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ÖNSÖZ 

“Sürdürülebilir Kalkınma, İşletme, Finans ve Ekonomi: Teorik ve 

Ampirik Katkılar” isimli bu kitap, ekonomi, işletme ve finans 

literatürüne teorik ve ampirik yaklaşımlar çerçevesinde bir katkı 

sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda kitap farklı üniversitelerde ve 

bölümlerde çalışan araştırmacıların ve akademisyenlerin 

çalışmalarından derlenmiştir. Kitap, dokuz (9) adet bölüm yazısından 

oluşmaktadır. 

İlk bölümde Özge Arpacıoğlu Özdemir “Türkiye’nin Resmi Kalkınma 

Yardımları ve Yardımlarda Sivil Toplum Kuruluşları: Türk Kızılayı 

Örneği” isimli çalışmada, Türkiye’de resmi kalkınma yardımlarını 

değerlendirmiştir. Ayrıca Türkiye’nin donör ülke olarak az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelere sağladığı yardımları ele almıştır. Son olarak, 

çalışmada Türk Kızılayı’nın genel yapısı, faaliyetleri ve eylem planı 

hakkında bilgi verilmiştir. 

İkinci bölümde Pınar Erdoğan ve İlknur Çevik Tekin’in “Hastane 

Yöneticilerinin Liderlik Yönelimleri” adlı çalışmasında hastane 

yöneticilerinin liderlik yönelimleri ve çeşitli değişkenlere göre 

farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen 

analiz sonuçlarında hastane yöneticilerinin daha çok demokratik 

liderlik yönelimi içinde bulundukları belirlenmiştir. 

A. Buğra Hamşıoğlu’nun “Sosyal Medya Pazarlama Yeteneklerinin 

İşletme Performansı Üzerindeki Etkileri: Antalya Organize Sanayi 

Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma” adlı 
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çalışması üçüncü bölümde ele alınmıştır. Bu bölümde sosyal medya 

pazarlama yeteneğinin işletme performansı üzerindeki etkisini 

incelemek amaçlanmıştır. 

Dördüncü bölümde Banu Beyaz Sipahi “Sürdürülebilir Kalkınma 

Sürecinde Çevre ve Sağlık İlişkisi” isimli çalışmasında ilk olarak 

kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma kavramı üzerinde durulmuştur. 

İkinci olarak sürdürülebilir kalkınmanın üç temel göstergesinden 

(ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınma) biri olan “çevre” üzerinde 

odaklanılmıştır. Son olarak sürdürülebilir kalkınma ile sağlık arasındaki 

ilişki ele alınmış ve çevre sorunlarının insan sağlığı üzerinde nasıl 

bozucu bir etkisi olduğu vurgulanmıştır. Çalışmanın sonuçları, 

sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bir ülke için sağlık 

sektörüne önem verilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

Beşinci bölümde Levent Aksu “Para Arzı, Enflasyon ve Faiz Oranları 

ile İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği” adlı çalışmasında para 

arzı, enflasyon ve faiz oranları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

araştırmıştır. Analiz sonuçları, para politikasını temsil eden 

değişkenlerin iktisadi büyüme üzerindeki etkisinin negatif olduğunu ve 

dolayısıyla para politikasının ekonomi üzerinde etkinsiz olduğunu 

ortaya koymuştur. Yine nedensellik analizi sonuçları söz konusu 

değişkenler arasında nedensellik ilişkilerinin bulunduğunu ortaya 

koymuştur. 

Altıncı bölümde, Salih Öztürk ve Selin Saygın “Türkiye’de Kadın 

İstihdamının Teorik, Ampirik ve Sosyoekonomik Açıdan 

Değerlendirilmesi” adlı çalışmasında Türkiye ekonomisinde kadın 
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istihdamı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Çalışmanın bulguları, ekonomik büyüme kadın istihdamı üzerinde 

pozitif ve anlamlı etkilere sahip olduğunu ortaya koymuştur. 

Nedensellik testi sonuçlarında ise, iki değişken arasında çift yönlü 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Kitabın yedinci bölümünde, Fuat Lebe’nin “Ham Petrol Tüketimi İle 

Ekonomik Büyüme İlişkisi: Romanya İçin Nedensellik Testi” isimli 

çalışması ele alınmıştır. Günümüzde ekonomik büyüme ile enerji 

tüketimi arasındaki ilişkinin ortaya konulması ülkelerin enerji 

politikaları açısından büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu 

bölümde ham petrol tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 

Romanya için incelenmesi hedeflenmiştir. 

Yine sekizinci bölümde Fuat Lebe “Romanya’nın Kömür Talebinin 

Analizi: 1990-2018” adlı çalışmasında Romanya’nın 1990-2018 

dönemi için kömür talebini tahmin etmektedir. Çalışmanın amacı 

özellikle Romanya’nın kömür talebinin fiyat ve gelir esneklik 

katsayılarını tahmin etmektir. Analiz sonuçları iki modelin değişkenleri 

arasında eşbütünleşme ilişkilerinin varlığını ortaya koymuştur. Ayrıca 

Romanya’nın kömür talebinin inelastik olduğu ve kömür enerji 

kaynağının Romanya için bir normal mal olduğu belirlenmiştir. 

Son bölümde ise yazar Hande Kılıç Satıcı “Bütçe Açığına Yönelik 

Teorik Yaklaşımlar” adlı çalışmasında bütçe gelirleri, giderleri ve bütçe 

açığının tanımlanması ve devamında Klasik yaklaşımdan başlayarak 

önemli iktisadi yaklaşımların bütçe açığı konusundaki görüşlerini ele 

almıştır. 
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Bu kitap, akademik olarak özenle hazırlanan bilimsel analizler sunması 

ve bu bağlamda alana ilgi duyan okuyucular için yol gösterici olması 

bakımından önemli bir nitelik taşımaktadır.  “Ekonomi Hayatımızda 

Neye Yarar?” isimli kitabın bilimsel dünyaya önemli bir katkı 

sağlaması, iktisat ile ilgilenen bilim camiasına ve özellikle meraklı 

okuyucular için faydalı olması tek temennimdir. Kitapta yer alan bölüm 

yazılarıyla ilgili tüm akademik ve hukuki/yasal sorumluluk, tamamen 

yazarlarına aittir. Onun dışındaki her türlü teknik ve editöryal 

sorumluluğu, editör üstlenmektedir. 

 

Editör 

Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK 

Tekirdağ-2020 
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GİRİŞ 

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

kalkınması yönünde gerekli şartları oluşturmak üzere alıcı ülkeler, 

donör ülkeler ve uluslararası organizasyonlar tarafından paylaşılan 

ortak hedefler olarak ortaya çıkmıştır (Kulaklıkaya, 14). 18-22 Mart 

2002 tarihleri arasında yapılan Monterrey Uluslararası Kalkınma İçin 

Finans Konferansı kapsamında ilan edilen Monterrey Konsensüsü ile 

hem alıcı ülkelerin hem de donör ülkelerin bazı sorumlulukları vardır. 

Buna göre, kalkınma yardımına ihtiyaç duyan ülkeler, kendi kalkınma 

sorunlarını sahiplenmeyi ve gelişmiş ülkeler de gayri safi milli 

hasılalarının % 0.7’si oranında resmi kalkınma yardımı yapmayı 

taahhüt etmektedir.  

Kalkınma yardımlarının finansmanında resmi kurumlar, özel sektör ve 

sivil toplum kuruluşları işbirliği içerisindedir. Hibe şeklinde 

gerçekleştirilen resmi kamu yardımlarının finansmanı kamu 

kaynakları iken, diğer resmi yardımlar geri ödeme zorunluluğu olan 

borç niteliğindedir. Geri ödeme zorunluluğu olmayan ve resmi 

kurumlar tarafından gerçekleştirilen resmi kalkınma yardımları iki 

taraflı ve çok taraflı olarak gerçekleştirilmektedir. İki taraflı resmi 

kalkınma yardımları kamu kalkınma yardımları ve insani yardımlar 

şeklinde iken, çok taraflı resmi kalkınma yardımları uluslar arası 

kuruluşlara verilen desteği kapsamaktadır.  
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Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), Türkiye’nin 

resmi kalkınma yardımlarının önemli bir bölümünü 

gerçekleştirmektedir. Kamu kurumu ve bakanlıklar da resmi kalkınma 

yardımlarına önemli kakılar sağlamaktadır. AFAD, Hazine 

Müsteşarlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli 

Eğitim Bakanlığı Türkiye’nin resmi kalkınma yardımlarında aktif rol 

almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda 

Türkiye’nin yapmış olduğu resmi kalkınma yardımlarının önemli bir 

bölümü ise sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. 

STK’ların kendi bütçeleri ya da kamu kaynaklarının finansmanı ile 

sağladıkları yardımlar hiçbir karşılık beklemeden, sosyal yardımlaşma 

temelinde hibe şeklinde gerçekleştirilmektedir. Küreselleşme sonucu 

kalkınma politikalarında hem ulusal hem de bölgesel düzeyde yeni 

yaklaşımların ortaya çıkmasıyla STK’lar devletin yanında önemli 

birer aktör olarak rol almaya başlamışlardır. Geçmişten günümüze, 

esnek yapıları, yüksek verimlilikleri ile az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları insani ve kalkınma 

yardımları ile önemli derecede başarı elde etmişlerdir. Özellikle 

devletin ulaşamadığı ya da geç ulaştığı yerlerdeki ihtiyaç sahibi 

gruplara ulaşmadaki başarısı ve son yıllarda ülkemizde sayılarının on 

binlerce ifade edilmesi ulusal ve uluslar arası alanda faaliyetlerini 

yürüten STK’ların önemini ortaya koymaktadır.  

Ülkemizde çeşitli alanda faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum 

kuruluşuna rastlamakla beraber, daha çok sosyal yardımlaşma ve 

sağlık alanında çalışmalar yapan Türk Kızılayı bu alanda önemli bir 

yere sahiptir. Cumhuriyet öncesi ve sosyal amaçla kurulan Türk 
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Kızılayı Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarının başında yer 

almaktadır. Türkiye’nin insani yardım çalışmalarında oldukça önemli 

bir yer tutan Türk Kızılayı son 10 yılda 78 ülkeye, kurulduğu günden 

bugüne ise 138 ülkeye sağladığı yardımlarla dünyanın sayılı insani 

yardım kuruluşları arasında yer almaktadır (www.kızılay.org.tr).   

Bu çalışma son yıllarda Türkiye’nin artan resmi kalkınma yardımlarını 

2019 yılına ait TİKA raporu çerçevesinde ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Çalışmada ayrıca 2019 yılı Küresel İnsani Yardım 

Rapor’una göre Türkiye’nin donör ülke olarak az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelere sağladığı yardımlar ele alınacaktır. Ardından, 

Türkiye’nin Resmi Kalkınma Yardımları çabalarında önemli görevler 

üstlenerek ulusal ve uluslar arası  alanda faaliyetlerini sürdüren sivil 

toplum kuruluşlarından bahsedilecektir. Uluslar arası Kızılhaç’ın bir 

yansıması olarak dünyada ilk yardım örgütü olarak kurulan ve acil 

insani yardımların karşılanması noktasında ilk sırada yer alan Türk 

Kızılayı’nın genel yapısı, faaliyetleri ve eylem planı hakkında bilgi 

verilecektir.  

1. TÜRKİYE’NİN 2018 YILINA AİT RESMİ KALKINMA 

YARDIMLARI  
 

Türkiye’nin kalkınma yardımları koordinasyonundan sorumlu kurum 

olarak Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), 

geliştirdiği proje, program ve faaliyetler ile bir taraftan kendi görev 

tanımı kapsamında, bir taraftan da ülkemiz tarafından yapılan 

taahhütlerin gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. Türk 

İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 2019 raporuna göre, Türkiye’nin 

http://www.kızılay.org.tr/
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2018 yılına ait toplam kalkınma yardımları 9.927,5 milyon dolardır. 

Türkiye’nin toplam kalkınma yardımlarının 8.797,7 milyon dolarlık 

kısmı kamu kurum/kuruluşlarınca, 1.129,8 milyon dolarlık kısmı ise 

özel akımlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Resmi akımların 

8.612,4 milyon dolarlık kısmını resmi kalkınma yardımları, 185,3 

milyon dolarlık kısmını ise diğer resmi akımlar oluşturmaktadır. 

Resmi kalkınma yardımlarının 8.432,7 milyon doları iki taraflı resmi 

kalkınma yardımlarından, 179,7 milyon dolarlık kısmı ise Uluslararası 

Kuruluşlara Aidat ve Katkı payı ödemelerinden oluşan çok taraflı 

resmi kalkınma yardımlarından oluşmaktadır. İki taraflı resmi 

kalkınma yardımlarının, 7.351.3 milyon doları insani yardımlardan, 

1.081.4 milyon doları ise kalkınma yardımlarından oluşmaktadır 

(TİKA, 2019 Raporu).    

Gelişmekte olan ülkelere sağlanan resmi kalkınma yardımlarının 

temel sağlayıcısı OECD Kalkınma Yardımları Komitesi’dir (DAC). 

Yükselen ekonomiler, Birleşmiş Milletler ve OECD ülkeleri kalkınma 

yardımlarında öncü rol üstlenmektedir. Günümüzde, DAC ülkeleri 

dışında olan ülkelerden gelişmekte olan ülkelere sağlanan RKY 

miktarları artış göstermektedir. Türkiye hâlen OECD-DAC listesinde 

RKY alıcı ülkeler arasında yer alsa da son yıllarda RKY sağlayan 

ülkeler arasına katılmıştır (Tosunoğlu, 2015:10). 2015 yılında 

Türkiye’nin resmi kalkınma yardımları 3.919 milyon dolar iken, bu 

rakam 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 6.488 milyon dolar, 

8.121 milyon dolar ve 8.612 milyon dolar olarak önemli derecede artış 

göstermiştir. 2018 yılında en yüksek resmi kalkınma yardımı yapan 

OECD/DAC üyesi ilk on ülke, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, 
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Japonya, Fransa, Türkiye, İsveç, Hollanda, İtalya ve Kanada’dır.  

OECD/DAC ülkeleri arasında gayrisafi mili hasıladan resmi kalkınma 

yardımlarına ayrılan payın en yüksek olduğu ülke ise Türkiye’dir. 

Türkiye’nin GSMH oranının %1.10’unu resmi kalkınma yardımları 

oluşturmaktadır. Türkiye bu oranla dünyanın zirvesinde yer alarak  

OECD üyesi olan birçok ülkeyi gerisinde bırakmıştır. Resmi kalkınma 

yardımlarının milli gelire oranının en yüksek olduğu ilk on ülke 

içerisinde 2.sırada yer alan İsveç’te kalkınma yardımlarının milli 

gelire oranı %1.04 iken, üçüncü sırada yer alan Lüksemburg’ta 

%0.98’tir. En çok yardım yapan ilk 10 ülke içerisinde ve listenin 10. 

sırasında yer alan Belçika’da ise  bu oran %0.43’ tür (TİKA, 2019:21). 

Türkiye tarafından az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yapılan  

resmi insani yardımlar 2017 yılında 7.277.8 milyon dolar iken, 2018 

yılında artış göstererek 7.351,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılında gerçekleştirilen resmi insani yardımlarda  ilk sırada 

Türkiye yer alırken, Türkiye’yi 6,68 milyon dolar ile ABD, 2,99 

milyon dolar ile Almanya ve 2,52 milyon dolar ile İngiltere izlemiştir. 

Avrupa Birliği’nin ihtiyaç sahibi ülkelere yapmış olduğu resmi insani 

yardımların tutarı  ise 2,24 milyon dolardır. Türkiye jeopolitik 

konumu, son dönemde bölgesel politikalarda uyguladığı arabuluculuk 

rolleri, dış politikasının yeni yönüyle beraber kalkınma yardımlarında 

büyük gelişme gösteren ülkeler arasındadır (UN, 2014:382).  Nitekim,  

OECD verilerine göre Türkiye son 3 yıldır, resmi insani yardımlar ve 

resmi kalkınma yardımlarının milli gelir içindeki payı en yüksek ülke 

olarak dünyada ilk sıralarda yer almaktadır (TİKA, 2019:15). 
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Şekil 1: 2018 Türkiye Kalkınma Yardımları (Kaynak: TİKA Raporu, 2019) 

2018 yılında Türkiye toplam 8.432,7 milyon dolar olan iki taraflı 

resmi kalkınma yardımlarının 7.183,4 milyon dolarlık kısmını Asya 

ülkelerine, 217,6 milyon dolarını Avrupa ülkelerine, 134,8 milyon 

dolarını Afrika ülkelerine, 21,3 milyon dolarını Amerika’ya, 0,1 

milyon dolarını Okyanusya’ya, 875,5 milyon dolarlık kısmını ise diğer 

bölgelere yapmıştır. Türkiye’nin 2018 yılında iki taraflı resmi 

kalkınma yardımlarından en çok yararlanan ülke ise 6.698,5 milyon 

dolar ile Suriye’dir. Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan, Somali, 

Filistin, Sudan Libya, Bosna-Hersek, Özbekistan, Moldova, Cibuti, 

Kosova, Bangladesh Türkiye’nin iki taraflı resmi kalkınma 

yardımlarından sırasıyla en çok yararlanan ülkelerdir. Türkiye, çok 
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taraflı resmi kalkınma yardımları ile küresel işbirliğinde artan rolünü  

ortaya koymuştur. Bu amaç doğrultusunda, OECD, UNDP, UNIDO 

ve FAO gibi çok taraflı kuruluşlara gönüllü katkılar sağlamaktadır. 

Türkiye, uluslararası kuruluşlara yaptığı katkının en büyük payını BM 

ihtisas kuruluşları ve fonlarına ayırmaktadır. 2017 yılında uluslararası 

kuruluşlara yapılan katkıların toplamı 170,5 milyon dolar iken, 2018 

yılında bu rakam 179.7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2002-

2018 dönemde, Türkiye’nin 2016 yılında uluslar arası kuruluşlara 

vermiş olduğu destek son 15 yıllık dönemde en yüksek 250,2 milyon 

dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2018 yılında bu rakam 179, 7 milyon 

dolar olarak gerçekleşmiştir (TİKA Rapor, 2019:10). 

170’den fazla ülkede, birçok farklı sektörde gerçekleştirilen toplam 

resmi kalkınma yardımları, yardımların gerçekleştirildiği ülkelerden 

gelen talepler doğrultusunda, insan odaklı, yerel hassasiyetlere 

duyarlı, karşılık beklemeksizin ve bir insan hayatının tüm 

aşamalarında gereksinim duyduğu imkânların oluşturulması ve 

sürdürülmesi olarak özetlenebilecek Türk Tipi Kalkınma Modeli 

çerçevesinde 150 civarı kamu kurum/kuruluşunun yanı sıra 1 milyar 

doların üzerinde yardım yapan STK’ları ve özel sektör kuruluşları ile 

dikkat çekmektedir (AFAD, 2017). Özel sektör tarafından gelişmekte 

olan ülkelere yapılan doğrudan yatırımlar 2018 yılında 303.3 milyon 

dolar olarak gerçekleşmiştir. TİKA 2019 raporunda Türk özel 

sektörünce gelişmekte olan ülkelere yapılan doğrudan yatırımların 

2015 yılında 597.0 milyon dolar, 2016 yılında 592.6 milyon dolar, 

2017 ve 2018 yıllında sırasıyla 402.1 ve 303.3 milyon dolar olarak 

gerçekleştiği belirtilmektedir.  
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Toplam kalkınma yardımlarının önemli bir ayağını oluşturan sivil 

toplum kuruluşları yapmış oldukları acil insani ve kalkınma yardımları 

ile küresel ölçekte önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim, Türkiye’nin 

2018 yılında toplam kalkınma yardımlarının 826,5 milyon dolarlık 

kısmı sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmiştir. 826,5 

milyon dolarlık kalkınma yardımlarının 590,0 milyon doları acil 

insani yardımlardan, 236,5 milyon doları ise kalkınma yardımlarından 

oluşmaktadır (TİKA Raporu, 2019). Küresel insani yardım 2019 

raporunda, dünya çapında yoksulluk içinde yaşayan 1.8 milyar insanın 

küresel insani yardım aldığı, küresel insani yardım alan 697 milyon 

insanın ise temel insani ihtiyaçlarını bile karşılamaktan yoksun olup, 

aşırı yoksulluk içinde yaşadığı ifade edilmektedir (Global 

Humanitarian Assistance Report, 2019:11). Özellikle, sivil toplum 

kuruluşlarının küresel çapta ulaştırdıkları acil insani yardımlarla 

yoksulluk içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında 

itici bir güç olduğu bilinmektedir.  

2019 küresel insani yardım raporunda 2014-2018 dönemde az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kamu kurum ve kuruluşları, 

Avrupa Birliği ve özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilen küresel 

insani yardımların sürekli arttığı belirtilmektedir. 2014 yılında 

devletlerin, Avrupa Birliği Kurumlarının ve özel sektör işbirliği ile 

yapılan toplam küresel insani yardım tutarı 22.2 milyar dolar iken, bu 

rakam 2015 yılında 25.2 milyar dolar, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 

sırasıyla 26.5 milyar dolar, 28.6 milyar dolar ve 28.9 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında yapılan küresel insani 

yardımlardan en fazla yararlanan ülkelerin başında ise ilk sırada 
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Suriye yer almaktadır. Yardımlardan en fazla yararlanan ülkeler 

sırasıyla, Yemen, Sudan, Irak ve Somali’dir.  2018 yılında az gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelere yapılan küresel insani yardım tutarı ise 

28.9 milyar dolardır. 2018 yılında yardım yapan en büyük donör 

ülkeler sırasıyla Türkiye, ABD (6.646 milyar dolar), Almanya (2.962 

milyar dolar), Avrupa Birliği (2.24 milyar dolar), İngiltere (2.194 

milyar dolar), UAK (1.968m dolar) ve Suudi Arabistan (1.272 m 

dolar)’tır (Global Humanitarian Assistance Report, 2019:11). 

Türkiye’nin milli gelirinin %0.79’unu küresel insani yardımlar 

oluşturmaktadır. Bu oranla Türkiye diğer donör ülkelere kıyasla 2018 

yılında en fazla insani yardım yapan ülke olarak ilk sırada yer 

almaktadır. Türkiye’nin yapmış olduğu insani yardımların büyük bir 

çoğunluğu ise Suriye’ye yapılmıştır. Küresel insani yardım konusunda 

ilk sıralarda yer alan 20 donör ülke arasından, Türkiye’nin ardından 

Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan, İsveç, 

Lüksemburg, Norveç ve Danimarka milli gelirlerinin daha büyük bir 

kısmını küresel insani yardımlara ayıran ülkeler arasında yer 

almaktadır.  

2. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE STK’LARIN 

KALKINMA YARDIMLARI  

Dünya Bankası’nın tanımına göre ise STK’lar ‘sosyal barış ve refahı 

artırmak için çalışan, yoksulluğa dikkat çeken, çevreyi koruyan, temel 

sosyal hizmetleri ve temelde sosyal gelişmeyi sağlamayı amaçlayan 

özel organizasyonlar’ şeklinde tanımlanmaktadır. STK’ların 

örgütlenme biçimi ve etkinlik alanları farklılık gösterebilmektedir. 

STK’lar yerel/lokal boyutta örgütlenebilecekleri gibi, ulusal ve 
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uluslararası bir örgütsel yapılanmaya gidebilirler. STK’ların etkinlik 

alanları eğitim, çevre, kentsel-kırsal kalkınma, sağlık, sosyal 

hizmetler, teknik yardım, danışmanlık, barışın sağlanması ve insan 

haklarının korunması gibi geniş bir yelpazeye yayılmaktadır (Aslan ve 

Kaya, 2000:216). Sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında faaliyet 

gösteren dernek ve vakıfların sosyal ve ekonomik boyutlarıyla 

kalkınmada önemli bir güç olduğu bilinmektedir.  Nitekim gelişmiş ve 

gelişmekte olan dünya ülkelerinin kalkınma planlarında gönüllülük 

esasına bağlı kuruluşların yeri ve önemine Dünya Bankası ve Avrupa 

Birliği gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da önem atfedilmektedir.    

Sivil toplum kuruluşlarının kalkınmada aldıkları roller süreç içerisinde 

önemli içerik değişimine uğramıştır (Kaya, 2010). Birinci aşamada 

II.Dünya savaşı sonrası sadece sosyal yardımları esas alan STK’ lar, 

ikinci aşamada sosyal yardımların yanı sıra mikro projelerle kişilerin 

kendi işlerini kurmalar ve mesleki gelişimleri üzerinde ağırlıklı 

durmaya başlamışlardır. Günümüzde ilk iki aşamaya ek olarak 

özellikle ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlanabilmesi 

için planlama faaliyetlerine katkı sağlamaya başlamışlardır. STK’lar 

özellikle son yıllarda esnek yapıları, yüksek verimlilikleri, devletin 

ulaşamadığı ya da geç ulaştığı yerlerdeki ihtiyaç sahibi gruplara 

ulaşmadaki başarısı ile aktif rol oynamaktadır.  Ülkemizde sayılarının 

on binlerce ifade edilmesi, toplum üzerindeki etkisi ile sosyal 

yardımlaşma ve dayanışmanın STK’lar aracılığıyla daha da hız 

kazanacağına dair görüşler gün geçtikçe önem kazanmaktadır. 
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Gönüllülük ve yardımseverlik esasına bağlı olarak çalışan ve kâr 

amacı gütmeyen STK’ların genel hatları ile ulusal ya da uluslararası 

alanda faaliyet gösterirken yararlandığı kaynaklar ise şu şekilde 

sıralanabilir (Meray, 2007:124). 

• Gönüllülerden gelen bağışlar 

• Aidatlar 

• Uluslararası yardım kuruluşlarının destekleri 

• Firma ve kurumların vergi ya da promosyon yardımları 

• Birleşmiş Milletler Fonları 

• Ülkelerin milli hedef ve stratejiler için ayırdığı fonlar 

Sivil toplum kuruluşlarının küresel bir nitelik kazanması ulus devlet 

anlayışını değiştirirken, STK’ların küresel aktörler olarak 

konumlandırılmasını sağlamıştır. Bu bağlamda etki alanları küresel 

ölçeğe dayanan sivil toplum kuruluşlarından bazılarının sahip 

oldukları bütçe miktarı küçük devletlerinin Gayri Safi Milli 

Hasılası’nı bile geçebilmektedir (Karagül, 2016).  

Ülkemizde ulusal çaplı olarak faaliyet gösteren STK’lar yurt dışındaki 

benzerleri ile bağlantılı ve yakın bir ilişki içerisindedir. Özellikle 

sendikalar ve birlikler hak savunuculuğu noktasında uluslararası 

organizasyonlara bağlanmaktadır. Yurt dışına yönelik çalışmalarını 

açtıkları şube ve temsilciliklerle yürüten STK’lar özellikle Avrupa ve 

Balkanlar’da aktif rol oynamaktadır. Bu bağlamda Türkiye Avrupa 

Birliği üyesi olmasa da çalışmalar ilişki yönetimi açısından önemlidir. 

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının yurt dışı faaliyetlerinde 

Avrupa Birliği üyeliği noktasında dönemsel farklılıklar meydana 
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gelmektedir. STK’ların bir kısmı kültürel bazda faaliyetlerini AB 

ülkelerine yöneltirken; insani yardım konusunda daha çok az gelişmiş 

ülkeler, afet/savaş gibi olumsuz bir durumla karşılaşan ülkeler ya da 

Türk grupların yaşadığı ülkeler tercih edilmektedir (Cicioğlu, 2010: 

84-85).  

Ülkelerin tarihsel ve kültürel dinamiklerinden beslenerek ortaya çıkan, 

faaliyet alanları ve amaçları bakımından farklılık gösteren bu 

kuruluşların son yıllarda sayılarındaki artış, ekonomiye sağladıkları 

katkı, istihdam içinde yarattıkları pay ve kaynaklarındaki artış 

ekonomik ve toplumsal düzen üzerindeki etkisinin bir göstergesidir. 

Yapılan bazı araştırmalar, bu kuruluşlara devlet tarafından yeterli 

düzeyde yasal kurumsal ve özellikle de finansal destek sağlanması 

durumunda verimliliklerinin de oldukça artacağını göstermektedir. 

Kalkınma planlarında kamu kurumu, özel sektör ve STK’ların 

koordineli bir şekilde birbirini tamamlar nitelikte işbirliği içerisinde 

olmaları gerekli ve önemlidir. Devlet ve STK’lar birbirinin rakibi 

değil birbirinin tamamlayıcısıdır. STK’lar daha iyi bir hizmet için 

devlete yardımcı olmak ve politika yapma sürecine de katkı 

sağlamakta iken, devletin STK’ lara yönelik maddi ve manevi desteği 

de STK’ların başarı şanslarının artmasını sağlayacaktır. 

Şekil 2’de görüldüğü üzere STK’ların toplam kalkınma yardımlarının 

2013-2018 yılları arasında sürekli artış eğiliminde olduğu 

görülmektedir. Bu artış sivil toplum kuruluşlarının kaynağının önemli 

bir bölümünü oluşturan yurtdışından, kamu desteği ile sağlanan 

yardım miktarlarındaki artıştan, bireysel, kurumsal bağışın ve gönüllü 
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gücünün oldukça kuvvetli büyümesinden, STK’ların amaçlarına 

yönelik projelerine ayırdıkları fonların, gelir artışından fazla 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Şekil 2: Türkiye’nin STK Yardımları 2008-2018; Milyon Dolar (Kaynak: Türkiye 

Kalkınma Yardımları Raporu, 2019) 

 

Şekil 2 incelendiğinde, 2016 yılında STK yardımlarının 2015 yılına 

kıyasla ciddi bir artış eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir. Zira, 

2015 yılında 475.8 milyon dolar olan STK yardımları, 2016 yılında 

665.2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında %9 olarak 

gerçekleşen enflasyon oranı ile STK gelirleri 2015 yılına göre %15 

oranında artış göstermiştir. Ayrıca, STK’lardaki bağışçı sayısındaki 

artışla bireysel bağış oranları %27, bağış gelirleri ise %10.8 oranında 

artış göstermiştir. 2016 yılında 665.2 milyon dolar olan STK 
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yardımları, 2017 yılında 707.6 milyon dolar, 2018 yılında 826.5 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Birleşmiş Milletlerin (BM) Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 

dünyada fakirliği yarı yarıya azaltmayı hedefleyen gelişmekte olan 

ülkelerin kalkınma kuruluşu olup, bu ülkelere politika tavsiyeleri 

vermekte ve dengeli bir ekonomik büyüme yaratabilecek kurumsal 

kapasitelerin oluşmasına yardımcı olmaktadır. UNDP, küresel 

kalkınma kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak 

için, faaliyetlerini öteki BM fon ve programları ve aralarında Dünya 

Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun da bulunduğu uluslararası 

finans kurumlarıyla işbirliği içinde yürütmektedir. Ayrıca, bölgesel ve 

ülke programları ile gelişmekte olan ülkelerin, ulusal ve sivil toplum 

kuruluşlarının deneyimlerinden de yararlanmaktadır (Gündüz, 

2014:155).  

2019 küresel insani yardım raporunda, 2015–2018 dönemde STK’lar, 

Uluslar arası Kızılay-Kızılhaç Hareketi ve BM yardım ajansı 

tarafından nakit ve ayni yardımı şeklinde gerçekleştirilen küresel 

insani yardımların miktarı belirtilmiştir.  Belirtilen dönem içerisinde 

yapılan küresel yardımların yıllar itibariyle sürekli artış eğiliminde 

olduğu görülmektedir. Raporda, insani yardımların 2017 yılından 

2018 yılana kadar küresel hacminde %10 artış gerçekleştiği, 2018 

yılında toplam 4.7 milyar dolar olan yardımların 2.8 milyar dolarının 

BM tarafından, 1 milyar dolarının Uluslar arası Kızılay-Kızılhaç 

tarafından, 0.9 milyar dolarının ise küresel STK’lar tarafından 

gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Şekil 3’te, 2017 yılında BM 
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tarafından gerçekleştirilen 2.2 milyar dolar tutarındaki yardımların 

%25 artarak 2018 yılında 2.8 milyar dolara yükseldiği, küresel 

ölçekteki STK’ların 2015 yılında 0.5 milyar dolar olan yardımlarının 

2016 yılında 0.7 milyar dolara, 2017 ve 2018 yıllarında 0.9 milyar 

dolara yükseldiği görülmektedir.  

 

 

 

Şekil 3: Nakit ve Ayni Yardım Şeklinde Gerçekleştirilen Küresel İnsani Yardımlar, 

2015-2018 (Kaynak: Global Humanitarian Assistance Report, 2019:71) 

 

3. TÜRK KIZILAYI DERNEĞİ  

İnsanlık tarihi boyunca yaşanan savaşlar kötü sonuçlara sebep 

olmuştur. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, 22 Ağustos 1864 

tarihinde imzalanan Cenevre Sözleşmesi’ne kadar savaşlarda 

yaralanmış, esir düşmüş ya da ölmüş askerlerin akıbetleri ile ilgili 

uluslararası arenada hiçbir kural ya da anlaşma mevcut değildi. 

19.yüzyıla gelindiğinde Batı'da bu sorunlarla ilgili ilk teşebbüsler 

görülmeye başlamıştır. Bu teşebbüslerin sonucu olarak İsviçre'nin 
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Cenevre şehrinde on altı devletin katılımıyla 8 Ağustos 1864’te bir 

kongre düzenlenmiştir. Bu kongrenin sonunda imzalanan anlaşmayla 

uluslararası Kızılhaç Komitesi kurulmuştur. Cenevre Sözleşmesi'ni 

imzalayan devletler arasında Osmanlı Devleti de vardır. Fakat 

Osmanlı Devleti Kızılhaç'ın Cenevre Sözleşmesi sırasında 

kararlaştırılan sembolü olan beyaz zemin üzerine haç işaretini 

Müslüman bir topluma sahip olduğu için sıcak bakmamıştır. Bu 

sebeple Osmanlı Devleti'nde Kızılay Cemiyeti'nin kuruluşu 1877'ye 

kadar gerçekleşememiş, hatta kurumun esaslı bir teşkilat yapısının 

kurulması, 1911 yılında oluşmuştur. (Polat, 2007:23). 

Türk Kızılayı ulusal ve uluslararası işlevlerinin bir gereği olarak, hem 

iç hukuk, hem de uluslararası hukuk kurallarına tabi bir kuruluştur. 

Kızılay, iç hukuk açısından bir dernek olarak Dernekler Kanunu’na, 

özel işlevleri nedeniyle de kamu yararına çalışan derneklerin sahip 

olduğu bazı ayrıcalıkları ve yükümlülükleri düzenleyen kanunlara 

göre faaliyet göstermektedir. Dernek barış zamanında da Uluslararası 

İnsancıl Hukuk ve Uluslar arası Kızılay-Kızılhaç hareketinin temel 

insani ilkelerini yaymak, hayata geçmesini teşvik etmek ve 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Kızılay-Kızılhaç Dernekleri 

Federasyonu ile işbirliği ve çalışmalar yapmak görevini üstlenmiştir. 

Ayrıca ulusal afetlerde de bu kuruluşlar ve derneklerle ilişkileri 

yürütme ve gelecek yardımların yönetimi de Kızılay Derneği’nin yasal 

görevleri arasındadır (Hatipoğlu, 2013:169).  
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Türk Kızılayı, faaliyetlerini parçası olduğu hareketin 7 temel ilkesine 

uygun olarak yürütür. İnsanlık ilkesinin gereği olarak insan hayatının, 

insan sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasını 

sağlayacak; ayrım gözetmemek ilkesinin bir gereği olarak, milliyet, 

ırk, dini inanç, sınıf  veya siyasi düşünce farkı gözetmeyecek; 

tarafsızlık ilkesinin bir gereği olarak düşmanlıklara taraf olmayacak ve 

hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara 

girmeyecek; bağımsızlık ilkesinin bir gereği olarak Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti yasalarına tabii, ancak kendisine her daim 

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi temel ilkelerine uygun hareket 

etme olanağı veren bir özerkliğe sahip olacak şekilde faaliyetlerini 

yürütmektedir. Türk Kızılayı gönüllük esasına bağlı hizmetlerinden 

hiçbir şekilde çıkar gözetmeyen, evrensellik ilkesinin bir gereği olarak 

dünya çapında bir organizasyonun içinde yer alan, insancıl 

faaliyetlerini bütün yurdu kapsayacak şekilde yürüten ve herkese açık 

birlik esasına bağlı bir kuruluştur.   

Türk Kızılayı, stratejik planında yer alan amaç ve hedefleri 

gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için 

amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların belirlenmesi, zaman 

planlaması, kaynak kullanımını da içeren eylem planları 

oluşturmuştur. Türk Kızılayı’nın 2016-2020 özet strateji haritası Şekil 

4’te gösterilmektedir. 

Kızılay ulusal boyutta hizmet sunduğu ve üye aldığı toplumla, 

uluslararası boyutta ise bağlı olduğu uluslar arası kuruluşlarla kolektif 

bir ilişki içerisinde çalışan bir açık sistem örgütüdür. Türk Kızılay’ı 
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Ulusal Afet Yönetimi Müdürlüğü, 2017 yılı içerisinde yurt içinde 

meydana gelen afet ve acil durumlar nedeniyle 116 kez alarm vererek 

yaşanan doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale edilmesini 

sağlamıştır. 2017 yılında 111 afet ve acil durum nedeniyle müdahale 

faaliyeti yürütülmüştür. 

Şekil 4: Türk Kızılayı Özet Strateji Haritası (Kaynak: Türk Kızılayı 2016-2020 

Eylem Planı) 

 

Müdahale faaliyetleri kapsamında 10.104.583 kişiye hizmet 

ulaştırılmış olup toplam maliyet yaklaşık 4.171.792 TL’dir. 
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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Organizasyonu’nun bir parçası olan 

Türk Kızılay 2018 yılında dünyanın 8 farklı bölgesine yardım 

götürmüştür. Sudan’a 5000 ton şeker, 6000 ton un, 15 ton ağırlığında 

muhtelif ekipman ve yedek parça Yemen’e 5.000 ton şeker ve 110 ton 

un ulaştırılmıştır. Mogadişu kadın doğum ve çocuk hastanesine 

gönderilmek üzere muhtelif tıbbi ekipman ve tıbbi sarf malzemesi 

sağlanmıştır. Balkanlar ve çevresine özel önem gösteren Kızılay, 

Karadağ’a yapılan insani yardım olarak 6.502 adet gıda kolisi ulaşımı 

sağlamıştır. Afrika gibi dünyanın az gelişmiş bölgelerine yönelik de 

çalışmalar sürdüren Türk Kızılay’ı gıda güvensizliği ekseninde un ve 

şeker dağıtımı yapmıştır (Türk Kızılayı, 2018). Türk Kızılay’ı 

tarafından Türkiye’nin farklı yerlerinde Suriyelilere yönelik toplum 

merkezleri kurulmuştur. Bu merkezlerde özellikle çocuklara, kadınlara 

ve gençlere yönelik çeşitli projeler ve faaliyetler yürütülmektedir. 

