180 43668 
2015 34 11149 46220 
2016 34 10740 46373 
2017 33 10503 47338 
2018 34 10397 48561 

Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Finansal Erişim Anketi,01.03.2020 
*Finansal Erişim Anketi verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 

Tablo 7’ye göre 2005-2018 yılları arasında Türkiye’de toplam ticari 

banka sayısının istikrarlı bir seyir izlediğini ifade etmek mümkündür. 

Toplam ticari banka şube sayısı ve toplam ATM sayısının ise genel bir 

artış eğilimde olduğu söylenebilir. 

4.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

4.1.Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın amacı, finansal erişim ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkinin incelenmesidir. 
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4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Bu araştırma, 2005-2018 dönemi için yükselen ekonomiler olarak da 

nitelendirilen E-7 ülkelerini (Çin, Brezilya, Hindistan, Rusya, 

Endonezya, Meksika ve Türkiye) kapsamaktadır. Dolayısıyla 

çalışmanın sonuçları tüm ülkeler ya da kapsam dışında kalan 

dönemler açısından genellenemez. 

4.3. Araştırmanın Verileri  

Araştırmada finansal erişime ait veriler, Uluslararası Para Fonu 

tarafından yapılan Finansal Erişim Anketi sonucunda elde edilen 

finansal erişim göstergelerine göre belirlenmiştir. Ekonomik büyüme 

göstergesi olarak kullanılan gayrisafi yurtiçi hasıla verilerine ise, 

Dünya Bankası’nın veritabanından ulaşılmıştır. 

Araştırma modelinde kullanılan değişkenler Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8: Kullanılan Değişkenler 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Değişken Kodu Değişkenin Adı Veri Kaynağı 

FE1 
1.000 km2 başına ticari banka şube 
sayısı 

Uluslararası Para Fonu 
Finansal Erişim Anketi, 
2018 

FE2 100.000 kişi başına ticari banka şube 
sayısı 

Uluslararası Para Fonu 
Finansal Erişim Anketi, 
2018 

FE3 1.000 km2 başına ATM sayısı 
Uluslararası Para Fonu 
Finansal Erişim Anketi, 
2018 

FE4 
Bireysel müşterilerin ticari bankalardaki 
toplam mevduat tutarının GSYİH’ya 
oranı 

Uluslararası Para Fonu 
Finansal Erişim Anketi, 
2018 

FE5 
Bireysel ve kurumsal müşterilerin  ticari 
bankalardaki toplam kredi tutarının 
GSYİH’ya oranı 

Uluslararası Para Fonu 
Finansal Erişim Anketi, 
2018 

GDP GSYİH($) 
Dünya Bankası 
Dünya Kalkınma 
Göstergeleri, 2018 
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4.4. Yöntem 

Araştırmada yatay kesit ve zaman serilerinin birlikte kullanılmasına 

olanak sağlayan panel veri analizi kullanılmıştır. Zaman boyutu ile 

birlikte yatay kesit verilerinin de kullanılarak oluşturulan panel veri 

modelleri yardımıyla ekonomik ilişkilerin tahmin edilmesi yöntemine 

“panel veri analizi” adı verilmektedir. Genel olarak panel veri modeli; 

Yit=αit+βitXit+uit    i=1,2,3..N ; t=1,2....T 

şeklinde ifade edilmektedir. Yukarıdaki panel veri denkleminde Y 

bağımlı değişkeni, X bağımsız değişkeni, β eğim parametresini ifade 

ederken,u hata terimini ifade etmektedir. Bu modelde sabit ve eğim 

parametreleri hem zaman hem de birime göre değer almaktadırlar 

(Tatoğlu,2018:5). 

Panel veri analizinde sabit etkiler ve rassal etkiler olmak üzere iki 

tahmin yaklaşımı söz konusudur. Eğer yatay kesit birimleri büyük bir 

ana kütleden seçilmişler ise rassal etki, birimler tüm anakütleyi 

oluşturuyor ise sabit etki yaklaşımını kullanmak uygun olacaktır. Bu 

yaklaşımlar arasındaki tercih için Hausman (1978) test istatistiğinden 

faydalanılmaktadır (Sarıkovanlık, vd.,2019:169-170). 

4.5. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Araştırmada, 2005-2018 yılları arasında finansal erişimin E-7 

ülkelerinin büyümesi üzerinde etkili olup olmadığını araştırmak üzere 

panel veri setine dayalı olarak aşağıdaki model oluşturulmuştur. 
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GDPit=β0+β1FE1it+ β2FE2it+ β3FE3it+ β4FE4it+ β5FE5it +ɛit(1) 
 
Yukarıda oluşturulan modelde, bağımlı değişken olarak kullanılan 

GDP kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılayı ifade ederken; FE1, 

FE2, FE3, FE4, FE5, değişkenleri ise finansal erişim göstergelerini, ɛ 

ise hata terimini temsil etmektedir. 

Araştırma kapsamında kurulan panel veri modelinde, bağımlı 

değişken olarak ekonomik büyüme göstergesi, gayri safı yurtiçi hasıla 

(dolar cinsinden) bağımsız değişkenler ise, 1.000 km2 başına ticari 

banka şube sayısı, 100.000 kişi başına ticari banka şube sayısı, 1.000 

km2 başına ATM sayısı, bireysel müşterilerin ticari bankalardaki 

toplam mevduat tutarının GSYİH’ya oranı, bireysel ve kurumsal 

müşterilerin ticari bankalardaki toplam kredi tutarının GSYİH’ya 

oranı kullanılmıştır.  

Araştırmada test edilen hipotezler ise şu şekildedir: 

H1:1.000 km2 başına ticari banka şubelerinin sayısının ekonomik 

büyüme üzerinde etkisi vardır. 

H2:100.000 kişi başına düşen ticari banka şube sayısının ekonomik 

büyüme üzerinde etkisi vardır. 

H3:1.000 km2 başına ATM sayısının ekonomik büyüme üzerinde 

etkisi vardır. 

H4: Bireysel müşterilerin ticari bankalardaki toplam mevduat tutarının 

GSYİH’ ya oranının ekonomik büyüme üzerinde etkisi vardır. 
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H5: Bireysel ve kurumsal müşterilerin ticari bankalardaki toplam kredi 

tutarının GSYİH’ ya oranının ekonomik büyüme üzerinde etkisi 

vardır. 

4.6. Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmaya ilişkin istatistiki bilgilere yer 

verilmiştir. Öncelikle, oluşturulan araştırma modelinde yer alan 

değişkenlere ilişkin açıklayıcı istatistiki bilgilere yer verilmiş, 

sonrasında ise birim kök testlerinin sonuçları tablolaştırılmıştır. Daha 

sonra, panel veri analizine göre hesaplanan tahmin sonuçlarına 

ilişkiler bulgulara yer verilmiştir. 

Değişkenlere ilişkin açıklayıcı istatistiki bilgiler Tablo 9’da 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 9: Açıklayıcı İstatistikler 

İstatistiki Gösterge FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 GDP 

Ortalama 204.05 18.70 424.93 90.60 66.17 2.23E+12 

Medyan 8.58 17.89 21.68 40.10 36.62 1.25E+12 

Maksimum 1418.09 38.49 3238.09 477.34 347.46 1.36E+13 

Minimum 1.90 5.28 1.69 16.938 12.05 2.86E+11 

Standart Sapma 473.72 7.60 988.92 129.58 82.33 2.70E+12 

Gözlem Sayısı 98 98 98 98 98 98 
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Tablo 9’da yükselen ekonomiler olarak nitelendirilen, Çin, Brezilya, 

Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya ve Türkiye için finansal erişim 

göstergelerine ait istatistiki veriler yer almaktadır. Buna göre, ilgili 

ülkelerde ortalama olarak 1.000 km2 başına ticari banka şube sayısı 

yaklaşık 204’tür. E-7 ülkeleri arasında, 1.000 km2 başına ticari banka 

şube sayısının en yüksek olduğu ülke Çin iken, en düşük olduğu ülke 

Rusya’dır. 100.000 kişi başına banka şube sayısındaki ortalama 

18.7’dir. 100.00 kişi başına ticari banka şube sayısının en yüksek 

olduğu ülke Rusya iken, en az olduğu ülke Endonezya’dır.  

E-7 ülkelerinde ortalama 1.000 km2 başına ATM sayısı yaklaşık 425 

iken, bu sayısının en yüksek olduğu ülke Çin, en az olduğu ülke 

Rusya’dır. Bireysel müşterilerin ticari bankalardaki toplam mevduat 

tutarının GSYİH’ ya oranının en yüksek olduğu ülke Çin, bu oranın en 

düşük olduğu ülke Meksika’dır. Bireysel ve kurumsal müşterilerin 

ticari bankalardaki toplam kredi tutarının GSYİH’ ya oranın en 

yüksek olduğu ülke Çin, bu oranın en düşük olduğu ülke Meksika’dır. 

E-7 ülkelerinde, 2005-2018 yılları arasında GSYİH’ sı en yüksek olan 

ülke Çin iken, GSYİH’ sı en düşük olan ülke Endonezya olmuştur. 

Çalışmada kullanılan olan değişkenlere ilişkin serilerin durağanlığı 

panel veri analizinin varsayımları kapsamında ölçülmüştür. 

Değişkenler için birim kök testi yapılmış, panel veri analizinin 

varsayımlarına uyumlu olup olmadığı incelenmiştir. Analizde veri 

setinin durağanlığının sınanması için Augmented Dickey Fuller 

(ADF) Testi ve Phillips ve Perron (PP) testleri yapılmıştır. 
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Çalışma kapsamında oluşturulan araştırma modelindeki değişkenlere 

ilişkin birim kök testleri Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 10: Birim Kök Testi Sonuçları 
 ADF PP 
Değiş
kenler Sabitli Sabitli-

Trendli 
Sabitsiz-
Trendsiz Sabitli Sabitli-

Trendli 
Sabitsiz-
Trendsiz 

∆FE1 -9.710190 -9.672806 -9.761700 -9.711143 -9.672807 -9.762261 
∆FE2 -8.382119 -8.338661 -8.426269 -8.400971 -8.358107 -8.444524 
∆FE3 -9.715707 -9.675800 -9.767236 -9.715707 -9.67580 -9.767236 
∆FE4 -9.204103 -9.165016 -9.252857 -9.203688 -9.164618 -9.252476 
∆FE5 -9.361296 -9.318525 -9.410078 -9.361726 -9.319002  -9.410457 
∆GDP -10.27005 -10.22791 -10.32450 -10.27005  -10.22791  -10.32450 

Tüm değişkenler %1 anlamlılık düzeyinde (1.seviyesinde) anlamlıdır. 
 

Tablo 10’da GDP ve FE1, FE2, FE3, FE4, FE5, değişkenlerine ait 

serilerin durağanlılık testi sonuçları gösterilmiştir. Buna göre tüm 

değişkenler %1 anlamlılık düzeyinde I.seviyesinde durağan çıkmıştır. 

Daha sonra panel veri analizinin diğer bir varsayımı olan “Hausman 

Testi” yapılmıştır. Bu testin sonucuna göre; “Sabit Etkiler Analizi” ve 

“Tesadüfi Etkiler Analizi” modelleri arasında karar verilmiştir. Buna 

ilişkin çıktılar Tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 11: Hausman Testi Sonucu 
Özet İstatistikler Ki-kare istatistiği Ki-kare df Olasılık 
Rastgele Kesit 76.173001 5 0.0000 

 
H0 = Tesadüfi (Random) Etkiler Modeli 

H1= Sabit (Fixed) Etkiler Modeli  

Tablo 11’deki Hausman (1978) testi sonucuna göre, olasılık değeri 

0,05’in altında (p<0,05) olduğu için H1 kabul edilmiştir. Bundan 
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dolayı, tesadüfi etkiler modeli (H0) reddedilerek, H1 kabul edilmiş ve 

sabit etkiler modelinin sonuçları esas alınmıştır. Buna göre, sabit 

etkiler analiz sonuçları Tablo 12’de gösterilmiştir. 

Tablo 12: Sabit Etkiler Modeli Sonucu 
Değişken Katsayı Std. Hata t-İstatistiği Olasılık 

D(FE1) 3.97E+09 1.01E+09 3.92536 0.0002 

D(FE2) 3.72E+10 1.88E+10 1.978598 0.0513 

D(FE3) -7.23E+08 3.75E+08 -1.928024 0.0574 

D(FE4) -1.38E+10 3.71E+09 -3.710873 0.0004 

D(FE5) 8.15E+09 3.49E+09 2.335342 0.0221 

C 1.90E+11 1.76E+10 10.78576 0.0000 

 

R2 0.676801 

  

F istatistiği 15.03921 

Düzeltilmiş R2 0.631798  Prob(F-statistic) 0.000000 

   DurbinWatson 2.153582 

***%1’de anlamlı. 

Sabit etkiler analizinden elde edilen sonuçlarına göre, FE1 ve FE4 

bağımsız değişkenleri %1 önem seviyesinde, FE5 bağımsız 

değişkenleri %5 önem seviyesinde, FE2 ve FE3 bağımsız değişkenleri 

%10 önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir. 

Ekonometrik modelin açıklayıcılığını ifade eden R2 değeri %67.6 

düzeyinde ölçülmüştür. Başka bir ifade ile bağımlı değişken olarak ele 

alınan kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla, finansal erişim 

göstergeleri tarafından %67.6 oranında açıklanabilmektedir. Elde 

edilen bu sonuç modelin açıklayıcılığı açısından makul düzeydedir. 

Modelin genel anlamlılığını gösteren F istatistiği ise %1 önem 
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seviyesinde anlamlıdır. Ayrıca değişkenler arasında otokorelasyon 

ilişkinin olup olmadığını gösteren Durbin-Watson ölçüm değeri 2.15 

olarak hesaplanmıştır. Durbin Watson istatistiğinin genel olarak 2 

veya 2’ye yakın değerler alması otokorelasyon olmadığını 

göstermektedir. Dolayısıyla modelde otokorelasyon sorunu olmadığı 

söylenebilir. 

E-7 ülkeleri için geliştirilen araştırma modelinde bağımsız değişken 

olarak kullanılan finansal erişim göstergelerinden FE1, FE2 ve FE5 

değişkenlerinin, bağımlı değişken olan kişi başına düşen gayri safi 

yurt içi hasıla üzerinde istatistiksel olarak pozitif yönlü ve anlamlı bir 

etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Bu sonuçların dışında, FE3 ve FE4 

değişkenlerinin bağımlı değişken üzerinde istatistiksel olarak negatif 

yönlü ve anlamlı bir etki oluşturduğu tespit edilmiştir. 

5. SONUÇ  

Araştırmada finansal erişimin ekonomik büyümeye olan etkisi 

incelemiştir. Bu doğrultuda, finansal erişim göstergeleri ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki 2005-2018 yılları için E-7 ülkeleri 

kapsamında panel veri analizi ile incelenmiştir.  

Araştırma sonucunda finansal erişim göstergesi olarak ele alınan tüm 

değişkenlerin ekonomik büyüme ile ilişkisi bakımından tamamının 

istatistiksel olarak anlamlı olması önem arz etmektedir.  Araştırmada, 

test edilen tüm alternatif hipotezler (H1,H2, H3,H4, H5) kabul edilmiş, 

ekonomik büyümenin, analizde ele alınan tüm finansal erişim 

göstergesi olan değişkenler üzerinde etkisinin olduğu ortaya 

koyulmuştur.  
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Analiz sonuçlara göre, 1.000 km2 başına ticari banka şube sayısı, 

100.000 kişi başına ticari banka şube sayısı, bireysel ve kurumsal 

müşterilerin ticari bankalardaki kredi tutarının GSYİH’ ya oranı ile 

kişi başına gayri safi yurt içi hasıla arasında pozitif yönlü bir ilişki 

tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile, 1.000 km2 için ticari banka şube 

sayısında, 100.000 kişi başına düşen ticari banka şube sayısında ve 

ticari bankalardaki kredi tutarının GSYİH’ ya oranındaki bir artış kişi 

başına düşen gayri safi yurt içi hasılada yüksek düzeyde bir artışı 

sağlamaktadır. Analizden elde edilen diğer bir sonuç ise, 1.000 km2 

başına ATM sayısındaki ve bireysel müşterilerin ticari bankalardaki 

toplam mevduat tutarının GSYİH’ ya oranı ile kişi başına düşen gayri 

safi yurt içi hasıla arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir 

Başka bir deyişle, bireysel müşteriler açısından bankalarda tutulan 

mevduat tutarının ekonomik büyüme açısından negatif yönde, buna 

karşılık bankalar tarafından bireysel ve kurumlar olarak sağlanan 

kredilerin ekonomik büyüme açısından pozitif yönde etkisin olduğu 

sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, finansal erişim göstergeleri ile 

ekonomik büyüme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin 

olduğu saptanmıştır. 

Araştırmada ele alınan finansal erişim göstergeleri doğrudan 

bankacılık sektörü ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 

finansal sistemin yapı taşları olan bankaların finansal erişimde önemli 

bir role sahip olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla finansal 

erişim düzeyinin artırılması noktasında bankalara önemli görevler 

düşmektedir. Bankalar, faaliyetlerini yerine getirirken bireylerin ve 

kurumların finansal sisteme dahil olması ve finansal sistem içerisinde 
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kalabilmesi ve finansal sistemin sunmuş olduğu hizmetlerin 

kullanımında teşvik edici politikalar izlemelidir. Bununla birlikte, 

finansal hizmetlere düşük maliyetle ve coğrafi olarak da kolaylıkla 

erişimin sağlanabilmesi noktasında stratejiler geliştirmelidir. Politika 

yapıcıların ise toplumda finansal hizmetlerin kullanımı ve finansal 

sisteme dahil olma konusunda farkındalık oluşturarak gerekli eğitim 

ve bilinçlendirmenin sağlanması noktasında politika geliştirmelidir. 
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GİRİŞ 

Küresel finans sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olma yolunda 

ilerleyen faizsiz finans sistemi, 1950’li yıllarda ihtiyaçlar 

doğrultusunda uygulanabilirliği sorgulanmaya başlamış ve 1975 

yılında modern anlamda ilk faizsiz finans kurumu olan İslam 

Kalkınma Bankası (IDB) ardından Dubai İslam Bankasının kurulması 

ile günümüze kadar geçen yaklaşık 44 yıllık dönemde hızlı bir ivme 

kazanarak küresel çapta daha yaygın hale gelmeye başlamıştır. Faizsiz 

finans sektörü, İslami prensipler çerçevesinde yapılan finansal 

işlemler ile reel ekonomik faaliyetler arasında maddesel yani somut 

niteliklere dayalı olarak çalışan bir sistemdir. Dolayısıyla ekonomik 

istikrarın önemli bir göstergesi olan reel sektör ve bu sektörün önemli 

bir finansman kaynağını oluşturan faizsiz finans sektörü arasındaki 

ilişki dikkat çeken bir konu haline gelmiştir. 

Faizsiz finans sisteminin iki temel özelliği bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi finansal veya ticari işlemlerde faizin kullanılmaması, diğeri 

ise yapılan tüm işlemlerde oluşabilecek kar ya da zararın 

paylaşılmasıdır. Ortak girişim olarak da ifade edilen kar veya zararın 

karşılanması finansman modelindeki süreç sırasıyla aşağıdaki gibidir 

(Venardos, 2006, s. 72). 

• Yatırımcı ve faizsiz banka yatırım projesini görüşür ve 

sermayeleri ile birlikte taraflar projeye katkıda bulunur. 

• Faizsiz banka ve yatırımcının sermayeleri ile kurulan ortaklık 

yapısına göre tarafların sorumlulukları belirlenir. 
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• Proje sonunda oluşabilecek muhtemel kar, sözleşmede belirtilen 

koşullar doğrultusunda taraflar arasında paylaşılır. 

• Zarar durumunda ise tarafların projedeki sermaye katkıları ile 

orantılı olarak proje zararı karşılanır. 

Faizsiz finans sisteminin uygulama alanını oluşturan faizsiz finans 

kurumları İslami prensiplere göre faaliyetlerini sürdürmektedir (Arif 

vd., 2016, s. 303). Bu prensipler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Maljichi, 

2017, s. 350). 

• Faizin Yasaklanması: Faizsiz finans kurumlarının finansal 

işlemlerinde faizin kullanılmaması ve yapılan işlemlerde kar 

veya zarar ilkesine göre hareket edilmelidir. 

• Yapılması Uygun Olan Faaliyetler: Tüm işlemlerin İslam 

hukukuna uygun olarak yapılması, bunların dışındaki 

yasaklanan unsurların finansmanında bulunulmamalıdır.  

• Risk Paylaşımı: Yatırım sonucuyla ilgili ayrıntıların 

bilinmediği, yapılan işlemlerde getirinin yanı sıra kaybın da 

olabileceği söz konusudur. Burada risk faktörü sadece sermaye 

sahibi olan yatırımcıyı ilgilendirmesi gerekmektedir. 

• İslam Ahlakı ve Davranışı: Faizsiz finans kurumları 

tarafından yapılan faaliyetlerde etik ilke ve davranışlara göre 

hareket edilmelidir. 

• Topluma Olan Katkı: Faizsiz finans sistemi, toplumların 

sosyal ekonomik hedeflerine katkıda bulunması gerekmektedir. 
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Faizsiz finans sisteminde yer alan bankalar ve finans kuruluşları, 

klasik bankaların sunduğu hizmetler ile rekabet etmeye yönelik olarak 

tam kapsamlı finansal ürün ve hizmetler geliştirmek için 

yarışmaktadırlar. Bundan dolayı faizsiz bankaların toplam bankacılık 

sektörü içerisinde klasik bankalardan aldıkları pay gittikçe artmaktadır 

(Alrifai, 2017, s. 205).  

 
Grafik 1: Küresel Faizsiz Finans Varlık Büyüklüğü 
Kaynak: İslami Finans Gelişim Endeksi Raporu, 2018: 6. 

Küresel faizsiz finans varlık büyüklüğü verilerinin sunulduğu Grafik 

1’de 2012-2017 arasındaki altı yıllık dönem incelendiğinde genel 

olarak artan bir trend söz konusudur. 2012 yılında 1,7 trilyon 

Amerikan doları olan küresel faizsiz finans varlıkları toplamı 2017 yılı 

itibarı ile yaklaşık olarak 2,44 trilyon Amerikan doları düzeyine 

ulaşmıştır. Başka bir ifade ile 2012-2017 yılları arasında faizsiz finans 

varlıkları %6 oranında büyüme göstermiştir. Ayrıca 2023 yılında 

küresel faizsiz finans varlık büyüklüğünün 3,8 trilyon Amerikan 
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dolarına yükseleceği tahmin edilmektedir. Küresel düzeyde faizsiz 

finans sisteminde önde gelen ülkelerin finansal sektör dağılımı 

incelendiğinde en fazla payın faizsiz bankacılığa ait olduğu 

saptanmıştır. Bununla ilgili bilgi Grafik 2’de gösterilmiştir. 

 

Grafik 2: Küresel Faizsiz Finansın Sektörel Dağılımı, 2018 
Kaynak: İslami Finans Hizmetleri Kurulu (IFSB), 2019: 10 
 
Grafik 2’deki verilere göre 2018 yılında küresel faizsiz finans 

sektöründe faizsiz bankacılık %71,7 ile en fazla paya sahip alandır. 

Bunu %24,2’lik pay ile sukuk ve %2,8 ile İslami fonlar takip 

etmektedir. Bu bağlamda faizsiz finans sektörü açısından bankacılık 

alanının bu kadar yüksek bir paya sahip olması bu alanda önde gelen 

ülkelerin faizsiz bankacılık paylarının da önemini ortaya 

çıkarmaktadır. Bu sebeple küresel faizsiz bankacılık varlıklarının 

ülkeler bazındaki payları Grafik 3’te gösterilmiştir.   
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Grafik 3: Küresel Faizsiz Bankacılık Varlıklarının Payı, 2018Q2 
Kaynak: İslami Finans Hizmetleri Kurulu (IFSB), 2019: 10 
 

Grafik 3’te gösterilen 2018 yılı ikinci çeyrek verilerine göre küresel 

çapta en fazla faizsiz bankacılık varlığına sahip ülke %32,1 ile 

İran’dır. Bu ülkeyi %20,2 ile Suudi Arabistan ve %10,8 ile Malezya 

izlemektedir. Türkiye’nin ise küresel faizsiz bankacılık varlıkları 

içerisindeki payı %2,6’dır. 