Yine Kızılay, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü finansal 

işbirliğiyle Suriyeli ailelere, ailedeki birey sayısına göre aylık nakit 

yüklemesi yapılan Kızılay Kart hizmetini başlatmıştır. Ekim 2012’de 

sadece bir geçici barınma merkezinde sıcak yemek dağıtımına 

alternatif olarak geliştirilen ve şu anda 10 ilde bulunan 11 geçici 

barınma merkezinde yürütülen Kızılay kart uygulaması genişletilmiş, 

kentlerde yaşayan birçok Suriyeli için de anlaşmalı marketlerden 

düzenli olarak alışveriş yapabilme imkanı sunar hale getirilmiştir. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere Türk Kızılay’ın 2018 yılı yardımlarının 

genel olarak sağlık ve sosyal yardım üzerine yapıldığı görünmektedir. 

Gelirlerinin büyük kısmını bağış ve kamu kurumlarından alınan 

yardımlar oluşturmaktadır. Gider kalemlerinde amaç ve hizmet 
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giderleri ile hayır işleri ve gönüllü faaliyetleri oluşturmaktadır. Türk 

Kızılay’ı gerek yurtiçi gerek yurtdışı yardımları ile toplamda 

4.581.246.152,85 milyon TL harcama yapmıştır.  

Tablo1: Türk Kızılayı’nın 2018 Yılına Gelir-Gider Tablosu 

GELİRLER [TL]                                                                                4.581.246.152,85 

Gelir Toplamı        

Üye Ödentileri                   777.477,78 

Yurtdışından Alınan Yardımlar                            0,00 

Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar                          5.622.799, 93 

Diğer Bağış ve Yardımlar                     3.465.957.529, 33 

                Bağış Gelirleri                                      227.837.050,12 

                Yardım Toplama Gelirleri       3.238.120.479,21 

                İktisadi İşletme Gelirleri                                         2.536.293,99 

Finansal Gelirler                          112.258.283,21 

Diğer Gelirler              924.958.793,58 

Kira Gelirleri               69.107.975,03 

TOPLAM           4.581.246.152,85 

GİDERLER [TL]         4.447.788.437,31 

Gider Toplamı        

               Genel Giderler                         215.163.483,21 

               Personel Giderleri           365.496.852,71 

               Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı      3.814.558.662,15 

                     Kültür, Sanat, Spor                    69.358,62 

                     Eğitim ve Araştırma                            7.607.317,55 

                     Sağlık            452.827.318,76 

                     Sosyal Hizmetler                          31.387.081,12 

                     Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma)                           0,00 

                     Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma                         2.999.701,38 

                     Hukuk İnsan Hakları ve Politika                          5.980.773,39 

                     Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler                   3.276.570.154,57 

                     Uluslararası Faaliyetler                         32.087.952,40 

                     Diğer                5.029.004,36 

               Diğer Giderler                                        52.569.439,24 

Gelir Fazlası             133.457.715.54 

TOPLAM           4.581.246.152,85 

Kaynak:www.kizilay.org.tr   
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SONUÇ 

Yoksulluk ve bölgesel eşitsizlik günümüzün hâla çözüme 

kavuşturulamayan en önemli sorunlarından birisidir. Afrika ülkeleri 

başta olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinde insanlar bilim, eğitim 

ve sağlık imkanlarından yararlanamamakta ve hatta temel insani 

ihtiyaçlarını bile karşılayamamaktadır. Herkes için daha iyi bir dünya 

amacıyla uluslar arası kalkınma işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. BM 

tarafından düzenlenen, 189 ülke ve 23 uluslararası örgütün katılımıyla 

belirlenen bin yıl kalkınma hedefleri küreselleşme sonucu elde edilen 

kazanımlardan herkesin eşit ölçüde yararlanmasını hedeflemektedir. 

Açlık yoksulluk ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması yaşamı 

sürdürülebilir şekilde iyileştirmek olan sürdürülebilir kalkınma 

hedefleri arasındadır. Bu ortak hedef ve bilinç, gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelere bir takım sorumluluklar yüklemektedir. Nitekim 18-22 

Mart 2002 tarihleri arasında yapılan Moneterry Konsensüsü ile 

gelişmiş ülkeler gayri safi milli hasılasının %0.7 oranında resmi 

kalkınma yardımı yapmayı tahattüt etmektedir.  

Kalkınma yardımlarının finansmanı OECD/DAC ülkeleri tarafından 

yapılmaktadır. DAC kalkınma yardımları konusunda aldığı kararlarla 

bu alanda standartları belirlemekte ve uluslararası kalkınma 

gündeminin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Türkiye de 2018 

yılında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere sağladığı 9.927,5 

milyon dolar tutarında kalkınma yardımı ile küresel kalkınma işbirliği 

içerisinde önemli bir aktör konumunda olduğunu kanıtlamıştır.  

Türkiye’nin 2018 yılında iki taraflı resmi kalkınma yardımlarından en 
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çok yararlanan ülke ise 6.698,5 milyon dolar ile Suriye’dir. 

Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan, Somali, Filistin, Sudan Libya, 

Bosna-Hersek, Özbekistan, Moldova, Cibuti, Kosova, Bangladesh 

Türkiye’nin iki taraflı resmi kalkınma yardımlarından sırasıyla en çok 

yararlanan ülkelerdir. Türkiye’nin GSMH oranının %1.10’unu resmi 

kalkınma yardımları oluşturmaktadır. Türkiye bu oranla dünyanın 

zirvesinde yer alarak  OECD üyesi olan birçok ülkeyi gerisinde 

bırakmıştır. Türkiye son 3 yıldır, resmi insani yardımlar ve resmi 

kalkınma yardımlarının milli gelir içindeki payı en yüksek ülke olarak 

dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye’nin milli gelirinin 

%0.79’unu ise küresel insani yardımlar oluşturmaktadır. Bu oranla 

Türkiye diğer donör ülkelere kıyasla 2018 yılında en fazla insani 

yardım yapan ülke olarak ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’nin 

yapmış olduğu insani yardımların büyük bir çoğunluğu ise Suriye’ye 

yapılmıştır.  

Toplam kalkınma yardımlarının önemli bir ayağını oluşturan sivil 

toplum kuruluşları da yapmış oldukları acil insani ve kalkınma 

yardımları ile küresel ölçekte önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim, 

Türkiye’nin 2018 yılında toplam kalkınma yardımlarının 826,5 milyon 

dolarlık kısmı sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmiştir. 

STK’lar tarafından yapılan kalkınma yardımlarının önemli bir 

bölümünü acil insani yardımlar oluşturmaktadır. 2018 yılında STK’lar 

tarafından alıcı ülkelere 590 milyon dolar acil insani yardım 

yapılmıştır. Devletin ulaşamadığı ya da geç ulaştığı yerlerdeki ihtiyaç 

sahibi gruplara acil insani yardım ulaştırma konusundaki başarıları ile 

gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinin kalkınma planlarında da 
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gönüllülük esasına bağlı kuruluşlara her zaman önem atfedildiği 

görülmektedir. 2019 küresel insani yardım raporunda, 2018 yılında 

toplam nakit ve ayni yardım şeklinde gerçekleştirilen 4.7 milyar dolar 

tutarındaki yardımların yaklaşık 1 milyar dolara yakın miktarı STK’lar 

tarafından sağlanmıştır.  

Türk Kızılayı Cumhuriyet öncesinde devlet eliyle ve sosyal amaçlı 

kurulmuş olan modern anlamda en eski sivil toplum kuruluşudur.  

Türk Kızılayı “Türkiye’de ve dünyada, insani yardım hizmetinde 

model alınan, insanların en zor anlarında yanında olan kuruluş” 

vizyonu ile ulusal ve uluslar arası alanda etkin bir şekilde 

çalışmalarını sürdürmektedir. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay 

Organizasyonu’nun bir parçası olan Türk Kızılay 2018 yılında 

dünyanın 8 farklı bölgesine yardım götürmüştür. 2018 yılında amaç ve 

hizmet giderlerinin toplam maliyeti 3.814.558.662,15tl’dir. En fazla 

harcama yapılan gider kalemlerini sağlık, hayır işleri ve gönüllü 

faaliyetleri oluşturmaktadır. 2018 yılında Kızılay tarafından sağlık 

hizmetleri kapsamında 452.827.318,76 TL, hayır işleri kapsamında 

3.276.570.154,57 TL, ekonomik sosyal ve toplumsal kalkınma 

amacıyla 2.999.701,38 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.  
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1. GİRİŞ 

Hızlı bir değişim ve gelişim süreci içinde rekabet üstünlüğü elde 

etmeye çalışan işletmelerin, rekabet yeteneklerini belirleyen en önemli 

faktörlerden birisi işletmelerde karar verme ve strateji belirleme 

görevi üstlenen yöneticiler başka bir ifadeyle liderlerdir (Akgemci, 

2008:511).  

Örgütlerin başarısında her geçen gün artan öneminden dolayı başarılı 

liderlerin özelliklerini belirleme çalışmaları günümüzde de halen 

devam etmektedir. Ancak gelinen nokta göstermektedir ki tüm 

örgütler için tek bir liderlik biçiminin benimsenmesi mümkün 

olmadığı gibi, aynı örgüt içinde bile tüm zamanlarda aynı liderlik 

biçimini sergileyerek kararlar verme işletmelerin başarısını 

düşürebilmektedir. Bu sebeple farklı şekillerde isimlendirilen ve farklı 

özellikler ve görevler yüklenen liderlik şekilleri her geçen gün 

artmaktadır. Ortaya atılan ve birçok yönetim bilimcinin üzerinde 

çalışmalar yaptığı liderlik ayrımlarından biri liderin çalışanlara 

davranışını temel alan demokratik, otokratik ve tam serbesti tanıyan 

liderlik ayrımıdır (Eren, 2012: 461). Otokratik liderler yönetim 

yetkisini tamamen kendisinde bulundurmakta ve örgüt çalışanlarıyla 

paylaşmazken, demokratik liderlik tam tersine yönetim yetkilerini 

çalışanlarla paylaşma tarzını benimsemektedirler (Sabuncuoğlu ve 

Tüz 2008: 210-211). Tam serbesti tanıyan liderler ise yönetim 

yetkisini almayarak, bu hakkı örgüt çalışanlarına devretmektedirler 

(Eren, 2012: 461). 
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Bu çalışmada hastane yöneticilerinin liderlik yönelimlerinin ve çeşitli 

değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Liderlik ve yöneticilik farklı kavramlar olmasına 

karşın çağdaş yönetimlerde yöneticilerin yerine getirdikleri planlama, 

örgütleme, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarına ilaveten liderlik 

fonksiyonları da yöneticilerden beklenilmektedir. Örgütlerin başarılı 

olabilmeleri için hem yöneticilik hem de liderlik fonksiyonlarını 

yerine getirecek lider yöneticilere ihtiyacı bulunmaktadır. Bu sebeple 

bu çalışmada tüm yöneticiler kurumun lideri olarak 

değerlendirilmiştir. 

2. LİDERLİK 

İngilizcede “leadership” olarak kullanılan liderlik kavramı 1930’lara 

kadar yöneticiden ayrı bir kavram olarak ele alınmamış, 1938 yılında 

C. Barnard yönetici kavramından farklı olarak liderliği “üstün bir 

takipçilerinin davranışlarını etkileme ve onları belirli etkinlik dizisini 

izlemeye ikna etme yeteneğidir” olarak tanımlamıştır. M.Ö. 6. yy’da 

Sun Tzu tarafından yazılan ve savaş stratejilerini anlatan “Savaş 

Sanatı” isimli kitap liderlik kavramının önemini ortaya koyan en eski 

kaynaktır. Bennis (2003)’e göre liderlik güzellik gibidir ancak 

görüldüğü zaman anlaşılır (Bennis, 2003:373). Orkestra şefi nasıl ki 

müzisyenleri ve müzik aletlerini uyumlaştırıyor onları anlamlı hale 

getiriyorsa bir örgüt içinde lider öyledir (Newstroom ve Davis, 1993: 

222). Lider belli hedefler doğrultusunda, insanların gideceği yönü 

tayin ederek onları harekete geçirip davranışlarını yönlendirmektedir. 

Literatürde lider ve liderlik kavramları pek çok yazarca farklı 
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şekillerde ancak benzer temellerde tanımlanmıştır. Bu tanımlardan 

bazıları şu şekildedir:  

✓ Lider, belli bir amacı gerçekleştirmek için grubun faaliyetlerini 

yöneten davranışlardır (Hemphill ve Coons, 1957: 7). 

✓ Belirli koşullarda örgütsel amaçları gerçekleştirmek için örgüt 

üyelerinin faaliyetlerini etkileme ve yönlendirme sürecidir 

(Deitzerv.d., 1979).  

✓ Liderlik, kişinin bakış açısını değiştirerek performansını 

yükseltmektir (Drucker, 1995: 43). 

✓ Belirli amaçlara ulaşmak için takipçilerini yönlendirme ve 

etkileme ile ilgili sürece aittir (Hodgetts, 1999: 534).  

✓ Herhangi bir amaca ulaşmak için ve o insanları ortak bir amaca 

doğru tek bir kuvvet halinde sevk etme yeteneği ve tekniğidir 

(Koçel, 2003: 583).  

✓ “Çalışanları etkileyerek onların çabalarının, örgütsel amaçları 

gerçekleştirmek amacına yöneltilmesidir.” (Ülgen ve Mirze, 

2004: 373).  

✓ Örgütsel hedeflere ulaşmak için bir grup üyesinin diğer grup 

üyelerini etkilemesidir (George ve Jones, 2008: 391).  

Lider ve liderlik kavramlarıyla ilgili literatürde bulunan çok sayıda 

teorik ve ampirik çalışma, özellikle liderlerin sahip olması gereken 

özellikleri ve yetenekleri çeşitli yaklaşımlarla ortaya koymaya 

çalışmaktadır (Akgemci, 2008:511). Yapılan bu çalışmalar sonucunda 

liderlik ile ilgili teorik çalışmalar, liderin taşıması gereken özellikler;  

liderin özelliklerine yoğunlaşma, liderin davranışlarına yoğunlaşma ve 
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liderin çeşitli durumlarda yaptığı faaliyetler ve sonuçlarına 

yoğunlaşma şeklinde 3 ayrı bakış açısıyla ortaya konulmuştur (Eren, 

2012: 445). 

Bu araştırma makalesinde liderlik davranışsal yaklaşımlar kapsamında 

ele alınmıştır. Davranışsal yaklaşımın kaynağı liderlerin sahip olduğu 

özelliklerin onların lider olmasına yetmeyeceği onların kişisel 

özelliklerinden ziyade liderlik yaparken sergilediği davranışların 

önemli olmasıdır. Davranışsal yaklaşımlarda genel olarak işe dönük 

(otoriter) ve gruba (insan ilişkilerine) dönük ya da demokratik lider 

olmak üzere iki tür liderlik söz konusudur.  Davranışsal liderlik 

yaklaşımları, X ve Y Teorisi (Douglas McGregor), Ohio Eyalet 

Üniversitesi Modeli, Iowa Üniversitesi Çalışmaları, Harvard 

Üniversitesi Liderlik Araştırması, Tannenbaum ve Schmidt’in 

Michigan Üniversitesi Liderlik Modeli, R. Blake ve J. Mouton’un 

Yönetim Tarzı Matrisi ve Rensis Likert’in Sistem– 4 Modeli ve Z 

yaklaşımıdır. Bu çalışmalar sonucu çeşitli liderlik türleri 

geliştirilmiştir. Bu çalışmada Iowa Üniversitesinde K. Lewin ve 

arkadaşları tarafından yapılan çalışma sonucu ortaya çıkan üç tür 

liderliği (demokratik, otokratik ve serbestlik tanıyan liderler) baz alan 

liderlik sınıflandırması kullanılmıştır. 

2.1. Iowa Üniversitesi Araştırması 

İnsan İlişkileri (Neo Klasik) yaklaşıma önderlik yapan çalışmalardan 

birisi olan ayrıca liderlik ile ilgili önemli bir yaklaşım olarak 

kullanılan K. Lewin ve arkadaşları tarafından 1930’lu yılların 
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sonlarına doğru ABD’de bir çocuk klubünde yapılan araştırmada, 10 

yaşındaki çocuklar (grup üyeleri) üç farklı gruba ayrılmıştır. Birinci 

gruptaki çocuklar yapacakları işlere kendileri karar vermiştir ve 

işbirliği yapacakları arkadaşlarını kendileri seçebilmiştir. Demokratik 

lider görünümü sergileyen araştırmacı, çocuklarla birlikte çalışıp 

ancak çocuklar talep ettiğinde onlara yol gösterip, yardım etmiştir. Bu 

grup üyesi olan çocuklar duygusal açıdan birbirleriyle kaynamışlar, 

dostça ilişkiler kurmuşlardır. İkinci gruptaki otokratik (otoriter) lider 

çocukların yapmaları gereken ödevleri verip, işlerin nasıl yapılacağını 

bazı kurallara bağlamıştır. Grup içinde alınması gereken kararları tek 

başına çocuklara hiç sormadan almıştır, amaca uygun çalışan 

çocukları da överek ödüllendirmiştir. İşin miktarı ilk gruba göre daha 

fazla olmuştur ancak yapılan işin kalitesi ilk gruptan daha düşüktür. 

Üçüncü gruptaki araştırmacı ise serbesti tanıyan lider (liberal) özelliği 

sergileyip çocukları tamamıyla serbest bırakmış, onlara hiçbir 

durumda karışmamıştır. Grup üyeleri bireysel davranmışlar, bilgi 

alışverişi yapmamışlardır. Bu nedenle yapılan işin miktarı ve kalitesi 

diğer gruplarda olduğundan kötü olmuştur (Alganer, 2002:7; Eren, 

2013: 35). 

Sonuç olarak, demokratik lider ile çalışan çocuklar, otoriter liderle 

çalışan çocuklara göre daha az performans sergilemişlerdir. Otoriter 

liderle çalışan gruba faaliyetlerin neler olduğu ve nasıl yapılacağı ile 

ilgili kurallar getirildiği ve işin nasıl yapılacağı öğretildiği için 

demokratik liderle çalışan gruba göre daha verimli olmuştur. Ancak 

lider (öğretmen) başlarından ayrılınca demokratik liderle çalışan 
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çocukların verimleri çok küçük azalmıştır (%50’den %46’ya) Otoriter 

liderle çalışan çocuklar ise yalnız başına kaldıkları zaman iş verimleri 

büyük oranda azalmıştır (%70’den % 29’a). Tamamıyla serbest 

bırakılan üçüncü gruptaki çocuklarda ise iş verimi %33 olarak 

belirlenmiştir (Yörük ve Kocabaş, 2001).  

Otokratik (dikte edici, merkezi, otoriter) liderlik şekli daha çok 

bürokratik örgütsel yapılarda görülmektedir. Astların karar alımına 

etkisi yok denecek kadar azdır. Astlar yalnızca üstlerin söylediklerini 

yapmakla sorumludurlar (Buluç,1998:8). Astların duygu ve 

düşünceleri liderler için önemli değildir (Daft 1997). Otokratik liderler 

astlarına güven konusunda sorun yaşarlar, fikir paylaşma konusunda 

astlarını motive etmezler, yetki devretme ve çalışan güçlendirme 

konularında katıdırlar ve sorun çözme ve karar almada nadiren fikir 

alırlar (Likert, 1967).Üyelerden bir kısmı işle ilgili emirleri 

beğenmeyip itiraz etmişlerdir. Yeri geldikçe nedenini bilmedikleri 

emirlerden dolayı lideri şiddetle eleştirmişlerdir (Eren, 2013:35). Bu 

liderlik türü kısa zamanda etkili ve olumlu sonuçlar almayı 

sağlayabilir ancak uzun vadede verimli sonuçlar elde edilebilecek bir 

yaklaşım değildir.  

Demokratik (katılımcı ve delegasyon) liderlik ise, Konfüçyus’ün 

yaklaşık 2500 sene önce “lider olmak için önce insan olmak gerekir” 

felsefesini benimseyen bir liderlik şeklidir. Demokratik liderler, 

otokratik liderlerin tersine izleyenleri karar aşamasına dahil edip, 

astlarına yetki devrederler. Liderin nezaretindeki astlar da karar alma 

sürecinde büyük ölçüde sorumluluğa sahiptirler. Liderler bu süreçte 



 
 

 
 41 

astlarından gelen geri bildirimleri bir fırsat olarak görürler. Katılımcı 

lidere sahip grup üyeleri görevlerini lidersiz de gerçekleştirebilirler 

ancak nihai karar aşamasında mutlaka bir lidere ihtiyaçları vardır 

(Sabuncuoğlu ve Tüz,2005:211, Robbins ve Coulter, 2016: 525). 

Katılımcı liderin olduğu örgütlerde iletişim çok yönlüdür ve mekanik 

yerine organik örgütsel yapıya sahiptirler. Astlarla bilgi paylaşımı 

aktiftir. Bu sayede astlar doğru karar vermeleri için motive edilip, 

güçlendirilmiş olur (Bloch veWhiteley, 2007:65). Bu liderlik anlayışı 

ideal bir yaklaşım olarak görülmesine karşın, karar alımına yönelik 

katılımların fazla olması neticesinde karar alma sürecine fazla zaman 

harcanmasına neden olabilmektedir. 

Serbesti tanıyan liderlik türünün kullanıldığı örgütlerde liderin rolü 

diğer örgüt üyelerinden farksızdır. Serbesti tanıyan liderlere sahip 

örgütlerde astların gelişimleri için herhangi bir lidere ihtiyaçları 

yoktur. Astlar lidersiz şekilde kendilerini eğitip motive etmektedirler 

(Sabuncuoğlu ve Tüz,2005:212).Bu liderlik tarzında yetki astlara 

devredilmiştir. Lider astlarını serbest bırakır ve onları geliştirmek için 

çaba harcamaz ancak yapılacak olan işler ile ilgili finansman tedarik 

eder (Özler, 2013: 102). Bu liderlik türü yüksek sorumluluk 

duygusuna sahip örgüt çalışanlarının bulunduğu örgütlerde etkin 

uygulanabilir. K. Lewin ve arkadaşlarının araştırmaları sonucu liderle 

ve lidersiz sonuç değişmediği için etkin olmayan liderlik olarak 

görülmektedir.  
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3. ARAŞTIRMA  

2.1.Amaç  

Araştırma sağlık sektöründeki yöneticilerin liderlik yönelimlerinin 

belirlenmesi ve bazı kişisel özelliklere (yöneticilik grubu, cinsiyet, 

medeni durum, eğitim seviyesi, yaş ve iş tecrübesi) göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

2.2. Evren ve Örneklem 

Karaman Devlet Hastanesinde görev yapan 53 hastane üst, orta ve alt 

düzey yöneticileri araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Yönetici 

sayısının azlığından dolayı araştırmada evren üzerinde çalışılmıştır. 

Yöneticilerin tümüne ölçme aracı verilmiş, 2 tane yönetici doldurmak 

istememiş 51 tane anket formu geri dönmüştür. 

2.3. Hipotezler 

H1.Hastanede görev yapan yöneticilerinin liderlik yönelimleri 

yöneticilik grubuna göre farklılaşmaktadır.  

H2. Hastanede görev yapan yöneticilerinin liderlik yönelimleri 

cinsiyete göre farklılaşmaktadır.  

H3. Hastanede görev yapan yöneticilerinin liderlik yönelimleri 

medeni duruma göre farklılaşmaktadır. 

H4. Hastanede görev yapan yöneticilerinin liderlik yönelimleri 

eğitim düzeyine göre farklılaşmaktadır. 

H5.Hastanede görev yapan yöneticilerinin liderlik yönelimleri 

yaşa göre farklılaşmaktadır 
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H6. Hastanede görev yapan yöneticilerinin liderlik yönelimleri 

iş tecrübesine göre farklılaşmaktadır. 

2.4. Veri Toplama Araçları 

Yöneticilerin liderlik yönelimlerine ait veriler anket yöntemiyle 

toplanmıştır. Liderlik yönelimlerini ölçmek için kullanılan soru formu; 

Karalar (2010) tarafından derleme yöntemiyle hazırlanan ve tez 

çalışmasında kullanılan ölçektir.  Karalar (2010) başlangıçta 28 ifade 

şeklinde tasarladığı   ölçekten faktör analizi sonucu 3 ifadeyi 

değerlendirme dışı bırakılmıştır. Karalar (2010) çalışmasında ölçeğin 

güvenilirlik katsayısını 0,856 olarak bulgulamıştır.  5’li likert tarzı 

geliştirilen ölçeğin puan dağılımı kesinlikle katılmıyorum 1, 

katılmıyorum 2, fikrim yok 3, katılıyorum 4 ve kesinlikle katılıyorum 

5 şeklindedir.   

2.5. Verilerin Analizi 

Verilerin toplandığı anket formu; demografik bilgiler ve “Liderlik 

Yönelim Ölçeği” olarak iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmada 

veriler SPSS 22.0 programında analiz edilmiştir. Çalışmada ilk olarak 

Liderlik Yönelim Ölçeğinin güvenilirliğini ölçmek amacıyla 

Cronbach's alpha değerine bakılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçeğinin 

güvenilirliği ,944 olarak bulgulanmış ve yüksek düzeyde güvenilirliğe 

(Kayış, 2010:405) sahip olduğu görülmüştür.   Çalışma amaçları 

doğrultusunda “Liderlik Yönelim Ölçeği”ne verilen cevaplara göre 

yöneticilerin liderlik yönelimleri elde edilmiştir. Elde edilen puanlar 

belirtilen puan aralıkları esas alınarak değerlendirilmiştir. 
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Yöneticilerin liderlik yönelimlerinin hesaplanmasının ardından elde 

edilen puanların demografik değişkenlere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı analiz edilmiştir. Analize başlamadan önce 

kullanılacak analiz yönteminin (parametrik- nonparametrik) tespiti 

için Kolmogorov-Simirnov (K-S) testi ile kontrol edilmiştir.  Ölçek 

puanlarının normal dağılmadığı bulgulandığından (p˂0.05) 

çalışmamızda non-paramaterik analiz yöntemleri kullanılmıştır. 

2.6. Araştırmanın Bulguları         

Hastanede görev yapan yöneticilerin yöneticilik grubu, cinsiyet, 

medeni durum, eğitim, yaş ve iş tecrübesi düzeyine ilişkin bilgiler 

aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 1.Yöneticilerin Kişisel Özelliklerine İlişkin Dağılımı 

 Değişkenler N % 

 

Yöneticilik  

Grubu 

Üst düzey yntc 6 11,8 

Orta düzey yntc 7 13,7 

Alt düzey yntc  38 74,5 

 

Cinsiyet 

Kadın 37 72,5 

Erkek 14 27,5 

 

İş  

Tecrübesi 

1-5 yıl arası 5 9,8 

6-10 yıl arası 6 11,8 

11-15 yıl arası 10 19,6 

16-20 yıl arası 15 29,4 

20 yıldan fazla 15 29,4 

Medeni  

Durum 

Evli 42 82,4 

Bekar 9 17,6 

 

Eğitim  

Durum 

Lise 4 7,8 

Önlisans 9 17,6 

Lisans 28 54,9 

Lisansüstü 10 19,6 

 

 

Yaş 

20-24 yaş  1 2,0 

25-29 yaş  4 7,8 

30-34 yaş  9 17,6 

35-39 yaş  20 39,2 

40 yaş ve üz. 17 33,3 
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Tablo 1 incelendiğinde; örneklem grubundaki yöneticilerin, %11,8’i 

üst düzey yönetici, %1,7’si orta düzey yönetici, %74,5’i alt düzey 

yönetici, yöneticilerin %72,5’i kadın, %27,5’i erkektir. Yine tablo 

incelendiğinde örneklem grubundaki yöneticilerin %7,8’i lise, 

%17,6’sı önlisans, % 54,9’u lisans ve %19,6’sı ise lisansüstü düzeyde 

eğitime sahiptir. Yöneticilerin %2’si 20-24, %7,8’i 25-29, %17,6’sı 

30-34, %39,2’si 35-39 yaş arasında iken %33,3’ü ise 40 yaş ve 

üstündedir. Son olarak yöneticiler iş tecrübesine değişkenine göre 

incelendiğinde  %9,8’i 1-5 yıl arası tecrübeye , %11,8’i 6-10 yıl arası 

tecrübeye, %19,6’sı 11-15 yıl arası tecrübeye, %29,4’ü 16-20 yıl arası 

tecrübeye ve %29,4’ü 20 yıl üstünde tecrübeye sahiptir.  

Hastane yöneticilerinin liderlik yönelimlerine ait ortalamalar tablo 

2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Yöneticilerin Liderlik Yönelimlerinin Dağılımı 

 N Ort. Min. Max. Std. S. 

Demokratik Liderlik 

Yönelimi 51 4,2190 1,17 5,00 ,58757 

Otoriter Liderlik Yönelimi 
51 3,9686 1,60 4,80 ,55335 

Tam serbesti tanıyan liderlik 

Yönelimi 51 3,1275 1,00 5,00 ,76709 

Anket sorularına verdikleri cevaplara göre hastane yöneticileri en 

fazla demokratik liderlik yönelimine sahiptirler. Tam serbesti tanıyan 

liderlik yönelimi ise en düşük ortalamaya sahiptir. 

Hastane yöneticilerinin cinsiyetlerine göre liderlik yönelimleri tablo 

4’de verilmiştir.  
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Tablo 3. Yöneticilerin Cinsiyetlerine Göre Liderlik Yönelimlerine İlişkin 

Mann-Whitney U Test Sonuçları 

 Cinsiyet N Ort. Mann-Whitney 

U 

Z p 

Demokratik 

Liderlik  

Yönelimi 

Erkek 

Kadın 
14 

37 

24,75 

26,47 241,500 -,370 ,711 

Otoriter Liderlik  

Yönelimi 

Erkek 

Kadın 

14 

37 

25,11 

26,34 246,500 -,266 ,790 

Tam serbesti 

Tanıyan  

liderlik Yönelimi 

Erkek 

Kadın 
14 

37 

28,36 

25,11 
226,000 - ,714 ,476 

Tablo 4’deki p değerleri 0,05’den büyük olduğu için (p>0,05), 

demokratik, otoriter ve tam serbesti tanıyan liderlik yönelimlerinin  

kadın ve erkek yöneticilere göre farklılaşmadığı  bulgulanmıştır.  

Hastane yöneticilerinin medeni durumlarına göre liderlik yönelimleri 

düzeyleri tablo 5’de verilmiştir.  

Tablo 4. Yöneticilerin Medeni Durumlarına Göre Liderlik Yönelimlerine İlişkin 

Mann-Whitney U Test Sonuçları 

 Medeni 

Durum 

N Ort. Mann-Whitney 

U 

Z p 

Demokratik 

Liderlik  

Yönelimi 

Bekar 

Evli 
9 

42 
26,33 

25,93 
186,000 -,074 ,941 

Otoriter Liderlik  

Yönelimi 

Bekar 

Evli 
9 

42 
24,28 

26,37 
173,500 -,387 ,699 

Tam serbesti 

Tanıyan  

liderlik Yönelimi 

Bekar 

Evli 
9 

42 
23,17 

26,61 
163,500 -,645 ,519 

Tablo 5’deki p değerleri 0,05’den büyük olduğu için (p>0,05), 

demokratik, otoriter ve tam serbesti tanıyan liderlik yönelimlerinin 

bekar ve evli yöneticilere göre farklılaşmadığı bulgulanmıştır.  
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Hastane yöneticilerinin yöneticilik grubuna göre liderlik yönelimleri 

tablo 6’da verilmiştir 

Tablo 6. Yöneticilerin Yöneticilik Grubuna Göre Liderlik Yönelimlerine İlişkin 

Kruskal Wallis Test Sonuçları 

 Yönetici 

Grubu 

N Ort. x² df p 

Demokratik Liderlik  

Yönelimi 

Üst Düzey Yönetici 

Orta Düzey Yönetici 
Alt Düzey Yönetici 

6 

7 
38 

27,00 

27,21 
25,62 

,099 2 ,952 

Otoriter Liderlik  

Yönelimi 

Üst Düzey Yönetici 

Orta Düzey Yönetici 

Alt Düzey Yönetici 

6 

7 

38 

33,08 

19,71 

26,04 
2,663 2 ,264 

Tam serbesti Tanıyan  

Liderlik Yönelimi 

Üst Düzey Yönetici 

Orta Düzey Yönetici 

Alt Düzey Yönetici 

6 

7 

38 

24,92 

18,57 

27,54 

2,296     2 ,317 

Tablo 6’daki p değerleri 0,05’den büyük olduğu için (p>0,05), demokratik, 

otoriter ve tam serbesti tanıyan liderlik yönelimlerinin yönetici grubuna göre 

farklılaşmadığı bulgulanmıştır.  

Hastane yöneticilerinin eğitim durumlarına göre liderlik yönelimleri tablo 

7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Yöneticilerin Eğitim Durumlarına Göre Liderlik Yönelimlerine İlişkin 

Kruskal Wallis Test Sonuçları 

 Eğitim N Ort. x² df p 

Demokratik Liderlik  

Yönelimi 

lise 
önlisans 

lisans 

lisansüstü 

4 
9 

28 

10 

30,13 
30,44 

25,27 

22,40 

1,773 3 ,621 

Otoriter Liderlik  

Yönelimi 

lise 

önlisans 

lisans 

lisansüstü 

4 

9 

28 

10 

30,75 

36,22 

23,75 

21,20 

6,467 3 ,091 

Tam Serbesti Tanıyan  

Liderlik Yönelimi 

lise 

önlisans 

lisans 
lisansüstü 

4 

9 

28 
10 

36,38 

25,22 

24,93 
25,55 

2,233 3 ,526 
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Tablo 7’deki p değerleri 0,05’den büyük olduğu için (p>0,05), 

demokratik, otoriter ve tam serbesti tanıyan liderlik yönelimlerinin 

yöneticilerin eğitim durumlarına göre farklılaşmadığı bulgulanmıştır.  

Hastane yöneticilerinin yaşlarına göre liderlik yönelimleri tablo 8’de 

verilmiştir. 

Tablo 8. Yöneticilerin Yaşlarına Göre Liderlik Yönelimlerine İlişkin Kruskal Wallis 

Test Sonuçları 

 Yaş N Ort. x² df p 

Demokratik 

Liderlik  

Yönelimi 

20-24 yaş 

25-29 yaş 

30-34 yaş 

35-39 yaş 

40 ve üzeri 

1 

4 

9 

20 

17 

18,50 

26,38 

27,22 

26,73 

24,85 

 

,468 

 

4 ,977 

Otoriter Liderlik  

Yönelimi 

20-24 yaş 

25-29 yaş 

30-34 yaş 

35-39 yaş 

40 ve üzeri  

1 

4 

9 

20 

17 

12,00 

26,75 

30,56 

26,90 

23,18 

 

2,474 

 

4 ,649 

Tam serbesti 

Tanıyan  

liderlik Yönelimi 

20-24 yaş 

25-29 yaş 

30-34 yaş 

35-39 yaş 

40 ve üzeri  

1 

4 

9 

20 

17 

24,00 

17,88 

24,33 

28,30 

26,21 

  

1,898 

 

4 ,755 

Tablo 8’deki p değerleri 0,05’den büyük olduğu için (p>0,05), 

demokratik, otoriter ve tam serbesti tanıyan liderlik yönelimlerinin 

yöneticilerin yaşlarına göre farklılaşmadığı bulgulanmıştır.  

Hastane yöneticilerinin iş tecrübelerine göre liderlik yönelimleri tablo 

9’da verilmiştir. 

 

 

 



 
 

 
 49 

Tablo 9. Yöneticilerin İş Tecrübesine Göre Liderlik Yönelimlerine İlişkin Kruskal 

Wallis Test Sonuçları 

 İş Tecrübesi N Ort. x² df p 

Demokratik 

Liderlik  

Yönelimi 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

20den fazla 

5 

6 

10 

15 

15 

24,80 

26,83 

18,60 

32,83 

24,17 

5,948 4 ,203 

Otoriter Liderlik  

Yönelimi 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

20den fazla 

5 

6 

10 

15 

15 

23,80 

25,25 

22,50 

31,73 

23,63 

3,352 4 ,501 

Tam Serbesti 

Tanıyan  

Liderlik Yönelimi 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

20den fazla 

5 

6 

10 

15 

15 

19,10 

24,42 

29,40 

27,43 

25,23 

1,939 4 ,747 

Tablo 9’daki p değerleri 0,05’den büyük olduğu için (p>0,05), 

demokratik, otoriter ve tam serbesti tanıyan liderlik yönelimlerinin 

yöneticilerin iş tecrübelerine göre farklılaşmadığı bulgulanmıştır.  
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Sağlık yöneticilerinin liderlik eğilimlerinin ve bu eğilimlerinin kişisel 

özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığının araştırıldığı bu 

çalışmanın bulguları doğrultusunda ulaşılan sonuçlar şöyledir:  

Ankete katılan yöneticilerin büyük çoğunluğu alt düzey yönetici, 

kadın, evli ve 35-39 ve 40 yaş ve üzeri yaş aralığında olan 

yöneticilerdir. Diğer özelliklere bakıldığında yöneticilerin büyük 

çoğunluğu lisans düzeyinde eğitime sahiptir ve iş tecrübeleri 16-20 yıl 

arası ile 20 yıl ve üzerindedir. 

Araştırma sonuçlarına göre hastane yöneticilerinin en fazla 

demokratik liderlik yönelimi gösterdikleri bulgulanmıştır. 

Yöneticilerin liderlik yönelimi ile cinsiyet, medeni durum, yöneticilik 

gurubu, eğitim, yaş ve iş tecrübesi değişkenleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlılığa rastlanmamıştır. 

Çalışma bulgularının genel bir değerlendirilmesi yapıldığında, hastane 

yöneticilerinin daha çok demokratik liderlik yönelimi içinde 

bulunduklarını bulgulanmıştır. Demokratik liderler daha çok yönetim 

yetkilerini çalışanlarla paylaşma tarzını benimsemektedirler. 

Demokratik liderlik; işgörenlere saygı gösterilmesi, değer verilmesi, 

kararlara katılımlarının sağlanması ve çalışanlara kendini ifade hakkı 

verilmesi gibi pek çok çalışan merkezli uygulamaları içermektedir 

(İnce, 2013:4). Örgütlerde liderlerin demokratik yönelimlerde 

bulunmalarının çok önemli sonuçları olabileceği çeşitli çalışmalarla 

ortaya konulmuştur. İnce (2013)’nin otel çalışanlarıyla yaptığı ve 
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“demokratik liderlik ile ihtiyaçlar hiyerarşisi arasındaki ilişki” yi 

araştırdığı çalışmasında yöneticilerin demokratik tavırlarının güvenlik, 

sosyal, kendini gösterme ve kendini tamamlama ihtiyaçlarına pozitif 

etki ettiğini bulgulamıştır (İnce, 2013:12). Liderlik tarzı ve örgütsel 

bağlılık ilişkisini sağlık çalışanlarında araştıran Baykurt ve Kılıç 

(2017) sağlık çalışanları ile yaptığı çalışmasında yöneticilerinin 

demokratik liderlik yönelimlerinin çalışanların duygusal örgütsel 

bağlılıklarını olumlu yönde bir etkilediğini bulgulamışlardır. 

McKeown and Carey (2015)’a göre hastane yönetimlerinin sözde 

değil özde demokratik tavır sergilemelerinin yani pratikte katılım ve 

işbirliği ortamı sağlanmasının hemşirelerin saygınlıklarını ve 

meşruiyetlerini geri kazanmalarında önemli bir etkendir. Yine 

demokratik liderliğin iş tatmini memnuniyet üretkenlik üzerinde 

olumlu etkileri yapılan çalışmalarla (Bhatti et al.,2012; Foels, et 

al.,2000; Gastil,1994) ortaya konulmuştur. 

Örgütlerde pozitif örgüt iklim yaratması, çalışanları motive etmesi ve 

çalışanların çalışma isteklerini artırması nedeniyle demokratik liderlik 

olumlu bir liderlik tarzıdır (Arıkan, 2001:242). Bu nedenle hastane 

yöneticilerinin demokratik liderlik yönelimlerinin yüksek olması 

çalışma şartları zor olan hastane ortamında çalışanlara olumlu olarak 

yansıyacaktır.  

Diğer çalışma bulgularımızın ilgili literatür ile uyumlu olup olmadığı 

ile ilgili yaptığımız araştırmada sonucunda sağlık sektöründe liderlik 

konusunun    -özellikle yönetici örneklemi kullanılarak- çok fazla 

incelenmediği gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalarda daha çok 



 
52 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, İŞLETME, FİNANS VE EKONOMİ: Teorik ve 

Ampirik Katkılar  

yöneticinin kendini değerlendirmesinden ziyade çalışanların 

yöneticilerinin liderlik tarzlarını değerlendirmesi istenmiştir. Ayrıca 

literatürde yer alan çok farklı liderlik şekilleri konularının 

çoğalmasına neden olmuştur. Bu sebeple sağlık sektöründe bu 

çalışmayla paralel bir başka çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak Karalar 

(2010) otel yöneticileri ile yaptığı çalışmasında cinsiyet, eğitim 

durumu, iş deneyimi, liderlik tarzları arasında istatistiksel anlamlılığa 

rastlamıştır. 

Sonuçlara göre sağlık yöneticilerin liderlik yönelimlerini ölçen 

çalışma sayısı son derece az olduğu görülmüştür. İlgili alandaki 

verilerin toplanıp değerlendirilmesiyle söz konusu alandaki 

çalışmalara katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak çalışma bulguları 

ilgili kurum yöneticilerinin liderlik yönelimlerini yansıttığından ve 

sınırlı sayıda katılımcı ile çalışıldığından   özellikle ilgili alan ve başka 

alanlarda araştırmanın tekrar test edilmesi tavsiye edilmektedir. 
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1. GİRİŞ 

 

Sosyal medya platformları, işletmelere rekabetçi konumlarını yeni, 

etkileşimli yollarla geliştirmeleri için yeni fırsatlar sunmaktadır ve bu 

durum sosyal medyayı yirmi birinci yüzyılda bir işletme aracı olarak 

yaygın bir şekilde benimsenmesine neden olmuştur (Chikandiwa vd. 

2013). Pazarlama perspektifinden bakıldığında, sosyal medyanın rolü 

çok önemli hale gelmiştir, çünkü bilgi alışverişinin tek yönlü bir yönünü 

içeren geleneksel pazarlama yöntemlerini değiştirmektedir (Park ve Oh, 

2012).  

Sosyal medya pazarlaması, pazarlamacıların marka bilinirliği 

oluşturmalarına, bilgi ve bilgi paylaşımlarına, müşteri edinmelerine ve 

elde tutmalarına ve düşük maliyetli promosyonlar başlatmalarına ve 

müşterilerle etkileşimli yollarla iletişim kurmalarına olanak tanır 

(Bolotaeva ve Cata, 2011; Kaplan ve Haenlein, 2010). Ayrıca sosyal 

medya, müşterilere bilginin sosyal medya platformları aracılığıyla 

yayılmasına katılma fırsatı sunmaktadır (Ryan ve Jones, 2009).  

Sosyal medya pazarlaması işletmeler için yeni fırsatlar ve faydalar 

sağlamasına rağmen, araştırmalar küçük ve orta boy ölçekli işletmeler 

(KOBİ) tarafından uygulanan birçok sosyal medya pazarlama 

girişiminin başarısız olma eğiliminde olduğunu göstermektedir (Weber, 

2009). Çeşitli çalışmalar, KOBİ’lerin sosyal medya pazarlamasının 

benimsenmesinde iyi tanımlanmış bir strateji eksikliği, teknoloji ile 

ilgili sorunlar, sosyal medyanın sağladığı fırsatları anlama ve sosyal 

medyanın nasıl kullanılabileceğini incelemiştir. Ayrıca, işletmelerin 

imajlarını kontrol etmesi zordur çünkü tüketiciler özellikle sosyal 
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medya platformlarında, ürün veya hizmetlerden memnun 

kalmadıklarında yorumlarını kolayca paylaşabilirler (Nakara vd. 2012). 

Sosyal medya pazarlaması ile ilgili araştırmalara artan bir ilgi olsa da 

bugüne kadar sosyal medya pazarlama yeteneğinin tanımı literatürde 

kapsamlı bir şekilde tanımlanmamıştır. Sosyal medya yeteneği ve 

literatürde mevcut olmasına rağmen, dar kapsamlı görünmektedir. Bu 

alandaki araştırmaların çoğu, işletmelerin pazarlamada sosyal medyayı 

kullanma kapasitelerini hedeflemeden sosyal medyanın geniş anlamda 

kullanılmasına odaklanma eğilimindedir (Culnan vd. 2010; Braojos-

Gomez vd. 2015). Örneğin, Braojos-Gomez vd. (2015) sosyal medya 

yeteneğini basit bir şekilde “işletmelerin ticari faaliyetleri için sosyal 

medyayı kullanma ve onlardan yararlanma yeteneği”, olarak 

tanımlamıştır. Culnan vd. (2010) Facebook yeteneği, Twitter yeteneği 

ve Blog yeteneği olmak üzere üç biçimlendirici birinci dereceden yapı 

tarafından belirlendiğini belirtmiştir.  Ayrıca, mevcut çalışmaların 

çoğu, bir işletmenin sosyal medya pazarlama yeteneğinin rolünü 

dikkate almadan tüketici sosyal medya pazarlamasına yönelik tutum ve 

davranışlara odaklanmıştır (Bruhn vd., 2012; Godey vd. 2016; Stephen, 

2016; Paniagua ve Sapena, 2014; Smith vd. 2015).  

 Bu çalışmanın daha önce bahsedilen araştırma boşluklarını doldurmayı 

amaçlamaktadır. Bu çalışma Day (1994)’ün stratejik çerçevesine 

dayanan ve pazarlama araştırmasında yaygın olarak uygulanan 

kullanılan ve kapsamlı bir çerçeve olan sosyal medya pazarlama 

yeteneğinin kavramsal bir temelini oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu 

çerçeveye dayanarak, sosyal medya pazarlama yetenekleri aşağıda 
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belirtilen beş özellikte oluşan yetenek boyutu ile geliştirilmiştir. (a) 

sosyal medya fiyatlandırma yeteneği, (b) sosyal medya ürün geliştirme 

yeteneği, (c) sosyal medya pazarlama iletişim yeteneği, (d) sosyal 

medya pazarlama planlama yeteneği ve (e) sosyal medya pazarlama 

uygulama yeteneğidir.   

Teorik arka planla ilgili olarak, bu araştırma sosyal medya pazarlama 

yeteneğinin işletme performansı üzerindeki rolünü desteklemek için 

işletmelerin kaynak tabanlı görüşünü kullanılmıştır (Barney, 1991). Bu 

çalışma Antalya Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) farklı 

sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin sosyal medya yeteneklerinin, 

işletme performansı üzerindeki etkilerini belirlemeye yöneliktir.  

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

2.1 Sosyal Medya Pazarlama Yetenekleri 
 

Tuten ve Solomon (2013)’e göre, sosyal medya pazarlaması, ürün satın 

alma, haber bülteni aboneliği, çevrimiçi topluluk kaydı ve diğer tüketici 

eylemleri gibi sohbet oluşturmak ve tüketici davranışlarını olumlu 

yönde etkilemek için sosyal medya platformlarının benimsenmesi 

olarak tanımlamıştır. Ayrıca, işletmeler sosyal medya pazarlamasını 

diğer pazarlama iletişim araçlarıyla bütünleştirerek müşteriler için 

değer yaratmak olan pazarlama hedeflerine ulaşmak için sosyal medya 

pazarlamasını benimsemektedir (Dahnil vd. 2014). Kaplan ve Haenlein 

(2010) sosyal medya pazarlamasını bir ürün, marka veya işletme 

hakkında elektronik kulaktan kulağa dağıtım kanalı olarak görmüştür.  
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Sosyal medya pazarlaması, küçük işletmelerin pazarlama yeteneklerini 

geliştirmesi için özellikle önemlidir. Genel olarak, küçük işletmeler 

pazarlama faaliyetlerini desteklemek için sınırlı mali kaynaklara ve 

yönetim kaynaklarına sahip olma eğilimindedir; dolayısıyla daha büyük 

işletmeler gibi pazarlama yeteneklerini geliştirmek için önemli düzeyde 

yatırım yapamamaktadır. Bununla birlikte, sosyal medya 

pazarlamasının geleneksel pazarlama ve e-ticaret pazarlaması gibi 

büyük yatırımlar gerektirmediği göz önüne alındığında küçük 

işletmeler sınırlı bütçeyle büyük bir grup hedef müşteriye erişebilmeleri 

için daha fazla fırsat sunmaktadır (Michaelidou vd. 2011; 

Charoensukmongkol ve Sasatanun, 2017).  

Sosyal medyada uygulanan pazarlama faaliyetleri, tüketicilerin yüksek 

katılım ve satın alma kararları üzerinde yüksek etkiye sahiptir. Özellikle 

sosyal medya, tüketicilerin birden fazla cevap/deneyim sunmalarını ve 

diğer tüketicilerle paylaşmalarını ve sağlayan sanal bir topluluk görevi 

görmektedir (Dessart, 2015). Sosyal medya pazarlaması yetenekleri 

Day (1994) tarafından önerilen pazarlama yetenekleri çerçevesine göre 

kavramsallaştırılmıştır. Tablo 1’de bu yetenekler açıklanmaktadır. 
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Tablo 1. Sosyal Medya Pazarlama Yetenekleri 

Yetenekler Açıklamalar 

Sosyal Medya 

Fiyatlandırma 

Yeteneği 

Fiyatlandırma yeteneği, işletmenin ürün veya hizmetlerini rekabetçi bir 

şekilde fiyatlandırma ve rakiplerin fiyatlandırma stratejilerini ve pazardaki 

fiyat değişikliklerini izleme yeteneğini ifade etmektedir (Afzal, 2009). 

Dutta vd. (2003), fiyatlandırma yetenekleri aynı zamanda rakip fiyatları 

belirleme, fiyatlandırma stratejisini belirleme, fiyatlandırma stratejisinden 

perakende fiyatına geçiş yapma, müşterileri değiştirme mantığı konusunda 

ikna etme ve büyük müşterilerle fiyat değişikliklerini görüşme olarak 

belirtmiştir. 

Sosyal Medya 

Ürün 

Geliştirme 

Yeteneği 

Ürün geliştirme yeteneği, “pazar ihtiyaçlarına sürekli adaptasyon sağlayan 

yeni ürün ve hizmetler geliştirme yeteneği” olarak tanımlanmaktadır 

(Santos-Vijande vd. 2012). Bu yetenek, işletmelerin hedef pazar için bir 

işletmenin yeni ürün ve hizmetleri aracılığıyla yeni bir değer sunma 

yeteneği olarak görülmektedir (Ramaswani vd. 2009). Tuten ve Solomon 

(2013) sosyal medya pazarlaması işletmelerin yeni ürün fikirleri 

geliştirmeleri için bir araç olarak kullanılmaktadır. 

Sosyal Medya 

Pazarlama 

İletişim 

Yeteneği 

Pazarlama iletişim yeteneği, işletmelerin müşteri değer algısını yönetme 

yeteneği olarak ifade edilmektedir (Ritter, 2006). Santos-Vijande vd. 

(2012), pazarlama iletişiminin işletmelerin algılanan imajı ve algılanan 

değer ile müşteri beklentilerini yönetmesine yardımcı olduğunu ifade 

etmiştir. İşletmeler, belirli müşterilere çeşitli sosyal medya formları 

aracılığıyla kendilerini özel hissetmeleri için özel indirimler sağlayabilir 

(Gunelius, 2011). Ayrıca, işletmeler marka oluşturma ve müşterilerle 

iletişim için sosyal medyada içerikler oluşturabilirler (Tuten ve Solomon, 

2013). 

Sosyal Medya 

Pazarlama 

Planlama 

Yeteneği 

Slotegraaf ve Dickson (2004) stratejik pazarlama planlama yeteneğini şu 

şekilde tanımlamıştır: […) bir işletmenin kaynaklarını ve eylemlerini, 

işletmeye çevreye uygun hale getirecek ve işletmenin finansal hedeflerine 

ulaşacak şekilde yönlendirmek için pazar ortamını öngörme ve bunlara 

tepki verme yeteneğidir. Morgan vd. (2003) pazarlama planlama yeteneği, 

bir işletmenin kaynaklarını ve pazarını etkili bir şekilde birleştirerek ve bir 

işletmenin kaynaklarını mali kaynaklar, insan gücü ve diğer kaynaklar gibi 

planlanmış eylemlerini yürütmek üzere bölümler arasında ayırarak 

pazarlama stratejilerini formüle etme yeteneği olarak görülmüştür.  

Sosyal Medya 

Pazarlama 

Planlama 

Uygulama 

Yeteneği 

White vd. (2003) pazarlama uygulama yeteneğini “işletmenin pazarlama 

stratejisini yürütme, kontrol etme ve değerlendirme yeteneği olarak 

tanımlamıştır.  Pazarlama stratejisinin uygulanması, farklı kaynakları 

(bütçe ve insan kaynakları) edinme ve koordine etme ve aynı zamanda bir 

pazarlama stratejisini uygulamak için bu kaynakları etkin bir şekilde 

kullanma yeteneğini ifade eder. 
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2.2 Sosyal Medya Pazarlama Yetenekleri ve Performans 

Sonuçları 
 

Son zamanlarda e-pazarlama araştırmaları işletme yetenekleri ile ilişkili 

sonuçlar olarak finansal performansı vurgulamaktadır (Trainor vd. 

2011). Finansal performans bir işletmenin ekonomik hedeflere 

ulaşmasını ifade etmektedir (Fang vd. 2014). Hunt ve Morgan (1996) 

finansal performansın özellikle kar, aktif getiri ve öz kaynak 

karlılığından değerlendirilebileceğini öne sürmüştür. Önceki 

çalışmalar, sosyal medya pazarlama faaliyetlerini uygulamak için bir 

araç olarak kullanmanın, işletmenin daha fazla satış elde etmesine 

yardımcı olduğu için finansal performanstan faydalanabileceğini 

belirtmiştir (Paniagua ve Sapena, 2014).   

2.3 İşletmenin Kaynak Tabanlı Görüşü 
 

Teorik alt yapı ile ilgili olarak Barney (1991) tarafından önerilen 

kaynak tabanlı görüş, sosyal medya yeteneğinin işletme performansına 

katkısını açıklayan teorik bir temeldir. Kaynak tabanlı görüş, bir 

işletmenin iç özellikleri ile performansı arasındaki ilişkiye 

odaklanmaktadır (Makadok, 2001). Teori işletmenin performansının 

üstün kaynaklara sahip olmasına bağlı olduğunu ifade etmektedir 

(Barney, 1991). Bununla birlikte kaynaklara sahip olmak sürdürülebilir 

rekabet avantajına yol açmaz, çünkü işletmenin rekabet avantajı elde 

etme yeteneği, daha ziyade işletmenin değerli kaynakları elde etme 

yeteneği daha ziyade işletmenin değerli kaynakları edinme, entegre 

etme ve kullanma yeteneğine bağlıdır (Morgan vd., 2009; Rodriguez 

vd. 2012). Genel olarak bu tür yeteneklere sahip işletmeler kaynaklarını 
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stratejik eylemleri rakiplerinden daha etkili bir şekilde uygulamak için 

kullanabilmektedir (Sirmon vd.2007).  

Kaynak tabanlı görüşe uygun olarak, pazarlamaya özgü yeteneklerin 

rakiplere aktarılması ya da rakipleri tarafından kopyalanması zor olan 

ayırt edici bir özelliktir (Grewal ve Slotegraaf, 2007). Bu anlamda daha 

güçlü sosyal medya pazarlama yeteneğine sahip işletmeler sosyal 

medya pazarlamasıyla ilgili kaynakların kullanılabilir ve sosyal medya 

pazarlama faaliyetlerini rakiplerinden daha etkin şekilde uygulayarak 

üstün performansa yol açmaktadır (Sirmon vd. 2007).  

3. HİPOTEZ GELİŞTİRME 

 

Güçlü fiyatlandırma yeteneklerine sahip işletmeler bir ürünün fiyatının 

müşteri değer algıları üzerindeki etkisini anlayabilir. Özellikle, ürün ve 

hizmetlerin fiyatı, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatini etkileyen 

müşteri değer algısı ile iyice artmaktadır (Fornell vd. 1996; Davey vd. 

1998). Rakiplerin fiyatlandırma stratejisi üzerindeki hareketlerini ve 

ürün fiyatları üzerindeki müşteri değer algısını izlemek için sosyal 

medya teknolojisinin etkin bir şekilde kullanma yeteneklerine sahip 

olan işletmeler, fiyatlandırma stratejilerini uygun şekilde geliştirebilir 

ve fiyat değişikliğini sosyal medya platformları aracılığıyla müşterilere 

anında iletebilirler (Schweidel ve Moe, 2014). Bu durum, işletmenin 

finansal performansını artırabilir oluşturulan hipotez şu şekildedir;  

H1: Sosyal medya fiyatlandırma yeteneği finansal performansı pozitif 

yönde etkiler. 
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Sosyal medya pazarlama bağlamındaki ürün geliştirme yeteneği, 

işletmenin yeni ürünler geliştirmek, müşteri ihtiyaçlarına hizmet etmek 

veya mevcut bir ürünü geliştirmek ve müşteriyi geliştirmek için müşteri 

bilgileri ve pazar bilgilerini elde etmek ve toplamak için sosyal medya 

kullanma yeteneğini temsil etmektedir. İşletme sosyal medya 

uygulamalarını ilgi ve kişilik açısından müşteri görüşlerini elde etmek 

için pazarlama araçları olarak kullanma yeteneğine sahip olduğunda 

işletmeler hedeflerine yönelik yeni ürün fikirlerini başlatma olasılığı 

yüksektir (Tuten ve Solomon, 2013). Ürün kullanımından elde edilen 

deneyim müşteri değerine ve dolayısıyla müşteri memnuniyetinin 

artmasına neden olmaktadır. Ayrıca bir işletmenin ürün ve 

hizmetlerinden memnun olan müşteriler ağlar arasında olumlu olarak 

ağızdan ağıza yayılma eğilimdedir (Wang vd. 2004). Dolayısıyla 

oluşturan hipotez şu şekildedir;  

H2: Sosyal medya ürün geliştirme yeteneği finansal performansı pozitif 

yönde etkiler. 

Murray vd., (2011) pazarlama iletişim yeteneği işletmenin ürün veya 

hizmetlerine ilişkin müşteri algısını olumlu yönde geliştirerek 

işletmelerin olumlu ve farklılaştırılmış bir marka imajı oluşturmalarına 

imkân tanımaktadır. Ayrıca, McKee vd. (1992) güçlü bir pazarlama 

iletişim yeteneğine sahip işletmelerin satın alma kararını teşvik 

edebileceğini belirtmiştir. Sosyal medya platformlarının özellikleri 

doğrultusunda, tüketiciler, Twitter, YouTube ve Facebook gibi sosyal 

medya kanalları aracılığıyla favori markalara olan ilgilerini 

paylaşabilmektedir (Mathwick vd. 2007). İşletmeler, müşteri değer 
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algısını yönetmek için sosyal medya kanallarını kullanma yeteneğine 

sahip olduklarında işletmenin ürün ve hizmetlerine ilişkin olumlu 

müşteri algısı artarken bu olumlu ve farklılaşmış marka imajına yol 

açar. Sonuç olarak işletmenin müşterileriyle iyi ilişkiler kurmaları daha 

yüksek kar elde etmelerini sağlar (Gunelius, 2011). 

H3: Sosyal medya pazarlama iletişim yeteneği finansal performansı 

pozitif yönde etkiler. 

McDonald (1992) etkili pazarlama planlamasının işletmenin gelir elde 

etmesini kolaylaştırmak için önemli bir faaliyet olduğunu belirtmiştir. 

Bu bağlamda pazarlama planlama faaliyetleri işletmenin başarısına yol 

açan değişimin farkında olmalarını ve kabul etmelerini sağlamaktadır. 

Bu nedenle, pazarlama planlama yeteneğine sahip işletmeler çevre 

değiştiğinde alternatifler üretebilir ve en iyi alternatifleri 

uygulayabilirler (Ramanujam vd. 1986). İşletmeler uygun pazarlama 

kaynaklarıyla pazar ortamına uygun sosyal medya stratejileri 

geliştirebildiklerinde işletmeler ve müşteri arasında daha etkili bir 

etkileşim olması, böylece müşteri memnuniyetini ve ilişki 

performansını artırmaktadır. Ayrıca, bu özellik etkili pazar 

bölümlendirme, pazar hedefleme ve pazar konumlandırma için sosyal 

medya kullanma yeteneğini içerir (Sasatanun ve Charoensukmongkol, 

2016). Oluşturulan hipotez şu şekildedir; 

H4: Sosyal medya pazarlama uygulama yeteneği finansal performansı 

pozitif yönde etkiler. 
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Day (1994) ve Menon vd. (1999) yapılan çalışmalarda sosyal medya 

pazarlama uygulama yeteneklerinin bir sosyal medya pazarlama planını 

eyleme dönüştürebilme yeteneklerinin yanı sıra bir işletmenin 

kaynaklarını sosyal medya pazarlama kararına uygun olarak etkin bir 

şekilde kullanabilme yeteneği ile ilişkili olduğunu incelemiştir. Ayrıca 

bu yetenek, işletmelerin pazarlama programını yürütmeleriyle ilgili 

düzenlemeler yapmalarına ve öngörülemeyen kısıtlamalar ve fırsatlar 

ile değişiklikler meydana geldiğinde pazarlama stratejisinin 

uygulanması sırasında işletmenin kaynaklarını uygun bir şekilde 

kullanmalarını sağlayan bir mekanizmayı içermektedir (O’Cass vd. 

2012). Bu yetenek işletmenin ürün ve hizmetlerinin yanı sıra ürün ve 

hizmet farklılaştırmasına katma değer yaratmaktadır (Kotabe vd. 2002). 

Oluşturulan hipotez şu şekildedir;  

H5: Sosyal medya pazarlama planlama yeteneği finansal performansı 

pozitif yönde etkiler. 

4. METODOLOJİ 

 

Bu araştırmanın ana kütlesini Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 

(AOSB) farklı sektörlerde faaliyet gösteren 276 işletme 

oluşturmaktadır. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu işletmelere 

yapılacak çalışma anlatılmış ve işletmelerden çalışmaya katılmayı 

kabul eden 195 işletme ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde 

edilen veriler Ağustos-Aralık 2019 ayları arasında 5 aylık görüşmeler 

sonucunda toplanmıştır. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. 
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Sosyal medya pazarlama yeteneğini ölçmek için kullanılan ölçekler 

araştırmada mevcut olmadığından, sosyal medya pazarlama 

yeteneklerini her yönü ile ölçen mevcut pazarlama yetenekleri 

ölçeklerine göre geliştirilmiştir. Soru ifadeleri sosyal medya pazarlama 

faaliyetleri ile ilişkilendirilecek şekilde değiştirilmiştir.  

Çalışmadan kullanılan ölçekler ise; fiyatlandırma yeteneği ölçeği 

Murray vd. (2011), ürün geliştirme yeteneği ölçeği Chahal ve Kaur 

(2014) ve Weerawardena (2003) tarafından yapılan çalışmalardan 

yararlanılarak hazırlanmıştır. Sosyal medya pazarlama iletişim yeteneği 

Murray vd. (2011), sosyal medya pazarlama planlama yeteneği ve 

sosyal medya pazarlama uygulama yeteneği ölçeği Vorhies ve Morgan 

(2005) tarafından yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır. Tüm ifadeler 

1=kesinlikle katılmıyorum…5= kesinlikle katılıyorum şeklinde 

oluşturulan 5’li Likert ölçeği ile ölçülmüştür.  

Performans ölçümü sübjektif ölçüm yöntemi ile ölçülmüştür. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerdeki işletmelerin objektif finansal 

performanslarının ölçülmesi zor olduğu için bu yöntem seçilmiştir 

(Rehg vd. 2012). Yapılan çalışmalarda sübjektif ölçüm yönteminin 

objektif ölçümün bir ikamesi olabileceği belirtmiş ve sübjektif ve 

objektif ölçümler arasında yüksek bir korelasyon olduğu tespit 

edilmiştir (Dawes, 1999; Wall vd. 2004; De Mel vd. 2009). Sübjektif 

yaklaşım yapılan çalışmalarda kullanılmaktadır (Trainor vd. 2011; 

Trainor vd. 2014). Performansla ilgili sorular Sasatanun ve 

Charoensukmongkol (2016) da yapılan çalışmadan yararlanılmıştır. 

Satış hacmi, satış büyümesi, kar, yatırım getirisi ve kar artışı olmak 
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üzere performans beş boyutta ölçülmüştür. İfadeler 1=çok memnun 

değilim…5=çok memnunum şeklinde 5’li Likert ölçeği ile ölçülmüştür.  

Verilerin analizinde kısmi en küçük kareler yöntemi kullanılmıştır. 

Varyans tabanlı yapısal eşitlik modellemesi arasında kısmi en küçük 

kareler (PLS) modellemesi en gelişmiş ve genel sistem olarak kabul 

edilmektedir (Chin, 1998; Henseler vd. 2016).  

5. BULGULAR 
 

Hipotez testi için PLS tahmini yapılmadan önce çok maddeli 

ölçümlerin geçerliliği ve güvenilirliği tahmin edilmiştir. Yakınsama 

geçerliliği faktör yükleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bunun için ilk 

önce açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonuçları Tablo 

2’de gösterilmiştir.  
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Tablo 2. Faktör Analizi Sonuçları  

Ölçümler         Yükler 

Sosyal Medya Fiyatlandırma Yeteneği 

SMFY1: Sosyal medyayı ürün/hizmetlerin fiyatlandırılmasında etkin bir şekilde 

kullanmaktayız 0,812 
SMFY2: Sosyal medyayı kullanarak rakiplerin fiyatlarını ve fiyat değişikliklerini 

izlemekteyiz 0,795 

SMFY3: Sosyal medyayı kullanarak fiyatlandırma yapılarını ve seviyelerini müşterilere 
hızlı bir şekilde iletmekteyiz 0,768 

SMFY4: Sosyal platformları kullanarak rakiplerin fiyatlandırma taktiklerine hızlı bir 

şekilde yanıt vermekteyiz 0,852 
SMFY5: Herhangi bir müşteri değişikliğine hızlı bir şekilde yanıt vermek için sosyal medya 

teknolojileri ile birlikte fiyatlandırma yeteneklerini kullanabiliyoruz  0,845 

Sosyal Medya Ürün Geliştirme Yeteneği 

SMÜGY1: Sosyal medyayı kullanarak hızla yeni/ürün geliştirebiliriz 0,896 

SMÜGY2:Sosyal medyayı kullanarak yeni ürünü hızla tanıtabiliriz 0,774 

SMÜGY3: Genel olarak yeni ürün geliştirme sistemlerini sosyal medyayı kullanarak yönetebiliriz 0,915 

SMÜGY4: Sosyal medyayı kullanarak başarıyla yeni ürünler sunuyoruz 0,901 

Sosyal Medya Pazarlama İletişim Yeteneği 

SMPİY1: Sosyal medyayı pazarlama iletişim programları için ustalıkla kullanıyoruz 0,832 

SMPİY2: Sosyal medya pazarlama iletişim yeteneklerini ve süreçlerini iyi kullanıyoruz  0,759 

SMPİY3:Sosyal medya pazarlama iletişim programlarını etkin bir şekilde yönetiyoruz 0,814 

SMPİY4: Sosyal medyayı kullanarak kurumsal imaj ve itibarı etkin bir şekilde yönetiyoruz 0,852 

Sosyal Medya Pazarlama Planlama Yeteneği  

SMPPY1: Üstün sosyal medya pazarlama planlama yeteneklerinin sahibiyiz 0,863 

SMPPY2: Net sosyal medya pazarlama hedeflerini belirleyebiliyoruz 0,755 

SMPPY3: Yaratıcı sosyal medya pazarlama stratejilerini geliştirebiliriz 0,869 

SMPPY4: Sosyal medyayı kullanarak pazarı etkin bir şekilde bölümlere ayırabilir ve 

hedefleyebiliriz 0,847 

SMPPY5: Kapsamlı sosyal medya pazarlama planlama sürecine sahibiz 0,831 

Sosyal Medya Pazarlama Planlama Uygulama Yeteneği  

SMPPUY 1: Sosyal medya pazarlama kaynaklarını etkin bir şekilde tahsis edebiliyoruz 0,885 

SMPPUY 2: Sosyal medya pazarlama programlarını etkin bir şekilde sunmaktayız  0,799 

SMPPUY 3: Sosyal medya pazarlama stratejilerini etkin bir şekilde eyleme çevirmekteyiz  0,811 

SMPPUY 4: Sosyal medya pazarlama stratejilerini hızlı bir şekilde yürütebilmekteyiz 0,858 

Performans  

PE1: Satış hacmi 0,911 

PE 2: Kar 0,955 

PE 3: Satış Artışı 0,899 

PE 4: Yatırım Getirisi 0,901 

PE 5: Kar Artışı 0,988 
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Sonuçlar incelendiğinde, tüm faktör yüklerinin minimum 0,50’nin 

üzerinde olduğu ve dolayısıyla yakınmasa geçerliliğinin sağlanmış 

olduğu görülmüştür (Hair vd. 2011). Ayrıca, kompozit güvenilirlik 

(CR), Cronbach alpha ve çıkartılan ortalama varyans (AVE) katsayıları 

incelendiğinde. Tüm yapılarda Cronbach alpha katsayılarının 0,75 ile 

0,83 arasında değiştiği tespit edilmiş ve kompozit güvenilirlik (CR), 

değerlerinin ise, 0,76 ile 0,86 arasında değerler aldığı görülmüştür. 

Cronbach alpha ve kompozit güvenilirlik (CR) değerleri 0,70 minimum 

değerini aştığı için ölçeklerin güvenilirliğinin yeterli olduğu 

görülmektedir (Nunnally ve Bernstein, 1994; King ve Grace, 2012). 

Çıkartılan ortalama varyans (AVE) katsayıları incelendiğinde tüm 

yapılarda AVE değerinin 0,50 değerini aştığı ve 0,65 ile 0,73 arasında 

değiştiği görülmüştür (Fornell ve Larcker, 1981; Bagozzi ve Yi, 2012).  

Daha sonra ayırt edici geçerlilik için çıkarılan ortalama varyansın 

(AVE) kare korelasyon katsayıları ile karşılaştırılması yapılmıştır. 

Fornell ve Larcker (1981) ayırt edici geçerliliğin var olması için 

AVE’nin karekökünün yapılar arasındaki korelasyonlardan daha büyük 

olması gerektiğini belirtmiştir. Tablo 3’de gösterilen sonuçlara göre 

ayırt edici geçerlilik sağlanmıştır.  
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Tablo 3. Betimsel İstatistikler, Korelayon, Güvenilirlik ve Geçerlilik Değerleri 

 Mean SD a CR 1 2 3 4 5 6 
SMFY 4,02 1,47 0,78 0,76 0,81a      

SMÜG
Y 

3,85 1,52 0,75 0,77 0,60 0,82a     

SMPİY 3,72 1,69 0,80 0,81 0,55 0,63 0,84a    

SMPPY 4,19 1,85 0,82 0,86 0,68 0,70 0,73 0,85 a   

SMPPU

Y 

4,36 1,35 0,79 0,83 0,71 0,66 0,69 0,64 0,85 a  

PE 3,85 1,22 0,83 0,81 0,72 0,68 0,55 0,74 0,57 0,83 a 

aAVE’nin karekök değeri 

 

Çalışmada çoklu doğrusallık (Multicollinearity) probleminin olup 

olmadığı incelenmiş bunun içinde Varyans Inflation Factor (VIF) 

değerleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Çoklu doğrusallık 

probleminin olmaması için VIF değerlerinin 5’ten küçük olma şartı 

aranmıştır (Hair vd. 2011). İçsel modele ait VIF değerleri Tablo 4’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 4. Varyans Inflation Faktörü (VIF) Değerleri 

 

VIF değerlerinin 5’ten küçük olduğu görülmüş ve modelde çoklu 

doğrusallık olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan geçerlilik ve güvenilirlik 

analizlerinden sonra oluşturulan hipotezler test edilmiştir. Hipotezlere 

ilişkin elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur: 

 Sosyal medya fiyatlandırma yeteneği finansal performansı pozitif 

yönde etkiler. Şeklinde kurulan hipotez (β=0,41, t=3,01**, p=0,001) 

 PE 

 

SMFY 

SMÜGY 

SMPİY 

SMPPY 

SMPPUY 

2,130 

1,745 

1,690 

2,470 

1,479 
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pozitif olarak etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H1 

hipotezini desteklemiştir.  

Sosyal medya ürün geliştirme yeteneği finansal performansı pozitif 

yönde etkiler. Şeklinde kurulan hipotez (β=0,35, t=2,61**, p=0,001) 

pozitif olarak etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H2 

hipotezini desteklemiştir.  

Sosyal medya pazarlama iletişim yeteneği finansal performansı pozitif 

yönde etkiler. Şeklinde kurulan hipotez (β=0,48, t=3,11**, p=0,001) 

pozitif olarak etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H3 

hipotezini desteklemiştir.  

Sosyal medya pazarlama uygulama yeteneği finansal performansı 

pozitif yönde etkiler. Şeklinde kurulan hipotez (β=0,54, t=4,23**, 

p=0,001) pozitif olarak etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan 

H4 hipotezini desteklemiştir.  

Sosyal medya pazarlama planlama yeteneği finansal performansı 

pozitif yönde etkiler. Şeklinde kurulan hipotez (β=0,50, t=2,74**, 

p=0,001) pozitif olarak etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan 

H5 hipotezini desteklemiştir.  Sosyal medya pazarlama yeteneklerinin 

işletme performansı üzerindeki etkilerini belirleyen ilişkiler Tablo 5’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 5. Hipotez Testinin Sonuçları 

İlişkiler β t-Value Desteklendi/ 

Desteklenmedi 

H1: Sosyal medya fiyatlandırma yeteneği finansal 

performansla pozitif ilişkilidir. 

0,41 3,01** Desteklendi 

H2: Sosyal medya ürün geliştirme yeteneği finansal 

performansla pozitif ilişkilidir. 

0,35 2,61** Desteklendi 

H3: Sosyal medya pazarlama iletişim yeteneği 

finansal performansla pozitif ilişkilidir. 

0,48 3,11** Desteklendi 

H4: Sosyal medya pazarlama uygulama yeteneği 

finansal performansla pozitif ilişkilidir. 

0,54 4,23** Desteklendi 

H5: Sosyal medya pazarlama planlama yeteneği 

finansal performansla pozitif ilişkilidir. 

0,50 2,74** Desteklendi 

**anlamlılık p < 0,001 

 

Ayrıca model değerlendirmede determinasyon katsayısına (R²) 

bakılmıştır. Çalışmada işletme performans R² değeri 0.77 olarak tespit 

edilmiştir. PLS sonucuna göre elde edilen sonuçlar aşağıdaki Şekil 1’de 

gösterilmiştir.  
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Şekil 1. PLS Sonuçları 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu araştırmanın amacı sosyal medya pazarlama yeteneğinin işletme 

performansı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Sosyal medya pazarlama 

yeteneğinin kavramsallaştırılması ilk olarak Day (1994) stratejik 

çerçevesinin beş yönü kullanılarak geliştirilmiştir. Özellikle sosyal 

medya pazarlama yetenekleri, sosyal medyada yürütülen pazarlama 

faaliyetlerinin beş boyutu olarak sınıflandırılmıştır. Dahası PLS 

analizinden elde edilen genel sonuçlar, sosyal medya pazarlama 

yeteneğinin beş boyutunun işletme performansı üzerinde etkili 

olduğunu göstermiştir.  

İşletmelerin yeni ürün geliştirme için sosyal medya kullanma yeteneği, 

işletmelerin sosyal medyadan edindikleri bilgileri müşterilerin 

taleplerini karşılayan yeni ürünler bulmak için kullanmalarına imkân 

vermekte ve böylece işletmeler daha yüksek bir finansal performans 

elde eder (Tuten ve Solomon, 2013). Aynı şekilde sosyal medya 

pazarlama yeteneği, doğrudan müşterilerle ilgilenen pazarlama 

stratejilerinin uygulanmasını içerdiğinden işletmelerin müşterilerin 

ihtiyaçlarını karşılamak için etkili bir şekilde yanıt vermelerine 

yardımcı olmakta ve bu işletmelerin daha fazla finansal performansı 

elde etmesine imkân sağlamaktadır (Canhoto vd. 2013; Sasatanun ve 

Charoensukmongkol, 2016).  