 

Literatürdeki mevcut çalışmalar incelendiğinde finansal sektör ile reel 

sektör arasındaki ilişkinin yoğun olarak çalışıldığı ancak faizsiz finans 

sektörü ile reel sektör arasındaki olası ilişki ve yönü ile ilgili 

çalışmaların kısıtlı olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda2018 yılı 

itibarı ile küresel faizsiz finans sektörünün yaklaşık %95’ini oluşturan 
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ve faizsiz finans sisteminin uygulandığı 17 ülkenin örneklem olarak 

seçilmesi çalışmanın özgün yönünü ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 

çalışmanın literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu 

bilgiler çerçevesinde çalışmada cevapları aranan araştırma soruları şu 

şekildedir. 
 

 Faizsiz finans sisteminde önde gelen ülkelerdeki ekonomik büyüme 

ile faizsiz finans varlıklarındaki büyüme arasında bir ilişki var mı? 

 Faizsiz finans varlıklarındaki büyüme, ekonomik büyümenin 

nedeni mi? 

 Ekonomik büyüme, faizsiz finans varlıklarındaki büyümenin 

nedeni mi? 
 

Yukarıda yer alan araştırma soruları çerçevesinde çalışmada,17 

ülkenin (Bahreyn, Bangladeş, Brunei Darussalam, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Endonezya, Irak, İngiltere, İran, Katar, Kuveyt, Malezya, 

Mısır, Pakistan, Sudan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Ürdün) faizsiz 

finans sektörü ile reel sektör arasındaki olası ilişkiyi ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Çalışmada zaman serisi yöntemlerinden Ko-

entegrasyon ve Granger nedensellik testlerinden faydalanılmıştır. Bu 

doğrultuda çalışmanın giriş bölümünden sonraki ikinci bölümde konu 

ile ilgili literatür incelemesine yer verilmiş, üçüncü bölümde ise veri 

seti ve yönteme değinilmiştir. Dördüncü bölümde ampirik çalışmadan 

elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Son olarak beşinci bölümde 

çalışmanın sonuç ve değerlendirme kısmına yer verilerek araştırma 

tamamlanmıştır. 
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1. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Bu araştırmayı literatürdeki konu ile ilgili diğer çalışmalardan ayıran 

tarafı, faizsiz finans sisteminin uygulandığı ve küresel düzeyde 

%95’lik paya sahip olan 17 ülke üzerinde inceleme yapılmış 

olmasıdır. Bu doğrultuda Fase ve Abma (2003), yaptıkları çalışmada 

Güneydoğu Asya'da gelişmekte olan dokuz ülkede yirmi beş yıllık 

zaman periyodu için finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiyi granger nedensellik testi ile incelemişlerdir. Çalışma 

sonucunda finansal aracılık ve gelişme değişkeninden ekonomik 

büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisini tespit etmişlerdir. Bulgular 

neticesinde ilgili yazarlara göre seçilen ülkelerdeki bir finansal reform 

politikasının ekonomik büyümeyi iyileştirme ihtimalinin yüksek 

olduğunu göstermiştir. 

Yusoff ve Wilson (2005) çalışmasında, Malezya bankacılık sisteminde 

faizsiz ve geleneksel mevduat hesaplarını etkileyen ana faktörleri 

araştırmışlardır. İlgili yazarlar çalışmasında 1983-2001 arasındaki 

yıllık verileri kullanmış ve yapısal bir model oluşturmuşlardır. 

Analizden elde ettikleri bulgulara göre, banka mevduatındaki 

büyümenin reel gayri safi yurtiçi hasıladaki değişikliklerden, 

geleneksel mevduat faiz oranlarından ve faizsiz bankalardaki tasarruf 

ve yatırımlardan elde edilen kar payından etkilendiğini 

belirlemişlerdir. 

Finansal sistemin ekonomik büyümeyi etkileyip etkilemediği 

konusunda yapılan diğer bir çalışmada Furqani ve Mulyany (2009) 

tarafından yapılmıştır. İlgili yazarlar, Malezya’daki faizsiz bankacılık 
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ile ekonomik büyümesi arasındaki dinamik ilişkiyi incelemişlerdir. 

Yöntem olarak Ko-Entegrasyon testi ve vektör hata düzeltme modeli 

(VECM)’ni kullandıkları analiz sonucunda faizsiz bankacılık 

varlıkları ile sabit sermaye yatırımları arasında çift yönlü bir 

nedensellik ilişkisi saptamışlardır. 

Huang ve Lin (2009) ise finans ve büyüme bağının ekonomik gelişme 

aşamalarına göre değişip değişmediğini incelemişlerdir. Çalışma 

sonucunda finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında pozitif 

ilişkiyi destekleyen kanıtlar elde etmişlerdir. Çalışmadaki başka bir 

bulgu ise finansal gelişimin düşük gelirli ülkelerde sermaye birikimi 

ve verimlilik artışı üzerinde yüksek gelirli ülkelere göre daha güçlü bir 

etki yaratma eğiliminde olduğudur. 

Abduh ve Omar (2012) yaptıkları çalışmada, faizsiz bankacılık 

gelişimi ile ekonomik büyüme arasındaki kısa ve uzun vadeli ilişkiyi 

2003-2010 zaman periyodunda ve Endonezya örneği bağlamında 

incelmişlerdir. İlgili yazarlar yöntem olarak otoregresiv dağıtılmış 

gecikme (ARDL) çerçevesinde eş bütünleşme ve hata düzeltme 

modeli yaklaşımını kullanmışlardır. Analizden elde ettikleri sonuçlara 

göre faizsiz bankacılık gelişimi ile ekonomik büyüme arasındaki kısa 

ve uzun dönemlerde anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Abedifar vd. (2016), faizsiz bankaların geleneksel bankalarla birlikte 

finansal gelişme ve ekonomik refah ile ilgili göreceli önemini 

incelemişlerdir.  1999-2011 yılları arasında ikili bankacılık (faizsiz ve 

geleneksel) sistemine sahip 22 Müslüman ülkeden oluşan bir 

örneklem kullanarak faizsiz bankaların kendi pazar payları ile finansal 



 
 187 

aracılık, finansal derinlik ve ekonomik refah gelişimi arasında pozitif 

yönlü ilişkilerin olduğunun sonucuna ulaşmışlardır. 

Imam ve Kpodar (2016) ise, faizsiz bankacılık gelişiminin ekonomik 

büyüme üzerinde etkisi olup olmadığını araştırmışlardır. İlgili yazarlar 

1990-2010 dönemini kapsayan verilerle faizsiz bankacılık gelişimi ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi dinamik panel veri analizi ile 

incelemişlerdir. Araştırma sonucunda elde ettikleri bulgulara göre 

faizsiz bankacılık gelişimi ile ekonomik büyüme arasında istatistiksel 

olarak pozitif yönlü bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 

Kassim (2016) çalışmasında,  Malezya’da faizsiz finans sisteminin 

makroekonomik göstergelerin performansı üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. 1998-2013 yılları arasındaki üçer aylık verileri ARDL 

yaklaşımını kullanarak test etmiştir. İlgili yazarın elde ettiği bulguya 

göre faizsiz finans sistemi, reel ekonomiye önemli katkı 

sağlamaktadır. 

Bist (2018) çalışmasında, 1995-2014 arasındaki periyod için 16 düşük 

gelirli ülke örneklemi üzerinde panel veri ve eş bütünleşme analizi 

yöntemlerini kullanarak finansal gelişme ve ekonomik büyüme 

arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmıştır. Çalışma sonucunda 

ülkeler arasında kesitsel bir bağımlılık olduğu, finansal gelişimin 

ekonomik büyüme üzerinde istatistiksel olarak pozitif yönlü bir 

etkisinin olduğunu tespit etmiştir.  

Boukhatem ve Moussa (2018) ise, MENA bölgesinde yer alan 13 

ülkenin faizsiz bankacılık kredilerinin ekonomik büyüme üzerindeki 

etkisini ampirik olarak araştırmışlardır. Analiz sonucuna göre, MENA 
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ülkelerinde faizsiz finansal sistem gelişiminin ekonomik büyümeyi 

teşvik ettiğini ve faizsiz finansal kalkınmanın ekonomik büyümeyi 

olumlu yönde etkilediğini saptamışlardır.  

2. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

2.1. Veri Seti 

Araştırmada faizsiz finans sisteminin uygulandığı 17 ülkenin 

(Bahreyn, Bangladeş, Brunei Darussalam, Birleşik Arap Emirlikleri, 

Endonezya, Irak, İngiltere, İran, Katar, Kuveyt, Malezya, Mısır, 

Pakistan, Sudan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Ürdün) 2007-2017 

arasındaki 11yıllık verisi test edilmiştir. Ampirik çalışmada zaman 

aralığı olarak 2007-2017 yıllarının seçilmesinin nedeni, örneklemdeki 

17 ülke için her iki değişkene ait verilerine kesintisiz olarak 

ulaşılabilmesidir. Bu doğrultuda ekonometrik analizde kullanılan 

değişkenler ve bu değişkenlere ilişkin kodlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Analizde Kullanılan Değişkenler 

Değişkenin Kısaltması (Kodu) Değişkenin Tanımı 

FFV Faizsiz Finans Varlıkları 

GDP Gayri Safi Milli Hasıla 

 

Araştırmada kullanılan faizsiz finans varlıkları değişkenine ilişkin veri 

seti Dubai İslam Bankası (Dubai Islamic Bank-DIB) veri tabanından, 

İslami Finans Gelişim Raporları (Islamic Finance Development 

Reports-IFDR) ve İslami Finans Hizmetleri Kurulu (Islamic Financial 

Services Board-IFSB) tarafından yayımlanan raporlardan elde 
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dilmiştir. Ülkelere ait Gayri Safi Milli Hasıla değişkenine ilişkin veri 

seti ise Dünya Bankası (World Bank) veri tabanından ulaşılmıştır. 

2.2. Yöntem 

Çalışmanın analiz kısmında kullanılan ekonometrik yönteme ilişkin 

süreç sırasıyla şu şekildedir. 

 İlk aşamada, serilerin durağanlık seviyeleri Artırılmış Dickey-

Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri ile 

belirlenmiştir. Serilere ilişkin verilerin durağanlık testi 

yapılmasının nedeni, durağan bir serinin uzun dönem ön 

raporları serinin koşulsuz ortalamasına yaklaşır. Dolayısıyla (i) 

sabit uzun dönem ortalama civarındaki dalgalanmalar ortalama 

olarak eski haline geri döner, (ii) zamanla değişmez sonlu bir 

varyansa sahiptir, (iii) gecikmelerin uzunluğu arttıkça teorik oto 

korelasyonlar azalır. Bu özellikler açısından serilerin durağan 

dışı olması uygun değildir. Çünkü Granger-Newbold (1974) 

ifadesi ile sahte regresyonlar ortaya çıkabilir. Bu durum yüksek 

düzey R2değeri ile anlamlı t-istatistikini sağlayarak tahmin 

sonuçları açısından iyi bir görüntü vererek yanıltıcı 

olabilmektedir (Sevüktekin&Nargeleçekenler, 2010, s. 305). 
 

 İkinci aşamada, iki seriye ilişkin verilerin uzun dönem ilişkisini 

tespit etmek için johansen ko-entegrasyon testi kullanılmış ve 

uzun dönem ilişkiyi içeren seriler arasında hata düzeltme modeli 

tahmin edilerek hata düzeltme katsayısı tespit edilmiştir. 

Analizde kullanılacak m sayıdaki değişkenin ko-entegre 
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mertebeleri Engle-Granger (1987)’deki gibi ilk olarak birim kök 

testleri yapılarak uygun gecikme uzunluğu sayısı 

belirlenmektedir (Sevüktekin&Nargeleçekenler, 2010, s.507). 
 

 Özetle, araştırmanın yöntem kısmında ko-entegrasyon analizi 

varsayımı doğrultusunda serilerin düzey değerde I(0) durağan 

olmaması koşulu sınanmıştır. Böylece, Johansen ko-entegrasyon 

analizine uygun olup olmadığı saptanmış ve modele ilişkin hata 

düzeltme modeli oluşturularak düzey değerleri ile test edilmiştir. 

Son olarak da örneklemdeki 17 ülkenin faizsiz varlık büyüklüğü 

ile gayri safi milli hasıla büyüklüğü arasındaki olası ilişki ve bu 

ilişkinin yönü Granger nedensellik testi ile ölçülmüştür. Bu 

bilgiler ışığında çalışmadan elde edilen bulgular aşağıdaki 

gibidir. 
 

3. BULGULAR 

Bu bölümde ampirik çalışmadan elde edilen sonuçlar neticesinde ilk 

olarak değişkenlere ilişkin tanıtıcı istatistiki bilgilere yer verilmiştir. 