Sosyal medya pazarlama iletişim yeteneği, müşterilerle iyi ilişkiler 

kurmak için sosyal medya platformları aracılığıyla müşterilerle 

doğrudan iletişim içerdiğinden performansla da doğrudan ilişkilidir 

(Tuten ve Solomon, 2013). Diğer yandan, sosyal medya planlama 
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yeteneği kaynak kullanımının planlanmasını içerdiğinden finansal 

performansla ilişkilidir (Nakara vd. 2012; Trainor vd. 2014). Genel 

sonuçlar, rakiplere göre rekabet avantajı elde etmek için işletmelerin 

geliştirmesi gereken pazarlama yeteneklerinin önemini vurgulayan 

yapılan diğer çalışmalarla tutarlılık göstermektedir (Song vd. 2007; 

Rodriguez vd. 2012). Elde edilen sonuçlar, işletmelerin rekabet avantajı 

elde etmeleri için gerekli kritik kaynakların ve yeteneklerin önemini 

vurgulayan kaynak tabanlı görüş ile de uyumludur (Barney, 1991).  

Araştırmadaki genel sonuçlar, iş dünyasında sosyal medya kullanımı 

hakkında daha önce yapılan çalışmalara çeşitli şekillerde önemli bir 

katkı sağlamaktadır. İlk olarak, Day (1994) stratejik çerçevesine 

dayanan sosyal medya pazarlama yeteneklerinin işletme rekabetçiliğini 

artırmak için farklı pazarlama faaliyet alanlarına entegre edilebilen 

sosyal medya uygulamaları hakkında kapsamlı bir görüş sağlamaktadır. 

İkinci olarak bu çalışma sosyal medya pazarlama yeteneklerinin farklı 

yönlerinin, işletmenin performansının farklı alanlarıyla ilişkili 

olduğunu göstererek daha önce yapılan çalışmalara katkı sağlamıştır 

(Culnan vd. 2010; Baraojos-Gomez vd. 2015).  

Sosyal medya pazarlamasına odaklanan gelecekteki araştırmalar, 

sosyal medya pazarlama yeteneklerinin bu çok boyutlu ölçümünü diğer 

performans ölçümlerini kullanarak analiz edebilir. Yapılan çalışma 

Antalya’daki işletmelerden toplanan verilere dayandığı için, 

gelecekteki çalışmalar bu araştırma çerçevesini farklı bağlamlarda 

katkısını araştırmak için farklı şehirlerde uygulayabilir.  
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Sonuçlar, önemli katkılar sağlamasına rağmen, çalışmanın bazı 

araştırma sınırlılıkları altında yapıldığı unutulmamalıdır. İlk olarak, 

sonuçlar kesitsel veri toplama kullanılarak elde edilmiştir. İkinci olarak, 

veriler kolayda örnekleme kullanılarak elde edilmiştir; bu nedenle tüm 

Türkiye’deki işletme popülasyonunu tam olarak temsil etmemektedir. 

Ayrıca küçük bir örneklem büyüklüğü bulguların genellenebilirliğini 

engellemektedir.  Üçüncü olarak, kullanılan performans değişkenleri, 

gerçek işletme performansını doğru bir şekilde temsil etmeyen algısal 

ölçütlerdir.  
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GİRİŞ 

Kalkınma toplumlarda gelişim süreci boyunca farklı anlamlarda 

kullanılmaktadır. Teorik yapıda sanayileşmenin, büyümenin ve 

modernleşmenin yerine kullanılmaktadır. Bu durum aslında ülkeler 

arasında gelişmişlik düzeylerine göre farklı kalkınma kavramlarının 

oluşmasına neden olmaktadır.  

Ülkeler ve toplum değişim süreci içerisinde kaynak dağılımı,  insan 

tutum ve davranışları, üretim teknikleri, kurumsal yapı, toplumsal 

değerler değişim göstermekte, bu değişim süreci içerisinde insanların 

yaptıkları işler ve uğraşları sürekli gelişir ve yeniden form alır. Bu 

nedenle kalkınma kavramı, geçmişten veya mevcut durumdan hareket 

ederek gelecek göz önünde bulundurularak değişim gösterme 

eğiliminde bir yapıdır (Oakley ve Garforth, 1985). Ülkelerin kalkınma 

düzeyini gelişmiş (developed) ve az gelişmiş (undeveloped) ülkeler 

olarak ayırarak ortaya konmuştur. Kalkınma sürecinde çevre ve sosyal 

değerler göz önünde bulundurulmamıştır. Bu noktada toplumların 

gelişiminin devamlılığını sağlamak için ekonomik, çevre ve sosyal 

unsurlar bir arada barındıran ‘’sürdürülebilir kalkınma’’ kavramı ortaya 

çıkmaktadır (Tolunay ve Akyol, 2006).  

Önceden serbest mal olarak düşünülen doğal kaynakların sanayi 

devrimi ile birlikte hızlı bir şekilde üretim ve tüketim sürecine girilmesi 

ile ekolojik düzeni bozduğu görülmüştür. Bu bozulan düzen insan 

sağlığını aşamalı olarak etkilemektedir.  
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Kalkınma anlayışının sürdürülebilir olmadığı durumda çevresel 

sorunlar ile birlikte sağlık riskleri oluşmaktadır. Yoğun tüketim 

alışkanlıkları, sanayileşme, doğal kaynakların tahrip edilmesi, 

denizlerin kirletilmesi ve artan hızlı nüfus gibi unsurlar ise kalkınma 

sürecinin getirmiş olduğu olumsuzluklardandır. Çevrenin uğramış 

olduğu hasarlar insan sağlığını aşamalı olarak etkilemektedir. Örneğin; 

genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) ürünlerin soframıza adım 

adım girmesi insan sağlığına vermiş olduğu zararın bile hemen fark 

edilmemesine neden olmaktadır (Ergün ve Çobanoğlu, 2012).  Genel 

olarak bakıldığında çevre kirliliği ile sağlık arasındaki neden-sonuç 

ilişkisi anında ortaya çıkmamaktadır.  

Bu çalışmada ilk olarak kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma kavramı 

üzerinde durulmuştur. İkinci olarak sürdürülebilir kalkınmanın üç temel 

göstergesinden (ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınma) biri olan 

“çevre” üzerinde odaklanılmıştır. Sürdürülebilir kalkınma kavramının 

çevre ile olan ilişkisi ele alınmıştır. Son olaraktan sürdürülebilir 

kalkınma ile sağlık arasındaki ilişki ele alınmış ve çevre sorunlarının 

insan sağlığı üzerinde nasıl bozucu bir etkisi olduğu vurgulanmıştır.  

1. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAVRAMI 

Sürdürülebilir kalkınmanın hedef ve amaçlarına ulaşabilmek için 

öncelikle sürdürülebilir kalkınmanın temel kavramını açıklamak 

gerekir. Sürdürülebilir kalkınma kavramının çok fazla tanımı olduğu 

için ülkeden ülkeye kültürden kültüre yorumlaması farklılık 

göstermektedir.  
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Sürdürülebilir kalkınma düşüncesi 19 yy. dayanmakta ve kavramın 

bilinirliği Brundtland Raporu (1987) bir diğer adı da Ortak Geleceğimiz 

ile ortaya konmuştur (Kılıç, 2012).  

Sürdürülebilir kalkınma kavramının tarihçesine bakıldığında; 

Stockholm konferansında ‘’eko-kalkınma’’ kavramı gündeme gelmiş 

ve ortak geleceğimiz raporunda ‘’sürdürülebilir kalkınma’’ kavramının 

temelleri atılmıştır (Meadowcroft, 2000). Bu rapor ulusal çevresel 

kalkınma stratejisini öngören ve çevresel bilincin gelişmesinde önemli 

aşamalarındandır (Han ve Kaya, 2012). 1992 yılında sürdürülebilir 

kalkınma uluslararası politika açısından Rio de Jenerio Birleşmiş 

Milletler Yeryüzü Zirvesinde ele alınmıştır. Kavramın içeriği biraz 

daha genişletilmiştir. Kavramın içerisine çevre, ekonomi, kentleşme ve 

yönetim gibi alanlar girmiştir. Rio+5 zirvesi 1997 yılında toplanmış ve 

zirvenin amacı 1992 yılındaki Rio konferansının kararları gözden 

geçirilmiş ve 1997 sonrası dönemde öncelikler belirlenmiştir. Ayrıca 

tüm ülkelerin sürdürülebilir kalkınma için ulusal stratejileri 

oluşturulmuştur. 1997 yılında Kyoto Protokolünde iklim değişikliği 

çerçeve sözleşmesi kapsamında kararlar alınmıştır. Protokolü 

imzalayan 38 sanayileşmiş ülke 1990 yılından itibaren 2012 yılına 

kadar atmosfere saldıkları sera gazlarını toplam %5.2 oranında 

indirecekleri hususunda karara varmışlardır. Türkiye'nin, 2009 yılında 

TBMM Genel Kurulu tarafından alınan kararda Kyoto anlaşmasının 

imzalanması ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını 

teşvik edeceği ve enerji güvenliğinde gelişmeler kaydedeceği anlamına 

geldiği belirtilmektedir. 2002 yılında Johannesburg’ta toplanan Dünya 
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Sürdürülebilir Kalkınma Konferansında Rio’da (1992) gerçekleşen 

konferansın kararları değerlendirilmiştir. Daha sonraki süreçler küresel 

bir etkinlik halini almıştır (Bozloğan, 2005). 

Mawhinney (2002), çalışmasında sürdürülebilir kalkınmanın en yaygın 

tanımının 1987 yılında yayınlanan Ortak Geleceğimiz raporunda ortaya 

konulduğunu vurgulamıştır.  Rapordaki sürdürülebilir kalkınma tanımı 

‘’Günlük insan ihtiyaçları karşılayabilmek için, gelecek nesillerin kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânlarından ödün verilmeyen bir 

kalkınma şekli’’ olarak tanımlanmıştır. Tanım içerisinde yer alan 

ihtiyaç kavramı topluma ve kültüre göre değişim gösterebilmektedir. 

İkinci tanım ise Dünya Bankası Raporuna (1989) göre sürdürülebilir 

kalkınmanın, kişi başına “azalmayan” fayda olarak tanımlandığı için 

nesiller arası eşitliğin bir ölçütüdür.  Üçüncü tanımda Dünya Vahşi 

Yaşam Fonu (1991)  tarafından sürdürülebilir kalkınma, destekleyici 

ekosistemlerin mevcut nüfusu taşıma kapasitesi dâhilinde yaşamımızı 

sürdürürken, yaşam kalitesinin artırılması olarak tanımlanmıştır. 

Ruckelshaus (1989) çalışmasında  “ en geniş ekolojik sınırlar içerisinde 

ekonomik büyümenin ve etkileşim ile sağlanacağı ve zaman içinde 

korunacağı doktrini” olarak tanımlamıştır (Karabıçak ve Özdemir, 

2015).  

Çelik (2011) çalışmasında sürdürülebilir kalkınma kavramını 

‘’Dünyanın kıt olan kaynaklara zarar vermeden en verimli şekilde 

kullanarak tüm insanlık adına eşitlik ve fırsatı sağlayacak olan 

ekonomik gelişme’’ şeklinde tanımlamıştır. Başka bir tanımda  

‘’çevreye saygılı olurken insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi’’ 
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olarak ifade edilmiştir. Bu tanımlardan ortaya çıkan ekonomik 

gelişmenin ve çevrenin korunması iki önemli unsur olduğudur. Genel 

olarak bakıldığında iktisadi büyüme ve kalkınması gerçekleştirilirken, 

gelecek kuşakların gereksinimlerini  

Sürdürülebilir kalkınma kavramını Repetto  "mali ve fiziksel varlıkların 

yanı sıra, tüm varlıkların, doğal kaynaklar ve beşeri kaynakların, 

insanlığın uzun dönemli refah ve iyiliği için yönetilmesi ve işletilmesini 

sağlayan bir kalkınma stratejisi’’ olarak tanımlamıştır (Bozloğan, 

2005). 

Sürdürülebilir kalkınma anlayışı, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişme 

hedeflerine ulaşmak için  “sürdürülebilirlik” ifadesini ortak payda 

olarak belirlenmiştir (www.surdurulebilirkalkınma.gov.tr, 2020). Bu 

ortak payda, temel ihtiyaçların ve gelecekteki beklentilerinin 

karşılanmasına imkân vererek yaşam kalitesini artırmaktır.  Çevre ve 

sosyo-ekonomik gelişme arasındaki ilişkiyi etkin kurgulanmaması 

durumunda insanların mevcut ihtiyaçları karşılanabilirken gelecekteki 

temel ihtiyaçlarının karşılanmasında sıkıntı yaratacaktır. Bu nedenle, 

ekonomik ve sosyal yapı ile çevre etkileşiminin birlikte ele alınması, 

sürdürülebilir kalkınmanın temel amacı olan mevcut ve gelecek 

kuşaklar fırsatlardan eşit şekilde yararlanmasının sağlanmasıdır (Dinçer 

ve Aslan, 2008).  

İlk zamanlarda sürdürülebilir kalkınma sadece çevreyi ve doğal 

kaynakları koruma üzerine odaklanırken daha sonra gelir dengesizliğin 

azaltılması için sosyal ve ekonomik değişimler eklenmiştir. Kalkınma 

kavramının ekonomi unsurunda istenilen yönde gelişmelerin olması 



 

94 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, İŞLETME, FİNANS VE EKONOMİ: Teorik 

ve Ampirik Katkılar  

için önemli iki gerekçe söz konusudur. Bunlardan birincisi, kişi başına 

gelir artışını ortaya çıkaran sağlıklı ve gelişen bir ekonomi, insan gücü 

ve sermayenin tam olarak kullanılması, dengeli fiyatlar, dış ödemeler 

dengesi veya ödemeler konusunda sürdürülebilir bir dengenin 

yakalanması ikincisi ise, aynı zamanda yapısal değişimleri 

gerçekleştirebilen bir ekonomi ortaya koymaktır (Çelik,2019). 

Sürdürülebilir kalkınmanın temel üç tane prensibi bulunmaktadır. Bu 

prensipler çevresel kaynaklar, ekonomik sistem ve toplumsal sistemden 

oluşmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın sürekli bir denge durumunu 

vurguladığı ‘’uyum yeteneği’’ içerisindedir (Plessis, 1999). 

 

Şekil 1: Sürdürülebilir Kalkınmanın Yapı Blokları (Kaynak: Plessis,1999) 
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Ülkelerin kalkınma düzeylerini karşılaştırmada en yaygın olarak kişi 

başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ve Gayri Safi Yurt İçi 

Hasıla (GSYİH) kullanılmaktadır. Kalkınma kavramını tanımlamada 

oldukça yetersiz olsa bile, ülkelerin ekonomik performanslarını 

değerlendirmede önemli bir gösterge olarak halen kullanılmaktadır.  

Kalkınma için daha etkili ölçüm yöntemi olarak ülkelerin ekonomik 

kalkınma düzeyini ve beşeri kalkınma düzeyini ortalama gelir, ortalama 

sağlık ve eğitim düzeyi gibi yöntemler tercih edilmektedir 

(Soubbotina,2004).  

Barrera-Roldan ve Saldivar-Vales (2002) sürdürülebilir kalkınma 

endeksini ekonomik göstergeler, sosyal göstergeler ve doğa ile ilgili 

göstergeler olmak üzere üç çatı altında toplamıştır.  
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Şekil 2: Sürdürülebilir Kalkınma Endeksi (Kaynak: Barrera-Roldan ve Saldivar-

Vales,2002) 

1.1.  Sürdürülebilir kalkınmanın Amacı ve Hedefi  

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin amacı, insanları küresel boyutta 

bilinçlendirmek ve harekete geçmektir. Sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerinin desteklenmesi, ülkelerin gelişimi açısından önemlidir. 

Sürdürülebilir kalkınma amaçları (SKA) temel olarak aşağıdaki şekilde 

özetlenmiştir (www.turkey.un.org/tr/sdgs,2020). 
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• Yoksulluğu ortadan kaldırmak: Yoksulluğun azaltılması ve her 

türlü yok edilmesine yönelik politika uygulaya bilmek için 

kaynakların ortaya konması   

• Açlığı azaltmak: Tarım sürdürülebilirliğine destek vererek gıda 

güvenliği ve daha kaliteli beslenme sağlanabilir.  

• Sağlık ve yaşam kalitesi:  Sağlıklı ve kaliteli yaşamı tüm yaş 

gruplarında güvence altına almak, hedeflenen 5 yaş altı ölümlerin 

önüne geçilmesi, bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan 

ölümleri azaltmak, madde bağımlılığın önlenmesi ve tedavi 

edilmesi, trafik kazalarından kaynaklanan yaralanma ve ölümleri 

azaltmak, evrensel sağlık güvencesine ulaşmak, kimyasal 

atıklardan ve kirliliğin sebep olduğu ölüm ve hastalıkları 

azaltmak, Dünya Sağlık Örgütü tütün kontrolü çerçevesi 

sözleşmesinin uygulanması, küresel sağlık riskleri için erken 

uyarı sistemlerinin iyileştirilmesi, karşılanabilir aşı ve ilaçlara 

erişimin desteklenmesidir.  

• Nitelikli eğitim: Hakkaniyetli ve nitelikli eğitim sağlamak, 

yaşam fırsatlarını teşvik etmek 

• Toplumsal cinsiyet eşitliği: Eşitsizliklerin azaltılması, tüm kadın 

ve kız çocuklarının güçlenmesi  

• Temiz su ve sanitasyon: Ulaşılabilir ve atık su hizmetlerini, su 

yönetimini güvence altına alarak sürdürülebilirliğini artırmak  

• Erişilebilir ve temiz enerji: Herkesin makul fiyatta, güvenilir, 

sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin güvence altına 

alınması 
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• Ekonomik büyüme: Ekonomik verimlilik için çeşitlendirme, 

yenilik getirme ve iyileştirme, ekonomik üretkenlik için 

çeşitlendirme, yenilikçilik ve iyileştirme, istihdam yaratma ve 

işletmelerin büyümesine yönelik politikaların desteklenmesi,  iş 

yaratmayı ve işletmelerin büyümesini destekleyen politikaların 

artırılması, tam istihdam ve insana yakışır, eşit ücretli iş, genç 

istihdamı ile genel ve mesleki eğitiminin desteklenmesi, modern 

kölelik, insan ticareti ve çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi 

• Sanayi, yenilikçilik ve altyapı: Altyapıların dayanıklı olması, 

etkin ve yenilikçiliğini güçlendirici sanayileşmenin 

desteklenmesi  

• Eşitsizliklerin azaltılması: Ülkelerde ve ülkeler arasında 

eşitsizliklerin azaltılması  

• Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Şehirlerin ve insan 

yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir 

kılınması 

• Sorumlu üretim ve tüketim: Sürdürülebilir tüketim ve üretim 

kalıplarının güvence altına alınması 

• İklim eylemi: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele 

konusunda acilen eyleme geçilmesi 

• Sudaki yaşam: Okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının 

korunması  

• Karasal yaşam: Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir 

kullanımının korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi, 

ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele, 
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karasal durdurulması ve iyileştirilmesi ve biyo-çeşitlilik kaybının 

engellenmesi 

• Barış, adalet ve güçlü kurumlar: Sürdürülebilir kalkınma için 

barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için 

adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde verebilir ve kapsayıcı 

kurumların inşası 

• Hedefler için ortaklıklar: Uygulama araçlarının güçlendirilmesi 

ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın canlandırılması 

Bu hedeflerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, 

yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları 

içeriyor. Amaçlar birbiriyle bağlantılı ve birbiriyle ilişkili sorunlar hep 

birlikte ele alınmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın hedefine 

ulaşabilmek için belli ilkeler, koşullar ve eylem alanları gerekmektedir.  
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Şekil 3: Sürdürülebilir Kalkınma Yönelik Koşullar, İlkeler ve Eylem Alanları 

(Kaynak: Price ve Duble,1997) 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇEVRE İLİŞKİSİ 

Çevre bilincinin oluşumu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde zaman 

almaktadır. Çevre sorunlarının olmadığı bir kalkınma anlayışının 

olması mümkün görünmemektedir. Sürdürülebilir kalkınma 

kavramının son unsuru çevreyi korumaktır. Kaynakların kendini 

yenileme hızı mevcut kaynakların kullanım hızından fazla olması 

gerekir. Ancak bu şekilde biyo-çeşitlilik, insan sağlığı, hava, su ve 
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toprak kalitesi ve doğal yaşam tarzı korunabilecektir. Fiyat 

mekanizmasını etkin kullanarak kalkınma faaliyetlerinin çevreye 

verdiği zararı minimize edilir. Üretim aşamasında girdi olarak 

kullanılan doğal kaynaklarda fiyatlandırma seviyesi az tutulmaktadır.  

Sübvansiyonlar gibi çevreyi koruma gözetilmeden uygulanan 

politikalar, doğal kaynak kullanımının maliyetini azaltmakta ancak 

çevreye de büyük zarar vermektedir. Bu noktadaki piyasa fiyatının 

çevre maliyetlerini içermemesi önemli bir sorundur. Doğal kaynak 

kullanımının maliyeti, fiyat mekanizması aracılığıyla artırılmalıdır 

(Karabıçak ve Özdemir,2015). 

Doğal kaynaklar serbest mallar olarak ekonomide ifade edilmektedir. 

Ancak sürdürülebilir kalkınma anlayışına göre zamanla doğal 

kaynaklar ve çevre etmeni kıt kaynaklar olarak kabul edilen bir anlayış 

haline gelmiştir. Ekonomik kalkınma süreci ile birlikte çevresel 

sorunlar da beraber gelmektedir. Günümüzde çevre kirliliği ( su, toprak 

ve hava kirliliği), doğal kaynakların zarar görmesi ekonomik 

kalkınmanın yani sürdürülebilir kalkınmanın yaşamış olduğu ciddi bir 

sorundur (Erden ve Turan Koyuncu, 2014). Çevresel sorunlar insan 

sağlığını ağır ağır etkilemektedir. Beşeri sermaye teorisinde vurgulanan 

sağlıklı bireylerin ekonomik kalkınma sürecinde gerekli olduğudur. 

Sürdürülebilir kalkınma sürecinde bireylerin refahı için çevrenin 

korunması önem taşımaktadır.  Ekonomik gelişme ve çevre kirliliği 

arasında çok önemli bir ilişki vardır. Gelişmenin temel amacı var olan 

ihtiyaçlarının giderilmesi ve çevreyi koruma arasında odaklanılması 

oldukça zordur. Ancak böyle bir yaklaşım ekonomik gelişme ve çevreyi 



 

102 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, İŞLETME, FİNANS VE EKONOMİ: Teorik 

ve Ampirik Katkılar  

koruma kavramları arasında olan dört önemli gerçek göz önünde 

bulundurulduğunda yanlış olabilir. Çevre ve kalkınma arasında var olan 

ilişki aşağıdaki şekilde sıralanmıştır (Çelik, 2011):  

• Kalkınmanın sağlayacağı refah düzeyi çevre kalitesinin 

artırılması açısından önemlidir.  

• Çevre kirliliği verimlilik kaybı yarattığı için çevre koruması, 

kalkınma sürecinin önemli parçasıdır.  

• Kalkınma ve çevre kirliliği arasındaki pozitif bir ilişki 

sağlanmalıdır. 

• Yalnız yoksulluk çevre kirliliğine neden olan ve artıran önemli 

unsurlardan biridir. Çevrenin korunması ve yoksullukla mücadele 

birbiri ile hareket etmelidir.  

Sürdürülebilir kalkınma kavramının ortaya çıkışı ile özellikle batıda 

çevre ile ekonomi arasındaki ilişki zamanla karmaşık bir hal almıştır. 

Ekonomistler ve çevreciler doğanın mevcut ekonomik yapıyı 

kaldıramayacağı hususunda hem fikir olduklarından sürdürülebilir bir 

ekonomi model yapısı arayışındadırlar. Üretim süreci üzerinde çevre 

koşullarının direk olarak etkisi vardır. bu süreçte üretimin ne kadar 

olacağına karar veren bir aktör gerekmektedir. Aslında ekonomik süreç, 

üretim faktörleri, demografik özellikler ve coğrafi koşullar arasında bir 

denge kurmak zorundadır. Ancak ekonomi ile çevre arasında doğrudan 

bir ilişki olmasına rağmen, doğrudan insan odaklı yaklaşımlar, doğal 

dengenin tahrip olması sonucunda eski yapısına dönüşebilmesi için 

herhangi bir çözüm bulunabilmiş değildir (Kılıç,2012). 
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 Çevre pek çok faktörle etkileşim halindedir. Bu faktörlerden birisi de 

ekonomidir. Ekonomik büyümenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan 

sanayileşme faaliyetleri hava kirliliği, küresel ısınma gibi çevresel 

tahribatlara neden olmakta bu da ekonomik kalkınma maliyetinin 

artmasına neden olmaktadır. Simon Kuznets (1955) çalışmasında 

Kuznets Eğrisi hipotezi ile ekonomik büyüme ve gelir arasındaki 

ilişkiyi göstermeye çalışmıştır. Çalışmasında, ekonomik büyüme ile 

gelir arasında ters U şeklinde bir ilişki söz konusudur. Bu hipotezden 

hareketle Grossman ve Krueger (1990),  çevresel konuların önem 

kazanması nedeniyle Kuznets hipotezini çevreye uyarlamış ve 

çalışmalarını “Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE)” olarak 

isimlendirmişlerdir. Şekil 4’de Çevresel Kuznets Eğrisini 

göstermektedir. Kişi başına düşen gelir Y* seviyesine erişinceye kadar 

çevre kirliliği artmakta, Y* seviyesinden itibaren ise azalan bir seyir 

göstermeye devam etmektedir (Tunçsiper ve Uçar, 2017).  
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Şekil 4: Çevreye Uyarlanmış Kuznets Eğrisi (Kaynak: Tunçsiper ve Uçar,2017). 

Sanayileşmenin ilk aşamasında kişiler çevre sorunlarından ziyade gelir 

elde etme, iş bulma gibi konulara öncelik vermektedirler. Gelir 

seviyesinin artmasıyla birlikte kişilerin çevreye olan duyarlılıkları 

artmakta, devletlerde çevresel politikalara daha fazla ağırlık vermeye 

başlamakta ve dolayısıyla çevre kirliliklerinde azalmalar 

görülmektedir.  

Kişi başına düşen gelir ile çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi açıklayan 

ÇKE’nin ters U biçiminde olmasını belirleyen üç faktör vardır. Bu 

faktörler ölçek etkisi, yapısal etki ve teknolojik etkidir. Ölçek etkisi 

sanayileşmenin ilk aşamalarında görülmektedir. Üretim miktarı arttıkça 

üretimde kullanılan enerji ve kaynak miktarında bir artış yaşanacaktır, 
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Böylece çevreye daha fazla atık birikmesine neden olduğundan çevre 

kirliliği yoğunlaşmaktadır. Ölçek etkisi, ÇKE’nin artan kısmıyla 

ilişkilendirilmektedir ve ölçek etkisinde ekonomik büyümenin çevreye 

olan etkisi negatif yöndedir. İkinci etki olan yapısal etki ise 

ekonomideki büyüme sürecinin devam etmesi halinde görülen yapısal 

dönüşümlerdir. Gelir seviyesi arttıkça ekonomi, sanayi sektöründen 

daha az doğal kaynak kullanımına ihtiyaç duyulan sektörler olan hizmet 

ve bilgi sektörüne geçiş yaşayacaktır. Yapısal etkide ekonomik büyüme 

çevreye pozitif yönde etki edecektir. Son olarak teknolojik etki 

ÇKE’nin azalan kısmına karşılık gelmektedir. Ülkelerin ekonomik 

büyümeyle birlikte refahının artması Ar-Ge çalışmalarının önem 

kazanmasına neden olacak ve çevresel kirliliğine neden olan 

teknolojiler yerine temiz, çevre dostu olan teknolojiler üretime 

koşulacaktır (Tunçsiper ve Uçar, 2017). 

Genel olarak düşük gelirli ülkelerde yoksulluk çevresel deformasyonun 

hem nedeni hem de sonucudur. Bu ülkelerde yaşam kalitesi risk 

altındadır (De Kruijf ve Van Vuuren, 1998).  Oluşan çevre sorunları 

insanların sağlığını dolaylı ya da direk olarak etkileyecektir. Bu 

aşamadan sonra sürdürülebilir kalkınma ile sağlık arasındaki ilişki ve 

çevresel sağlık riskleri ele alınmaktadır.  

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA SAĞLIK İLİŞKİSİ 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı çevreyi koruma girişimleriyle birlikte 

bireylerin sağlıklı olmasını da kapsamaktadır. Sağlık sektörü ve 

göstergeleri sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada son derece 

önemli yer almaktadır. Hedef alınan hastalıklara yönelik olarak tedavi 
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edici ve koruyucu önlemler alarak hedef sağlık statüsünün 

iyileştirmektir. Ancak bazı hastalıkların önlenmesi, sağlık statüsünde 

istenilen seviyeye çıkarmamaktadır. Günümüzde ekonomik gelişmenin 

bir aracıda sağlıktır.  Genel kapsamda ülke içi ve uluslararası düzeyde 

sağlığa ayrılan fonlar artarsa ekonomik gelişme düzeyi artış 

gösterecektir (Çelik,2011). 

 

Şekil 5: Sürdürülebilir kalkınmanın Sosyal, Ekonomik ve Çevre ile olan ilişkisi 

(Kaynak: Çelik,2019). 

Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevre ile olan ilişkisi 

şekil 5 ’de gösterilmiştir. Çevre, ekonomi ve sosyal değerlerinin 

kesiştiği noktada insan sağlığı yer almaktadır. Bu modelden anlaşıldığı 

üzere ancak ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta eş zamanlı ve eşit 

kalkınma düzeyi sürdürülebilirliği getirebilir. Bu durum sağlanamazsa 
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sürdürülebilirlik yerine fizibil, sosyal ve adil gibi ifadeler 

kullanılmaktadır. Sosyal ve kültürel sistem dengede kalması 

durumunda fakirlik ortadan kalkar, insan hakları ve güvenliği sağlanır, 

kültürel farklılık azalma gösterir.  Burada sağlık temel insan 

ihtiyaçlarından birisi olarak değerlendirilmektedir. Sağlık hizmetleri ve 

sağlık sistemi üç elementten biri olan hayat kalitesinin 

iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Çelik,2011). 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ise çevre, ekonomik, sosyo-

demografik ve sağlık unsurlarını oluşturmaktadır. Bu kavramda 

vurgulanan en önemli özellik mevcut nüfusun ihtiyacını karşılarken 

gelecek nüfusun ihtiyaçlarına engel olmamak gerektiğidir. İnsanın 

yaşam kalitesini iyileştirme çevreye zarar vermeden sağlık hizmetleri 

ve sağlık sistemi açısından önemlidir  (Price, Dube 1997). 

İnsan sağlığı üzerine çevrenin yarattığı riskler ikiye ayrılır. Bu riskler 

geleneksel ve modern riskler olarak adlandırılır. Geleneksel riskler 

kalkınmanın gerçekleşmediği durumda, sağlık ve çevre güvenliğinden 

yoksun olan ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğin sağlanamadığı 

durumda modern riskler gerçekleşir. Çevreden kaynaklanan sağlık 

risklerinin artması ile ülkelerin kalkınma düzeyleri risk geçişi olarak 

ifade edilen geleneksel risklerden modern risklere doğru dönüşüm 

sergiler. Geleneksel risklere örnek olarak, temiz içme suyuna 

erişememe, hijyen koşullarının yetersizliği, mikroplu yiyecekler, 

kömür ve benzeri yakıtların ortaya çıkardığı ev içi hava kirliliği, 

sağlıksız çöp ber tarafı, meslek kazaları sonucunda yaralanmalar, 

deprem, sel, kuraklık gibi doğal afetler ile çoğu böcek ve 
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kemirgenlerden kaynaklanan hastalıklar verilebilir. Modern risklere 

örnek olarak kalabalık nüfus, sanayileşmenin yarattığı ve tarımın 

yarattığı su ve hava kirliliği, yenide ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar 

verilebilir (Erden ve Turan Koyuncu,2014).  

Hızlı nüfus artışı, (sürdürülemez) ekonomik kalkınma ve teknolojik 

gelişme süreci üretim, tüketim ve atıklar üzerinde giderek artan çevresel 

riskler ve baskılar yarattığı için insan sağlığını olumsuz etkilemekte, 

çeşitli hastalık türleri (morbidite) ve ölüme (mortalite) neden 

olmaktadır (Erden ve Turan Koyuncu,2014). 

Son 40 yıldır genel olarak ekonomik gelişmeyle birlikte ortalama 

yaşam süresi artmakta, bebek ölümleri azalmakta bunlara bağlı olarak 

yaşam kalitesi artış göstermektedir. 

Ortalama yaşam süresinde uzama, bebek ölüm oranlarında azalma ve 

yaşam kalitesinde yükselme ekonomik kalkınmanın sonucunda ortaya 

çıkmıştır. Ancak hızlı ekonomik kalkınma süreci; küresel iklim 

değişimi, hava ve su kalitesinin düşmesi, orman arazilerinin yok 

edilmesi ve bazı hayvan türlerinin soylarının tükenmesi gibi olumsuz 

bir takım sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Ekonomik kalkınma ile çevre 

arasındaki bu negatif ilişki önlenemez ise milyonlarca insanın hasta 

olacağı veya öleceği tahmin edilmektedir (Erden ve Koyuncu, 2014). 
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4. SONUÇ 

Farklı sürdürülebilir kalkınma tanımlarında ortak nokta çevre, ekonomi 

ve sosyal unsurlardır.  Sürdürülebilir kalkınma kavramı doğal 

kaynakları ve çevreyi korumanın dışında çok daha fazlasını 

içermektedir. Mevcut ve gelecek nesillerin haklarını koruyarak uzun 

dönem sağlıklı olmalarını hedeflemektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın 

fakirliği ve gelir eşitsizliğini azaltmasının yanı sıra sağlıklı bireyler ile 

yaşam kalitesini iyileştirmektir. Çevre kalitesi ve ekonomik gelişme 

düzeyi sağlığın en iyi belirleyicilerindendir. Sağlıklı bireylerin olması 

ekonomik açıdan verimliliği artıracaktır. Çevresel sorunların insan 

sağlığına olan etkileri oldukça fazladır. Küresel ısınma, iklim değişimi, 

hava ve su kirliliği gibi olumsuz çevre koşullarının bir arada varlık 

göstermesi çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaktadır.  Ekonomik 

gelişme süreci yaşam kalitesini artır iken, sanayileşmenin ve 

endüstrileşmenin sonucunda hava ve su kirliliğindeki artışa, orman 

alanlarının azalmasına ve bazı hayvan soylarının tükenmesine neden 

olmaktadır. Ekonomik gelişme ile doğal kaynaklar ve çevrenin 

korunması arasındaki ilişki pozitif yönde hareket etmelidir. Aksi 

takdirde sanayileşmenin neden olduğu kirlenmeden dolayı birçok insan 

hastalanacak ve öleceği tahmin edilmektedir. 

Bu çalışmada ilk olarak kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma kavramı 

üzerinde durulmuştur. Sürdürülebilir kalkınmanın üç temel 

basamağından (ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma ve çevresel 

kalkınma) biri olan “çevre” üzerinde odaklanılmıştır. Sürdürülebilir 

kalkınma ile çevre ve sağlık arasındaki ilişki ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu 
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süreçte çevre sorunlarının insan sağlığı üzerinde nasıl bozucu bir etkisi 

olduğu vurgulanmıştır.  

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmak isteniyorsa bir ülke için 

sağlık sektörüne önem verilmesi gerekmektedir. Ülkelerin 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada çevreyi koruma ve 

iyileştirme, sağlıklı bireyler oluşturma, rekabet düzeyi yüksek bir 

ekonomi ve devamlılık süreci yer alması gerekir.     
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1. GİRİŞ 

İktisat literatüründe para arzı, enflasyon ve faiz oranı ilişkisi pek çok 

yerli ve yabancı bilimsel-ampirik çalışmalarda konu olarak ele alınmış 

ve tartışılagelmiştir. Yine iktisat ekolleri bu konuyla ilgili farklı bakış 

açılarıyla konuyu tartışmışlar ve kendi bakış açıları doğrultusunda 

sebep-sonuç ilişkisi oluşturmuşlardır. 

Piyasalarda fiyat istikrarının sağlanması temel para politikalarının 

başında gelmektedir. Para arzının piyasalarda oynadığı rol ve yerine 

getirdiği fonksiyonlar itibariyle enflasyon oranları, faiz oranları ve 

iktisadi büyüme üzerine yapılan ampirik çalışmalarda ciddi etkileri 

tespit edilmiştir. Para arzının genişlediği dönemlerde tüketim 

kalıplarında bir artış meydana gelir, talebin genişlemesi fiyatlar 

üzerinde artırıcı etki oluşturarak, fiyatların yükselmesine, sonuçta 

enflasyon sürecinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Para arzının 

ekonomik yapı üzerindeki etkilerini analiz ederken, para 

politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan piyasa faiz oranları ile 

enflasyon oranları çalışmamızın en önemli argümanını 

oluşturmaktadır. Bu değişkenlerin iktisadi büyüme ile nedensellik 

ilişkisi ve yönü araştırılmıştır. 

Fiyat istikrarı ile finansal istikrar arasında, enflasyon oranı ile faiz 

haddi arasında, döviz kurları ile ödemeler dengesi bilançosu arasında, 

üretim düzeyi ile potansiyel düzey arasındaki ilişkide, işsizliğin 

düzeyi ile doğal işsizlik arasında, iktisadi büyüme ile GSMH açığı 

arasında, iktisadi açıklar ile bütçe dengesi arasında, tüketici güven 
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endeksi ile hoşnutsuzluk endeksi arasındaki gibi pek çok ilişkide para 

politikasının bire bir ilişkisi veya etkisi vardır (Özatay, 2013:3). 

Para, ekonomide işlevsel bir anahtar rolündedir. Kapitalizmin anahtar 

argümanıdır. Ekonominin tüm yapısı üzerinde ne kadar etkilidir? Para 

arzı piyasada mı belirlenir, yoksa piyasa dışında mı belirlenir? Bu 

sorular çok tartışılır. Para arzının kontrolü sadece Merkez Bankası 

tarafından mı belirlenir? Yoksa başka ekonomi aktörleri para arzı 

üzerinde etkili midir? Şöyle bir analiz yapıldığında para arzı hem 

içsel, hem de dışsal etkilere sahiptir. Yani para arzı hem içeriden, hem 

de dışarıdan etkilenmektedir. 

İktisat literatüründe çok tartışılan bir konu daha vardır: Enflasyon mu 

faizin yükselmesine yol açar? Yoksa tersi mi geçerlidir, yüksek faiz 

mi enflasyonu yükseltir? Her iki tarafı da savunan akademisyenler ve 

politikacılar bulunmaktadır. İktisatçı olmayanların çoğu yüksek faizin 

enflasyonu yükselttiği görüşünü benimserler ve sorumlusu olarak para 

politikalarına yön veren kurum ve kişileri gösterirler. 

ABD hükümeti, Ağustos 1971 yılında doların (altın) karşılığını 

kaldırınca, dünya ülkeleri arasında bir itibari para basma (fiat para 

sistemine geçiş) emsal niteliği kazanmıştır. Devletler bastıkları kağıt 

paraların karşılığını gösteren değerlerinin olmadığını (herhangi bir 

değerli maden veya unsura bağlı olmadan basılmasını) ilan etmesiyle 

birlikte, karşılıksız olarak para basılması geleneksel bir para sistemi 

(fiat para politikası) haline gelmiştir2 (Melvin ve Norrbin, 2016:25-39; 

 
2 Eğilmez’e göre (2020), kağıt paranın taşıdığı değere karşılık gerçek değeri yalnızca kağıt ve 

mürekkep değeridir. Dolayısıyla bir kaç kuruşa veya liraya mal edilen kağıt para, üzerinde 
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Mill, 2019:42-44; Eğilmez 2020:53). Bununla birlikte sayısı az 

olmasına karşın, bazı devletler milli parasının karşılığı olarak petrolü, 

bazısı da hazinesindeki altını ve gümüşü teminat olarak göstermiştir. 

Ancak bu durum bir kaç ülkeyi geçmemektedir. Aslında kapitalizmin 

aksak yanı olan para basımı ve para arz süreci bütün devletler için 

sancılı para politikalarının uygulanmasına sebep olabilmektedir. Fazla 

para arzının piyasaya sunumu ekonomik krizleri tetikleyebilmektedir. 

Enflasyonu artırırken, beraberinde fiyat istikrarını bozmaktadır. 

Terside geçerli olup, para arzındaki daralmada piyasalarda durgunluk 

ve stagflasyon yaratabilmektedir. 

Aslında tarihte metal paranın önem kazandığı süreçte kullanılan 

değerli madenlerden (altın ve gümüş) yapılan sikkelerdi. Bu iki 

değerli maden ticarette asırlar boyu kullanılmıştır. Günümüzde altın 

ve gümüş üzerinde yapılan manipülasyonlar tarih boyunca hiç bu 

kadar ciddi oranlarda olmamıştır. Altın/Gümüş oranı (ratio) küresel 

bazda ortalama 12 puan civarındayken3, dünya ekonomisinin son 

yüzyılında bu oranda 5 farklı dönemde ciddi bir kırılganlık 

göstermiştir. Bu oranda meydana gelen zirve noktalarıyla ve ciddi 

kırılganlık halleri ile ekonomik ve siyasi yapılarda meydana gelen 

önemli değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı olaylar arasında yakın 

 
taşıdığı değerle ilgisi olmayan bir değer taşır. Bu tür paralara “fiat para” denilmektedir. Fiat 

kavramı sözcük olarak, “öyle olması gereken” anlamına gelmektedir. Yani kağıt paranın 

üzerindeki değer, yalnızca hükümet veya yasalar öyle dediği için var olan değerdir, başka 

karşılığı yoktur (Eğilmez, 2020:53). Kağıt para aslında bir devletin gücünü ve var olma 

simgesini gösteren, uluslararası arenadaki bir ekonomik bayraktır. 
3 Tarihsel olarak 1687'den 1885'e kadar altın/gümüş oranı 1/20 oranında sabitlendi, yani 1 ons 

altın değerine eşit olmak için 20 ons gümüş baz alınmıştır. 1885 ve 1934 arasında bu oran 

1/20 ve 1/40 arasında değişmiştir. 1934 yılında Roosevelt dönemindeki “New Deal” mevzuat 

değişimi, oran üzerinde etkili olmuştur. 
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bir korelasyon ilişkisi saptanmıştır. 1934, Mart 1940, Ağustos 1971, 

Ocak 1991 ve 13 Mart 2020 tarihlerinde bu oran 97-100’ler seviyesine 

çıkmıştır. Hatta Mart 2020’de bu oran 104.5 puan seviyesine ve Mayıs 

2020’de 124.07 puan seviyesine ulaşmıştır (https://www.kitco.com 

/commentaries /2020-03-18/The-only-silver-lining-is-the-gold-silver-

ratio.html; erişim tarihi:05.05.2020). Aslında bu durum küresel 

ekonomide alarm noktasına gelindiğinin emarelerini göstermektedir. 

21. yüzyılda yedi önemli stratejik maden, ekonomik yapı ve 

faaliyetlerde etkisini hissetirecektir. Bunlara sahip olan ülkeler büyük 

ekonomik güç olarak karşımıza çıkacaktır. Bu yedi önemli ve değerli 

maden; “altın”, “gümüş”, “bor”, “toryum”, “osmiyum”, “yeda” ve 

“petrol”dür. Burada “yeda” bilinmeyen bir güçtür. Bu yedi madenden 

altın ve gümüş ekonomik hayatta vazgeçilmez olarak önemini 

artıracaktır. Merkantilist dönemin4 iki stratejik ürünü bu yüzyılın 

vazgeçilmezi olacaktır. 

Günümüzde çevrilemez itibari (fiat) kağıt para politikası bir kağıdın 

üzerinde yazan miktarı piyasaya tahvil ihracı ile birlikte ortaya çıkan 

karmaşık süreci içermektedir. Kağıt para politikalarındaki aksaklık 

süreci, hükümetlerin merkez bankasına verdikleri tahvile karşılık 

dönem sonunda faiz ödemesi için yeniden para basması, emisyon 

hacmini ister istemez arttıracaktır (Eğilmez, 2020:53-54). Bu durum 

enflasyonu artırırken, servetlerin erimesine ve gelir dağılımının 

 
4 Bu iktisadi düşüncenin ana felsefesi; “ihracatı teşvik yoluyla, hammadde, altın ve gümüş 

birikimi sağlamak ve devletin milli servetini ve gücünü arttırmak, bunun yanında müdahaleci 

ve yabancı ekonomilere karşı korumacı makro ekonomik politikalarını savunmuşlardır” 

(Özgüven, 1988:2-3,53; Aksu, 2014:4-5). 
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bozulmasına sebebiyet sağlayacaktır (Çelik, 2015:127-128). Aslında 

bu durum kapitalist ekonomi sisteminin iflası anlamına da 

gelmektedir. Fiat (itibari) para politikasının artık çevirilemez 

olduğunu göstermektedir (Mill, 2019:42-44). Aslında bu para sistemi 

karşılığı bulunmadığı için oluşturulan algoritma parayı elektronik bir 

ağ sisteminde fiber optik kablo ağıyla yol alan fotonların oluşturduğu 

sistemde yazan sayısal değerlerden başka birşey değildir. “Aslında 

para bu sistematik yapısıyla çöküşe geçmiştir ve 2020 yılı itibariyle 

yeni bir para sistemine (elektronik-siber-sanal para sistemine) geçişin 

önemli adımları beklenmektedir”. Para arzı ve para stoku, itibari (fiat) 

para politikası nedeniyle, para otoriterilerinin yalın kararıyla ve altın 

karşılığı değil, parasal ve reel sektörlerle, kamu sektörünün finansman 

ihtiyacına göre belirlenmektedir (Parasız, 1992:250-251). 

Bugün dünyada gelir dağılımı bozukluğu ciddi bir hal almıştır. 

Dünyanın en zengin kesimini oluşturan 2513 kişinin serveti, dünya 

üzerinde yaşayan 4.6 milyar kişinin servetine eşittir. Yine dünyanın en 

zengin %1’lik kısmının, 6.9 milyarlık dünya nüfusundan iki kat daha 

zengin olduğu bilinmektedir. Dünyanın en zengin %1’lik kesimin 

gelir payı 1980’de %16 iken, 2000 yılında %22’ye yükselmiş, 2020 

yılında ise %26.6 olmuştur. Yine bu kesim 1980-2016 döneminde 

dünyanın toplam büyümesinin %27’sini almıştır. Ayrıca en fakir 

%50’lik kesimin gelir payı %10’dan %6’ya düşmüştür. Aynı zamanda 

%1’lik kesim dünya para arzının %76’sını kontrol etmektedir. Küresel 

düzlemde kişi başına gelir ortalaması 1340 Euro’dur (Alvaredo, 

Chancel, Piketty, vd. 2019:41-63). Dünya nüfusunun 1/5’i (%20’si) 
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dünya gelirinin %86’sını almaktadır. en altta kalan %20’lik kısım 

gelirden %1’lik pay almaktadır (Aksu, 1998:227-262). Dünya 

nüfusunun yarısının bankada bir hesabı olmadığı bilinmektedir. Dünya 

nüfusunun %15’i mobil para sistemini kullanmaktadır. Bu konuda 

lider olan ülke Kenya’dır (%68 ile). Dünya para taşımayan bir toplum 

yapısına doğru hızla gitmektedir. Bunun nedeni teknolojik 

ilerlemelerdir (Conaghan ve Smith, 2014:168,246).  

Günümüzde gelir dağılımı eşitsizliği hem ülke bazında, hem de 

ülkeler arasında ciddi olarak bozulmaya devam etmektedir (Öztürk, 

2017:58). Son 30 yılda dünya nüfusun en zengin ve en fakir %20’si 

arasındaki fark 30 kattan 60 kata çıkmıştır. Dünya nüfusunun en 

zengin %10’luk ksmının, en yoksul %57’lik kadar gelir kazandığı 

tahmin edilmektedir. Amerika’da en zengin %10’luk kısmı (yaklaşık 

35 milyon kişi), dünya nüfusunun en yoksul %45’lik kesiminden 

(yaklaşık 3 milyar insandan) daha fazla gelir elde etmektedir (Kloby, 

2005:13; aktaran bknz: Öztürk, 2017:58-59). Dünya genelinde 

yaşanan teknolojik gelişmeler etkisiyle ülkeler büyümeye devam 

ederken, diğer taraftan yoksulluk oranı hızla artmaya devam 

etmektedir. Geri dönüşü olmayan ciddi sıkıntılara ve boyutlara doğru 

gitmektedir. Dünyada günlük geliri 2 US doların altında olan ve 

bununla hayatını idame ettiren insan sayısı 3 milyarı aşmaktadır. 2020 

yılı itibariyle gelişmiş ülkelerde evsiz olarak, çöp evlerde ve 

sokaklarda yaşayan insan sayısı 180-190 milyon olduğu 

belirtilmektedir. Ortalama bir hesaplama yöntemi ile mutlak yoksulluk 

sınırı azgelişmiş ülkeler için kişi başına gelir günlük 1 US dolar kabul 



 
 123 

edilirken, Latin Amerika ve Karaibler bölge ülkeleri için bu sınır 2 US 

dolardır. Türkiye’nin de dahil edildiği Doğu Avrupa ülkelerinin de 

bulunduğu kategoride kişi başına gelir günlük 4 US dolar iken, 

gelişmiş ülkelerde bu sınır 14.4 US dolar olarak belirtilmektedir 

(Öztürk, 2017:59-60). 

Günümüzde küresel ekonominin milli gelir toplamı yaklaşık 88 trilyon 

dolardır. Buna mukabil devletlerin toplam borç stoku 55-58 trilyon 

dolar civarındadır.Öte yandan küresel para piyasalarında dönen sanal 

para miktarı devasa bir değere sahiptir. Tam 830 trilyon dolardır. 

Bunun 500 trilyon doları faiz swapları/takasları işlemlerini 

içerirken,300 trilyon doları da Forex-döviz piyasalarında dönmektedir. 

Böylesine büyük paraların döndüğü küresel piyasalarda, bu kullanılan 

paranın ancak %10’u reel üretim sektörlerinde kullanılırken, %90’ı 

Faiz-Borsa-Forex piyasalarında küresel para savaşının enstrümanı 

olarak kullanılmaktadır (Kurtoğlu, 2015:51-52). Yine Avrupa 

merkezli bir araştırmaya göre, parasal gücün ve paraya dayalı yönetim 

hiyerarşisini ortaya koymak gerekirse, küresel ekonominin %47’den 

fazlası 43 bin çok uluslu şirketin kontrolündedir. 43 bin şirketin sahibi 

1318 ulusüstü devasa şirketlerdir. Bunların sahibi ise, 147 bankacılık 

ve finans şirketidir. 2013 rakamlarına göre dünya küresel servet 

miktarı 135 trilyon dolardır. Zengin elitlerin elindeki servet miktarı 

58-60 trilyon dolar civarındadır. Böylece sermaye ve gelirin sadece 

dünya nüfusunun binde birinin elinde toplandığı görülmektedir 

(Kurtoğlu, 2015:51-52). 
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Dünya, 2020 yılında “coronavirüs” adı verilen pandemik bir hastalık 

yüzünden ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Son birkaç ayda 

ilan edilen mali ve ekonomik tedbirlerin tutarı, şimdiden 10 trilyon 

doları aşmış bulunmaktadır. IMF, 2.5 trilyon dolarlık bir yardım-borç 

fonu oluşturmuştur. Bu yardım-borç fonuna 116 ülke başvuru 

yapmıştır. Bu rakam 2008’de meydana gelen Küresel Mali Krizi’nde 

oluşturulan fonun on katı büyüklüğünde bir parasal borç-destek 

imkânıdır. Avrupa Merkez Bankası 750 milyar Euro, ABD Kongresi 

ise ilk etapta 2.2 triyon dolarlık bir piyasaya para sürme imkânının 

yaratılmasını, daha sonra 4.2 trilyon dolarlık bir bütçeyi kabul etmiş 

bulunmaktadır. İsveç 30 milyar euro, Çin 25 milyar dolar, Norveç 1 

triyon dolar, İspanya 200 milyar euro, Almanya 614 milyar dolar, 

Hollanda 100 milyar euro, İtalya 400 milyar euro, Fransa 300 milyar 

euro, İngiltere 360 milyar euro, Polonya 7.5 milyar euro olarak mali 

ve ekonomik tedbir paketleri hazırlamışlardır. Bu rakamlar kağıt 

üzerindeki rakamlardır. Bu parasal fonların bir kaç katını aşan 

pandemik mali tedbirlerini para arzını arttırarak (para basarak) 

sağlamışlardır. Rakamlara baktığımızda tüm devletler ilk ağızda millî 

gelirlerinin yüzde 10’larını aşan hatta %15’ler seviyesinde bir 

ekonomik fon oluşturmuşlardır. Türkiye ise, henüz 100 milyar TL’lik, 

15 milyar dolar civarında ve millî gelirin de ancak yüzde 2’si 

seviyesinde bir tedbir paketini ortaya koyacağını belirtmiştir. 

Önümüzdeki dönem enflasyon ve faiz oranları bu para arzına bağlı 

olarak kaçınılmaz olarak artacaktır. Piyasadan fazla parayı merkez 

bankaları vasıtasıyla çekmek isteyeceklerdir. Milli paraların değerleri 

kaçınılmaz olarak düşecektir (Conaghan ve Smith, 2014:162-163). 
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Ekonomik yapıda meydana gelecek krizler ve kaoslar önümüzdeki 

günlerin en sıkıntılı ve en tartışmalı konularını oluşturacaktır. 

Ekonomist Milton Friedman’a göre, “Enflasyon her zaman ve her 

yerde parasal bir olgudur”. Friedman'ın doktrine göre, Federal 

Rezerv'in enflasyonu kontrol etme yaklaşımı, FED Başkanı Jerome 

Powell'ın “pi-star” (π*) olarak adlandırdığı enflasyonu yılda %2 

hedefine yakın tutmak için para arzını kontrollü bir şekilde ayarlamayı 

içerir. Bu tepkiyi hemen ve hızlı vermek gerekir. Ancak Büyük 

Durgunluk'tan bu yana, para arzı ile enflasyon oranları arasındaki 

nedensellik ilişkisi kopmuş görünmektedir. FED, ABD ekonomisine 

4.2 trilyon dolar daha ekledi5, ancak enflasyon kalıcı olarak pi-star'ın 

altında kaldı. FED'in son enflasyon tahminleri, Büyük Durgunluk'tan 

10 yıl sonra enflasyonun hala nötr oranının (pi-star) altında olacağını 

gösteriyor. “Yeni ekonomi süreci” dünyada, ABD ekonomisinin ve 

küresel ekonomik yapının karşı karşıya olduğu ana riskin nedeni 

enflasyon mu? yoksa deflasyon mu? Eğer öyleyse, bu doların döviz 

kuru için ne anlama gelmektedir? Bu konu önümüzdeki yıllarda 

doların seyrini belirleyecek ve hatta doların dünya piyasalarındaki 

etkisini belirleyecektir. 

 
5 “Büyük Ölçekli Varlık Alımları” (LSAP) olarak da bilinen Nicel Hareketlilik (QE), çok 

büyük ölçekli Açık Piyasa İşlemleri olarak kabul edilebilir. 2008-2014 yılları arasında FED, 

ABD hazine bonoları ve bankalardan ve yatırımcılardan ipotek teminatlı menkul kıymetler 

satın alarak ABD ekonomisine 4.2 trilyon dolarlık yeni para verdi 

(https://www.americanexpress.com/us/foreign-exchange/articles/relationship-among-money-

supply-inflation-exchange-rates/; erişim tarihi:05.04.2020). 
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Para arzı, enflasyon oranı ve faiz oranı arasındaki ilişkinin nedeni; 

para ve para politikaları sonucunda ortaya çıkan kompleks bir yapının 

durumundan kaynaklanmaktadır. Para arzının ve fiyatlar yoluyla 

etkisini ve ilişkisini ele alan iktisat okullarına göre, özellikle 

Keynesyen okul ile Monetarist okul gibi yaklaşımlar paranın önemini 

belirtmekle birlikte; aralarında ciddi görüş farklılıkları bulunmaktadır. 

Keynesyen okula göre, paranın makro ekonomik yapıda önemli bir 

argüman olmasıyla birlikte, piyasa fiyatındaki değişmelerinin 

(enflasyonun) tek nedeni sadece para değildir. Bunun yanında yapısal 

faktörlerde etken olduğunu belirtmişlerdir. Monetaristler ise, para 

arzındaki sürekli genişlemenin fiyatlar genel seviyesinin 

(enflasyonun) tek nedeni olduğunu kabul etmektedirler (İslatince, 

2017:43-44; Ekinci,2003:1-7). Örneğin, monetaristler, 1929 

bunalımının tek nedeni olarak, para arzının azalması olarak görürken, 

keynesyen yaklaşıma göre, para arzındaki azalmanın ekonomik yapıda 

bozulmaya ve GSMH’nın düşmesine neden olduğu sonuçta krize 

neden olduğunu belirtmişlerdir.



 
 127 

2. KAVRAMSAL VE TEORİK ANALİZLER 

Para arzı kavramı, kısa tanımıyla ekonomide dolaşan toplam para 

miktarıdır (Özatay, 2013:55-89; Cesur, 2015:17-35; Conaghan ve 

Smith, 2014:71,162). Bir ekonomide, ekonomik birimlerin kısa vadeli 

ödemelerini gerçekleştirmek için kullanabilecekleri toplam paranın 

miktarı da denilebilir. Mevduatlar, fonlar, menkul kıymetler gibi 

ekonomi araçları para arzı içerisinde yer alır. Ekonomik literatürde 

“M” harfi ile temsil edilen para arzı dar anlamda ve geniş anlamda 

olmak üzere iki şekilde açıklanmaktadır (Dornbusch, Fischer ve 

Startz, 2007:457; Cesur, 2015:42; Kurumlu, 2014:246; Eğilmez, 

2020:97; Conaghan ve Smith, 2014:71). Dar anlamlı para arzı 

dolanımda bulunan para miktarı ile vadesiz banka mevduatlarını ele 

alırken, geniş anlamlı para arzı dar anlamlı para arzına ek olarak 

vadeli mevduatları da kapsamaktadır (Bocutoğlu, Berber ve Çelik, 

2006:63-74; Ünlüönen ve Tayfun, 2015:237-238; Eğilmez, 2020:97-

98). 

Para arzının üzerindeki etki içsel mi, yoksa dışsal mı olduğu 

konusunda iktisat okullarının farklı bakış açıları mevcuttur. Buna göre 

Klasikler, Neo-Klasikler, Yeni Paracı Görüşler, Monetaristler 

(Chicago Okulu) ve Yeni Keynesyenlere göre para arzı; para 

stokundan kaynaklanan nominal toplam talepteki değişmeler istihdam 

ve üretimi etkilemektedir. Para stokundaki değişmeler asimetrik 

bilginin yol açtığı fiyat katılığı nedeniyle reel ve büyük etkilere 

sahiptir. Ancak bu etki kısa dönemde geçerlidir (Işık, 2004:22). Bu 

iktisat okullarına göre, ekonomide dolanımda mevcut olan para 
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miktarını belirten para arzının, bir merkezi otorite tarafından dışsal 

(egzojen) olarak belirlendiği varsayımını esas almaktadır (Nesanır, 

2011:116). Para arzının içsel etkilerle belirlenmesi gerektiğini öne 

süren bir çok ekol tarafından dile getirilmiş olsa da para arzının 

aslında para talebi ile piyasada kaydi para yaratmayı sağlatan 

(bankacılık sistemi ile) kredi talebinin elde edilebilirliği ve kredi 

maliyetinin (faiz oranının) tarafından belirleneceği anlayışı ile ortaya 

çıkmıştır. Bu anlayış, ilk olarak Post Keynesyen iktisatçılar tarafından 

geliştirilmiştir. Parasal büyüme modelleri paranın ve parasal 

değişkenlerin iktisadi büyüme modellerine dahil edilmesiyle 

oluşmuştur. Para, ilk defa Tobin (1965:671-684)6 tarafından büyüme 

modeline dahil edilmiştir. Tobin’e göre, parasal genişleme uzun 

dönemde sürdürülebilir iktisadi büyümeyi artırcak etkenlerdendir 

(Uysal, 2012:111-117). Post Keynesyen iktisatçıların bu konudaki 

görüşlerinin kaynağını esasen, 19.yüzyılda ortaya çıkan Bankacılık 

Okulunun para arzına ilişkin yaklaşımlarından esinlenmişlerdir 

(Özgür, 2008:52-55; aktaran bknz: Nesanır, 2011:116-117). 

Schumpeter, Keynes, Karl Marx ve Post Keynesyenler ise, parasal 

analiz geleneği varsayımlarından hareketle, para arzının bir merkezi 

otorite tarafından reel sektörden bağımsız olarak belirlenemeyeceğini 

ve dolayısıyla para arzının ekonomide içsel (endojen) olarak 

belirlendiği koşulundan hareket ederler (Işık, 2010: 22; aktaran bknz: 

Nesanır, 2011:116). Keynesyen analizde, paranın miktar teorisine 

 
6 Tobin’e göre, para arzının büyüme hızındaki artışın değer saklama aracı olarak kullanılan 

paranın getirisini azaltması ve portföyün paradan sabit sermaye yatırımlarına kaymasıdır. Bu 

durumda sermaye stoku artar ve uzun dönemde sürdürülebilir iktisadi büyümenin artışına 

katkı sağlayacaktır (Tobin, 1965: 680-681; aktaran bknz: Uysal, 2012:114). 
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paralel bir düşünce sistemi ile, para arzının dışsal ve nedensellik 

ilişkisinin paradan fiyatlara doğru olduğunu ileri sürmektedir (Keynes, 

1973:63-65; aktaran bknz:Işık, 2004:65). 

Klasik ekol, iktisadi faaliyetlerde ve yapı içerisinde paranın önemli 

olmadığını ve katılmasına gerek bulunmadığını söylemiştir. 

Dolayısıyla Klasik ekol, para arzının üretim sürecinde, reel ekonomik 

hayatta ve iktisadi büyüme üzerinde bir etkisinin olup olmadığını net 

olarak belirtmemişlerdir (sisteme katmamışlar ve görememişlerdir). 

Keynesyen ekole göre ise, para arzı büyüme hızındaki bir artışın reel 

faizleri düşürdüğünü buna mukabil sabit sermaye yatırımlarını, 

üretimi, toplam talebi, istihdamı, büyümeyi ve reel GSMH’yı 

yükselttiğini söylemek mümkündür. Bununla birlikte Keynesyen ekol 

iktisadi analizlerini büyüme ve üretim süreci, sermaye yatırımları, reel 

sektör verimliliği gibi uzun dönemli olgular yerine kısa dönemdeki 

ekonomik faaliyetler üzerinde yoğunlaştırmıştır. Monetarist ekole 

göre ise, kısa dönemde para arzının büyüme hızındaki bir artış, fiyat 

artışlarına yani enflasyona neden olmakta ve reel çıktıyı  (üretimi 

düşürmekte) olumsuz etkilemektedir. Milton Friedman’a göre bütün 

dünyada meydana gelen parasal büyüme üç nedenden dolayı meydana 

gelmektedir. Bunlar; devlet harcamalarındaki hızlı büyüme, tam 

istihdam politikası ve merkez bankalarının yanlış politikalarıdır 

(Yılmaz, 2015:63). Fakat uzun dönemde iktisadi büyümeyi ne şekilde 

ve nasıl etkileyeceği konusunda yorum ve analizler yeterince 

geliştirilmemiştir. Ancak bu uzun dönemde herşeyin bir şekilde 

dengeye geleceği varsayımı altındadır. Bu bağlamda tüm iktisadi 
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okulların uzun dönem sürecinde büyüme modellerinde para arzının 

artırılması suretiyle iktisadi büyümeyi yaratması mümkün değildir 

(Uysal, 2012:112-113). Yani uzun dönemde para arzı artışı iktisadi 

büyümeyi artırmaz. 

T.C. Merkez Bankası 1 Ocak 2007’den itibaren geçerli olmak üzere üç 

yeni para arzı tanımı eklemiş ve para sisteminde bu şekilde 

kullanılmıştır (Kurumlu, 2014:246; Ünlüönen ve Tayfun, 2015:238; 

Conaghan ve Smith, 2014:71); 

M1 = Nakitler + Vadesiz Mevduatlar (Yerli ve Yabancı Vadesiz Hesaplar) 

M2 =  M1 + Vadeli Mevduatlar (Yerli ve Yabancı Vadeli Hesaplar) 

M3 = M2 + Repo Hesapları + B tipi Para Piyasası Likit Fonlar + İhraç Edilen 

Menkul Kıymetler 

Para politikasının temel araçları; tam istihdam politikası, iktisadi 

büyüme durumu, ödemeler dengesi, döviz piyasalarında istikrar ve 

faiz oranı istikrarı olmak üzere 5 maddede özetlemek mümkündür 

(Cesur, 2015:70-74). Para politikası araçları arasında bir takım 

çatışmalarda bulunmaktadır. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir 

para politikasında tam istihdam politikası hedeflerinden 

uzaklaşılmakta olup, bir anlamda işsizliğin kaynağı durumundadır. 

Yani işsizliği azaltmaya yönelik bir para politikası, büyük bir 

enflasyonun nedeni durumuna gelmektedir (Cesur, 2015:74). Yani 

işsizlik ile enflasyon oranı arasında kısa dönemde ve beklenmeyen bir 

enflasyon durumunda negatif bir ilişki bulunmaktadır (Yamak, Terzi 

ve Korkmaz, 2008:31-32). Yüksek enflasyon düşük işsizlik oranının 
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oluşmasına neden olur, bu bağlamda enflasyonun iktisadi büyümeyi 

olumlu etkilediği varsayılır (Grimes, 1991:631-644). 

Para arzı, iktisat politikaları için önemli bir araçtır (Çelik, 2015:93-94, 

Eğilmez, 2019:245-246). Eğer bir ekonomide para arzı çok artarsa faiz 

oranı düşerken, enflasyon oranının yükseldiği görülür. Tam tersi 

durumda ekonomide para arzının azalması halinde ise faiz oranlarının 

yükseldiği, fiyatların ve üretimin azaldığı görülür. Bu durum işsizliğe 

ve üretim kapasitesinin yetersiz kullanılmasına yol açar. Merkez 

bankaları çeşitli durumlarda ekonomiye bağımsız politikaları ile 

müdahale etmektedir. Para arzını arttırması genişletici para politikası, 

para arzını azaltması da daraltıcı para politikası şeklinde adlandırılır. 

Genişletici para politikasında, piyasada para arzı arttırılır. Merkez 

bankası, bunun için 5 yol izler (Çelik, 2015:112); Açık piyasa 

işlemleriyle piyasadan tahvil ve bono satın alınır, Reeskont oranları 

düşürülür, Yasal karşılık oranları düşürülür, Kredi tavanları 

yükseltilir, Seçimlik kredi politikalarıyla daha düşük faiz ve daha uzun 

vadeyle kredi verilmesi sağlanır. Para arzını azaltıcı veya daraltıcı 

para politikaları uygulamak için yukarıda belirtilen durumların tersi 

uygulamasına gidilir; Açık piyasa işlemleriyle piyasadan tahvil ve 

bono satılır, reeskont oranları arttırılır, yasal karşılık oranları 

yükseltilir, kredi tavanları düşürülür, seçimlik kredi politikalarıyla 

daha düşük faiz ve daha uzun vadeyle kredi verilmesi azaltılır (Çelik, 

2015:113). Buna mukabil nakit tercih oranı artarsa, para arzı miktarı 

düşer, zorunlu rezerv ve serbest rezerv oranları artarsa, para arzı 

miktarı düşer. Reeskont oranı artarsa, rezerv oranı düşer, faiz oranı 
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artar. Açık piyasa işlemleri ile satış gerçekleşirse parasal rezerv arzı 

düşer, faiz oranı artar. Zorunlu rezerv oranı artarsa, para rezerv talebi 

artar ve faiz oranı yükselir (Kurumlu, 2014:261,306-307). 

Gelişmekte olan ülkeler para politikalarını uygularken bazı sorunlarla 

karşı karşıya kalmaktadır. Bunlar aşağıda 7 madde halinde 

belirtilmiştir (Yılmaz, 2015:41): 

• Kurumsal Faktörler ve Yapılanması, Bürokratik Engeller ve 

Mevzuatın Yavaş İşlemesi, 

• Enflasyonun Türü, Seyri ve Akışkan Hali, 

• Enflasyon Artış Hızının Yüksek Seyirde Olması, Toplumun 

Gelirinde Zayıflamalar, Yapısındaki ve Dağılımındaki 

Bozulmalar, 

• Kamu Finansman Açığının Olması ve Artmaya Devam Etmesi, 

• Uluslararası Bankacılığın Gelişme Durumu ve Bankacılık 

Sistemindeki Mevzuat Yetersizliği, Yatırım Amaçlı Olmayıp, 

Faiz-Kredi Sistemi İçin Ülkeye Gelmeleri, 

• Para Politikasının Gecikme Problemi, Refleks Hareketleri ve 

Bürokratik Yavaşlık, 

• Finansal Piyasaların Yeterince Gelişmemesi ve Kurumsal Bir 

Niteliğe Sahip Olunmaması. 

 

Türkiye’de para politikası olarak 3 değişik çıpa uygulamasına gidilmiş 

ve başarı alınmamıştır. Bunlar; para, döviz kuru ve enflasyon 

çıpalarıdır. 1984 yılında uygulanan istikrar programıyla döviz kuru 
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çıpası uygulanmış ancak başarı elde edilememiştir. 1990 yılında 

uygulanan para arzı çıpası ile 2000’li yıllar itibariyle yeniden döviz 

kuru çıpası uygulanmak istenmiş fakat bu uygulamalarla başarılı 

olunamamış ve her çıpa uygulaması sonunda ekonomik kriz meydana 

gelmiştir. 2002 yılında, para politikası olarak enflasyon çıpası 

uygulaması denenmiştir (Çatalbaş, 2007:197-212; aktaran bknz: 

Yılmaz, 2015:61-62). Bu çıpaların hiçbirinde başarı elde 

edilememiştir. Para politikasını temsil eden değişkenlerin ekonomik 

yapı üzerindeki etkisinin olmaması sonucunda, maliye politikası 

Türkiye ekonomisi üzerinde daha etkili olmuştur (Duman, 2016:76). 

Şekil 1: Para Politikasının Hedef Argümanları 

Kaynak: Cesur, 2015:105’deki şekilden alınmıştır. 

Yüksek enflasyon oranı arttıkça, bu durum daha yüksek nominal faiz 

oranına neden olacaktır (Çağlayan, 2006:424). Enflasyon oranları ile 

faiz oranı arasındaki ilişki analizi literatürde Fischer (1930:1-30)’ın 

ampirik çalışmalarına kadar gitmektedir. Ekonomide en önemli 
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noktalardan biri paranın bir yılda kaç kez el değiştirdiğidir. Bu konu 

Fischer Denklemi ile ele alınmıştır. 

M x V = P x T = Y                          (1) 

 

M: Dolanımdaki para miktarını, V: Paranın dolanım hızını, P: 

Fiyatlar genel düzeyini (enflasyon durumunu), T: İşlem hacmini, Y: 

Nominal milli geliri, gösteren semboller olarak belirtilmektedir 

(Parasız, 1992:296-306; Begg, Fischer ve Dornbusch, 2010:448-452; 

Kurumlu, 2014:94). Paranın dolanım hızı ve işlem hacmi sabit olduğu 

için, ekonomide para arzı karşılıksız olarak artmışsa fiyatlar genel 

düzeyi de artar ve enflasyon dediğimiz olgu ortaya çıkar. Para arzını 

sadece piyasaya sürülen kağıt para ve madeni para toplamı olarak 

almamak gerekir. Bu toplama merkez bankası ve bankalardaki vadeli 

ve vadesiz mevduatlar da dahil edilir (Dornbusch, Fischer ve Startz, 

2007:457-458). 

Paranın ekonomi çevresinde hareket etme hızı olan V'nin güvenli bir 

şekilde sabit olduğu varsayılmakla birlikte (Türkiye için V hızı, 6-20 

puan arasında değişmektedir), FED'in istatistik hizmeti FRED'den 

elde edilen verilere göre, V'nin 1960'lardan beri önemli ölçüde daha 

çok zig-zag çizer hale geldiğini göstermektedir7. Bunun temel nedeni, 

teknolojik gelişmeler sonucunda, paranın elektronik ve sanal niteliğe 

dönüşmesi, taşımayı kolaylaştırması, mal ve hizmetlerle değiştirmeyi 

 
7 Paranın dolanım hızı (V) şu şekilde formüle edilebilmektedir; V= Y (Gelir) / M (Para Arzı) 

oranına eşittir. Örneğin, Türkiye’nin 2018’deki paranın dolanım hızını hesaplamak için Y 

(GSYIH) değeri 3.724 milyar TL iken, M2 değeri ise, 1.940,6 milyar TL’dir. 

Buna göre 2018’deki paranın dolanım hızı V2018 = 3.724 / 1.940,6 =1,91 kez para el 

değiştirmiştir (Eğilmez, 2020:99). 



 
 135 

çok daha kolay hale getirmesidir. Bu durum, paranın dünya 

piyasalarında hızını ve dönüşümünü arttırmıştır. P değeri, yılda 

%2'den daha hızlı bir şekilde yükseliyorsa, bu durumda, ulusal 

ekonomik yapıda, ekonomik üretim (çıktı) seviyesi için çok fazla para 

olduğu anlamına gelebilir; halk dilinde, “çok az malın peşinde çok 

fazla para yürür” vardır. Bu nedenle Merkez Bankaları, enflasyonu 

düşürmek için bu sefer M'yi azaltır. Ekonomide dolaşan para arzı, M, 

bankalar tarafından ödünç verildiğinde yaratılır, Merkez Bankası 

tarafından yaratılmaz. Bu nedenle, enflasyonu pi-star'a yakın tutmak 

için Merkez Bankası, bankaların birbirlerine borç verme oranı olan 

Varlık Fon Oranını kontrol ederek bankaların para yaratma oranını 

etkiler. Eğer bankalar borçlarını finanse etmek ve rezerv elde etmek 

için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalırlarsa, müşterilere verilen 

kredilerde faiz oranlarını artıracaklardır. Bu durumda, kredi talebini ve 

dolayısıyla yaratılan yeni para miktarını azaltacaklardır. Daha az para 

yaratılırsa, GSMH’nın büyümesi devam ettiği sürece enflasyonun 

düşmesi muhtemeldir. 

Bu durumda faizin düşmesi demek bankalarda duran nakitlerin çekilip 

harcamaya dönmesi yani kullanılan para miktarının artması demektir. 

Bu bağlamda bunun para arzını genişleteceğini ve MV = PT 

denkleminden türeyen P = f (M) fonksiyonel ilişkisi sonucunda para 

arzının enflasyonu artıracağını söyleyebiliriz. Enflasyon dediğimiz 

sürekli ve genel fiyat artışlarının çoğunlukla nedeni budur. Bunu 

önlemenin yolu toplam talebi, yani insanların tüketimini düşürecek, 

onları tüketimden tasarrufa kaydıracak şekilde pozitif reel faiz 

vermekten geçmektedir (Eğilmez ve Kumcu, 2015: 173-174; ayrıca 
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bknz: Eğilmez, 2014:1; http://www.mahfiegilmez.com/2014/08/ 

enflasyon-ile-faiz-iliskisini-anlama.html; erişim tarihi :05.04.2019). 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonla mücadele 

politikalarında monetarist ekolün (parasalcı chicago okulun) aldığı 

tedbirler ve politikalarıyla ortadan kaldırılamadığı ve başarılı olmadığı 

gerekçesiyle monetarist yaklaşıma tepki olarak “yapısalcı yaklaşım” 

ortaya çıkmıştır (Çatalbaş, 2007:198-199). Az gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerin ekonomik politikaları ile uygulanmasında görülen 

farklılıklar ileri ülkelerdeki ekonomi politikalarıyla farklılık gösterdiği 

için ileri ülkelere göre kurulan ekonomik modeller ve yaklaşımlar, 

sorunların niteliği ve çözüm yollarının farklı argümanlarla 

giderilmeye çalışılması ileri olan ülkeler için aynı olmayacaktır 

(Çatalbaş, 2007:198-199). 

Para arzının artması, piyasalarda toplam talebin de artması anlamına 

gelmektedir. Toplam talepte yukarıya doğru bir genişleme olması 

durumu fiyatlar genel seviyesini yükseltir. Nihayetinde enflasyon 

oluşur. Monetarist iktisatçıların ünlü temsilcisi olan Milton 

Friedman’a (1956.11-22) göre; “enflasyon her zaman ve her yerde 

parasal bir olgudur” sözünden yola çıkarak, para arzındaki kısa 

dönemde meydana gelen reel değişkenleri (kur makası, reel faiz 

oranları, istihdam oranı, yatırım oranlarını vb.) etkileyebilmektedir. 