Ardından serilerin durağanlığına ilişkin yapılan ADF ve PP birim kök 

testleri sonuçları sunulmuştur. Son olarak da uzun dönem ilişkiyi test 

eden ko-entegrasyon ve hata düzeltme katsayıları ile Granger 

nedensellik testi çıktıları verilmiş ve bu veriler yorumlanmıştır. Bu 

bağlamda, çalışmadaki 17 ülkeye ait değişkenlere ilişkin tanıtıcı 

istatistiki bilgiler Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2: Tanıtıcı İstatistikler 

Ülke 
Değişkenler 

(Milyar 
Dolar) 

Ortalama Ortanca Maksimum Minimum Std. Hata 

İran GDP  454.100  426.0000  598.0000  349.0000  81.66388 
FFV  424.600  414.5000  560.0000  235.0000  107.3315 

Suudi 
Arabistan 

GDP  609.700  649.0000  756.0000  415.0000  128.2533 
FFV  235.900  210.0000  401.0000  92.00000  105.4740 

Malezya GDP  278.400  296.0000  338.0000  193.0000  51.24495 
FFV  170.700  143.0000  335.0000  67.00000  86.20525 

BAE GDP  334.600  353.5000  403.0000  253.0000  53.46899 
FFV  121.400  119.0000  197.0000  49.00000  40.02277 

Kuveyt GDP  136.800  131.0000  174.0000  105.0000  28.09033 
FFV  95.6000  99.00000  121.0000  63.00000  18.95726 

Bahreyn GDP  231.000  29.00000  354.0000  21.00000  4.383048 
FFV  24.2000  21.00000  43.00000  17.00000  8.093893 

Katar GDP  148.500  156.0000  206.0000  79.00000  43.23643 
FFV  67.0000  57.50000  130.0000  21.00000  40.60925 

Türkiye GDP  816.500  845.5000  950.0000  644.0000  101.9992 
FFV  43.0000  38.00000  81.00000  16.00000  25.11308 

İngiltere GDP  2748.60  2714.500  3084.000  230.9368  230.9368 
FFV  35.7000  35.00000  18.00000  18.00000  14.52240 

Endonezya GDP  787.800  875.0000  1015.000  432.0000  194.4004 
FFV  23.7000  15.50000  66.00000  3.000000  23.54688 

Bangladeş GDP  149.500  130.5000  249.0000  79.00000  46.01026 
FFV  16.0000  15.00000  31.00000  6.000000  8.286535 

Mısır GDP  247.000  257.5000  332.0000  130.0000  71.39561 
FFV  15.5000  15.50000  31.00000  6.000000  8.605554 

Sudan GDP  74.9000  67.50000  123.0000  45.00000  17.17912 
FFV  13.2000  13.20000  24.00000  5.000000  6.033241 

Pakistan GDP  228.700  218.5000  304.0000  152.0000  44.43485 
FFV  11.9000  12.50000  23.00000  5.000000  5.971227 

Ürdün GDP  30.1000  29.00000  40.00000  17.00000  7.218033 
FFV  10.7000  12.00000  19.00000  3.000000  5.437524 

Irak GDP  168.600  173.5000  234.0000  88.00000  51.09947 
FFV  11.2000  10.50000  25.00000  4.000000  7.598245 

Brunei 
Darussalam 

GDP  14.4000  218.5000  278.0000  152.0000  44.43485 
FFV  9.30000  12.50000  23.00000  5.000000  5.971227 

 

Ampirik çalışmada değişkenlere ilişkin serilerin durağanlık sınamaları 

yapılmış ve buna ilişkin bilgiler Tablo 3’te verilmiştir. Buna göre 

ADF ve PP durağanlık testi sonuçlarına göre 17 ülkeye ait her iki seri 
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de seviyesinde I(0) durağan olmadığı tespit edilmiştir. Böylece ko-

entegrasyon testi yapılabilirliği şartı sağlanmıştır. 

Tablo 3: ADF ve PP Birim Kök Testleri Sonuçları 

ÜLKELER  
ADF PP 

 
Düzeyinde I(0) 

Birinci 
Farkında I(1) Düzeyinde I(0) 

Birinci Farkında 
I(1) 

Değişkenler t-istatistiği t-istatistiği t-istatistiği t-istatistiği 

İran 
GDP -1,98677E+11 -1,83999E+15** -1,6207E+15 -1,86751E+14** 

FFV -1,85952E+15 -4,66456E+15** 
-

3,47444E+15** -2,93797E+14** 
Suudi 

Arabistan 
GDP -1,67843E+15 -2,48397E+15** -1,67961E+15 -2,51088E+15** 
FFV 0.461358 -2,06127E+15 1,30196E+15 -1,96942E+15** 

Malezya GDP -1,72219E+15 
-

2,81637E+15*** -1,79983E+15 -2,81637E+15** 
FFV 1,99539E+14 -2,28797E+15** 5,87996E+15 -2,35231E+15** 

Birleşik Arap 
Emirlikleri 

GDP -1,68549E+15 -3,25923E+15** -1,67339E+15 -3,20026E+14** 
FFV 1,64865E+15 -1,4892E+15** -5,075403214 -1,4929E+14** 

Kuveyt 
GDP -1,6173E+15 -2,62347E+15** -1,7476E+15 -2,63362E+15** 

FFV -1,41133E+15 -2,53387E+15** 
-

2,89427E+15** -2,54663E+15** 

Bahreyn GDP -1,42616E+15 -3,74377E+15** -1,57489E+15 -3,61312E+15** 
FFV 3,61728E+15 -7,36334E+11** 9,18797E+15 -7,36334E+12** 

Katar GDP -1,81807E+14 -2,21484E+15** -1,79921E+15 -2,21484E+15** 
FFV 0.3346008449 -3,32546E+15** 0.73615885594 -3,32546E+15** 

Türkiye GDP -1,61485E+14 -3,50414E+15** -1,58854E+15 -3,43815E+15** 
FFV 0.2774514114 -2,59774E+15** 1,31779E+15 -2,92926E+14** 

İngiltere GDP -
2,96117E+15** -3,48043E+15** -2,1077E+15 -1,69535E+15** 

FFV 1,37593E+15 -2,82884E+15** 4,9101E+15 -2,93338E+15** 

Endonezya GDP -1,81361E+14 -1,72366E+15** -2,36156E+15 -1,7607E+15** 
FFV 1,60653E+15 -1,22563E+15** 1,76607E+15 -3,14851E+15** 

Bangladeş GDP 3,30335E+15 -6,40693E+11** 3,86619E+14 -4,82284E+12** 
FFV 2,61788E+14 -1,84707E+15** 6,97548E+15 -5,62365E+11** 

Mısır GDP -2,39517E+15 -3,08452E+14** -5,21576E+15 -3,08086E+13** 
FFV 1,06325E+14 -2,3048E+15** 3,79418E+15 -2,28717E+15** 

Sudan GDP -0,433871007 -3,41464E+14** -0,041742621 -4,3363E+15** 
FFV 1,04828E+15 -2,6642E+15** 3,44835E+15 -2,31728E+15** 

Pakistan GDP -0,136607858 -4,80807E+15** 0.52123758748 -4,04084E+15** 
FFV 1,13836E+15 -2,47739E+14** 3,64058E+14 -2,59795E+15** 

Ürdün GDP -0,699695547 -6,53497E+14** -2,37556E+15 -1,14161E+15* 
FFV -0,193652625 -3,52226E+15** 0.51518416623 -4,46733E+15** 

Irak GDP -1,77824E+15 -2,09237E+15** -1,7635E+15 -2,09237E+15** 
FFV 0.61533003482 -2,23622E+15** 2,56052E+15 -3,09558E+15** 

Brunei 
Darussalam 

GDP -1,34767E+15 -2,22449E+15** -1,50129E+15 -2,26137E+15** 
FFV 1,30408E+15 -2,27279E+15** 4,06324E+15 -2,33513E+15** 

Not: *, **, ***;  sırasıyla %1, %5 ve %10 önem seviyesinde durağandır. 
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Tablo 3’te verilen bilgiler doğrultusunda her iki seri de düzeyinde 

I(0) durağan olmadığı tespit edildiğinden diğer bir varsayım olan 

johansen ko-entegrasyon analizine ilişkin hata düzeltme modeli 

oluşturulmuştur. Böylece muhtemel değer kayıpların neden 

olabileceği etkiyi engellemek için kalıntıları gösteren serinin sıfırıncı 

mertebeden I(0) yani düzeyinde durağan olması gerekmektedir 

(Sevüktekin&Nargeleçekenler, 2010: 487). Bu bilgiler 

doğrultusunda Johansen ko-entegrasyon analizine ilişkin çıktılar 

Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

Tablo 4: Ko-Entegrasyon Analizi Sonuçları 

ÜLKELER Öz Değer İz-İstatistik Kritik Değer 
(0,05) Olasılık 

Hata 
Terimi 

Katsayısı 

Ürdün 0.912911 34,96990 25,87211 0.0028* -0,50** 
Malezya 0.939806 42,67509 15,49471 0.0000* -0,18** 

İran 0.829507 21,56835 18,39771 0.0174** -0,40** 
Bahreyn 0.822541 20,17547 15,49471 0.0091* -0,30*** 

Bangladeş 0.850376 22,42857 15,49471 0.0038* -0,50** 
Endonezya 0.910151 28,82596 18,39771 0.0012* -0,33** 

Kuveyt 0.924186 39,86398 20,26184 0.0000* -0,09** 
Suudi Arabistan 0.961188 35,85315 18,39771 0.0001* -0,22** 
Birleşik Arap E. 0.794044 19,50957 18,39771 0.0662*** -0,27** 

Katar 0.763425 23,39442 18,39771 0.0092* -0,29** 
Pakistan 0.818269 19,49094 18,39771 0.0351** -0,25** 
İngiltere 0.941603 31,39837 15,49471 0.0001* -0,46** 
Türkiye 0.800165 18,56096 18,39771 0.0474** -0,27** 

Not: *, **, ***  Modelde sırasıyla %1, %5 ve %10 önem seviyelerinde Ko- 
Entegrasyon olduğunu ve hata düzeltme modeli katsayılarına ilişkin anlamlılık 
düzeyini göstermektedir 

Johansen ko-entegrasyon testi sonuçlarına göre Mısır, Brunei 

Darussalam, Sudan ve Irak ülkeleri için test istatistik değerleri kritik 

değerlerin altında yer aldığından dolayı ko-entegre olmadığı 
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varsayımına dayanan temel hipotez H0 kabul edilmiş ve ilgili ülkeler 

örneklemden çıkarılmıştır. Bu ülkelerin dışında kalan 13 ülke 

(Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, İngiltere, 

İran, Katar, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ve 

Ürdün) için ise test istatistik değerleri %1 ve %5 önem seviyelerinde 

kritik değerlerden daha büyük olduğundan ötürü temel hipotez H0 ret 

edilmiş ve iki değişkene ait serilerin ko-entegre olduğu tespit 

edilmiştir. Diğer bir ifade ile uzun dönemde iki değişken birlikte 

dengeye gelmektedir. 

 

Analizde serilere ilişkin hata düzeltme modelleri oluşturulmuş ve bu 

modellerdeki hata düzeltme katsayıları Tablo 4’te verilmiştir. Buna 

göre ilk olarak hata terimlerinin durağanlığı ölçülmüş ve düzeyinde 

I(0) durağan olduğu belirlenmiştir. Modeldeki hata düzeltme 

katsayıları incelendiğinde ise örneğin Bahreyn için bir birim sapmanın 

yaklaşık %30’u bir sonraki dönemde düzelmektedir. Yani kısa 

dönemdeki dengesizlikler bu oranda dengeye gelmektedir. 