Ancak uzun dönemde bütün değişken değerleri normal değerlerine 

dönecektir. Sadece değişken olarak nominal (cari) fiyat değerlerine 

dönecektir (Friedman, 1975:21; ayrıca bknz; Özmen ve Koçak, 

2012:4). Bu bağlamda enflasyonun ortaya çıkmasında para arzı 
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stokundaki artışın yarattığı etkiyi önemsemektedir. Para arzının 

artması demek harcamaların dolayısıyla talebin de artması demektir. 

İşverenler stoklarını azaltır. Mallara olan talep artarsa fiyatlar yükselir 

ve sonuçta genel enflasyon oranında artış olur (Eren, 2006:209; 

Aktan, 2004:165-187). Arz yönlü iktisatçıların önde gelen temsilcileri 

tarafından ortaya atılan (P.C. Roberts (1984:313-314) ve Michael 

Evans (1983:19-20)’ın) görüşlerine göre, yüksek verimlilik ve iktisadi 

büyüme düşük enflasyon ile sağlanır. Ayrıca vergi indirimleri ile 

iktisadi büyüme sağlanacağını öne sürmüşlerdir (Aktan, 2004:53-58). 

Ancak enflasyonun daha çok yüksek vergi oranları, darboğazlar, döviz 

kurlarındaki baskıcı ve dengesiz hareketleri, sıkılaştırılmış denetimler 

gibi kamu maliyesi üzerindeki etkili politikalar sonucunda yükselen 

maliyetler nedeniyle enflasyonun nedenini maliyet enflasyonu kökenli 

olduğunu öne sürerler (Aktan, 2004: 53-58). Klasik miktar teorisine 

göre enflasyon, para arzındaki dışsal değişmelerden 

kaynaklanmaktadır. Yapısalcı yaklaşımda ise özellikle de az gelişmiş 

ülkelerde tarım ve uluslararası işlemlerde kurumsal rijitlere sahip 

ekonomilerde iktisadi büyümede ortaya çıkan baskıların enflasyona 

neden olduğu savunulmaktadır (Çatalbaş, 2007:198-199). 

Para arzı ile enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek ve 

para arzının enflasyon üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik 

yapılan araştırmalara göre, para arzının enflasyon üzerindeki etkisinin 

9 ila 60 aylık dönemler geçtikten sonra geçikmeli olarak ortaya 

çıktığını göstermektedir. (Ekinci, 2002:7; Akkaya ve Altıntaş, 

1998:270). 
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Para arzının büyüme oranındaki bir değişme, enflasyon oranındaki 

değişim olarak karşımıza çıkacaktır. Aralarında bire bir ilişki 

mevcuttur. İktisaden büyüyen bir ekonomide daha fazla işlemin 

gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu işlemleri 

kolaylaştırmak için genellikle daha fazla para arzına ihtiyaç olacaktır. 

Bu nedenle, para arzındaki bir miktar artışın, artan gelirle eşleşmesi 

enflasyonist etkiyi ortadan kaldıracaktır. Para otoriteleri uzun vadede 

istikrarlı bir fiyat seviyesi (sıfır enflasyon) istiyorlarsa, para arzının 

büyüme oranını (uzun dönemli) üretim büyüme oranına eşit olarak 

denkleştirmeye çalışılması gerekmektedir. Para otoriteleri uzun 

vadede düşük bir enflasyon seviyesi istiyorlarsa, o zaman para arzının 

üretimin büyüme oranından biraz daha hızlı büyümesinin 

hedeflenmesi gerekmektedir. Reel para talebinin belli bir süre 

boyunca sabit olduğu varsayımında, para piyasası dengesi için reel 

para arzı; M / P’de sabit olacaktır. Para politikasının karar vericileri, 

nominal para arzını (M) sabitlerse, para talebini ortaya koyan M/P 

denge düzeyine ulaştıracak bir piyasa fiyatı belirlemelidir. Nominal 

para arzı sabit tutulursa, enflasyona sebep olan fiyat artışlarının 

oluşmasına engel olacaktır. Enflasyon kendi kendini baskı altına 

alacaktır. Sonuçta enflasyon artışı duracaktır (Begg, Fischer ve 

Dornbusch, 2010:449-450). 

Enflasyon kavramı Latince kökenli olup, şişme ve yayılma anlamına 

gelmektedir. Basit tanımıyla bir ekonomide fiyatlar genel seviyesinin 

istikrarı bozacak şekilde normalin üzerinde artması ve ülke parasının 

değerinin devamlı düşmesi anlamlarına gelmektedir. Diğer ifadeyle, 



 
 139 

tüketim sepetinin fiyatlar genel düzeyi ile sürekli ve genel olarak artış 

halinde olmasına enflasyon diyoruz. Enflasyon tanımında karşımıza 

iki önemli unsur çıkmaktadır: Birincisi, fiyatlar genel düzeyi ve 

ikincisi ise devamlılıktır (Eren, 2006:191-192; Karluk, 2007:385-386; 

Yamak, Terzi ve Korkmaz, 2008:25-26; Eğilmez, 2019:192). 

Enflasyon genel olarak aylık ve yıllık olarak ölçülür ve cebimizdeki 

para alım gücüne dair bize özel bilgiler vermektedir (Conaghan ve 

Smith, 2014:164)8. Belirli bir zamanda para denkleminden enflasyonu 

tespit etmek gerekirse; 

% Δ P + % Δ Q = % Δ M  + % Δ V     (2) 

 

Üretim oranı (çıktı) sol tarafa geçirilince, yeniden düzenlenen bu 

denklem temel enflasyon özelliğini göstermektedir: 

 

% Δ P = % Δ M+ % Δ V - % Δ Q (3) 

 

Enflasyon (%ΔP), Para büyüme oranına (%ΔM), + Para hızındaki 

değişime (%ΔV) - GSMH (üretim-çıktı) büyüme oranına (%ΔQ) 

eşittir. Yukarıdaki bu denklem sadece % ΔVdüzenli ve kontrollü bir 

seyir izliyorsa ülke için faydalıdır. Aksi takdirde enflasyonu tahrik 

edecektir.  Merkez bankası parasal büyüme oranı % ΔM üzerinde 

kontrole sahip değilse, para piyasasındaki dengeyi kaybedecektir. 

 
8 Eğer bir ülkede enflasyon %3 oranındaysa ve cebinizde sadece 10 TL varsa, pizzanın değeri 

10 TL ise, bir pizza alabilirsiniz. Seneye o pizzayı cebinizdeki 10 TL ile almanız mümkün 

değildir. Çünkü o pizza 10.30 TL olmuştur. Paralarınızı yastık altında saklamanızın en önemli 

sakıncası budur. Ekonomiden anlayanlar yastık altı yerine paralarını enflayon oranının 

üstünde bir faizle bankaya yatırırlar. Böylece paralarının alım gücünü korur ve hatta artırır 

(Conaghan ve Smith, 2014:164). 
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Sonuçta, enflasyon artma eğilimine girecektir. Kriz bu noktada baş 

gösterir. Enflasyon, para arzının iktisadi büyüme oranından daha hızlı 

büyümesinden kaynaklanmaktadır. İktisadi büyüme, bir ekonominin 

zaman içinde ürettiği mal ve hizmetlerin enflasyona göre düzeltilmiş, 

piyasa değerindeki artış olarak tanımlanabilir. 

Enflasyon Oranı = Para Arzının Büyüme Oranı - Üretimin Büyüme Oranı   (4) 

Demek ki tanıma göre, ilk olarak birkaç mal veya hizmetin fiyatının 

artması enflasyon olarak kabul edilmiyor. Enflasyondan söz 

edebilmek için mal ve hizmetlerden oluşan bir sepetin fiyatının 

artması gerekiyor. İkinci olarak da, bu sepetin fiyatının sürekli artış 

içinde olması gerekiyor. Sepeti oluşturan mal ve hizmetlerin fiyatı bir 

kez artmışsa buna enflasyon değil fiyat artışı diyoruz. Enflasyon nasıl 

ortaya çıkar? Bu duruma neden olan şartlar nelerdir? Bu sorulara 

verilen yanıtları iki grupta toplamak mümkün: (1) Talep, arzdan 

fazlaysa enflasyon oluşur. Yani mal ve hizmetlere yönelik tüketim 

talebi bu mal ve hizmetlerin üretilip arzedilen miktarından fazlaysa o 

zaman enflasyon olur. Buna talep enflasyonu diyoruz. (2) Üretimi 

gerçekleştirmek için kullanılan üretim faktörlerine yapılan ödemelerin 

(emek, kira, faiz, kar payı) veya üretimde kullanılan girdilere yapılan 

ödemelerin (örneğin enerji giderleri, hammadde giderleri, personel 

ücretleri, stok giderleri, vb) miktarı artarsa bu artışlar fiyatlara yansır 

ve enflasyon oluşur. Buna da arz enflasyonu ya da maliyet enflasyonu 

diyoruz (Eğilmez, 2019:192-195). 

 



 
 141 

Enflasyon ile faiz ilişkisinde uygulanacak yöntemler, enflasyonun 

seyri üzerinde çok net etkisini gösterir. Genellikle malın az (yani 

toplam arzın sınırlı) parasal gelirin çok (yani toplam talebin toplam 

arzdan fazla) olduğu zamanlarda ortaya çıkar. Eğer az miktarda mala 

çok miktarda talep varsa, malların fiyatı yükselir. Bu durumda talep 

sayısını kısmak veya törpülemek için tüketimi kısıcı politikalara acilen 

geçmek gerekir. Bunun başında reel faiz oranlarını artırmak gerekir. 

Burada tüketici, harcanabilir gelirini tüketime değilde, faizden 

kazanacağı gelire kanalize ederse, piyasadaki toplam talepte düşme 

meydana gelir. Böylece mallara ve hizmetlere olan talep düşerse fiyat 

artışı da ister istemez durur. Faizi indirmek tam tersi etki yaratır. Faiz 

düşürüldüğünde, hele bir de negatif reel faiz söz konusu olduğunda, 

halkın elindeki harcanabilir parasal geliri tasarruf yapması için neden 

kalmaz, tüketime yönlendirerek halkın mallara olan toplam talebi artar 

ve mal fiyatları hızlıca yükselmeye başlar. Enflasyon kaçınılmaz olur. 

Hiper enflasyonun ayak sesleri duyulur. 

Keynesyen görüşe göre enflasyon (fiyat artışları) genel olarak bir risk 

değildir. İktisadi büyümenin fiyatlar genel seviyesindeki artışlardan 

olumlu (pozitif) etkilendiğini belirtmişlerdir (Karabulut, 2019:173). 

Keynesgil analize göre, enflasyonist açık şu şekilde ortaya 

çıkmaktadır. Enflasyon sürecinin çıkış noktası olarak, ekonominin tam 

istihdam seviyesine geldiğinde, enflasyon olacağı ön görülmektedir. 

Tam istihdam gelir seviyesine ulaşıldığında, toplam talebin artması ile 

cari fiyatlar genel düzeyinde, toplam üretim düzeyi ve toplam talep 

arasında üretim düzeyi bakımından bir açık söz konusu olmaktadır. 
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Keynes’e göre bu açık enflasyonist baskı unsurudur ve fiyatlar genel 

düzeyini yükselterek eskisine oranla daha yüksek bir fiyat düzeyinde 

toplam üretimi toplam talebe eşitler. Bu nedenle beliren bu açığa 

enflasyon boşluğu denilmektedir (Demir, 1997: 9; aktaran bknz: 

Yılmaz, 2015:62). Keynesgil enflasyon analizinde para arzı artışı her 

zaman enflasyonist bir sonuç doğurmayabilir. Para arzı artışının ancak 

toplam talebin ana unsurlarını etkileyerek harcamalara da bir 

genişleme doğurduğu, bu toplam talep artışının da tam istihdam 

düzeyinde sağlanan toplam üretim ya da toplam arzla karşılama 

olanağı bulunmadığı durumlarda enflasyon bir talep fazlası olarak göz 

önüne alındığından ekonomi tam istihdama ulaşıncaya kadar ciddi bir 

enflasyon ortaya çıkmamaktadır (Yılmaz, 2015:61-63). Enflasyon ile 

iktisadi büyüme ilişkisinin temelinde yatırım portföyünün finansal 

sektörden reel sektöre doğru kayma göstermesi, uzun vadede fertlerin 

reel tasarruf düzeylerini korumak için ellerinde nakit tutmaları, 

devletin para basmasından kaynaklanan senyoraj gelirleri ile 

enflasyon vergisinin artması gibi nedenlerle enflasyonun zorunlu 

tasarrufları arttırdığı düşüncesine dayanır (Bruno ve Easterly, 1998:3-

26). 

Enflasyon ile iktisadi büyüme arasındaki pozitif ilişki Mundell 

(1963:280-283) ve Tobin (1965:671-684) tarafından açıklanmıştır. 

Enflasyondaki artış, nominal faiz oranlarında da aynı miktarda bir 

artışa neden olmaktadır (Fisher etkisi) ve böylelikle yatırımın gerçek 

maliyetini gösteren reel faiz oranları düşmemektedir. Fakat Mundell-
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Tobin etkisine göre, nominal faiz oranları, enflasyondaki artışa 

karşılık bire bir oranda artmamaktadır. 

Dolayısıyla, yüksek enflasyon bireylerin ellerinde para tutma 

maliyetini (opportunity cost of holding money) artıracak ve satın alma 

gücünü düşürecektir. Böyle bir durumda hane halkları ellerinde daha 

fazla sermaye malı tutarken daha az para tutacaklardır. Bireylerin satın 

alma gücünün düşmesi, bireyleri tasarrufa yönelterek tasarrufları 

artırmaktadır. Tasarrufların artması sermaye birikiminin artmasını 

sağlayacaktır. Diğer bir deyişle, yüksek enflasyon nominal 

varlıklardan reel varlıklara doğru bir portföy kaymasına neden olarak 

faiz oranlarını düşürüp ekonomik büyümeyi artıracaktır (Mundell, 

1965:97-109; Tobin, 1965:671-684). 

Enflasyon olgusu, piyasalarda fiyat istikrarının bozulması sonucu 

ortaya çıkar (Samuelson and Nordhaus, 1992:587). Genellikle gelişmiş 

ülkelerde belirlenen enflasyon oranı %2-%3 olarak kabul edilir. 

Bunun üstüne çıkıldığında risk ortamına girilmiş kabul edilir. 

Dolayısıyla enflasyon oranı %1-%3 olan ülkeler fiyat istikrarına sahip 

ülkelerdir. Fiyat istikrarının sağlanamadığı bir ortamda pek çok sıkıntı 

ve risk durumları bulunmaktadır. Yatırım ve tüketim, ödemeler 

dengesi, para politikası ve döviz kurları konularında sağlıklı bir karar 

alınamamaktadır. Mali piyasaların verimli olarak çalışmasına ve mali 

aracılık yeteneklerinin kaybolmasına sebep olabilmektedir. Reel faiz 

oranları yukarıya doğru bir trend eğilimi gösterir. Ekonominin (yerli 

şirket ve kurumlarının) uluslararası piyasalarda rekabet edebilmesini 

zorlaştırmaktadır. Piyasalarda fiyat istikrarı sağlanamadığı için 
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uygulanan ekonomi politikalarına olan güven ve destek azalır. Bu 

durumda gelir dağılımı bozulduğu için toplum içerisinde fakir daha 

fakir, zengin daha zengin olmaktadır. İşgücü piyasaları verimli olarak 

çalışamamakta ve işsizlik oranı artmaktadır. Sonuç olarak ekonomik 

ve toplumsal denge bozulacaktır (Karluk, 2007:385-386; Çelik, 2015: 

120). Enflasyonu düşüren 2 temel yol vardır. Bunlar; talep şoku ve arz 

şoku yoludur. Enflasyona neden olan şoklar ortadan kaldırıldığında ve 

tersine uygulamalarla enflasyonu düşürmek mümkün olacaktır. Talep 

şokunda, toplam arz sabitken, toplam talep artacaktır. Enflasyonist 

etkiden kurtarabilmek için toplam talepte bir düşüş olursa, toplam 

arzda ve ihracatta bir değişme olmadığı sürece enflasyonda düşüş 

başlayacaktır (Bocutoğlu, Berber ve Çelik, 2006:50). Talep şokunda 

toplam talep artarken, toplam arz birlikte artmazsa, bankalar mevcut 

faizle mevduatı tutamaz olurlar, faizler, enflasyona paralel olarak 

artmaya başlar faizler artınca finansman maliyetleri yükselmeye 

yönelir, maliyet artışları fiyatlara yansır, fiyatlar yükselir enflasyon 

hızlanır, faizler tekrar artmaya başlar. Bu zincir devam ettiğinde 

faizlerdeki artış finansman maliyetlerini artırmaya başlayınca bu kez 

faiz neden, arz şoku (maliyet enflasyonu) sonuç olmaya başlar. 

(Eğilmez, 2019:192-2202). 

Enflasyonun iktisadi büyümeyi olumsuz yönde etkileyen unsurlarını 

şöyle belirtebiliriz; yatırımların düşmesine neden olur, kaynak 

dağılımını olumsuz etkiler, paranın değerlenmesi nedeniyle ihracatı 

olumsuz etkiler, finansal varlıkların değerini düşürdüğü için değerli 
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emtia (altın, gümüş vb.) ve gayrimenkul olarak tutarlar (Berber ve 

Artan, 2004:3). 

Bir ülkede toplam talebi ve buna bağlı talep enflasyonunu arttıran 

nedenler (Altunöz, 2013:177-178): 

• Kamu harcamalarında meydana gelen artışlar, 

• Özel tüketim harcamalarında meydana gelen artışlar, 

• Devletin açık finansman politikası izlemesi yani 

karşılıksız para basması, 

• Banka kredilerindeki kolaylıklara bağlı olarak 

yatırımlarda meydana gelen artışlar, 

• Ödemeler Bilançosunda fazla vermesi nedeniyle oluşan gelir 

artışları, 

• İddiharın çözülmesi (yastık altı paraların harcamaya 

dönüştürülmesi), 

• Kredi kartı kullanımının ve taksitli satış kolaylıklarının 

artmasıdır. 

Arz şokunda ise, toplam talep sabitken, toplam arz azalmıştır. 

Enflasyon etkisinden kurtarabilmek için toplam arzda bir artış olursa, 

toplam talep seviyesine çıkarılarak ve toplam talepte bir değişiklik 

olmadığı durumda enflasyon düşüş sürecine girer (Bocutoğlu, Berber 

ve Çelik, 2006:50). 

Bir ülkede arz enflasyonu ve buna bağlı ortaya çıkan arz (maliyet) 

enflasyonunu arttıran nedenler aşağıda maddeler şeklinde belirtilmiştir 

(Altunöz, 2013:178-179; TCMB, 2019; https://www. tcmb.gov.tr/wps/ 
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wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Para+P

olitikasi/Fiyat+Istikrari+ve+Enflasyon/Neden; erişim 

tarihi:05.04.2019): 

• Çalışanların ücret artışları, 

• Ara malların ve hammaddelerin fiyatlarındaki artışlar, 

• Gerçekleşen devalüasyonlar, 

• Tarımsal Üretimin düşmesi ve tarım ürünleri fiyatlarının 

artması, 

• Aşırı istihdam politikalarının artması ve emeğin marjinal 

verimliliğinde zaman zaman düşüşler olması arz enflasyonunu 

arttıran nedenlerdir, 

• Arz (Maliyet) enflasyonu, doğal afetler gibi nedenlerle üretim 

maliyetlerinde artış yaşanması sonucunda ortaya çıkar. Bu tür 

durumlarda, toplam arz azalır ve akabinde fiyatların genel 

seviyesinde yükselme yaşanır. 

 

Yine döviz kur riskinde gerilemeler olur ve ülkenin ulusal parası diğer 

paralara karşı güçlenmeye başlarsa enflasyon düşme sürecine girmeye 

başlar. Bazı kriz türlerinde enflasyon düşerken, deflasyonist bir durum 

oluşabilir. Ancak üretim sürecinde ekonomide riskler artmaya 

başlarsa, kurlar yükselir (ulusal para değer kaybeder yani devalüasyon 

kaçınılmaz olur) ithal girdiler pahalı hale gelir, ithal girdiye dayalı 

üretim maliyetleri yükselmeye başlar. Üretici maliyetlerini 

karşılayabilmek için bunu fiyatlarına yansıtmaya çalışır. bu yükseliş 

devam ederse fiyat artışları sürekililik arz eder ve nihayetinde 
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enflasyona (hiper enflasyona) dönüşür. Kurdaki artışları ve enflasyonu 

düşürmek için piyasa faiz oranlarında artırımına gidilir, piyasa faiz 

hadleri artınca üretim finansman maliyetleri beraberinde artacaktır. 

Üretici bu durumu malın fiyatlarına yansıtacaktır. Enflasyon hızlanır 

ve nihayetinde tekrar faiz oranlarında artış meydana gelecektir. 

Çözüm olarak bu zincirleme hareketi geriye çevirmek gerekir. 

Kurlarda başlayan risk sürecini sonuçlandırmak gerekir. Bu konuyla 

ilgili olarak çözüm iki yoldan birisini uygulamakla olur: İlki, 

kurlardaki riskleri azaltmaya çalışmaktır. Bunun için para 

politikasında maceracı uygulamalara son vermek gerekir. Ancak bu 

durum içeriden kaynaklanıyorsa kurlardaki risk artışının önüne 

geçmek mümkün olur. Eğer uluslararası piyasalardan ve dışarıdaki 

kriz ortamından kaynaklanıyorsa kur makasıyla oynamak mümkün 

olmayacaktır. İkincisi, piyasa faiz hadlerini artırmak ve bu yolla döviz 

girişini sağlatarak, döviz kuru dengelenmeye çalışılır. Bu durumda 

ülkeye kaynağı belirsiz sıcak parayı çekecek bir adım olacağı için, 

akıllı ve ayakları yere sağlam basan bir ekonomik yaklaşım değildir 

(Eğilmez ve Kumcu, 2015:174-175). Ampirik çalışmaların bir 

çoğunda, bir ülkenin piyasa faiz oranlarının ve diğer varlık 

getirilerinin belirlenmesi, hem yerel piyasalara, hem de küresel 

piyasalardaki faktörlerden birlikte etkilendiği karma nitelikli özelliğe 

sahiptir. Hem ulusal hem de küresel düzeylerde yatırım, üretim, 

tüketim ve tasarruf davranışı modelleri çerçevesinde analiz edilip, 

değerlendirilir. 
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Enflasyon düşerse faiz de düşer, enflasyon artarsa faiz de artar. Ancak, 

enflasyon faizin bir fonksiyonu değildir. Öyle olabilmesi için maliyet 

enflasyonunun söz konusu olması ve faiz giderlerinin toplam giderler 

içindeki payının da yüksek olması gerekir. Enflasyonla faiz arasındaki 

ilişkiyi tam olarak yerli yerine oturtabilmek için her şeyden önce 

hangi tür enflasyonla karşı karşıya olduğumuzu anlamamız gerekir. 

Oysa enflasyon her iki etkiden de izler taşır. Yani bir ülkedeki 

enflasyon hem talep hem de maliyet kökenli unsurlar taşıyabilir 

(Eğilmez,2016:1-4;http://www.mahfiegilmez.com/2016/10/enflasyon-

ve-faiz-iliskisi.html; erişim tarihi: 05.04.2017). 

Ekonomistler paranın değerinin zamandan ve şartlardan etkilendiğini 

belirtmişlerdir. Bu noktada paranın vazgeçilmezi olan faiz kavramını 

açıklamak gerekmektedir. Faiz kavramı, paranın kullanılması 

karşısında para ile ödenen fiyattır. Diğer bir ifadeyle faiz, paranın 

kullanılması karşılığında ödenen kiradır (Unay, 2000:212; Eğilmez, 

2019:48; Öztürk ve Durgut, 2011:118). Bir anlamda harcamayıp 

parasını biriktiren fon sahibinin, parasını geçici olarak kullanma 

hakkını bir başka kişiye devretmesi karşılığında aldığı paraya faiz 

diyoruz (Eğilmez, 2019:48). Faiz, ekonomik sistemde üç önemli işlevi 

yerine getirir. Birincisi; faiz, enflasyon nedeniyle ulusal paranın 

değerindeki düşmeyi telafi eden önemli bir araçtır. İkincisi; faiz, 

ödünç verilen paranın geri dönmeme riskini ve piyasalarda ödememe 

garantisini sübvanse eder. Üçüncüsü ise, faiz zamanın bedelidir. İlk iki 

madde karşılandıktan sonra kalan bölüm net faizi oluşturur (Unay, 

2000:212-213). Bugün elinde 1 lirası olan bir adamın bu parası, yarın 
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elinde bulundurduğu 1 liradan daha değerli olacaktır. Bu durum 

tamamen fırsat maliyeti ve enflasyonla ilgilidir. Buna göre faiz, 

paranın kullanımı karşılığında yapılan ödemedir. Faiz oranı, parayı 

kullanmanın bedelidir. Bu bedeli belirleyen 5 önemli argüman 

bulunmaktadır (Mill, 2019:47-48); 

• Fırsat maliyeti durumu, 

• Beklenen enflasyon oranı, 

• Temettü riski primi, 

• Likidite primi, 

• Vade riski primi. 

 

Yatırım yapacak bir müteşebbis verimlilikle (rantabilite) piyasa faiz 

haddini karşılaştırması sonucunda, sermayenin verimliliği faiz 

oranında yüksekse yatırım yapmaya karar verir. Para politikalarında 

yapılacak bir yanlış uygulama finans piyasalarının ve makro 

ekonomik dengelerin bozulmasıyla sonuçlanır. Faiz oranları para 

piyasasında belirlenmektedir. Faiz oranlarında bir değişme yatırımlar 

kanalıyla mal piyasasını etkileyebilmektedir. Faiz oranlarının düşük 

olması, yatırım maliyetini düşüreceğinden ve getirisini arttırmasından 

dolayı, planan yatırımları arttıracaktır. Üretim hacmini ve büyüme 

üzerinde artırıcı etki yaratır (Yıldırım ve Karaman, 2005:175-176). 

İktisadi büyüme performansının faizler ile ters orantılı bir ilişki 

sergilediği kabul edilmektedir. İktisadi büyüme ve faiz arasındaki söz 

konusu ilişki, çeşitli kanallar yoluyla farklı etkiler sergileyebilse de, 

genel olarak yüksek faizlerin GSMH artışına olumsuz etkisi olduğu 
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sonucuna varılmaktadır. Zira faizlerin yüksek olduğu bir ortamda, 

tüketim ve yatırım talepleri düşüşe geçmekte ve dolayısıyla iktisadi 

aktivite zayıflamaktadır (Karagöl ve Ortakaya, 2014:7-18). Para 

arzındaki değişmeler faiz oranlarını da değiştirmektedir. Faiz 

oranındaki değişme ise toplam talebi etkilemektedir. Faiz oranı 

doğrudan Merkez Bankası veya para otoriterleri kararıyla 

değiştirilebilmektedir (Özbilen, 2016:662). 

Faiz kavramı klasik ve neoklasik ekole göre, yatırımların bir fiyatı 

olarak tanımlanır, tasarrufların kullanım derecesine göre piyasada 

oluşan (belirlenen) bir fiyattır. Sonuçta faiz bir para politikası aracı 

olduğuna göre, para arzındaki değişmeler faiz oranlarını ancak kısa 

sürede etkileyecek, uzun dönemde etkisi olmayacaktır. Klasikçilere 

göre, denge faiz oranını belirleyen ana faktör, reel tasarruf arzı ve bu 

tasarruflara olan sermaye talebidir (Keyder, 2002:359). Wicksell’in 

“borç verilebilir fonlar teorisine” göre9, “parasal” faiz oranı ve 

“doğal” faiz oranı olmak üzere iki tip faiz oranı vardır. Doğal faiz 

oranının reel sermaye yatırımından elde edilen kâr oranına eşit olduğu 

varsayılmaktadır. Diğer taraftan, para faiz oranı, bankaların kredilerde 

kullandığı faiz oranına eşittir. Wicksell’in teorisine göre, iki oran eşit 

olduğunda, ekonomideki fiyat seviyesinin sabit kalacağına, ancak para 

faiz oranının doğal faiz oranının altına düşmesi durumunda, 

ekonominin kümülatif bir enflasyonist döneme gireceğini öne 

sürmüştür. Keynesyen faiz oranı teorisine göre, “faiz oranını nominal 

 
9 Neo-klasik ekolün, faiz konusundaki teorisi olan “ödünç verilebilir fonlar teorisine” göre; 

para arzı genişleme gösterdiğinde fona olan arz yükselir ve faiz oranı da bundan dolayı düşme 

eğilimine girmektedir. Para arzının daraldığı süreçte ise, fon arzında oluşan düşme eğilimi, 

sonuçta faiz oranlarını yukarıya doğru yükseltir (Üstünel, 1990: 122). 
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değer” olarak kullanır. Faiz oranının toplam talebin etkileşimi ve para 

stoku arzı tarafından belirlendiğini öne sürmektedir. Tasarruf ve 

yatırım talebinin faiz oranı üzerindeki olası etkilerini reddettiğini 

savunur. Böylece, Keynes’in faiz teorisine göre, para arzı sabit 

olduğunda, alternatif varlıkları elinde tutmaktan kaçınan ve bunun 

yerine para dengesini tutmayı tercih eden insanlar nedeniyle artan bir 

para talebi yaşanması durumunda bir faiz artışı yaşanması 

mümkündür. Teoriye göre, para talebi (işlemler + ihtiyat + spekülatif) 

sabitken, para stokundaki değişiklik faiz oranının değişmesine neden 

olabilecektir. Keynesyen teoride faiz oranlarının ve tasarrufları elinde 

tutmanın iki seçeneği bulunmaktadır. Ya alternatif varlıklar (servetler) 

şeklinde veya para şeklinde tutma seçimidir. Faiz oranı, tasarrufları 

para şeklinde tutmanın fırsat maliyeti veya likiditeden vazgeçmenin 

ödülü olarak görülmektedir. Diğer bir etkisi de, faiz oranı, para 

piyasası üzerinden reel üretim sektörüne ve piyasasına bağlı olmasıdır. 

Yatırım talebi, piyasa faiz oranı ile sermayenin marjinal verimliliğini 

yansıtan sermayenin "iç getiri oranı" arasındaki ilişkiden ciddi olarak 

etkilenir. Buna göre, faiz oranının değeri parasal sektörde 

belirlenirken, yatırım talebi kanalı ile reel sektörü etkileyebilecektir. 

Buna göre, keynesyen analizde faiz hareketlenmesi, para arzının 

artışıyla faiz oranları arasındaki negatif ilişkidir. Para arzındaki artış 

(likidite fonksiyonunun sabit olması varsayımıyla) faiz oranı 

düşecektir. Tersi de geçerlidir. Para arzındaki daralma durumunda, 

faiz oranı yükselecektir. Tobin’in “portföy faiz oranı” teorisine göre, 

insanlar, portföylerinin bileşimini (parasal, finansal ve gerçek servet-

varlıklardan yapılmış) şeklinde belirlerken, bu fiyatların göreli 
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fiyatları ve bu asetlerin getirileri üzerindeki hareketler açısından 

yeniden düzenlemektedir. Alternatif varlıkların getiri oranı 

eşitlendiğinde portföy dengesi yeniden oluşturulur (Keyder, 2002:359-

360). 

Faiz oranı ile enflasyon arasındaki ilişki daha çok Fisher Etkisi’ne 

bağlı olarak ele alınmıştır (Ünsal, 2007:110-111; Melvin ve Norrbin, 

2016:119); 

 Reel Faiz Haddi (r) = Nominal Faiz Haddi (i) + Enflasyon Oranı (πe)       (5)      

olarak ifade edilebilecektir. Denklemde i nominal faiz haddini, r reel 

faiz haddini ve πe enflasyon oranını ifade etmektedir. Buna göre 

nominal faiz oranları enflasyon oranları tarafından belirlenmektedir 

(Atgür ve Altay, 2015: 522; Crowder ve Hoffman, 1996:102; aktaran 

bknz: Yıldırım, 2016:435). Denkliğe göre r uzun dönemde sabittir. 

Fisher eşitliğinin araştırılması politika implikasyonları nedeniyle 

önemlidir. Eğer bu denklik uzun dönemde geçerli ise para 

politikasının reel faiz oranı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. 

Çünkü, ex ante reel faizinin değişmediği varsayımı altında ceteris 

paribus beklenen enflasyon nominal faiz oranındaki değişiklik ile 

dengelenecektir (Nusair, 2008: 273; Payne ve Ewing 1997: 683; 

aktaran bknz: Yıldırım, 2016:435). Oysa birçok ülkede uzun dönemde 

reel faizin sabit olmadığı bilinmektedir. Fisher bu modelinin kusurlu 

olduğunu kendisi de belirtmiştir (Fisher, 1930: 451).  

Ülkede reel faiz oranları yani reel getirisi olan parasal yatırımlar, 

yatırım bankacılığı ile üretim sürecine sokulabilirse, iktisadi büyüme 
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üzerinde yani çıktı üzerinde arttırıcı etkisi mevcuttur. Ancak 

yatırımların verimli ve etkin olarak üretime kanalize edilmesiyle 

mümkün olabilecektir. Burada dikkat edilecek nokta, halkın toplam 

talebini kısmadan ve parasal talebi törpülemeden, üretimdeki çıktıyı 

artırırken, ilave yatırımları sürdürebilmektir. Para arzını arttırmak 

suretiyle sermaye birikimi sağlanamaz. Reel kesimde meydana gelen 

gelişmelere ve iktisadi büyümeye paralel arttırılmazsa, piyasalarda 

daralmalar kaçınılmaz olur (Özbilen, 2016:632). Konuyla ilgili bir 

genel değerlendirme yaptığımızda, kısa dönemde faiz politikalarının 

enflasyonu önlemede yetersiz kalacağı, uzun dönemde reel faiz 

politikasının yatırımların gelişmesine daha büyük katkı sağlayacağıdır 

(Özbilen, 2016:632-633).  

Maurice Obstfeld’e (1994:1-64) göre, iktisadi kriz ortamlarında faiz 

oranlarını yukarıya çekmektedir. Merkezi otoritenin döviz kurları 

üzerindeki etkisini ve kontrollerini (kaldırılmasına) yitirilmesine 

neden olmaktadır (aktaran bknz: Bulut ve Demirel, 2015:263). 

Piyasadaki faiz oranı, ister yatırımcı, ister esnaf, ister fabrikatör, ister 

ev hanımı, ister kredi ödeyen borçlu olsun, ülkemizdeki tüm iktisadi 

yapıyı etkileyen çok önemli değişkendir. Borcumuz veya servetimiz 

olmasa bile, piyasadaki faiz oranının iktisadi hayat üzerindeki etkisi 

bizi dolaylı olarak etkileyebilecektir. Piyasa faiz oranları, bugün para 

veya malların gelecekteki bir tarihte para veya mallar için bir değer 

olarak alınıp satılabileceğini gösteren terimlerdir. Faiz oranı da 

gelecekteki paranın fiyatıdır. Faiz oranından elde edeceğimiz gelir ve 

kayıpları belirleyen paranızı elinizde mi tutacaksınız? Yoksa belli bir 
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süreliğine paranızı kiralayacak mısınız? Tasarrufların nakit veya cari 

bir hesapta tutarak, faizin getirisinden istifade etmek istenebilir. 

Ödediğimiz fiyat, diğer alternatiflerin sağlayacağı getiridir. Banka 

mevduatları ve tahvilleri, güvenilir bir getiri-faiz geliri sağlayan 

yatırımlara örnektir. Parayı depolamayı seçersek, bu geliri kaybederiz. 

Burada bir fırsat maliyeti söz konusudur. Ancak tahvillerin aksine, 

para doğrudan mal ve hizmet satın almak için kullanılabilir. Faiz, bu 

nedenle likit varlıklara sahip olmak için ödediğimiz fiyattır. 

İktisadi büyüme ile faiz oranları arasındaki ilişkiyi modellemek için 

iki kritik ampirik konu önem arz etmektedir. Birincisi, fiziksel ve 

finansal sermayenin dönüşüm oranları arasında güçlü bir bağlantı var 

mı? ikincisi ise, ulusal faiz oranlarının belirlenmesinde yerel ve 

küresel faktörler arasında birbirlerine göre göreceli önemi nedir? 

Basit bir gelir fonksiyonunda faiz oranları ve iktisadi büyüme 

arasındaki ilişkinin basit analizi, sermayenin (K), işgücünün (L) ve 

işgücünün teknolojik değişikliğinin (E) birleştirildiği, sabit bir ölçeğe 

dönüş üretim fonksiyonu ile gösterilebilir. toplam çıktı üretmek (Y) 

için aşağıdaki denklemi yazabiliriz (Bosworth, 2014:3); 

                Y = Kα (LE)1-α             (6) 

Ayrıca, işgücünün (n) ve işgücü artırma teknolojik değişikliğinin (g) 

büyümesinin ekzojen olarak belirlendiğini, sermayenin amortisman 

(δ) değerinde değer kaybettiğini ve tasarruf edilen brüt gelirin payının 

(s) olduğunu varsayalım. Ayrıca, kapalı bir ekonomide tasarrufun 



 
 155 

tamamı sermaye stokunu artırmaya ayrılmıştır. Sermayenin marjinal 

ürününü bu durumda şöyle yazabiliriz; 

      r = α 
𝒀

𝑲
                    (7) 

Solow (1956) ve Swan (1956) tarafından geliştirilen neoklasik 

modelin temel üretim modelinin özü budur. Kararlı durumda, hem 

üretim düzeyi, hem de sermaye stoku; n + g oranında büyüyecek ve 

faizin getiri oranı şu şekilde ortaya çıkacaktır: 

 𝑟=𝛼 (
𝒏 + 𝒈 + 𝜹

𝒔
)       (8) 

Uzun dönemde, faiz getiri oranının büyüme ve sermaye amortisman 

oranı ile pozitif ilişkiye sahip iken, tasarruf oranıyla negatif olarak bir 

ilişkiye sahiptir (Bosworth, 2014:3). 

Şekil 2: Para Politikası Amaçları Arasındaki Paradigmalar ve Çelişkiler 

Kaynak: Cesur, 2015:75’deki şekilden alınmıştır. 

Fiyat istikrarı ile iktisadi büyüme arasında bir çatışma ve ters ilişki 

vardır. Yapılan çalışmalara göre, ılımlı fiyat artışları (enflasyonun) 
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iktisadi büyüme üzerinde olumlu etkisini tespit etmişlerdir. Fiyat 

istikrarını sağlamaya yönelik para politikasında, tam istihdam 

amacından uzaklaşmak zorunda kalınmaktadır (ancak hiçbir zaman 

ekonomide tam istihdam süreci gerçekleşemediğinden). İşsizlik 

meydana gelecektir. Bu politikanın tersi uygulanırsa, yani istihdam 

artışına ve işsizliği azaltıcı genişletici para politikalarına öncelik 

verilirse, fiyat artışına neden olacak, enflasyon kaçınılmaz bir hal 

alacaktır. Bir çok araştırmaya göre, ılımlı bir enflasyonun büyümeye 

zarar değil, fayda sağladığı görülmüştür. Bu büyüme ithalat talebi 

üzerinde artırıcı etkisinin yanında, ödemeler bilançosu üzerinde 

negatif etkisi bulunmaktadır. Fiyat artışı ile ödemeler bilançosu 

arasında doğrusal olmamakla birlikte, birbirini artırıcı etkisi 

bulunmaktadır. İstihdam arttıkça, üretim ve fiyatlar genel düzeyi 

(enflasyon) yükselmektedir. Ödemeler bilançosu açığı vermektedir. 

Bunun yanında ithalatın artması ve ihracatın daralması bu açığın daha 

da artmasına sebebiyet vermektedir. Gelişmekte olan bir ülkede ılımlı 

enflasyona sıcak bakılmakla birlikte, ülkenin ekonomik yapısındaki 

kırılganlıklar üretimin düşmesine ve ithalatın artmasına neden 

olacaktır. Ayrıca fiyat artışları (enflasyon ve fakirleşme nedeniyle) 

uzun dönemde üretim artışı (arzı daraltan bir talebin yetersizliği 

nedeniyle) üzerinde azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Ödemeler bilançosu 

açığı üretim üzerinde azaltıcı etkiyi yaratmaktadır. Ülkeler istihdam 

hacmini arttırmak için genişletici para politikası sonucunda para arzını 

(Ms) artırmak suretiyle, istihdam hacmini genişletmek istemişlerdir. 

Artan para arzı, fiyatlar üzerinde artırıcı baskı oluşturmuş, bu durum 

iç ve dış piyasalardaki toplam talebin düşmesine neden olmuştur. 
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Talebin düşmesi, toplam arzın (üretimin) düşmesine neden olmuş, 

gelirler azalmış ve iktisadi büyüme daralmayla sonuçlanmıştır (Cesur, 

2015:75). 

Dikkat edilirse, sistem her bir faktörün diğerlerini tetikliyor, sonuçta 

büyüme üzerindeki etkileri olumsuz anlamda olmaktadır. 

          M3 (para arzındaki dengeli artış)  E (enflasyon oranı)   r (faiz oranı)   I 

(yatırımlar)   Y (GSMH). (9)   

İdeal bir büyüme için para arzının kontrollü olması çok önemlidir. 

Şekil 3: GSMH ile Diğer Değişkenler Arasındaki İlişki 

 

       Kaynak : Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Para politikası araçlarına yönelik merkez bankaları kararlarının 

ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki etkisi, parasal aktarım 

mekanizması yoluyla gerçekleşmektedir. Kısa vadeli faiz oranlarını 

GSMH 
(BÜYÜME)

FAİZ ORANI 
(MEVDUAT 

FAİZİ)

PARA ARZI 
(M3)

ENFLASYON 
ORANI (GSYIH 
DEFLATÖRÜ)
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para politikası aracı olarak kullanan merkez bankalarının faiz 

konusunda aldıkları kararlar, ekonomiyi büyük ölçüde etkiler. Bu etki; 

beklentiler, faiz, varlık fiyatları ve döviz kuru kanallarıyla olur. 

Dolayısıyla bu süreç; toplam talebi, dolayısıyla da ekonomik aktivite 

ve enflasyonu da etkiler niteliktedir (TCMB, https://www.tcmb.gov.tr 

/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Pa

ra+Politikasi/Fiyat+Istikrari+ve+Enflasyon/Enflasyonun+Hedefleri; 

erişim tairihi:05.04.2017). 

Para politikası, iktisat politikasının amaçlarına katkıda 

bulunmaya yöneliktir. Bu bağlamda iktisat politikasının amaçlarını 5 

maddede açıklamak mümkündür; 1- Milli gelirin hızlı ve 

sürdürülebilir bir artışını sağlatmak, 2- Tam istihdam durumunu 

oluşturmak, 3- Fiyat istikrarını ve piyasalarda dengeyi sağlamak, 4- 

Adil gelir dağılımını sağlamak ve refah düzeyini yükseltmek ve 5-Dış 

ekonomik dengeyi sağlamak ve muhafaza etmektir (Unay, 2000:362). 

Parasal aktarım mekanizması üç aşamada kendini 

göstermektedir. İlk aşamada merkez banasının politika faizi piyasa 

faiz oranlarını, varlık fiyatlarını, bekleyişleri ve döviz kurunu 

belirlemekte; ikinci aşamada yurt içinde üretilen ve ithal mal ve 

hizmetlere talep oluşmakta; üçüncü aşamada da fiyat davranışına bağlı 

olarak enflasyon (fiyat değişimleri) belirlenmektedir (Oktar, Eroğlu ve 

Eroğlu, 2013: 6; aktaran bknz: Yıldırım, 2016:414). 

Parasal aktarım mekanizması, para politikası-reel ekonomi 

arasındaki etkileşimi, yani parasal değişimlerin toplam talep ve 

üretimi hangi yollarla ve ne ölçüde etkilediğini gösteren 
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mekanizmadır. Gerek teoride gerekse uygulamada oldukça karışık 

olan bu mekanizmayı tam olarak anlamak veya çözmek mümkün 

değildir. Ancak, parasal aktarım mekanizması genel olarak iki adımda 

tanımlanabilir. Birinci adım, para politikası uygulamalarındaki 

değişimlerin piyasa faiz oranları, varlık fiyatları ve döviz kuru gibi 

finansal piyasa koşullarına aktarımını belirler. İkinci adım ise, finansal 

piyasa artışlarındaki değişmelerin üretim seviyesi ve enflasyonu nasıl 

değiştirdiğini gösterir (Çiçek, 2005:82-105; aktaran bknz; Kasapoğlu, 

2007:4). 

Şekil 4: Parasal Aktarım Mekanizması 

 

                  Kaynak : Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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3. LİTERATÜR ANALİZİ 

Literatürde görülen yatay kesit ve panel veri analizleri ile ülkeleri 

toptan ele alıp incelerken ve çıkarılan sonuçları analiz ederken farklı 

sonuçlara ulaşılabilmektedir. Çalışmada enflasyon-faiz oranı ve para 

ilişkileri ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkileri tek tek ülke örnekleri 

bazında zaman serisi analizleri kullanılarak yapmanın daha başarılı bir 

analiz için önemli olduğu ortaya konmuştur (Berber ve Artan, 

2004:11). Teorik analiz yaparken, her bir değişkenin birbirleriyle 

ekonomik ilişkileri ve her bir değişkenin iktisadi büyüme ile olan 

ilişkileri ele alınıp incelenmiştir. Burada dikkat edilecek durum, az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özellikleri ve yapısal 

sorunları gelişmiş ülkelerden farklılık gösterdiği için gelişmiş ülkelere 

göre kurulan iktisadi modeller ve yaklaşımlar gelişmekte olan ülkeler 

için yapılan analizler doğru ve geçerli olmayacaktır (Çatalbaş, 

2007:197-198). 

Literatürde değişkenler (para arzı, enflasyon oranı ve faiz oranı) ile 

iktisadi büyüme arasında ilişki üç farklı şekilde ele alınmaktadır (Faria 

ve Carneiro, 2001: 89-105). Bunlar sırasıyla şu şekilde ifade edilir: 

• Pozitif ilişkili sonuçlar, 

• Negatif ilişkili sonuçlar, 

• İlişkisiz ve eşik değer ilişkisi. 
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• Para Arzı ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki 

Literatürde, para arzı ile iktisadi büyüme arasındaki nedensellik 

ilişkisinin pozitif olması üzerine yapılan çalışmalara örnek vermek 

gerekirse; Schwartz (1973:243-273), Ayaydın (1993:1-86), Serletis ve 

Krause (1996:323-327), Moroney (2002:398-413), Brumm (2005:661-

667), Vymyatnina (2006:131-144), Mudabber ve Rao (2006:53-66), 

Mohammad, Wasti, Lal and Hussain (2009:60-68), Zapodeanu and 

Cociuba (2010:50), Ogunmuyiwa ve Ekone (2010:199-204), Chipote 

ve Makhetha-Kosi (2014:76-84), Chaitipa, Chokethaworna, 

Chaiboonsrib and Khounkhalaxc (2015:108-115), Behera (2016:153-

155), Hussain and Haque (2017:54) örnek olarak verilebilir. 

Literatürde, para arzı ile iktisadi büyüme arasındaki nedensellik 

ilişkisinin negatif olması üzerine yapılan çalışmalara örnek vermek 

gerekirse; Ihsan and Anjum (2013:1), Ehigiamusoe (2013;3076 zayıf 

ilişki tespit etmiştir), Gatawa, Abdulgafar and Olarinde (2017:26-37), 

Srithilat ve Sun  (2017:8-16) örnek verilebilir. 

• Enflasyon Oranları ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki 

Enflasyon-büyüme arasında negatif yönlü bir ilişki bulunduğunu 

savunan görüşe göre para sadece tasarruf amaçlı değil aynı zamanda 

yatırım amaçlı da kullanılmaktadır (Gürel ve Toker, 2019:336). 

Literatürde enflasyon ile iktisadi büyüme arasındaki negatif ilişkinin 

olduğunu gösteren bir çok çalışma mevcuttur; Tun Wai (1959:202-

209), Thirwall ve Barton (1971:263-275), Friedman (1977:451-472), 

Stockman (1981:387-393), Edwards (1982:1-21), Grier ve Tullock 

(1989: 259-276), Fischer (1983:267-278), Kormendi ve Meguire 
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(1985:141-163), Jung ve Peyton (1986:227-232), Grimes (1991:631-

644), Fischer (1993:485-511), De Gregorio (1993:271-298), Koray 

(1993:787-793), Burdekin vd. (1994:175-177), Aşırım (1995), Barro 

(1995:407-443), Chari, Jones ve Manuelli (1996:41-58), Alexander 

(1997:233-238), Clark (1997:70-81), Paul, Kearney ve Chowdhury 

(1997:1387-1401), Ghosh ve Knöbl (1997:28-37), Ghosh ve Phillips 

(1998:1-44), Motley (1998:15-28), Judson ve Orphanides (1999:117-

138), Kim ve Willett (2000:141-147), Ericson, Irons ve Tryon 

(2001:241-253), Faria ve Carneiro (2001:89-105), Gylfason ve 

Herbertsson (2001:405-428), Mallik ve  Chowdhury (2001:123-135), 

Khan ve Senhadji (2001:1-21), Gillman, Harris ve Matyas (2004:149-

167), Sweidan (2004:41-66), Berber ve Artan (2004:1-14), Karaca 

(2003:247-254), Berber ve Artan (2004:103-117), Terzi ve Otlular 

(2004:1-18), Çetin (2004:62-78), Apergis (2005:186-197), Ahmed ve 

Mortaza (2005:25-35), Hodge (2006:163-180), Çağlayan ve Jiang 

(2006:1-28), Çağlayan (2006:423-438), Artan (2006a:108-124), 

Yılmaz ve Kaya (2007:62-78), Karaca (2007:247-255), Turhan 

(2007), Yapraklı (2007:287-300), Erbaykal ve Okuyan (2008:40-48), 

Taban (2008:145-167), Uysal, Mucuk ve Alptekin (2008:55-71), Uslu 

(2018:210-229), Karabulut (2019:171-184) Toker ve Gürel 

(2019:335-348) şeklinde pek çok yerli ve yabancı ampirik çalışma 

literatürde bulunmaktadır. 

1950’li yıllardan 1970’li yıllara kadar enflasyonun iktisadi büyümeyi 

ve sermaye birikimini pozitif yönde etkilediği konusu gündeme 

gelmiştir. Enflasyon ile iktisadi büyüme arasındaki pozitif ilişki 
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Mundell (1963) ve Tobin (1965) tarafından açıklanmıştır. 

Enflasyonun büyümeyi pozitif yönde etkilediğine yönelik 

yaklaşımların başında Phillips Eğrisi gelmektedir. Bu yaklaşım, 

yüksek enflasyonun düşük işsizlik oranının oluşmasına katkıda 

bulunarak, iktisadi büyümeyi olumlu etkilediğini varsayar (Grimes, 

1991). 

Enflasyon ile iktisadi büyüme arasındaki pozitif ilişkinin olduğunu 

gösteren bir çok çalışma mevcuttur; Lucas (1973:326-334), Karras 

(1993:662-674), Romer (1996:1-41), Christina (1996:?), Nell (2000:1-

33), Ahmed ve Rogers (2000:3-36), Mallik ve Chowdhury (2001:123-

135), Black, Dowd ve Keith (2001:771-774), Rapach (2003:23-48), 

Benhabib ve Spiegel (2006:1-20), Yakışık (2007:12-28), Xiao 

(2009:248-260), Umaru ve Zubairu (2012:183-191), Osuala vd. 

(2013:206-216) ve Mahmoud (2015:16-23) örnek verilebilir. 

Enflasyon ile iktisadi büyümeyi belirli bir eşik değer çerçevesinde 

etkilediği sonucuna ulaşan çalışmalara örnek vermek gerekirse; Scott 

ve McKean (1964:6-12), Thirlwall ve Barton (1971:263-275), Levin 

ve Zervos (1993.426-430), Sarel (1995:199-215), Fischer, Sahay ve 

Végh (1996:45-66), Ghosh ve Knöbl (1997:28-37), Bange, Bernhard, 

Granato ve Jones (1997:1191-1199), Christoffersen ve Doyle (1998), 

Burdekin, Denzau, Keil, Sitthiyot ve Willett (2000:1-17), Black, 

Dowd ve Keith (2001), Khan ve Senhadji (2001), Caporin ve Di 

Maria (2002:1-30), Kibritçioğlu ve Diboğlu (2003:43-61), Sepehri ve 

Moshiri (2004:191-207), Vaona ve Schiavo (2005:1-13), Drukker, 
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Gomis-Porqueras ve Hernandez-Verme (2005:1-19), Li (2006:1-75) 

örnek olarak verilebilir. 

• Faiz Oranları ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki 

Literatürde görülen ampirik çalışmalarda, reel faiz oranları ile iktisadi 

büyüme arasındaki ilişkiyi ele alan üç farklı görüş bulunmaktadır: (1) 

Yüksek büyümeye yol açan, yüksek reel faiz oranları görüşü; 

McKinnon (1973) ve Shaw'un (1973) tarafından ortaya atılan “reform 

için finansal baskı” görüşüdür, (2) Standart model görüşüne dayalı 

olarak, daha yüksek reel faiz oranları, daha düşük iktisadi büyümeye 

yol açar görüşü olarak; standart “para politikası” görüşüdür, (3) Fry 

(1997:754-770) tarafından vurgulanan doğrusal olmayan ilişki 

modeline göre, reel faiz oranının eşik seviyesini baz alan görüşe göre, 

büyümeyi artıran veya azaltan daha yüksek veya daha düşük 

büyümeye yol açan reel faiz oranındaki eşik seviyesidir. Pill ve 

Pradhan (1995:1-54) çalışmalarında her ülkenin sermaye hesabında 

McKinnon ve Shaw ilişkisinin gerçekleşmenin olmayabileceğini 

belirtmektedir (Bosworth, 2014:3). 

Faiz oranları ile iktisadi büyüme arasında yapılan ampirik 

çalışmalarda genelde faiz oranları ve getirisinin iktisadi büyüme 

üzerinde olumlu, doğrusal ve pozitif etkisinin olduğunu tespit eden 

çalışmalardan bazıları şunlardır; Cozier ve Tkacz (1994:1-75), Plosser 

ve Rouwenhorst (1994:133-155), Estrella ve Mishkin (1997:1375-

1401), Dueker (1997:41-51), McKinnon ve Pill (1997:189-193), 

Estrella ve Mishkin (1998:45-61), Dotsey (1998:31-51), Taylor 

(1999:319-348), Hamilton ve Kim (2002:1-36), (Yamak ve Tanrıöver, 
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2009:3), Obainuyi and Olorunfemi (2011:39-55), Saymeh ve Orabi 

(2013:341-354), Hansen ve Seshadri (2013:1-18) örnek olarak 

verilebilir. 

Faiz oranları ve getirisinin iktisadi büyüme üzerindeki negatif 

etkisinin olduğunu tespit eden çalışmalardan bazıları şunlardır; 

Giovanni ve Shambaugh (2008:3411-361), Mehrara ve Karsalari 

(2011:73-80), Anaripour (2011:2346-2352), Udoka and Roland 

(2012:295-302), Adeniran ve diğerleri (2014:224-233), Mutinda 

(2014:1-43), Etale ve Ayunku (2016:127-131) örnek olarak verilebilir. 

 

Grafik 1: Türkiye’de 1953-2008 Yılları Arasında Enflasyon ve Faiz Oranı 
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Tablo 1: Yıllar İtibariyle Çalışmada Kullanılan Değişkenlerin Aldığı Değerler 

YILLAR GSMH 

İKTİSADİ 

BÜYÜME 

ORANI 

(%) 

Dolanımdaki 

Para Arzı 

Hesaplanan 

Dolanımdaki 

Para Arzı 

 

M3 Para 

Arzının 

GSMH’ya 

Oranı 

(%) 

Enflasyon 

Oranı 

(GSYİH 

Deflatörü 

%) 

Yıllık 

Mevduat 

Faiz 

Oranı 

(%) 

Paranın 

Gelir 

Hızı (V) 

1970 155146,33 6,18 11245 12321 22.67 8.6445 0 6 

1975 218974,23 16,74 32900 32503 23.05 21.3092 0 6 

1980 241959,11 -4,83 218000 249481 18.03 93.0032 8 6 

1985 339693,3 10,59 1011000 1166081 24.44 53.0544 49.25 9 

1990 397177,6 7,49 11377600 9736808 23.74 58.2444 47.48 12 

1995 400684,65 12,93 189465200 192561200 32.15 86.0075 75.96 20 

2000 449478,55 15,42 3196942000 2928518000 33.69 49.3412 47.15 19 

2005 781243 5,27 3531057629 6753286155 39.05 7.1049 20.39 18 

2010 1168799 9,2 11520984966 12387528644 53.23 7.0126 15.26 10 

2011 1297713 9,9 14590965529 15127819028 51.01 8.1885 14.21 9 

2012 1416798 4,2 16125440878 16581419784 50.04 7.4182 16.35 9 

2013 1567289 6,9 19873312388 18608009270 52.58 6.2688 15.76 9 

2014 1747362 5,9 23669805673 21227710462 51.75 7.4217 16.76 8 

2015 1953561 6,1 28824054698 24333645801 52.71 7.8269 14.20 7 

2016 2608526 4,2 33734342570 32644621351 55.60 8.0983 12.65 7 

2017* 3109074 7,4 38546673260 35904634890 
54.32 

10.8465 16.40 6,1 

Kaynak: TÜİK, DPT, DİE, TCMB, Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası verilerinden 

derlenmiştir. 

4. EKONOMETRİK ANALİZ 

 

Bu çalışmada, 1970-2017 yıllarına ait 48 yıllık verileri kapsamaktadır. 

GSMH (milyar US Dolar), İktisadi Büyüme Oranları (%), 

Dolanımdaki Para Miktarı (Milyar TL), Enflasyon oranı (%), Faiz 

Oranı (%), Hesaplanan Para Miktarı (Milyar TL), M3 Para Arzı 

Miktarı (Milyar TL),  Paranın Gelir Hızı (%) kapsayan 8 değişken 

kullanılmıştır. Bağımlı değişken GSMH miktarı baz alınırken, 

bağımsız değişkenler ise İktisadi Büyüme Oranları, Dolanımdaki Para 

Miktarı, Enflasyon oranı, Faiz Oranı, Hesaplanan Para Miktarı, M3 

Para Arzı Miktarı, Paranın Gelir Hızı alınmıştır. Bu çalışmada 

Türkiye’nin ekonomik yapısı içerisindeki para politikası unsurları ile 



 
 167 

GSMH (iktisadi büyüme) arasındaki ilişkileri ele alınmıştır. TÜİK, 

DPT, DİE, Maliye Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası ve Dünya 

Bankasına ait veriler kullanılmıştır. Bu çalışmada test olarak, Birim 

Kök Testleri (ADF, P-P, KPSS), Granger Nedensellik Testi, VAR 

Nedensellik (WALD) testlerini içeren çalışmalar yapılmıştır. 

Çalışmada Eviews 10 sistemi kullanılmıştır. 

TABLO 2: Ekonometrik Analizde Kullanılan Değişkenlere Ait Datanın Özet 

Bilgileri 

DEĞİŞKENLE

R 
GSMH 

IKTISADI 

BUYUME 

DOLANIMD

AKI PARA 

ENFLASYO

N ORANI 

FAIZ 

ORANI 

HESAPLANA

N PARA 

M3PARA 

ARZI 

PARANIN 

GELIR HIZI 

 Mean  653682.7  4.480833  4.90E+09  387662.5  33.41438  5.11E+09  33.67583  11.71042 

 Median  388977.0  5.845000  76986750  286095.5  23.58000  76527100  28.69000  9.500000 

 Maximum  3109074.  20.15000  3.85E+10  1436930.  87.79000  3.59E+10  55.60000  27.00000 

 Minimum  155146.3 -1.661.000  11245.00  54017.00  0.000000  12321.00  18.03000  5.000000 

 Std. Dev.  639518.8  7.746867  9.39E+09  321021.9  27.28453  8.81E+09  11.30274  6.165768 

 Skewness  2.140135 -0.646321  2.206978  1.023250  0.451078  1.991821  0.640919  0.979867 

 Kurtosis  7.426816  3.767959  7.035346  3.721432  1.946095  6.349977  2.031016  2.907330 

 Jarque-Bera  75.83484  4.521374  71.53404  9.417248  3.849203  54.18349  5.164071  7.698289 

 Probability  0.000000  0.000009  0.000000  0.000017  0.000934  0.000000  0.000620  0.001298 

 Sum  31376769  215.0800  2.35E+11  18607800  1603.890  2.45E+11  1616.440  562.1000 

 Sum Sq. Dev.  1.92E+13  2820.656  4.14E+21  4.84E+12  34988.95  3.65E+21  6004.338  1786.785 

 Observations  48  48  48  48  48  48  48  48 

Jarque-Bera (prob) olasılık değerleri anlamlıdır. Probability = 0.000 

seviyesindedir. 48 gözlem yapılmıştır. 3241 veri noktası kullanılmıştır. 

Skewness (çarpıklık değeri), Kurtosis (basıklığın değeri) normal 

değerlerindedir. Verilerin dağılımı normaldir. 

Yt = f (DolanımParat ,Enflasyon Orant ,FaizOranıt , HesapParat , 

M3Para Arzıt , ParaGelir Hızıt , İktisadiBüyümet , Xt,...)        (10) 

GSMH (Y) = α + β1DolPara + β2EnfOran + β3FaizOran + 

β4HesapPara + β5M3ParaArzı + β6ParaGelHızı + β7 İktBuyume + β8 

BilinmeyenX + е                               (equation 1)                      (11)                                              

α =  Sabit terim.  



 

 
168 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, İŞLETME, FİNANS VE EKONOMİ: Teorik ve 

Ampirik Katkılar  

β1, β2, β3 =  Bağımsız değişkenlerin katsayısıdır.  Değişkenler ≠ 0 

değildir. 

е = denklemin hata terimidir. 

t = zaman birimi 

LogGSMH = α + β1LogDP + β2LogEO + β3LogFO + β4LogHP + 

β5LogM3PA+ β6LogPGELH+ β7LogIKTBUY +β8LogX + е    (12)                                 

(equation 2) 

4.1.  Birim Kök Testleri 

Bir zaman serisi, ilgilenilen bir büyüklüğün zaman içerisinde 

sıralanmış ölçümlerinin bir kümesidir. Zaman serisi ile ilgili bu 

analizin yapılma amacı ise, gözlem kümesince temsil edilen gerçeğin 

anlaşılması ve zaman serisindeki değişkenlerin gelecekteki 

değerlerinin doğru bir şekilde tahmin (forecast) edilmesidir (Allen, 

1964:133-152). Bir zaman serisi analizinde, analizin anlamlı ve tutarlı 

olabilmesi için öncelikle “durağan olması” gerekmektedir. Durağan 

zaman serileri , uzun dönemde çeşitli kırılma ve şoklar olsa dahi “sabit 

ortalamaya” sahiptir. Ayrıca zaman serisinin varyansı sabit ve sonlu 

yapı sürecindedir. Bununla birlikte, değişkenler arasındaki anlamlı ve 

tutarlı ilişkinin incelenebilmesi için, öncelikli olarak “durağan” 

olmalıdır. Çünkü durağan bir seri, geçici şoklar ve dalgalanmalar 

görülsede, uzun dönemde sabit bir ortalamaya kavuşur. Bir zaman 

serisinin durağan olması ortalamasının, varyansının ve kovaryansının 

zaman içerisinde sabit olup değişmediği anlamına gelir. Ekonomik 

değişkenlerin logaritması alındığında, doğrusal bir nitelik 

taşımaktadır. Bu durumda zaman serilerinde gerçek değer yerine 

logaritmik değerler kullanılır. Durağanlık şartlarını sağlamaksızın 
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serilerin denklemelere konulması, iktisadi ilişkilerin var olmadığı 

halde varmış gibi görünmesine neden olacağından anlamsız 

öngörülere sebebiyet verir. Durağanlığa sahip olmayan değişkenler 

arasında uzun dönemli bir ilişkinin kurulması da mümkün değildir. 

Durağan olmayan serilerin d(1,2,...) sayıda farkları alınarak, durağan 

hale getirilir. Seriler aynı derecede I(d) durağan olduklarında, 

eşbütünleşik seriler elde edilmiş olur (Kennedy, 2006:356). Tablo 

3’de ise ADF, P-P ve KPSS birim kök testlerine dair özet tablo 

aşağıda gösterilmiştir. Çalışmada bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait 

48 yıllık verilerin her birine ADF (Dickey ve Fuller, 1979:427-431), 

P-P (Phillips ve Perron, 1988:335-346) ve KPSS (Kwiatkowski, vd. 

1992:159-178) birim kök testleri uygulanmıştır. 

                         TABLO 3: Birim Kök Testleri Özet Tablo 

                    ADF                 P-P                 KPSS 

Değişkenler 

Düzey 

Durumu C C&T C C&T C C&T 

GSMH Düzey I (0) 2.64162 1.47641 1.03677 1.47641 904262 255793 

d1GSMH 
Birinci Fark I 

(1) 
.467586 955752 1.887911 3.088457 667460 230167 

d2GSMH 
İkinci Fark I 

(2) 
15.37224 15.77761 15.59656 15.77761 331296 122392 

BUYUME Düzey I (0) -0.789933 -6.503317 15.79930 8.997863 093713 055757 

d1 BUYUME 
Birinci Fark I 

(1) 
X X 4.546279 1.406459 X X 

d2 BUYUME İkinci Fark I (2) X X X X X X 

DOLANIMDAKİPARAMİ

KTARI 

Düzey I (0) -3.577723 -4.165756 -3.577723 -4.165756 0.616103 0.205779 

d1DOLANIMDAKİPARA

MİKTARI 

Birinci Fark I 

(1) 
X X X X 486543 104735 

d2DOLANIMDAKİPARA

MİKTARI 

İkinci Fark I 

(2) 
X X X X X X 

ENFLASYONORANI 
Düzey I (0) -2.385492 -2.615070 -2.206805 -2.462685 0.241221 0.185413 

d1ENFLASYONORANI 

Birinci Fark I 

(1) 
-6.501590 -6.603421 -8.982382 -13.38727 0.308095 0.309921 
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d2ENFLASYONORANI 

İkinci Fark I 

(2) 
X X X X 0.159290 0.151956 

FAIZ ORANI Düzey I (0) -1.510975 -1.274652 -1.560110 -1.220202 0.231973 0.209355 

d1FAIZ ORANI Birinci Fark I 

(1) 
-8.203811 -8.537916 -8.053573 -8.386487 0.084413 0.085157 

d2FAIZ ORANI İkinci Fark I 

(2) 
     X      X      X      X     X      X 

HESAPLANANPARA Düzey I (0) 6.622694 3.625558 2.225313 1.470926 0.678383 0.221715 

d1HESAPLANANPARA Birinci Fark I 

(1) 
0.982436 0.993478 -2.649512 -4.445568 0.671505 0.212751 

d2HESAPLANANPARA İkinci Fark I 

(2) 
-4.342123 -4.539336 -11.64061 -13.42414 0.090750 0.098210 

M3PARAARZI Düzey I (0) 0.071161 -3.166452 -0.006297 -2.964084 0.830645 0.218213 

d1M3PARAARZI Birinci Fark I 

(1) 
-9.368620 -9.434699 -10.96096 -2547490 0.045766 0.045634 

d2 M3PARAARZI İkinci Fark I 

(2) 
  X       X      X      X     X       X 

PARANINGELIRHIZI Düzey I (0) -1.172695 -0.632455 -1.358361 -0.788990 0.321604 0.177195 

d1PARANINGELIRHIZI Birinci Fark I 

(1) 
-5.599102 -5.762961 -5.579878 -5.766937 0.266258 0.107388 

d2PARANINGELIRHIZI İkinci Fark I 

(2) 
   X       X        X       X 0.138971 0.132090 

-C: Sabit teriminin varlığında birim kök testinin uygulandığına işaret eder. -C&T: Sabit terim 

ve Trend’in varlığında birim kök testinin uygulandığına işaret eder.-Tabloda yer alan 

rakamlar ilgili birim kök test istatistikleridir.(X) işareti ise ilgili testin uygulanamayacağını 

ifade etmektedir. Örneğin I (1) davranışı sergileyen bir seriye, 2. kez fark alınıp tekrar birim 

kök testi uygulanamayacağından bu durum X olarak ifade edilmiştir. 

Buna göre serilerin durağanlık durumunu açıklamak gerekirse; 

İktisadi Büyüme Oranı ve Dolanımdaki Para Miktarı I (0) düzeyinde 

durağan iken, Paranın Gelir Hızı (V), M3 Para Arzı, Faiz Oranı ve 

Enflasyon Oranı I (1) davranışı sergileyen bir seriye sahip iken, 

GSMH Miktarı ve Hesaplanan Para Miktarı I (2) davranışı sergileyen 

bir seriye sahiptir. Kısaca özetlemek gerekirse, kullandığımız zaman 

serisinin durağan olması, serinin geçmişe ait çok az bilgi taşıması 

veya geçmişten gelen etkiye maruz kalmaması anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla şok etkisi ya hiç olmayacak ya da etkisi geçici olacaktır ve 
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dolayısıyla seriler ortalama etrafında hareket ederek dengeli bir süreç 

izleyecektir (Aksu, 2013:191). 

   Grafik 2: Birim Kök Değer Gösterge Polinomları 
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 

AR Karakteristik polinomunun ters köklerinin birim çember 

içerisindeki konumları modelin I(2) gecikme ile durağan olduğunu 

göstermektedir. 
 

Grup Birim Kök Testi 

Group unit root test: Summary   

Series: GSMH, DOLANIMDAKIPARA, ENFLASYONORANI, FAIZORANI, 

        HESAPLANANPARA, M3PARAARZI, PARANINGELIRHIZI 

Date: 01/14/20   Time: 00:33  

Sample: 1 48    

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 4 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  7.35689  1.0000  7  323 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   8.67773  1.0000  7  323 

ADF - Fisher Chi-square  6.36252  0.9565  7  323 

PP - Fisher Chi-square  5.69703  0.9736  7  329 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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4.2. Ranger Nedensellik Testi 

Granger nedensellik ilişkisinin anlamı, regresyonda bağımsız değişken 

X’in bağımlı değişken Y ile bir nedensellik ilişkisi içinde olduğudur ve 

bunun için iki temel koşulun sağlanması gerekir. Bunlardan birincisi; 

bağımlı değişken X’in, bağımsız değişken Y’yi tahmin etmeye aracılık 

etmesidir. İkinci varsayım ise, Y’nin X’i tahmin etmede etkili 

olmayacağıdır. Buna tek yönlü nedensellik denir. Nedensellik 

testlerinde, testlerin yönü önem arz eder, yani değişkenlerin bağımlı ve 

bağımsız olduğunu  belirleme açısından çok önemlidir. Nedenselliğin 

yönü, iki veya daha çok değişkenin birbiri arasındaki ilişkilerin; tek 

yönlü mü, çift yönlü mü veya hiçbir ilişkinin olmamasını anlamada çok 

önemlidir. Granger nedensellik testi “kısa dönem” sürecinde bağımlı ve 

bağımsız değişkenler arasındaki nedensellik analizine imkan 

sağlamaktadır. Eğer Ho hipotezi red edilirse bunun anlamı X’in Y ile 

Granger nedensellik ilişkisi içinde olduğudur. Granger nedensellik 

testinde, hem X’ten Y’ye doğru, hem de Y’den X’e doğru olabilir. Bu 

durum, çift yönlü nedensellik olarak adlandırılır. X↔Y olarak gösterilir 

(Granger, 1969:424-438; aktaran bknz:Aksu, 2013:200). Aşağıdaki 

tabloda Granger Nedensellik testi yapılmıştır. 1970-2017 yıllarını 

kapsayan değişkenlerin 2 gecikmeli olarak farkı alınıp, analizi 

yapılmıştır. Ekonometrik testlerin yapımında Eviews 10 sistemi 

kullanılmıştır. 
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**Granger nedensellik testinin analizi, I(2) gecikmeli olarak 46 

gözlem sonucunda değişkenler arasında ortaya çıkan nedensellik 

 

Tablo 4: Granger Nedensellik Tablosu 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1 48  
Lags: 2   

    Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

     BUYUME does not Granger Cause GSMH  46  2.33016 0.0060 

 GSMH does not Granger Cause BUYUME  0.47941 0.0289 

     DOLANIMDAKIPARA does not Granger Cause GSMH  46  8.69538 0.0006 

 GSMH does not Granger Cause DOLANIMDAKIPARA  2.58425 0.0433 

     ENFLASYONORANI does not Granger Cause GSMH  46  1.24430 0.9756 

 GSMH does not Granger Cause ENFLASYONORANI  0.29911 0.0043 

     FAIZORANI does not Granger Cause GSMH  46  1.36273 0.9951 

 GSMH does not Granger Cause FAIZORANI  0.19929 0.0078 

     HESAPLANANPARA does not Granger Cause GSMH  46  3.64995 0.0200 

 GSMH does not Granger Cause HESAPLANANPARA  2.58902 0.0429 

     M3PARAARZI does not Granger Cause GSMH  46  3.09183 0.0357 

 GSMH does not Granger Cause M3PARAARZI  1.61798 0.2170 

     PARANINGELIRHIZI does not Granger Cause GSMH  46  3.10789 0.0351 

 GSMH does not Granger Cause PARANINGELIRHIZI  2.77555 0.0507 

     DOLANIMDAKIPARA does not Granger Cause BUYUME  46  0.94877 0.0382 

 BUYUME does not Granger Cause DOLANIMDAKIPARA  0.75384 0.0834 

     ENFLASYONORANI does not Granger Cause BUYUME  46  1.68714 0.7891 

 BUYUME does not Granger Cause ENFLASYONORANI  0.73603 0.0176 

     FAIZORANI does not Granger Cause BUYUME  46  0.59806 0.8049 

 BUYUME does not Granger Cause FAIZORANI  0.37220 0.0481 

     M3PARAARZI does not Granger Cause BUYUME  46  1.45943 0.0294 

 BUYUME does not Granger Cause M3PARAARZI  0.61882 0.0891 

     PARANINGELIRHIZI does not Granger Cause BUYUME  46  0.68767 0.7354 

 BUYUME does not Granger Cause PARANINGELIRHIZI  9.45473 0.0004 

     ENFLASYONORANI does not Granger Cause DOLANIMDAKIPARA  46  2.78825 0.0500 

 DOLANIMDAKIPARA does not Granger Cause ENFLASYONORANI  0.49848 0.8764 

     FAIZORANI does not Granger Cause DOLANIMDAKIPARA  46  1.20718 0.0310 

 DOLANIMDAKIPARA does not Granger Cause FAIZORANI  0.45536 0.9039 

     M3PARAARZI does not Granger Cause DOLANIMDAKIPARA  46  3.53413 0.0225 

 DOLANIMDAKIPARA does not Granger Cause M3PARAARZI  2.28591 0.0908 

     PARANINGELIRHIZI does not Granger Cause DOLANIMDAKIPARA  46  3.08175 0.0361 

 DOLANIMDAKIPARA does not Granger Cause PARANINGELIRHIZI  3.02731 0.0383 

     FAIZORANI does not Granger Cause ENFLASYONORANI  46  2.53486 0.0071 

 ENFLASYONORANI does not Granger Cause FAIZORANI  1.69166 0.1964 

     HESAPLANANPARA does not Granger Cause ENFLASYONORANI  46  0.59590 0.8066 

 ENFLASYONORANI does not Granger Cause HESAPLANANPARA  2.70806 0.0548 

     M3PARAARZI does not Granger Cause ENFLASYONORANI  46  1.15101 0.4113 

 ENFLASYONORANI does not Granger Cause M3PARAARZI  2.10589 0.0139 

     PARANINGELIRHIZI does not Granger Cause ENFLASYONORANI  46  0.86930 0.0552 

 ENFLASYONORANI does not Granger Cause PARANINGELIRHIZI  1.18628 0.0320 

     M3PARAARZI does not Granger Cause FAIZORANI  46  1.21167 0.3787 

 FAIZORANI does not Granger Cause M3PARAARZI  1.04583 0.0039 

     PARANINGELIRHIZI does not Granger Cause FAIZORANI  46  0.68307 0.0390 

 FAIZORANI does not Granger Cause PARANINGELIRHIZI  1.89715 0.0493 

     M3PARAARZI does not Granger Cause HESAPLANANPARA  46  2.46446 0.0130 

 HESAPLANANPARA does not Granger Cause M3PARAARZI  1.34180 0.3167 

     PARANINGELIRHIZI does not Granger Cause HESAPLANANPARA  46  5.49224 0.0041 

 HESAPLANANPARA does not Granger Cause PARANINGELIRHIZI  1.48505 0.2601 

     PARANINGELIRHIZI does not Granger Cause M3PARAARZI  46  0.96096 0.0298 

 M3PARAARZI does not Granger Cause PARANINGELIRHIZI  0.90665 0.0080 
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ilişkilerini şu şekilde belirtmek mümkündür; Faiz oranından 

GSMH’ya doğru tek yönlü ve negatif bir ilişki saptanmıştır. Yine 

enflasyon oranından GSMH’ya doğru tek yönlü ve negatif bir ilişki 

mevcuttur. GSMH’dan M3 Para arzına doğru tek yönlü ve pozitif bir 

ilişki bulgulanmıştır. Paranın gelir hızı ile enflasyon oranı arasında çift 

yönlü pozitif bir ilişki vardır. Yine paranın gelir hızı ile faiz oranı 

arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulgulanmıştır. M3 Para 

arzından faiz oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur. 