 

Ampirik çalışmadaki örneklemde yer alan ülkelere ilişkin faizsiz 

finans varlık büyüklüğü ile gayri safi milli hasıla büyüklüğü 

arasındaki Granger nedensellik ilişkisi ve bu ilişkinin yönü ile ilgili 

bilgiler Tablo 5’te verilmiştir. Granger nedensellik sınamasından elde 

edilen verilere göre Ürdün, Malezya, Bahreyn ve Bangladeş 

ülkelerinde faizsiz finans varlıkları ile gayri safi milli hasıla arasında 

çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilirken, diğer ülkeler için iki 
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GDP 

GDP 

GDP 

değişken arasında tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 
 
Tablo 5: Granger Nedensellik Analizi Sonuçları 

ÜLKELER Değişken ki-kare df Olasılık Nedenselliğin Yönü 

ÜRDÜN 

Bağımsız FFV 7,837E+15 2  0.0000 
 

Genel anlamlılık   7,837E+15 2  0.0000 

Bağımsız GDP 8,903E+15 2  0.0000 

Genel anlamlılık   8,903E+15 2  0.0000 

MALEZYA 

Bağımsız FFV 0.63935506 2 0.0264 

 Genel anlamlılık   0.63935507 2 0.0264 

Bağımsız GDP 2,141E+15 2  0.0428 

Genel anlamlılık   2,141E+15 2  0.0428 

BAHREYN 

Bağımsız FFV 1,897E+14 2  0.0375 

 Genel anlamlılık   1,897E+14 2  0.0375 

Bağımsız GDP 0.12594582 2  0.0390 

Genel anlamlılık   0.12594583 2  0.0390 

BANGLADEŞ 

Bağımsız FFV 6,273E+15 2  0.0000 
 
 
 
 
 

Genel anlamlılık   6,273E+15 2  0.0000 

Bağımsız GDP 2,091E+15 2  0.0000 

Genel anlamlılık 
  

2,091E+15 2  0.0000 

ENDONEZYA 

Bağımsız FFV 0.40671590 2  0.8160 
 

Genel anlamlılık   0.40671591 2  0.8160 

Bağımsız GDP 8,177E+15 2  0.0168 

Genel anlamlılık   8,177E+15 2  0.0168 

KUVEYT 

Bağımsız FFV 6,365E+14 2  0.0415 
 Genel anlamlılık   6,365E+14 2  0.0415 

Bağımsız GDP 3,042E+15 2  0.2184 
Genel anlamlılık   3,042E+15 2  0.2184 

SUUDİ 
ARABİSTAN 

Bağımsız FFV 1,175E+15 2  0.0000 

 

Genel anlamlılık   1,175E+15 2  0.0000 
Bağımsız GDP 3,383E+15 2  0.1843 

Genel anlamlılık 
 
 
 

  
 
 
 

3,383E+15 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 0.1843 
  
 
 
 

FFV GDP 

FFV GDP 

GDP FFV 

FFV 

FFV 

FFV 

FFV GDP 
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GDP 

GDP 

GDP 

GDP 

GDP 

GDP 

Bağımsız FFV 6,09E+14 2 0.0000 

Genel anlamlılık   6,09E+14 2  0.0000 

Bağımsız GDP 0.48148910 2  0.7860 

Genel anlamlılık   0.48148910 2  0.7860 

KATAR 

Bağımsız FFV 2,798E+15 2  0.2469 
 

Genel anlamlılık   2,798E+15 2  0.2469 

Bağımsız GDP 5,96E+15 2  0.0000 

Genel anlamlılık   5,96E+15 2  0.0000 

       
PAKİSTAN 

Bağımsız FFV 1,136E+15 2  0.5665 
 Genel anlamlılık   1,136E+15 2  0.5665 

Bağımsız GDP 0.66159330 2  0.0184 

Genel anlamlılık   0.66159330 2  0.0184 

İNGİLTERE 

Bağımsız FFV 16,78614 2  0.0002 

 Genel anlamlılık   16,78614 2  0.0002 

Bağımsız GDP 0.96913326 2  0.6160 

Genel anlamlılık   0.96913326 2  0.6160 

TÜRKİYE 

Bağımsız FFV 0.30719953 2  0.8576 

 Genel anlamlılık   0.30719953 2  0.8576 

Bağımsız GDP 3,371E+15 2  0.0000 

Genel anlamlılık   3,371E+15 2  0.0000 

İRAN 

Bağımsız FFV 0.7262891 2  0.6955 

 Genel anlamlılık   0.7262892 2  0.6955 

Bağımsız GDP 9,45E+15 2  0.0089 

Genel anlamlılık   9,45E+15 2  0.0089 

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Araştırmada küresel çapta faizsiz finans siteminin geçerli olduğu 

Bahreyn, Bangladeş, Brunei Darussalam, Birleşik Arap Emirlikleri, 

Endonezya, Irak, İngiltere, İran, Katar, Kuveyt, Malezya, Mısır, 

Pakistan, Sudan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Ürdün’ün yer aldığı 17 

ülke üzerinde 2007-2017 dönemi yıllık verileri kullanılarak faizsiz 

finans sektörü ile reel sektör arasındaki olası ilişki ve bu ilişkinin 

FFV 

FFV 

FFV 

FFV 

FFV 

FFV 

BİRLEŞİK 
ARAP 
EMİRLİKL
ERİ 
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yönünün incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilk 

olarak değişkenlerin durağanlık düzeyleri Artırılmış Dickey-Fuller 

(ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleri ile sınanmıştır. Analiz 

sonucunda değişkenlerin düzey değerlerinde I(0) durağan olmadığı 

için, birinci farkı I(1) alınarak durağan hale getirilmiştir. Bu durum ise 

Johansen (1988) Ko-Entegrasyon testinin yapılabilme koşulunu yerine 

getirmiştir. Bu test ile ülkelere ait değişkenler arasında uzun dönem 

ilişki durumları incelenmiş ve hata düzeltme modelleri oluşturularak 

hata terimi katsayıları hesaplanmıştır. Analiz aşamasında son olarak 

Granger nedensellik sınaması yapılarak değişkenler arasındaki 

ilişkinin yönü belirlenmiştir. 
 

Johansen (1988) Ko-Entegrasyon testi bulgularına göre Mısır, Brunei 

Darussalam, Sudan ve Irak ülkelerinde faizsiz finans sektörü ile reel 

sektör arasında Ko-Entegrasyon tespit edilememiştir. Bu ülkelerin 

dışındaki Bahreyn, Bangladeş, Brunei Darussalam, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Endonezya, Irak, İngiltere, İran, Katar, Kuveyt, Malezya, 

Mısır, Pakistan, Sudan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Ürdün’de iseher 

iki sektörün Ko-entegre olduğu saptanmıştır. Başka bir ifade ile ilgili 

ülkeler bağlamında her iki sektör uzun dönemde dengeye gelmektedir. 

Ampirik çalışmadaki Granger nedensellik analizi sonucuna göre 

Bahreyn, Malezya, Bangladeş ve Ürdün’de faizsiz finans sektörü ile 

reel sektör arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilirken 

Endonezya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 

Katar, Pakistan, İngiltere, Türkiye ve İran ülkeleri için tek yönlü bir 

nedensellik ilişkisi olduğunun sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifade 

ile ilgili ülke için faizsiz finans varlıklarındaki büyüme, gayri safi 
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milli hasıladaki büyümenin nedeni olduğu istatistiki olarak 

söylenebilir. Örneğin, Kuveyt ülkesinde faizsiz finans sektöründen 

reel sektöre doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Faizsiz 

finans varlık büyüklüğü ve gayri safi milli hasıla büyüklüğü 2007-

2013 yılları arasında artan trend göstermiştir. 2013-2017 arasında ise 

ülkenin gayrisafi milli hasılasında çok önemli bir değişim olmazken, 

faizsiz varlık büyüklüğü artmaya devam etmiştir. Türkiye’de ise 

özellikle 2007-2013 arasındaki dönemde gayri safi milli hasıla 

büyüklüğü ile faizsiz varlık büyüklüğü doğru orantılı hareket etmiştir. 

2013-2017 arasındaki 5 yıllık dönemde ise gayri safi milli hasılada 

düşük düzeyde azalışlar olsa da faizsiz varlık büyüklüğü artan trend 

göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, literatürdeki 

çalışmaların sonuçlarını örneğin; Boukhatem ve Moussa (2018), Bist 

(2018), Abedifar vd. (2016),Abduh ve Omar (2012) desteklemektedir. 
 

Literatürdeki çalışmalara bakıldığında finansal sektör ile reel sektör 

arasındaki ilişki ve ilişkinin yönü ile ilgili çalışmaların yapıldığı ancak 

faizsiz finans sektörünün küresel finans sistemi içerisindeki payının 

gittikçe yükseldiği bir ortamda reel sektör ile bu sektörün önemli bir 

finansman kaynağı olan faizsiz finans sektörü arasındaki ilişkiyi 

inceleyen araştırmaların kısıtlı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda 

küresel faizsiz finans sektörünün yaklaşık %95’ini IFSB (2019) 

oluşturan 17 ülkenin örneklem olarak seçilmesi çalışmanın 

özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Bu sebepten ötürü literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca daha sonraki süreçte yapılacak 

olan çalışmalar için faizsiz finans sektörü, geleneksel finans sektörü 

ve reel sektör arasında karşılaştırma yapılması önerilebilir. 
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GİRİŞ 

Küresel piyasaları son dönemde en ciddi şekilde etkileyen kriz olan 

2008 Küresel Finans Krizi ABD konut piyasalarında başlamış olmakla 

birlikte, kısa sürede çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 

ekonomisini etkilemiştir. Likidite bolluğunun yaşandığı kriz öncesi 

süreçte küresel piyasalara entegre olan ülkelerin sayısında görülen 

artışlarla birlikte, söz konusu ülkelerin para ve sermaye piyasalarına 

ilişkin göstergeler yaşanan şoklardan (düzeyleri farklı olsa da) benzer 

şekilde etkilenmeye başlamıştır.  

Bu küresel yapı gerek akademik çalışmalarda gerekse de uluslararası 

kurum / kuruluşların raporlarında ülke bazlı olarak gerçekleştirilen 

çalışmaların yanı sıra G-7, G-20, E7, BRICS gibi gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin yer aldığı ülke gruplarına ilişkin çalışmaların 

hızlı bir şekilde artışını sağlamıştır. Bu ülke gruplarından olan BRICS 

ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve G.Afrika’dan oluşmaktadır. 

Söz konusu grupta yer alan ülkeler sahip oldukları kaynaklar, yüksek 

ticaret hacmi gibi faktörleri sayesinde Dünya Ekonomisinde söz sahibi 

olmaya başlamıştır. 

 Çalışmamız kapsamında BRICS ülkelerinde, sermaye piyasalarının en 

önemli göstergelerinden olan borsalara ait volatilitelerin elde 

edilmesinde en iyi modelin belirlenmesi amacıyla bir ampirik çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu modelleme, krizin başladığı 2008 

yılından krizin etkilerinin azalarak sürdüğü 2013 yılının sonuna kadar 

olan (kriz başladığı yıl ve sonraki beş yıllık dönem için) ilk altı yıllık 
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dönem ve 2014-2019 yılları arasındaki ikinci altı yıllık dönem için 

gerçekleştirilmiştir.  

Analizler yalnızca literatürün genelinde uygulandığı üzere günlük 

getirilerden yola çıkılan volatilite modellemesi ile sınırlı tutulmamış, 

haftalık ve aylık getiri volatilitelerinin modellenmesi için de en iyi 

modeller belirlenmiştir. Çalışma, 2008 Küresel Finans Krizi ve sonrası 

için karşılaştırma olanağı verecek düzeyde geniş iki alt dönemin 

bulunması ve volatilite modellemesinde gün, hafta ve ay gibi farklı 

parametreleri ele almasıyla literatüre katkı sunabilecek niteliktedir. 

Bu çalışmanın daha sonraki bölümlerinde sırasıyla literatüre, ampirik 

analizlerde kullanılacak veriler ve izlenecek yönteme, analizler 

sonucunda elde edilen bulgular ve sonuç bölümüne yer verilmiştir. 

1. LİTERATÜR 

Borsa volatilitelerine ilişkin çalışmaların bir bölümü volatilitelerin 

modellenmesine, bir bölümü ise söz konusu değişkenin analizin 

gerçekleştirildiği ülkelerdeki diğer değişkenler ve/veya ülkelerle olan 

ilişkilerine odaklanmaktadır. 

Mandelbrot (1963) getirilerin pozitif veya negatif olma durumuna göre 

daha sonraki süreçte getirilerin hareketlerinin belirlenebileceğine 

ilişkin yaklaşımıyla borsa volatilitelerine ilişkin modeller ortaya 

koyulmadan önce önemli bir çalışma gerçekleştirmiştir. Black (1976) 

çalışmasında kaldıraç etkisine ilişkin açıklamalarda bulunurken, söz 

konusu çalışmanın ardından Engle (1982), Bollerslev (1986) 

çalışmalarında simetrik yapıdaki otoregresif koşullu değişen varyans 
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modellerini ortaya koymuştur. Daha sonra Black’in (1976) ortaya 

koyduğu kaldıraç etkisinin varlığının da değerlendirilebildiği asimetrik 

modeller Nelson (1991), Zakoian (1994) gibi akademisyenlerin 

çalışmalarıyla geliştirilerek günümüze kadar ulaşmıştır. 

French vd. (1987) borsa getirileri ile volatiliteler arasındaki ilişkiyi 

modern finans teorisindeki temel yaklaşıma uygun şekilde ortalama ve 

standart sapmaları kullanarak göstermiştir. Schwert (1989) ve Beltratti 

ve Morana (2006) çalışmalarında borsa volatiliteleri ile 

makroekonomik göstergelerin volatiliteleri arasındaki ilişkileri 

incelemiştir. Boyd vd. (2005) işsizlikle ilgili gelişmelere, Killian ve 

Park (2009) ise petrol fiyatlarındaki şoklara borsanın verdiği şokları 

incelemiştir. Bekaert vd. (2013) para politikaları ile borsa volatiliteleri 

arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 

Alper vd. (2008) 4 gelişmiş ve 10 gelişmekte olan ülkenin borsa 

volatilitelerini GARCH modeli ve MIDAS regresyonları kullanarak 

tahmin etmiş, söz konusu tahminlerde yalnızca gelişmiş ülke borsaları 

için anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.  

GARCH tipi modellemelere ve borsa volatilitelerine ilişkin genel 

literatürün verilmesinin ardından çalışma kapsamında ağırlıklı olarak 

BRICS ülkelerini içeren literatüre yoğunlaşılacaktır. 

Haque vd. (2004) aralarında G.Afrika’nın da yer aldığı çok sayıda 

Afrika ülkesinde EGARCH modeliyle volatiliteleri tahmin etmiş, 

Nijerya ve G. Afrika’da kaldıraç etkisinin varlığını ortaya koymuştur. 

Ogum (2002) Afrika Borsalarında negatif şokların volatiliteyi 
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artıracağını bulurken; Hassan vd. (2003) ise Afrika Borsalarında pozitif 

haberlerin volatiliteleri olumlu etkileyeceğini belirtmiştir. 

Lian ve Brown (2010) ABD ve BRIC ülke borsalarının haftalık ve aylık 

getirilerinin birbiriyle uzun dönemli ilişkisini incelemiş, söz konusu 

çalışmada Çin ve ABD Borsası dışında uzun dönemde borsalar arasında 

ilişki tespit edilememiştir. 

Aloui vd. (2011) 2008 Küresel Finans Krizi sürecinde BRIC ülke 

borsaları ile ABD Borsasının benzer şekilde hareket ettiğini bulmuştur. 

Lin (2012) benzer dönemde Asya ülke borsa ve döviz kurlarının birlikte 

hareket ettiğini ifade etmiştir. 

Bianconi vd. (2013) 2003-2010 döneminde ABD’deki finansal gelişme 

ve kriz ortamının BRIC ülkelerinin borsa ve tahvil piyasalarına 

etkilerini incelemiştir. Çok değişkenli ARCH ve GARCH analizleri 

sonucunda ABD’deki şokların (özellikle kriz döneminde) Rusya ve 

Brezilya Borsalarını negatif yönde etkilediği ve volatiliteleri artırdığı 

bulunmuştur.  

Dungey ve Gajurel (2013) aralarında BRICS ülkelerinin de yer aldığı 

büyük ekonomiler arasında yayılma etkisinin bulunduğu ifade etmiştir. 

Chkili ve Nguyen (2014) BRICS ülkelerinde borsa getirileri ile döviz 

kurları arasındaki dinamik ilişkileri incelemiştir. 

 Hernandez-Mejia vd. (2014) ve Cong (2017) EGARCH modeli 

sonuçlarına göre Meksika, Brezilya ve Çin Borsa volatilitelerinde 

kaldıraç etkisinin var olduğunu göstermiştir. Kaur ve Singh (2015) 

2008-2014 döneminde BRIC ülkelerinin borsa volatilitelerinde 
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TARCH-M, and EGARCH-M modellerini kullanarak kaldıraç etkisinin 

bulunduğunu göstermiştir. 

Dube (2016) BRICS borsa volatilitelerinin tahmininde çok değişkenli 

GARCH modelinin farklı versiyonlarını kullanmış, 2008-2009 

yıllarında krizin söz konusu ülkelerde sert hareketlere neden olduğunu 

belirtmiştir. 

Cheteni (2016) çalışmasında G.Afrika ve Çin Borsasında aylık getirileri 

kullanarak volatiliteleri GARCH modeli ile hesaplamış ve söz konusu 

borsa volatilitelerinin benzer şekilde hareket ettiklerini göstermiştir. 

Tripathy (2017) çalışmasında BRIC ülke borsa volatilitelerini GARCH, 

CHARMA, APARCH and CGARCH gibi modeller kullanarak tahmin 

etmiş, söz konusu borsalarda kaldıraç etkisinin bulunduğu sonucuna 

ulaşmıştır. 

2. VERİLER VE YÖNTEM 
 

Çalışma kapsamında BRICS ülkelerinde 2008-2019 yılları arasında 

borsa volatilitelerinin modellenmesinde en iyi yöntemin belirlenmesi 

amacıyla ampirik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 

çalışmada analiz dönemi, 2008 Küresel Finans Krizi ve kriz 

sonrasındaki beş yıllık dönem ile 2014-2019 yılları arası olmak üzere 

iki alt döneme ayrılarak analizler gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 



 

208 MALİYE VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI   

2.1.  Veriler 
 

Çalışmamızda BRICS ülkeleri olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve 

Güney Afrika’nın 01.01.2008 – 31.12.2019 tarihleri arasında tablo 1’de 

gösterilen borsalarına ait kapanış verileri kullanılmıştır. Söz konusu 

veriler Data Stream veri tabanından elde edilmiştir. 

Tablo 1. Ülkeler ve Borsalar  

Brezilya – BOVESPA (BVSP) Çin – SHANGHAI (SSEC) 
G.Afrika – JOHANNESBURG (JSE) Hindistan – BOMBAY (SESN) 

Rusya - MICEX  

 

Çalışmada gerçekleştirilen ampirik analizlerde denklem (1)’de 

gösterilen formül kullanılarak borsaların günlük, haftalık ve aylık 

getirileri elde edilmiştir. 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑙𝑙𝑙𝑙( 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡−1

)                (1) 

 

Denklemde yer alan tP , t günündeki borsa kapanış değerini 

göstermektedir. Ampirik analizler kapsamında elde edilen sonuçlara 

değinilmeden önce çalışmada uygulanan yönteme ilişkin açıklamalarda 

bulunulacaktır. 
 

2.2.  Yöntem 

2.2.1. Durağanlık Testleri 
 

Çalışmada incelenen beş ülke borsasının volatilite modellemesine 

uygunluğunun değerlendirilmesi için öncelikle ön testler uygulanmıştır. 
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Bu kapsamda, uygulanan testlerden ilki getiri serilerinin durağanlık 

koşulunu sağlayıp sağlamadığının incelenmesidir. Getiri serilerinin 

durağanlığının incelenmesinde denklem (2) ve (3)’te yer alan 

genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) testi kullanılmıştır. 
 

𝛥𝛥𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼2𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + ∑ 𝛽𝛽𝑘𝑘
𝑡𝑡=1 𝛥𝛥𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡       (2) 

𝛥𝛥𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑙𝑙𝑡𝑡 + 𝛼𝛼2𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + ∑ 𝛽𝛽𝑘𝑘
𝑡𝑡=1 𝛥𝛥𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡     (3) 

 

Denklem (2)’de yalnızca sabit terim, denklem (3)’te ise sabit terim ve 

trend yer almaktadır. Söz konusu denklemlerden elde edilen test 

istatistiği tablo değeri ile karşılaştırılarak birim kökün bulunduğuna 

ilişkin sıfır hipotezi test edilmektedir. Hipotezin reddedilmesi 

durumunda durağanlık koşulu sağlanmış olacaktır (Dickey, Fuller, 

1981, s. 1070-1071). Çalışma kapsamında söz konusu versiyonlar 

arasındaki en genişi olan sabitli ve trendli model ile getiri serilerinin 

durağanlıkları test edilmiştir. 

2.2.2. Ortalama Denklemi 
 

Durağanlık koşulunun ardından otokorelasyon ve değişen varyans 

(heteroskedastisite) sorunlarının varlığının inceleneceği ortalama 

denklemleri elde edilmiştir. Çalışma kapsamında, borsaların getiri 

dönemleri (günlük, haftalık ve aylık) ve ülke bazlı olarak 

karşılaştırmalarının gerçekleştirilebilmesi için ortalama denklemi 

olarak denklem (4)’te yer alan sabitli ve bir dönem gecikmeli [AR(1)] 

model kullanılmıştır. 
 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡       (4) 
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2.2.3. Otokorelasyon ve Heteroskedastisite Testleri 
 

Çalışmada otokorelasyon sorununun varlığının incelenmesinde Ljung 

ve Box’ın (1979) ortaya koyduğu ve denklem (5)’te yer alan Ljung-Box 

Q İstatistikleri kullanılmıştır.  
 

𝑄𝑄𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑇𝑇(𝑇𝑇 + 2)∑
𝑇𝑇𝑗𝑗
2

𝑇𝑇−𝐽𝐽
𝑘𝑘
𝑗𝑗=1                   (5) 

 

T örneklem büyüklüğünde, k gecikme değeri için ki-kare (χ2) dağılımı 

gösteren Q testi ile otokorelasyon sorununun bulunmadığına ilişkin sıfır 

hipotezi test edilmektedir. Söz konusu hipotezin reddedilmesi halinde 

otokorelasyon sorununun bulunmadığı ifade edilebilmektedir. 
 

Borsa getirilerinin GARCH tipi modeller ile volatilite 

modellenebilmesi için heteroskedastisite sorununun bulunması en 

temel varsayımlardan birisidir. Söz konusu varsayımın incelenmesinde 

ise Engle (1982) tarafından ortaya konulmuş olan ARCH-LM 

(Lagrange Multiplier) testi kullanılacaktır. İlgili test denklem (6)’da 

gösterilmiştir. 
 

𝐺𝐺𝑡𝑡2 = 𝛽𝛽0 +  (∑ 𝛽𝛽𝑏𝑏𝐺𝐺2𝑡𝑡−𝑏𝑏
𝑞𝑞
𝑏𝑏=1 )  + 𝜐𝜐𝑡𝑡        (6) 

 

ARCH-LM Test İstatistiği yardımcı regresyonlardan elde edilmekte 

olup, denklem (6)’da et kalıntıları göstermektedir. İlgili denklemde yer 

alan yardımcı regresyon, kalıntı kareleri, sabit ve q. dereceden 

gecikmeli kalıntı karelerinden oluşmaktadır. 
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Getiri serisinde heteroskedastisite sorununun bulunmadığına ilişkin 

sıfır hipotezinin reddedilmesi durumunda ARCH etkisinin varlığından 

söz edilebilmekte ve getiri serilerinin ARCH-GARCH tipi volatilite 

modellemesine uygun olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  
 

2.2.4. ARCH – GARCH Tipi Modeller 
 

Çalışma kapsamında, ön koşulları sağlayan BRICS ülkelerine ait borsa 

getirilerinin volatilitelerinin modellenmesinde simetrik modellerden 

ARCH (1), ARCH (2), GARCH (1,1); asimetrik modellerden ise 

EGARCH (1,1) ve TARCH (1,1) modelleri uygulanmıştır.  
 

Engle (1982), zaman serilerine ait hata terimlerinin sabit varyansa sabit 

olmadığını belirterek, söz konusu durumda tahminlerin ARCH modeli 

ile modellenebileceğini ortaya koymuştur. Engle (1982) ARCH (1) 

modelini denklem (7) ve (8)’de verildiği şekilde göstermiştir.  
 

𝑦𝑦𝑡𝑡 𝐼𝐼 𝛹𝛹𝑡𝑡−1 ∼ �(0,�𝑡𝑡)       

   (7) 

�𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑦𝑦𝑡𝑡−12           (8) 
 

ARCH regresyon modelinde th  koşullu varyansı, 1t−Ψ  ise önceki 

döneme ait bağımlı ve bağımsız değişkenlerin bilgi kümesini ifade 

etmektedir. Söz konusu denklemlerde, koşullu varyans olan th ’nin 

pozitif olması gerekliliğine bağlı olarak 0α > 0 ve 0iα ≥ [ARCH (1) 
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ve ARCH (2) gibi farklı modellerde katsayı sayısı değişecektir] 

kısıtlarının da karşılanması gerekmektedir (Engle, 1982, s.993). 
 

ARCH modelleri zaman serilerinin hata terimlerinin değişen varyansa 

sahip olabileceğinin gösterilmesi açısından önemli bir sonucu ortaya 

koymuştur. Bununla birlikte söz konusu modeller tarihsel süreçte sahip 

oldukları kısıtların çokluğu, şoklara geç tepki vermesi (buna bağlı 

olarak tahmin performansının düşmesi) ve asimetrik etkileri dikkate 

almaması (önceki dönemin etkilerini kareleri alınarak ortaya koyması 

nedeniyle) nedeniyle eleştirilmiştir. 
 

Bollerslev (1986) ARCH modelinin eleştirileri arasında yer alan 

asimetrik bilgiyi ölçemese de volatilitelerin tahmininde göreceli olarak 

daha iyi sonuçlar verdiği birçok çalışmada gösterilen GARCH modelini 

ortaya koymuştur. Çalışma kapsamında kullanılan GARCH (1,1) 

modeline ait varyans denklemi, denklem (9)’da gösterilmiştir. 

  

�𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝜀𝜀𝑡𝑡−12 + 𝛽𝛽1�𝑡𝑡−1       

   (9) 
 

Denklem (9)’da 0α > 0 , 1 0α ≥ , 1 0β ≥ , 1 1α + β <1 koşullarının 

sağlanması ve söz konusu katsayıların anlamlı bulunması 

gerekmektedir. GARCH (1,1) modellerinde 1α  incelenen değişkene 

gelen şokları, 1β  ise bir önceki dönemdeki oynaklığın cari dönemdeki 

oynaklığa etkisini ortaya koymaktadır. 
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Çalışmamız kapsamında asimetrik etkilerin incelendiği iki modelden 

EGARCH (1,1) modelini Nelson (1991); TARCH (1,1) modelini ise 

Zakoian (1994) ortaya koymuştur. İki modelin ortak yönü incelenen 

değişkenlerin negatif ve pozitif şoklara farklı tepkiler verip 

vermeyeceğinin incelenmesini mümkün kılmasıdır. Böylelikle, 

Black’in (1976) kaldıraç etkisi olarak ifade ettiği negatif şokların pozitif 

şoklara göre volatiliteleri daha fazla artıracağına ilişkin yaklaşımı söz 

konusu modeller kullanılarak test edilebilmektedir. 
 

EGARCH (1,1) modelinin tahmininde üssel denklemler kullanılmakta 

olup, söz konusu eşitlik denklem (10)’da gösterilmiştir.  
 

2 21 1
0 1 1 1 1

1 1

log( ) log( )t t
t t

t t

u u− −
−

− −

σ = α + α +γ + β σ
σ σ

    (10)  

 

Denklem (10)’da kaldıraç etkisi γ ile temsil edilmektedir. Asimetrik 

etkiden (ya da kaldıraç etkisi) söz edilebilmesi için ilgili katsayının 

negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olması gerekmektedir. 
 

TARCH (1,1) modeli kuadratik formdaki modelleri kullanmaktadır. 

Söz konusu model denklem (11)’de gösterilmiştir.  
 

ℎ𝑡𝑡2 = 𝜔𝜔 + 𝛼𝛼𝑢𝑢𝑡𝑡−12 + 𝛽𝛽ℎ𝑡𝑡−12 + 𝛾𝛾𝑢𝑢𝑡𝑡−12 𝐼𝐼𝑡𝑡−1       (11) 
 

Denklem (11)’de de kaldıraç etkisi γ ile temsil edilmektedir. Ancak 

asimetrik etkinin var olduğunun ifade edilebilmesi için ilgili katsayının 

pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olması gerekmektedir. 
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Çalışma kapsamında volatilitelerin tahmin edilmesinde en iyi modelin 

asimetrik modellerden birisi olması durumunda kaldıraç etkisinin 

varlığına ilişkin katsayı da ayrıca değerlendirilecektir. 
 

2.2.5. En İyi Volatilite Modelinin Belirlenmesi 
 

En iyi volatilite modelinin belirlenmesinde incelenen modellere ilişkin 

temel koşullar kontrol edilerek, Akaike Bilgi Kriteri (AIC) sonuçları 

karşılaştırılacaktır. Analizler sonucunda en düşük AIC değerine sahip 

model (Akaike Bilgi Kriterini minimize eden değer), her bir borsa ve 

hesaplama dönemi için volatilitelerin modellenmesinde en iyi model 

olarak ortaya koyulacaktır. 
 

3. BULGULAR 
 

Çalışma kapsamında incelenen borsaların tanımlayıcı istatistikleri iki 

alt dönemi için tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler  

2008 – 2013 Dönemi 
Günlük  BVSP JSE MICEX SESN SSEC 
Ortalama -0.0001 -2.32E-06 -2.61E-05 3.45E-05 -0.0006 

Maksimum 0.1368 0.1096 0.3126 0.1445 0.0903 
Minimum  -0.1210 -0.1054 -0.2348 -0.1224 -0.0804 

Std. Sapma 0.0193 0.0174 0.0265 0.0171 0.0173 
Çarpıklık 0.0561 0.0347 0.2878 0.0213 -0.1674 
Basıklık 9.9431 8.8973 28.2190 14.5586 6.5298 

Jarque-Bera 2985.605 2239.202 39770.60 8194.380 763.198 
Haftalık BVSP JSE MICEX SESN SSEC 
Ortalama -0.0005 9.87E-05 -0.0001 -8.00E-05 -0.0030 
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Maksimum 0.1684 0.3339 0.4084 0.1303 0.1395 
Minimum  -0.2233 -0.2294 -0.2816 -0.1973 -0.1490 

Std. Sapma 0.0387 0.0463 0.0542 0.0356 0.0036 
Çarpıklık -0.4799 0.8677 0.6395 -0.6643 0.0377 
Basıklık 8.6566 13.9206 15.4091 6.7882 4.7806 

Jarque-Bera 429.307 1594.609 2023.079 209.501 40.8928 
Aylık BVSP JSE MICEX SESN SSEC 

Ortalama -0.0029 0.0047 -0.0032 -0.0003 -0.0127 
Maksimum 0.1450 0.0670 0.1990 0.2720 0.1420 
Minimum  -0.2850 -0.2070 -0.3390 -0.3010 -0.2830 

Std. Sapma 0.06861 0.04059 0.0914 0.0833 0.0877 
Çarpıklık -0.7550 -2.2710 -1.0150 -0.3920 -0.9030 
Basıklık 5.6460 11.8300 5.2990 5.6640 4.0620 

Jarque-Bera 27.855 295.799 28.218 23.126 13.162 
2014 – 2019 Dönemi 

Günlük  BVSP JSE MICEX SESN SSEC 
Ortalama 0.0006 0.0002 0.0003 0.0005 0.0003 

Maksimum 0.0639 0.0677 0.0559 0.0519 0.0560 
Minimum  -0.0921 -0.1006 -0.0990 -0.0571 -0.0887 

Std. Sapma 0.0141 0.0157 0.0111 0.0085 0.0145 
Çarpıklık -0.1178 -0.1731 -0.6194 -0.1529 0.0145 
Basıklık 5.0001 5.5068 10.3975 8.4335 10.1925 

Jarque-Bera 255.109 409.842 3537.230 1810.335 3483.191 
Haftalık BVSP JSE MICEX SESN SSEC 
Ortalama 0.0028 0.0009 0.0017 0.0022 0.0014 

Maksimum 0.1656 0.1186 0.0920 0.0625 0.0907 
Minimum  -0.0854 -0.0928 -0.0914 -0.0686 -0.1429 

Std. Sapma 0.0295 0.0341 0.0255 0.0185 0.0310 
Çarpıklık 0.2158 0.0907 0.0967 -0.2179 -1.0341 
Basıklık 5.4282 3.3554 4.0763 3.8700 6.9709 

Jarque-Bera 79.074 2.0696 15.547 12.299 256.420 
Aylık BVSP JSE MICEX SESN SSEC 

Ortalama 0.0113 0.0039 0.0067 0.0093 0.0052 
Maksimum 0.2207 0.4619 0.1389 0.0778 0.2189 
Minimum  -0.1556 -0.4049 -0.1227 -0.1170 -0.2869 
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Std. Sapma 0.0571 0.1001 0.0470 0.0387 0.0747 
Çarpıklık 0.1525 0.2383 -0.0949 -0.7780 -0.2103 
Basıklık 5.0804 11.2393 3.9398 4.1440 6.5578 

Jarque-Bera 13.079 204.340 2.7195 11.189 37.971 

 

İncelenen beş ülke borsasına ait getiri serilerinin 2008-2013 alt 

döneminde tamamının, 2014-2019 alt döneminde ise JSE’de 

(G.Afika’da) haftalık, MICEX (Rusya) Borsasında ise aylık getirilerin 

haricinde kalan tüm serilerin normal dağılım göstermediği görülmüştür. 

Bununla birlikte söz konusu serilerin çarpıklık ve basıklık değerleri 

açısından finansal zaman serilerine benzer bir yapı gösterdiği 

görülmüştür.  
 

İncelenen ilk analiz döneminde 2008 Küresel Finans Krizinin 

etkilerinin ciddi şekilde yaşandığı dönemin içerilmesine bağlı olarak 

minimum ve maksimum getiriler arasında büyük farkların olduğu 

görülmüştür. Söz konusu farkların krizin büyük ölçüde etkisini yitirdiği 

2014-2019 döneminde göreceli olarak sınırlı kaldığı belirlenmiştir. 
 

Çalışma kapsamında incelenen borsa getirilerinin durağanlık test 

sonuçları tablo 3 kapsamında gösterilmiştir.  
 

Tablo 3. Durağanlık Test Sonuçları (ADF Testleri) 

2008 – 2013 Dönemi 
Günlük  BVSP JSE MICEX SESN SSEC 

Sabit +Trend -39.2127* -33.9059* -37.5327* -21.1992* -38.2454* 
Haftalık  BVSP JSE MICEX SESN SSEC 

Sabit +Trend -18.7369* -17.7512* -17.6903* -9.9125* -16.9553* 
Aylık  BVSP JSE MICEX SESN SSEC 

Sabit +Trend -6.5050* -6.3330* -5.6450* -7.5070* -8.9880* 
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2014 – 2019 Dönemi 
Günlük  BVSP JSE MICEX SESN SSEC 

Sabit +Trend -39.2272* -40.5071* -37.7417* -34.7045* -36.3711* 
Haftalık  BVSP JSE MICEX SESN SSEC 

Sabit +Trend -18.4081* -19.4320* -18.0561* -17.5430* -15.6100* 
Aylık  BVSP JSE MICEX SESN SSEC 

Sabit +Trend -7.8720* -11.9542* -11.3257* -9.216* -8.4636* 

*  %1 anlamlılık düzeyinde durağanlık koşulu sağlanmaktadır. (PP Testinde de 

benzer sonuçlar edilmiştir.)  

Kaynak: Yazarın Hesaplamaları 
 

Elde edilen ADF test sonuçlarına göre tüm borsalarda, tüm getiri 

dönemleri için durağanlık koşulunun sağlandığı tespit edilmiştir. 

Çalışma kapsamında getiri serilerinin ARCH – GARCH tipi 

modellemeye uygunluğunun değerlendirilmesinde son varsayım olarak 

heteroskedastisite sorununun varlığı ARCH-LM testi kullanılarak 

incelenmiş ve test sonuçları tablo 4’te gösterilmiştir. Aynı tablo 

kapsamında otokorelasyon sorununun varlığının incelendiği Ljung-Box 

Q testi sonuçları da gösterilmiştir. 
 

Tablo 4. ARCH-LM ve Ljung-Box Q Testi Sonuçları 

2008 – 2013 Dönemi 
Günlük  BVSP JSE MICEX SESN SSEC 

ARCH-LM (F ist.) 180.9072* 98.7390* 13.8106* 181.6281* 23.5569* 
Q Testi 1.5893 6.4590** 1.4527 0.4052 0.1673 

Haftalık  BVSP JSE MICEX SESN SSEC 
ARCH-LM (F ist.) 16.5204* 13.8448* 10.5125* 17.9646* 4.4707** 

Q Testi 4.1397** 4.7034*** 0.2446 0.0302 0.5787 
Aylık  BVSP JSE MICEX SESN SSEC 

ARCH-LM (F ist.) 3.6190*** 4.1580** 10.9090* 20.2360* 16.3470* 
Q Testi 0.1470 0.6890 0.1500 1.3540 0.0480 
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2014 – 2019 Dönemi 
Günlük  BVSP JSE MICEX SESN SSEC 

ARCH-LM (F ist.) 9.2312* 8.9138* 26.0266* 70.2058* 81.0075* 
Q Testi 0.4180 0.0247 0.2472 0.2290 2.5813 

Haftalık  BVSP JSE MICEX SESN SSEC 
ARCH-LM (F ist.) 0.1362 0.1458 4.6184** 0.4137 20.6316* 

Q Testi 0.2626 4.0773** 0.0371 0.3480 0.8699 
Aylık  BVSP JSE MICEX SESN SSEC 

ARCH-LM (F ist.) 0.8474 2.4109*** 0.5623 1.2506 3.7192** 
Q Testi 0.8910 0.0979 0.0612 1.1217 0.7232 

Not: Gecikme katsayısı olarak 2 alınmıştır.  *  %1 düzeyinde anlamlıdır.  

**  %5 düzeyinde anlamlıdır. ***  %10 düzeyinde anlamlıdır.  

Kaynak: Yazarın Hesaplamaları 
 

Çalışma kapsamında 2008-2013 alt dönemi için elde edilen ARCH-LM 

testi sonuçlarına göre tüm borsalarda tüm getiri dönemlerinde %1, %5 

veya %10 anlamlılık düzeyinde heteroskedastisite sorununun 

bulunduğu ve söz konusu getiri serilerinin ARCH-GARCH tipi 

volatilite modellemesine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı 

zamanda, söz konusu dönemde hiçbir borsada %1 anlamlılık düzeyinde 

otokorelasyon sorununa rastlanmamıştır. 
 

2008 Küresel Finans Krizinin etkilerinin azaldığı ikinci alt dönemde 

(2014-2019) ise tüm borsalara ait günlük getirilerde heterskedastisite 

sorunu tespit edilmiştir. Ancak, söz konusu sorun haftalık getiri 

serilerinde yalnızca MICEX ve SSEC Endekslerinde, aylık getiri 

serilerinde ise JSE ve SSEC Endekslerinde bulunmuştur. Bu nedenle 

kriz sonrası ikinci alt dönemde ARCH-GARCH tipi volatilite 

modellemesi günlük getiri serilerinin tümü, haftalık ve aylık getiri 
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serilerinde ise ikişer borsa için gerçekleştirilecektir. ARCH-GARCH 

tipi modellemeye uygun getiri serilerinde otokorolesyon sorununa 

rastlanmamıştır. 
 

Çalışmada borsa volatilitelerinin modellenmesinde en iyi modelin 

belirlenmesinde kullanılacak Akaike Bilgi Kriterine (AIC) ilişkin 

sonuçlar tablo 5’te verilmiştir. Aynı zamanda, söz konusu tablo 

kapsamında en iyi volatilite modeli olarak asimetrik modellerin 

(EGARCH veya TARCH) bulunması durumunda kaldıraç etkisinin 

varlığı da incelenmiştir. 
 

Tablo 5: Borsa Volatilitelerine İlişkin Modellerden Elde Edilen 
Akaike Bilgi Kriteri Sonuçları  

2008 – 2013 Dönemi 
Günlük  BVSP JSE MICEX SESN SSEC 

ARCH (1) -5.142 -5.391 -4.520 -5.537 -5.531 
ARCH (2) -5.222 -5.462 -4.620 -5.567 -5.324 

GARCH (1,1) -4.967 -5.570 -4.384 -5.250 -5.132 
EGARCH (1,1) -5.458 -5.572*a -5.161 -5.899*a -5.516 
TARCH (1,1) -5.465*a -5.571 -5.164*a -5.891 -5.520*a 

Haftalık BVSP JSE MICEX SESN SSEC 
ARCH (1) -3.771 -3.603 -3.225 -3.837 -3.810 
ARCH (2) -3.805 -3.593 -3.247 -3.891 -3.807 

GARCH (1,1) -3.544 -3.240 -2.931 -3.668 -3.613 
EGARCH (1,1) -4.017 -3.809 -3.638*a -4.145 -4.056 
TARCH (1,1) -4.018 *a -3.818*a -3.631 -4.171*a -4.069*a 

Aylık BVSP JSE MICEX SESN SSEC 
ARCH (1) -2.389 -3.585 -2.040 -2.179 -2.201 
ARCH (2) -2.378 -3.588 -2.113 -2.171 -2.255 

GARCH (1,1) -2.385 -3.632 -2.138 -2.241 -2.346 
EGARCH (1,1) -2.409* -3.615 -2.119 -2.233 -2.214 
TARCH (1,1) -2.385 -3.627 -2.127 -2.229 -2.270 
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2014 – 2019 Dönemi 
Günlük  BVSP JSE MICEX SESN SSEC 

ARCH (1) -5.675 -5.543 -6.194 -6.786 -5.742 
ARCH (2) -5.682 -5.465 -6.199 -6.784 -5.791 

GARCH (1,1) -5.505 -5.299 -6.008 -6.553 -5.540 
EGARCH (1,1) -5.740*a -5.462 -6.265*a -6.866*a -6.129* 
TARCH (1,1) -5.736 -5.489* -6.260 -6.840 -6.126 

Haftalık BVSP JSE MICEX SESN SSEC 
ARCH (1) - - -4.505 - -4.168 
ARCH (2) - - -4.506 - -4.217 

GARCH (1,1) - - -4.565 - -3.975 
EGARCH (1,1) - - -4.582*a - -4.466* 
TARCH (1,1) - - -4.575 - -4.464 

Aylık BVSP JSE MICEX SESN SSEC 
ARCH (1) - -1.808 - - -2.329 
ARCH (2) - -1.764 - - -2.367 

GARCH (1,1) - -1.516 - - -2.127 
EGARCH (1,1) - -2.217* - - -2.481 
TARCH (1,1) - -2.001 - - -2.771* 

*  En iyi volatilite modelinde kaldıraç etkisine ilişkin katsayı %1 düzeyinde 

anlamlıdır. a  Kaldıraç etkisi bulunmaktadır. (EGARCH ise negatif, TARCH ise 

pozitif olma koşulu sağlanmaktadır.) 

Kaynak: Yazarın Hesaplamaları 
 

2008-2013 alt dönemine ilişkin analizler sonucunda, BRICS ülke 

borsalarının günlük ve haftalık getirilerine ait volatilitelerin 

modellenmesinde asimetrik modeller (EGARCH ve TARCH) en iyi 

modeller olarak bulunmuştur. Günlük volatilitelerde 3 borsada, haftalık 

volatilitelerde ise 4 borsada TARCH (1,1) en iyi model olarak 

belirlenmiştir. Aynı zamanda model bazlı olarak katsayılara ilişkin 

koşullar sağlanmış ve günlük ve haftalık volatilite dönemleri için 

BRICS ülke borsalarında kaldıraç etkisi tespit edilmiştir. 
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2008-2013 alt döneminde aylık getirilerin volatilitelerinin 

modellenmesinde ise BVSP Endeksi (Brezilya) dışında kalan ülke 

borsalarında en iyi model olarak GARCH (1,1) modeli belirlenmiştir. 

BVSP Endeksinde günlük ve aylık getirilere benzer şekilde kaldıraç 

etkisi olduğu bulunurken, diğer borsalarda simetrik bir modelin en iyi 

model olarak tespit edilmesine bağlı olarak söz konusu etkinin varlığı 

değerlendirilmemiştir. 
 

Çalışma kapsamında ikinci alt dönem olan 2014-2019 döneminde, 

volatilite modellemesi gerçekleştirilebilen 5 günlük, 2’şer haftalık ve 

aylık dönemde en iyi model olarak TARCH (1,1) ya da EGARCH (1,1) 

modelleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, JSE’nin günlük ve aylık, 

SSEC Endeksinin ise haftalık, günlük ve aylık volatilite tahminlerinde 

kaldıraç etkisi bulunmamaktadır. Model tahminlerinde ilgili katsayılar 

anlamlı bulunmakla birlikte ters işaretli olup, pozitif şokların negatif 

şoklara göre volatiliteleri daha fazla artıracağı sonucuna ulaşılmıştır. 

Söz konusu analiz döneminde diğer borsalara ait volatilitelerde ise 

kaldıraç etkisi tespit edilmiştir.  
 

4. SONUÇ 
 

2008 Küresel Finans Krizi, küresel piyasalara entegre olan ülkelerin 

sayısındaki artışların sonucunda çok sayıda ülke ekonomisini farklı 

seviyelerde etkilemiştir. Gerçekleştirilen akademik çalışmaların bir 

bölümü ülke bazlı analizlere odaklanırken, bir bölümü ise gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin yer aldığı ülke gruplarına ilişkin 

değerlendirmelerle krizin etkilerini ortaya koymaya çalışmıştır. 
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Finans piyasalarında yer alan parametreler başta olmak üzere çok 

sayıda gösterge söz konusu çalışmalara araştırma konusu olmuştur. 

Sermaye piyasalarının en önemli göstergelerinden kabul edilen borsalar 

ise bu anlamda en önemli çalışma konularından birisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu çalışmalardaki temel eksiklik, krizin üzerinden geçen 

sürenin yeterince dikkate alınmayarak krizin etkilerinin büyük ölçüde 

azaldığı dönem için gerçekleştirilen analizlerin sınırlı kalmasıdır.  
 

Bu çalışmada krizin başladığı 2008 ve takip eden beş yıllık süreç kriz 

dönemine dahil edilmiş, takip eden 6 yıllık dönem ise ikinci alt dönem 

olarak benzer analizlerle incelenmiştir. Buna göre, küresel 

piyasalardaki konumunu sahip oldukları yüksek potansiyel ile hızlı bir 

şekilde artıran Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya ve G. Afrika’dan oluşan 

BRICS ülke borsa getirileri 01.01.2008 – 31.12.2019 dönemi 

01.01.2008 – 31.12.2013 ve 01.01.2014 – 31.12.2019 olmak üzere iki 

alt dönem için analiz edilmiştir. Söz konusu analizlerde günlük, haftalık 

ve aylık borsa getirileri kullanılarak volatilitelerin modellenmesinde en 

iyi modelin belirlenmesi amacıyla bir ampirik çalışma 

gerçekleştirilmiştir.  
 

Kriz dönemini içeren ilk alt dönemde günlük ve haftalık volatilitelerin 

modellenmesinde asimetrik modellerin (EGARCH ve TARCH), 

simetrik modellerden (ARCH ve GARCH) daha iyi sonuçlar verdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, aylık volatilitelerde simetrik 

modeller (BVSP Endeksi dışında) asimetrik modellerden daha başarılı 
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sonuç vermiştir. Asimetrik modellerin daha başarılı performans 

gösterdiği borsalarda kaldıraç etkisinin görüldüğü tespit edilmiştir. 
 

Kriz gibi dalgalanmaların yoğun şekilde yaşandığı analiz dönemi için 

negatif şokların pozitif şoklardan daha fazla volatiliteye neden olması 

ülke borsalarında krizin etkilerini artırıcı nitelikte bir bulgu olarak 

değerlendirilmiştir. 
 

Krizin etkilerinin büyük ölçüde azaldığı ikinci alt dönemde ise 

heteroskedastisite sorununun görüldüğü tüm getiri serilerinde asimetrik 

modeller simetrik modellerden daha başarılı tahmin sonuçları vermiştir. 

Söz konusu bulgu, kriz gibi istisnai süreçler dışında genel itibariyle 

asimetrik modellerin simetrik modellerden daha iyi tahmin sonuçları 

verdiğine ilişkin literatürdeki birçok çalışmayı destekler niteliktedir.   
 

Kriz dönemleri dışında kaldıraç etkisinin bulunmaması kriz dönemleri 

kadar olumlu bir bulgu olarak değerlendirilmemektedir. Kriz 

dönemlerinin aksine borsalara negatif şoklar kadar pozitif şokların 

gelmesi söz konusu olabilecektir. Pozitif şokların negatif şoklardan 

daha fazla volatiliteye neden olduğu borsalarda, söz konusu şokun 

sonucu yüksek volatilitelerle karşılaşılmasıdır. 
 

Önümüzdeki süreçte, kriz sonrası dönem için BRICS ve farklı ülke 

grupları için yeni çalışmalar yapılabilecektir. Aynı zamanda, 

karşılaşılması olası yeni kriz ve şokların gerçekleştirilecek ulusal ve 

uluslararası ölçekteki çalışmalarla yakından izlenmesinin önemli 

olduğu değerlendirilmektedir. 
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