M3 Para arzından, enflasyon oranına doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkisi vardır. Yine M3 Para arzından, faiz oranına doğru tek yönlü bir 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Enflasyon oranından faiz oranına 

doğru tek yönlü yönlü bir nedensellik mevcuttur. Paranın gelir 

hızından dolanımdaki para miktarına doğru tek yönlü bir nedensellik 

mevcuttur. Paranın gelir hızı ile M3 Para arzı arasında çift yönlü bir 

nedensellik mevcuttur. Dolanımdaki para arzı ile GSMH arasında çift 

yönü negatif bir ilişki vardır. 

Tablo  5: Granger Nedensellik Testinin İlişki Yönü 

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER 
NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN 

YÖNÜ 

BAĞIMLI 

DEĞİŞKEN 

BÜYÜME ORANI (%) ↔ GSMH 

DOLANIMDAKİ PARA 

MİKTARI 
↔ GSMH 

ENFLASYON  ORANI (%) → GSMH 

FAİZ ORANI (%) → GSMH 

HESAPLANAN PARA 

MİKTARI 
↔ GSMH 

M3 PARA ARZI MİKTARI  GSMH 

PARANIN GELİR HIZI ↔ GSMH 

 

Yukarıdaki tabloda yer alan → işareti, ilgili bağımsız (ve/veya 

bağımlı) değişkenin, bağımlı (ve/veya bağımsız) değişkenin Granger 

nedeni olduğunu ifade etmektedir. Yukarıda ifade edildiği üzere, bu 

ideal durumu yansıtmaktadır. ↔ İsareti, GSMH’nin ilgili değişkenin 

Granger nedeni olduğunu, aynı zamanda, ilgili değişkenin de 

GSMH’nin Granger nedeni olduğunu ifade etmektedir. X İşareti, 
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değişkenler arasında Granger nedensellik ilişkisinin söz konusu 

olmadığını ifade etmektedir. 

Şekil 5: Değişkenler Arasında Granger Nedensellik İlişkisi Ve Analizi 

 

 

 
Kaynak : Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

4.2.  En Küçük Kareler (Ekk) Yöntemi Testi 

 

Alman matematikçi Gauss tarafından geliştirilen EKK (Ordinary 

Least Square-OLS) yöntemi, istatiksel özelliklerinden dolayı 

regresyon analizlerinde çok sık kullanılan bir yöntemdir (Kutlar, 

2009:14). Ana kütleden tesadüfi olarak belirlenmiş X ve Y değerlerine 

arasındaki ilişkiyi tahmin etmede kullanılan bir yöntem olup, EKK 

metodu en küçük hata kare toplamını verecek ∑ (𝑒 2
𝑖
)

𝑛

𝑘=0
 olan β0 ve 

β1 değerlerini bulmaktadır. Buna göre ana kütle regresyon denlemi;  

Y1 =β0 + β1X1 +μ1     (11)    şeklinde yazmak mümkündür (Yıldırtan, 

2017:18-19). 

Bu çalışmada GSMH ve İktisadi Büyüme değişkenlerini bağımlı 

değişken olarak ele alınmıştır. 

İKTİSADİ 

BÜYÜME  
- 

PARANIN 

GELİR HIZI  

HESAPLANAN 

PARA 

MİKTARI  

+ 
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TABLO 6 : En Küçük Kareler Test Tablosu  

Dependent Variable: GSMH   

Method: Least Squares   

Sample: 1 48    

 Included observations: 48 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOGBUYUME 4.267.048 1.501.729 2.841.422 0.0070 

LOGDOLANIMDAKIPARA -1.728.005 1.297.005 -1.338.125 0.1882 

LOGENFLASYONORANI -0.190178 0.054052 -3.518.391 0.0011 

LOGFAIZORANI -2.003.723 8.209.957 -2.440.602 0.0001 

LOGHESAPLANANPARA 8.787.605 1.428.505 6.192.976 0.0000 

LOGM3PARAARZI 6.432.172 1.125.702 5.713.919 0.0000 

LOGPARANINGELIRHIZI 8.076.614 3.579.857 2.256.128 0.0195 

C 400385.7 42852.05 9.343.443 0.0000 

R-squared 0.987746     Mean dependent var 653682.7 

Adjusted R-squared 0.985953     S.D. dependent var 639518.8 

S.E. of regression 75796.96     Akaike info criterion 2.544.354 

Sum squared resid 2.36E+11     Schwarz criterion 2.571.643 

Log likelihood -6.036.450     Hannan-Quinn criter. 2.554.666 

Durbin-Watson stat 0.994059     F-statistic 1.642.225 

     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

**Denklemde eğim terimleri ve sabit terim (p = 0.0000) anlamlıdır. 

Hesaplanan F değeri 1642.225 ve F istatistiğine ait p (olasılık) değeri 

0.000 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre model tümüyle 

anlamlıdır. AIC, SC, HQ değerleri birbiriyle anlamlı durumdadır. 7 

bağımsız değişken bağımlı değişkeni (GSMH’nın) açıklama değerini 

gösteren R açıklayıcı değeri 0.98 gibi yüksek bir değer ihtiva 

etmektedir. Durbin-Watson (DW) test istatistiği 0.994 ile 1’e 

yaklaşmaktadır. Otokorelasyon yoktur. Eğim terim yorumunu ve 

etkilerini şu şekilde belirtmek mümkündür; *Dolanımdaki Para 

Miktarındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı 
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(logaritması alınmış) 1.72 azaltmaktadır (diğer değişkenler sabitken). 

*Enflasyon Oranındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, 

GSMH’yı (logaritması alınmış) 0.19 azaltmaktadır (diğer değişkenler 

sabitken). *Faiz Oranındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, 

GSMH’yı (logaritması alınmış) 2.0037 oranında azaltmaktadır (diğer 

değişkenler sabitken). *Hesaplanan Para Miktarındaki (logaritması 

alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı (logaritması alınmış) 8.78 

yükseltmektedir (diğer değişkenler sabitken).*İktisadi Büyüme 

Oranındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı 

(logaritması alınmış) 4.26 oranında yükseltmektedir (diğer değişkenler 

sabitken).*Genişletilmiş Para Arzı M3 miktarındaki (logaritması 

alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı (logaritması alınmış) 64.321 

oranında yükseltmektedir (diğer değişkenler sabitken). *Paranın Gelir 

Hızında (V) (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı 

(logaritması alınmış)  80.766 arttırmaktadır (diğer değişkenler 

sabitken). Yani yukarıdaki test çıkarım sonucu olarak; enflayon oranı 

%10 arttığında, GSMH %1.9 azalmaktadır. Faiz oranları %1 arttığında 

ise, GSMH %2 düşmektedir. M3 Para arzı %1 arttığında  ise, GSMH 

üzerinde %64 oranında artış olmaktadır. En küçük kareler yöntemine 

göre; GSMH üzerinde enflasyon oranı, faiz oranı ve dolanımdaki para 

miktarı büyümeyi (GSMH) düşürürken, hesaplanan para miktarı, M3 

para arzı ve paranın gelir hızı büyüme (GSMH) üzerinde arttırıcı etki 

yapmaktadır. 
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 Dependent Variable: GSMH 

Method: Fully Modified Least Squares (FMOLS) 

Sample (adjusted): 2 48 

Included observations: 47 after adjustments 

Cointegrating equation deterministics: C 

Long-run covariance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed  

Bandwidth  = 4.0000) 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

BUYUME 3.187.499 0.116018 1.616.115 0.0141 

DOLANIMDAKIPARA -3.61E-05 8.41E-06 -4.292.572 0.0001 

ENFLASYONORANI -0.004381 0.038143 -0.114847 0.0092 

FAIZORANI -3.828.440 5.219.880 -7.334.345 0.0000 

HESAPLANANPARA 0.000110 9.46E-06 1.161.101 0.0000 

M3PARAARZI 8.947.934 1.841.658 4.858.629 0.0000 

PARANINGELIRHIZI 6.419.863 2.008.417 3.196.479 0.0028 

C 400385.7 42852.05 9.343.443 0.0000 

R-squared 0.994547     Mean dependent var 664289.8 

Adjusted R-squared 0.993568     S.D. dependent var 642150.6 

S.E. of regression 51499.91     Sum squared resid 1.03E+11 

Long-run variance 1.95E+09       

                      
 

Grafik 3 : Değişkenlerin İstatistiki Değerlerini Gösteren Grafik 
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VAR LAG ORDER SELECTION CRITERIA  

(VAR SEÇİLMİŞ GECİKME DEĞERLERİ)    
Endogenous variables: GSMH BUYUME DOLANIMDAKIPARA ENFLASYONORANI  
FAIZORANI HESAPLANANPARA M3PARAARZI PARANINGELIRHIZI  

Exogenous variables: C      

Date: 05/13/19   Time: 13:51     

Sample: 1 48      
Included observations: 46 

Tablo 7: Var Gecikme Değerleri Tablosu      

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -3.949.053 NA   7.22e+64  172.0458  172.3638  172.1649 

1 -3.611.791   542.5517*   5.21e+59*   160.1648*   163.0270*   161.2370* 

2 -3.550.945  76.71844  7.69e+59  160.3020  165.7084  162.3272 

  
* indicates lag order selected by the criterion  

**1. Gecikmede durağanlık sağlanmıştır. 
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

 FPE: Final prediction error  

 AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 
  HQ: Hannan-Quinn information criterion 
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4.3. Var Modeli Tahmin Analizi 

C.A. Sims tarafından geliştirilen VAR modeli, Granger nedensellik 

test modelini örnek alır (Ertek, 2000:404; ayrıca bknz: Sims, 1980:1-

48). Var modelinde yer alan tüm değişkenler içseldir. Değişkenlerin 

herbiri kendi gecikmeli değerleriyle sistemde yer alan tüm 

değişkenlerin gecikmeli değerlerinin doğrusal bir fonksiyonu olarak 

tanımlanır (Kennedy, 2006:352). Modeldeki tüm değerlerin sağ 

tarafında gecikmeli değerler yer alacağından EKK yöntemi ile 

bulunacak parametrelerin tahmin değerleri daha doğru olacaktır 

(Ertek, 2000:404). Var modellerinin tercih edilmesinin nedeni; 

değişkenler arasındaki ilişkilerin en doğru biçimde ortaya çıkartır ve 

VAR model yapısı durağan olmayan zaman serilerinin incelenmesinde 

bir temel oluşturur (Kennedy, 2006:353). 

 

Vector Autoregression Estimates 
TABLO 8: Var Tahmini Değerleri 

 
**Yapılan test sonucu GSMH’yı açıklayıcı değeri (adj.R2)=0.986 gibi 

yüksek bir değere sahiptir. 

GSMH BUYUME DOLANIMDAKIPARA ENFLASYONORANI FAIZORANI HESAPLANANPARA M3PARAARZI PARANINGELIRHIZI

R-squared  0.991302  0.954260  0.996872  0.795031  0.922188  0.995605  0.944087  0.933349

Adj. R-squared  0.986503  0.953162  0.995146  0.681944  0.879258  0.993180  0.913238  0.896576

Sum sq. resids  1.63E+11  1529.144  1.28E+19  9.63E+11  2541.242  1.58E+19  322.6613  114.5553

S.E. equation  74925.02  7.261481  6.65E+08  182245.2  9.361038  7.38E+08  3.335604  1.987507

F-statistic  206.5697  1.508678  577.6400  7.030295  21.48088  410.5727  30.60384  25.38135

Log likelihood -5.709.754 -1.458.591 -9.891.316 -6.118.632 -1.575.418 -9.939.717 -1.100.743 -8.625.675

Akaike AIC  25.56415  7.080830  43.74485  27.34188  7.588774  43.95529  5.524969  4.489424

Schwarz SC  26.23995  7.756632  44.42065  28.01768  8.264577  44.63109  6.200772  5.165226

Mean dependent  675075.8  4.359348  5.12E+09  398963.8  34.86717  5.33E+09  34.13543  11.95870

S.D. dependent  644927.5  7.890872  9.54E+09  323150.3  26.93978  8.94E+09  11.32427  6.180132

 6.21E+58

 1.55E+57

-3.550.945

 165.3020

 165.7084

 136

Sample (adjusted): 3 48

Akaike information criterion

Included observations: 46 after adjustments

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

TABLO 8: VAR TAHMİNİ DEĞERLERİ

Determinant resid covariance (dof adj.)

Determinant resid covariance

Log likelihood

Schwarz criterion

Number of coefficients
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Test for Equality of Means of GSMH  
Categorized by values of GSMH and BUYUME and DOLANIMDAKIPARA and 
ENFLASYONORANI and FAIZORANI and HESAPLANANPARA and M3PARAARZI  
and PARANINGELIRHIZI 

Sample: 1 48    

Included observations: 48   

Method df Value Probability 

Anova F-test (33, 14) 3.291.201 0.0000 

Analysis of Variance     

Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 

Between 33 1.92E+13 5.82E+11 

Within 14 2.47E+10 1.77E+09 

Total 47 1.92E+13 4.09E+11 

 

 

BDS Test for GSMH  

Sample: 1 48  

Included observations: 48 
Dimension BDS 

Statistic 
Std. 
Error 

z-
Statistic 

Prob.   

 2  0.153379  0.017572  8.728779  0.0000   

 3  0.240077  0.028570  8.403028  0.0000   

 4  0.283440  0.034834  8.136768  0.0000   

 5  0.292979  0.037194  7.877143  0.0000   

 6  0.275181  0.036760  7.485795  0.0000   

            

Raw epsilon  736245.8       

Pairs within epsilon  1638.000 V-
Statistic 

 0.710938   

Triples within epsilon  62558.00 V-
Statistic 

 0.565665   

            

Dimension C(m,n) c(m,n) C(1,n-(m-
1)) 

c(1,n-(m-
1)) 

c(1,n-(m-
1))^k 

 2  749.0000  0.692877  794.0000  0.734505  0.539498 

 3  714.0000  0.689855  793.0000  0.766184  0.449778 

 4  680.0000  0.686869  789.0000  0.796970  0.403429 

 5  647.0000  0.683932  784.0000  0.828753  0.390953 

 6  615.0000  0.681063  777.0000  0.860465  0.405882 
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4.4. Ardl Testi 

Pesaran ve Shin tarafından ortaya çıkan güçlüğü bertaraf etmek için 

ARDL (Autoregressive Distributed Lag) yöntemini geliştirmişlerdir. 

Sistemde yer alan değişkenlerin birim kök içerip içermedikleri 

bilgisine gerek kalmadan kullanılan bir yöntemdir (Pesaran, Smith ve 

Shin, 2001:289-326). Autoregressive Dağıtılmış Gecikme (ARDL) 

modellerinin özelliklerini tahmin etmek ve incelemek için güçlü 

zaman kazandıran araçlar sunar. ARDL'ler, bağımlı değişken ve 

açıklayıcı değişkenlerin gecikmelerini regresör olarak içeren standart 

en küçük kareler regresyonlarıdır (Greene, 2008:685). ARDL 

modelleri ekonometride onlarca yıldır kullanılmasına rağmen, son 

yıllarda Pesaran ve Shin (1998:17-29) ve Pesaran, Shin ve Smith 

(2001:289-326) ile değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkilerini 

inceleme yöntemi olarak popülerlik kazanmıştır. 2001 yılında 

geliştirilen test, seviyelerinde durağan olmayan en az iki serinin 

durağan bir bileşimi olduğunu ifade eden eşbütünleşme kavramını test 

etmek amacıyla kullanılan modeldir. Özetle, uzun ve kısa dönem 

nedensellik ilişkilerini yakalamaya yarayan modeldir. 

Bu eşbütünleşme testinde, diğer eşbütünleşme testlerinde olduğu gibi 

aralarındaki eşbütünleşme ilişkisi incelenen serilerin aynı dereceden 

durağan olmaları şartı bulunmamaktadır. ARDL model, bağımlı 

değişken Y’nin açıklanması için, Y’nin geçmiş değerlerinin ve 

bağımsız değişken X’in geçmiş değerlerinin “açıklayıcı” değişkenler 

olarak regresyon denkleminde yer aldığı modellerdir (Aksu, 

2013:214). 
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ARDL modelleri, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin gecikmelerini 

regresör olarak kullanan en küçük kareler regresyonları olduğundan, 

En Küçük Kareler (EKK) tahmin yöntemiyle bir denklem nesnesi 

kullanılarak, Eviews 10 sistemiyle tahmin edebilmek mümkündür. 

Ancak Eviews 10 sistemi, ARDL modellerini işlete bilmek için özel 

bir tahminci de sunuyor. Bu tahminci, tahmini gecikme süresi 

görünümlerinin yanı sıra yerleşik gecikme uzunluğu seçim yöntemleri 

sunmaktadır. 

 

Dependent Variable: GSMH   

Method: ARDL    

Sample (adjusted): 3 48   

Included observations: 46 after adjustments  

Maximum dependent lags: 2 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (2 lags, automatic): BUYUME 

DOLANIMDAKIPARA 

        ENFLASYONORANI FAIZORANI HESAPLANANPARA 

M3PARAARZI 

        PARANINGELIRHIZI     

Fixed regressors: C   

Number of models evalulated: 4374  

Selected Model: ARDL(1, 2, 2, 0, 0, 1, 1, 1) 

 
TABLO 9: Ardl Testi  Değerleri  

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

          

GSMH(-1) 0.877833 0.189179 0.411427 0.0001 

BUYUME 1.363.205 3.833.750 3.555.801 0.0013 

BUYUME(-1) 2.468.110 8.727.856 2.827.854 0.0083 

BUYUME(-2) 1.016.011 5.008.459 2.028.590 0.0515 

DOLANIMDAKIPARA -1.03E-05 1.04E-05 -0.989013 0.0306 

DOLANIMDAKIPARA(-1) -2.90E-05 1.33E-05 -2.176.246 0.0375 

DOLANIMDAKIPARA(-2) -1.75E-05 8.81E-06 -1.980.965 0.0568 
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ENFLASYONORANI -0.014924 0.028271 -0.527894 0.0000 

FAIZORANI -5.615.745 5.883.731 -0.954453 0.0000 

HESAPLANANPARA 7.54E-05 7.81E-06 9.653.075 0.0000 

HESAPLANANPARA(-1) 3.43E-05 1.68E-05 2.038.196 0.0504 

M3PARAARZI 2.616.895 1.825.619 1.433.428 0.0121 

M3PARAARZI(-1) 2.467.590 1.670.818 1.476.875 0.1501 

PARANINGELIRHIZI 2.574.871 3.660.150 0.703488 0.0072 

PARANINGELIRHIZI(-1) 4.897.441 3.297.030 1.485.410 0.0479 

C 108839.0 57174.48 1.903.629 0.0666 

          

R-squared 0.998784     Mean dependent var 675075.8 

Adjusted R-squared 0.998175     S.D. dependent var 644927.5 

S.E. of regression 27548.05     Akaike info criterion 2.355.346 

Sum squared resid 2.28E+10     Schwarz criterion 2.418.951 

Log likelihood -5.257.296     Hannan-Quinn criter. 2.379.173 

F-statistic 1.642.225     Durbin-Watson stat 2.006.455 

Prob(F-statistic) 0.000000       

 

ARDL Test çıktısı analiz edildiğinde, tahmin sırasında kullanılan 

ayarların bir özetini verir. Burada otomatik seçimin (Akaike 

Information Criterion kullanılarak) hem bağımlı değişkenin hem de 

regresörün maksimum 2 gecikmesi ile kullanıldığını görüyoruz.  

Değerlendirilen 4374 modelden, prosedür bir ARDL (1, 2, 2, 0, 0, 1, 

1, 1) modeli seçildi - bağımlı değişkenin 1 gecikmesi, LOG 

(BUYUME), LOG (DOLANIMDAKIPARA) 2 gecikmesi varken,  

LOG (ENFLASYONORANI), LOG (FAIZORANI) logaritması 

alınmış halinde durağan olup (1,0), LOG (HESAPLANANPARA), 

LOG (M3PARAARZI) ve LOG (PARANINGELIRHIZI) tek bir 

gecikmesi ile (seviye değeri ile birlikte) aynı seviyededir.  
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Çıktının geri kalanı, seçilen model için standart en küçük kareler 

çıktısıdır. Regresörlerin her birinin önemli olduğunu ve bağımlı 

değişken olan LOG (GSMH) bir dönem gecikmesindeki katsayının 

0.87'de oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Testin anlamlılık 

değerini gösteren F değeri 1642.225 iken, P (olabilirlik) değeri 0.0000 

sahiptir. Açıklayıcı R değeri 0.998 gibi yüksek bir değere sahiptir. 

AIC, SC ve HQC değerleri anlamlıdır.  

ARDL Uzun dönem (Long Run Form) katsayı tahminleri tablosunun 

altında, sırasıyla F- Bounds Test ve -Bounds Test olarak adlandırılan 

iki ek tablo bulunmaktadır. Bu tablolar sırasıyla bağımlı değişken ile 

regülatörler arasındaki düzey ilişkisi bulunmayan sıfır hipotezleri için 

ilişkili I (0) (alt) ve I (1) (üst) kritik değer sınırlarıyla birlikte F- ve t- 

istatistiklerini gösterir. Kritik değerler sırasıyla% 10,% 5,% 2.5 ve% 1 

anlam seviyeleri için verilmiştir. Özellikle t-Bounds testi bağımlı 

değişkenin gecikmeli değeri üzerinde bir parametre anlamlılık testidir. 

 
ARDL Long Run Form and Bounds Test 

Dependent Variable: D(GSMH) 

Selected Model: ARDL(1, 2, 2, 0, 0, 1, 1, 1) 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Sample: 1 48  
Included observations: 46 

TABLO 10: Ardl Uzun Dönem Sınır Testi  Değerleri 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 108839.0 57174.48 1.903.629 0.0666 

GSMH(-1)* 1.077.833 0.189179 5.697.436 0.0000 

BUYUME(-1) 0.888940 0.228680 3.887.261 0.0005 

DOLANIMDAKIPARA(-
1) 

-5.67E-05 1.04E-05 -5.437.157 0.0000 

ENFLASYONORANI** -0.014924 0.028271 -0.527894 0.0001 

FAIZORANI** -5.615.745 5.883.731 -0.954453 0.0005 
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HESAPLANANPARA(-1) 0.000110 1.73E-05 6.338.225 0.0000 

M3PARAARZI(-1) 1.493.047 1.961.905 0.076102 0.0030 

PARANINGELIRHIZI(-1) 2.322.570 1.807.307 1.285.100 0.0000 

D(BUYUME) 1.363.205 3.833.750 3.555.801 0.0010 

D(BUYUME(-1)) 1.016.011 5.008.459 2.028.590 0.0515 

D(DOLANIMDAKIPARA) 1.03E-05 1.04E-05 0.989013 0.0306 

D(DOLANIMDAKIPARA(
-1)) 

1.75E-05 8.81E-06 1.980.965 0.0568 

D(HESAPLANANPARA) 7.54E-05 7.81E-06 9.653.075 0.0000 

D(M3PARAARZI) 2.616.895 1.825.619 1.433.428 0.0001 

D(PARANINGELIRHIZI) 2.574.871 3.660.150 0.703488 0.0002 

* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).  

Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

BUYUME 0.824748 0.166513 4.953.060 0.0000 

DOLANIMDAKIPARA -5.26E-05 6.81E-06 -7.725.120 0.0000 

ENFLASYONORANI -0.013846 0.026915 -0.514445 0.0007 

FAIZORANI -5.210.218 5.356.010 -0.972780 0.0084 

HESAPLANANPARA 0.000102 9.41E-06 1.081.811 0.0000 

M3PARAARZI 1.385.230 1.825.456 0.075884 0.0000 

PARANINGELIRHIZI 2.154.851 1.582.130 1.361.994 0.0013 

C 100979.5 54020.25 1.869.289 0.0714 

EC = GSMH - (0.8247*BUYUME  -5.26E-05*DOLANIMDAKIPARA  -0.0138 

*ENFLASYONORANI – 5.615745*FAIZORANI + 0.0001 

*HESAPLANANPARA  +138.5230*M3PARAARZI  +2154.8513 

        *PARANINGELIRHIZI + 100979.4504 )  
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**EViews 10 programında yapılan sınır testinde F istatistik değerinin 

(6.376540) alt ve üst sınır (1.92 ; 3.9) değerlerinden büyük olması 

ve “eşbütünleşme olduğunu” ifade eder. 

F-Bounds Test 

 
Null Hypothesis: No levels 

relationship 
     
     

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

     

   Asymptotic: n=1000  

F-statistic  6.376540 10%   1.92 2.89 

k 7 5%   2.17 3.21 

  2.5%   2.43 3.51 

  1%   2.73 3.9 

Actual Sample Size 46  Finite Sample: n=50  

  10%   2.099 3.181 

  5%   2.457 3.65 

  1%   3.282 4.73 

   Finite Sample: n=45  

  10%   2.131 3.223 

  5%   2.504 3.723 

  1%   3.383 4.832 

     

     
ARDL Error Correction Regression 
Dependent Variable: D(GSMH) 
Selected Model: ARDL(1, 2, 2, 0, 0, 1, 1, 1) 
Case 2: Restricted Constant and No Trend 
Sample: 1 48 
Included observations: 46 
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    TABLO 11: Ardl Hata Düzeltme  Regresyon Değerleri 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

D(BUYUME) -1.363.205 1.199.281 -1.136.685 0.0000 

D(BUYUME(-1)) 1.016.011 1.153.809 8.805.716 0.0000 

D(DOLANIMDAKIPARA) -1.03E-05 7.77E-06 -1.322.954 0.1958 

D(DOLANIMDAKIPARA(-1)) 1.75E-05 6.69E-06 2.609.943 0.0140 
D(HESAPLANANPARA) 7.54E-05 5.03E-06 1.499.914 0.0000 

D(M3PARAARZI) -2.616.895 1.087.090 -2.407.248 0.0224 

D(PARANINGELIRHIZI) 2.574.871 2.103.654 1.223.999 0.2305 

CointEq(-1)* -1.077.833 0.126417 -8.525.993 0.0000 

R-squared 0.970861     Mean dependent var 63933.47 

Adjusted R-squared 0.965493     S.D. dependent var 131767.3 

S.E. of regression 24477.09     Akaike info criterion 2.320.563 
Sum squared resid 2.28E+10     Schwarz criterion 2.352.366 
Log likelihood -5.257.296     Hannan-Quinn criter. 2.332.477 

Durbin-Watson stat 2.166.455       
 

* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 
                       

                      

                   GRAFİK 4: Var Artık Grafikleri 
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5. SONUÇLAR VE ANALİZLER 

Bu çalışmayla ilgili sonuçları maddeler halinde belirtmek gerekirse;  

 

• Günümüzde çevrilemez itibari (fiat) kağıt para politikası bir 

kağıdın üzerinde yazan miktarı piyasaya tahvil ihracı ile birlikte 

ortaya çıkan karmaşık süreci içermektedir. Kağıt para 

politikalarındaki aksaklık süreci, hükümetlerin merkez 

bankasına verdikleri tahvile karşılık dönem sonunda faiz 

ödemesi için yeniden para basması, emisyon hacmini ister 

istemez arttıracaktır (Eğilmez, 2020:53-54). Bu durum 

enflasyonu attırırken, servetlerin erimesine ve gelir dağılımının 

bozulmasına sebebiyet sağlayacaktır (Çelik, 2015:127-128). 

Aslında bu durum kapitalist ekonomi sisteminin iflası anlamına 

da gelmektedir. Fiat (itibari) para politikasının artık çevirilemez 

olduğunu göstermektedir (Mill, 2019:42-44). Aslında bu para 

sistemi karşılığı bulunmadığı için oluşturulan algoritma parayı 

elektronik bir ağ sisteminde fiber optik kablo ağıyla yol alan 

fotonların oluşturduğu sistemde yazan sayısal değerlerden başka 

birşey değildir. “Aslında para bu sistematik yapısıyla çöküşe 

geçmiştir ve 2020 yılı itibariyle yeni bir para sistemine 

(elektronik-siber-sanal para sistemine) geçişin önemli adımları 

beklenmektedir”. Para arzı ve para stoku, itibari (fiat) para 

politikası nedeniyle, para otoriterilerinin yalın kararıyla ve altın 

karşılığı değil, parasal ve reel sektörlerle, kamu sektörünün 

finansman ihtiyacına göre belirlenmektedir (Parasız, 1992:250-

251). 

• Para politikasını temsil eden değişkenlerin iktisadi büyüme 

üzerindeki etkisinin negatif çıkması, para politikasının ekonomi 

üzerinde etkinsiz olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç 

itibariyle, maliye politikası Türkiye ekonomisi üzerinde daha 

etkilidir (Aksu, 2013:12,232,237). 

• Granger nedensellik testinin analizi, I(2) gecikmeli olarak 46 

gözlem sonucunda değişkenler arasında ortaya çıkan nedensellik 
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ilişkilerini şu şekilde belirtmek mümkündür; Faiz oranından 

GSMH’ya doğru tek yönlü ve negatif bir ilişki saptanmıştır. 

Yine enflasyon oranından GSMH’ya doğru tek yönlü ve negatif 

bir ilişki mevcuttur. GSMH’dan M3 Para arzına doğru tek yönlü 

ve pozitif bir ilişki bulgulanmıştır. Paranın gelir hızı ile 

enflasyon oranı arasında çift yönlü pozitif bir ilişki vardır. Yine 

paranın gelir hızı ile faiz oranı arasında çift yönlü bir 

nedensellik ilişkisi bulgulanmıştır. M3 Para arzından faiz 

oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur. M3 Para 

arzından, enflasyon oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi 

vardır. Yine M3 Para arzından, faiz oranına doğru tek yönlü bir 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Enflasyon oranından faiz 

oranına doğru tek yönlü yönlü bir nedensellik mevcuttur. 

Paranın gelir hızından dolanımdaki para miktarına doğru tek 

yönlü bir nedensellik mevcuttur. Paranın gelir hızı ile M3 Para 

arzı arasında çift yönlü bir nedensellik mevcuttur. Dolanımdaki 

para arzı ile GSMH arasında çift yönü negatif bir ilişki vardır. 

• Yapılan testler sonucunda, enflasyon ile iktisadi büyüme 

arasındaki pozitif ilişkinin varlığını öne süren, Mundell (1963) - 

Tobin (1965) ilişkisi Türkiye ekonomisi için geçerli olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Enflasyon oranı ile iktisadi büyüme 

arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır. Yine faiz oranı ile 

iktisadi büyüme arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. 

Nedensellik yönü enflasyon oranından → iktisadi büyümeye 

doğru olup, benzer bir ilişki faiz oranından → iktisadi büyümeye 

doğru olmaktadır. Enflayon oranı %10 arttığında, GSMH %1.9 

azalmaktadır. Faiz oranları %1 arttığında ise, GSMH %2 

düşmektedir. M3 Para arzı %1 arttığında  ise, GSMH üzerinde 

%64 oranında artış olmaktadır.  

• Dolanımdaki Para Miktarındaki bir birimlik artış, 1.72 

azaltmaktadır. Enflasyon Oranındaki bir birimlik artış, 

GSMH’yı 0.19 azaltmaktadır. Faiz Oranındaki bir birimlik artış, 

GSMH’yı 2.0037 oranında azaltmaktadır. *Hesaplanan Para 
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Miktarındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı 

(logaritması alınmış) 8.78 yükseltmektedir (diğer değişkenler 

sabitken).*İktisadi Büyüme Oranındaki (logaritması alınmış) bir 

birimlik artış, GSMH’yı (logaritması alınmış) 4.26 oranında 

yükseltmektedir (diğer değişkenler sabitken).*Genişletilmiş Para 

Arzı M3 miktarındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, 

GSMH’yı (logaritması alınmış) 64.321 oranında 

yükseltmektedir (diğer değişkenler sabitken). *Paranın Gelir 

Hızında (V) (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı 

(logaritması alınmış)  80.766 arttırmaktadır (diğer değişkenler 

sabitken). Yani yukarıdaki test çıkarım sonucu olarak; En küçük 

kareler yöntemine göre; GSMH üzerinde enflasyon oranı, faiz 

oranı ve dolanımdaki para miktarı büyümeyi (GSMH) 

düşürürken, hesaplanan para miktarı, M3 para arzı ve paranın 

gelir hızı büyüme (GSMH) üzerinde arttırıcı etki yapmaktadır. 

• Piyasalarda fiyat istikrarının sağlanması temel para 

politikalarının başında gelmektedir. Para arzının piyasalarda 

oynadığı rol ve yerine getirdiği fonksiyonlar itibariyle enflasyon 

oranları, faiz oranları ve iktisadi büyüme üzerine yapılan 

ampirik çalışmalarda ciddi etkileri tespit edilmiştir. Para arzının 

genişlediği dönemlerde tüketim kalıplarında bir artış meydana 

gelir, talebin genişlemesi fiyatlar üzerinde artırıcı etki 

oluşturarak, fiyatların yükselmesine, sonuçta enflasyon sürecinin 

ortaya çıkmasına neden olacaktır. Kapitalizmin aksak yanı olan 

para basımı ve para arz süreci bütün devletler için sancılı para 

politikalarının uygulanmasına sebep olabilmektedir. Fazla para 

arzının piyasaya sunumu ekonomik krizleri tetikleyebilmektedir. 

Enflasyonu artırırken, beraberinde fiyat istikrarını bozmaktadır. 

Terside geçerli olup, para arzındaki daralmada piyasalarda 

durgunluk ve stagflasyon yaratabilmektedir. 

• Kağıt para basma işlemi ile ekonomik yapı daha karmaşık ve 

daha dinamik bir yapıya bürünmüştür. İşlemler hızlanmış, dış 

ticaret hiç olmadığı kadar genişlemiş, ülkeler arasında para 



 

 
192 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, İŞLETME, FİNANS VE EKONOMİ: Teorik ve 

Ampirik Katkılar  

transferleri ve kambiyo hizmetleri hızlanmış, ülkelerin yeni 

pazarları keşfetmede, üretim modellerinin oluşturulmasında ve 

modern üretim-satış süreçlerinde bankacılık hizmetlerinden ve 

parasal kaynak akıcılığından yararlanmaya başlamıştır. Yeni 

dünya ekonomik düzeninin anahtarı ve kapitalist ekonomi 

sistemin olmazsa olmazı “para basma ve bunu işleten 

bankacılık sistemidir”. Kapitalist ekonomi sistemindeki tüm 

bozukluklar ve arızalar, ne ilginçtir ki, ilk krizlerin ve kaosların 

başladığı yer olarak, finans kesiminde meydana gelmektedir 

(Aksu, 2019a:143-145). 

• Batılı merkez ülkelerden başlayarak, dünyaya yayılan pek çok 

kriz ve kaos sürecinin arka planında “ekonomik açıklar” önemli 

bir yere sahiptir. Özellikle batılı ekonomilerin yapılarında 

görülen zaaflar ve ekonomik sistemin işleyişindeki sıkıntıların, 

krizi ve kaosu tetikleyici özellikleri, ekonomik yapıları batı 

ülkelerine endeksli olan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere 

yayılan hızlı etkileri, günümüzde toplumların ve ekonomik 

yapılar arasında meydana gelen menfaat çatışmalarının da ana 

kaynağını oluşturmaktadır. Aslında Türkiye’de “devalüasyon-

enflasyon” geçiş süreci yaşanmaktadır. Yani dolarizasyon süreci 

enflasyonu tetiklemektedir. Bu süreçte “ücret-fiyat” sarmalına 

girip enflasyonu daha fazla tahrik edebilir. Enflasyon artışını 

(fakirleşmeyi) dizginlemek için devalüasyon-kur politikalarını 

iyi analiz edip, süreci iyi takip ederek aşırı değerlenen milli 

paranın sebep olduğu cari açığın artmasına engel olmak gerekir. 

Cari açık arttıkça dışarıya olan borç stokuda artış gösterecektir. 

Bu fasit doğru tasarruf açığını (özel tasarruflarda düşme 

eğilimini) beraberinde getirecektir. Eğer bu süreçte kamu 

harcamalarında (maliye politikalarında) genişletici bir politika 

uygulanmaya kalkarsa, zamansız bu uygulamanın sonuçları daha 

yüksek bir enflasyon ve stagflasyon sürecini getirecektir (Aksu, 

2019b:48-52). 



 
 193 

• Normal ekonomik şartlarda ihtiyaçtan fazla miktarda para arzını 

genişletmek enflasyonist baskılar yaratır. Buna karşılık 

ekonominin küçüldüğü (stagflasyon veya aşırı durgunluk 

dönemlerinde), işsizliğin arttığı ve dolayısıyla toplam talebin 

hızla düştüğü anormal koşullarda (buna iktisadi kriz 

denmektedir). Para basmak kısa vadede toplam talep düşükken, 

enflasyon etkisi yaratmaz. Bununla birlikte basılan para arzı  

talebi canlandırırken, toplam arzı artırmaya başlarsa, enflasyon 

kaçınılmaz olarak artmaya başlayacaktır. Buradaki en önemli 

soru basılan paranın nasıl kullanılacağı ve zamanı geldiğinde 

nasıl paranın piyasadan çekileceği (sterilize edileceği) ve 

kanalize edileceği konusunun topluma şeffaf olarak anlatılması 

gerekir. Bunu sağlamak için basılan paranın, ekonomi 

canlanmaya döndüğünde nasıl geri çekileceğine ilişkin plan ve 

süreç net bir şekilde önceden açıklanmalıdır. Para politikasının 

selameti ve düzgün işleyebilmesi için Merkez Bankası elindeki 

rezervleri iyi yönetmek zorundadır. Burada yapılacak bir yanlış 

politika ciddi riskleri beraberinde getirir. Bu arada basılan para 

mutlaka bütçe içinde, bütçe kurallarına uygun olarak 

harcanmalıdır. Kamu harcamalarında tasarrufa gidilmeli ve 

insanlara basılan paranın gerçek ihtiyaçlara yönlendirildiği 

gösterilmelidir (Eğilmez, 10.06. 2020, “Para Basmanın 

Sonuçları”, Kendime Yazılar, http://www.mahfiegilmez.com 

/2020/06/parabasmannsonuclar.Html;Erişim tarihi:13.06.2020). 
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1. GİRİŞ 

Ülke ekonomileri için sürdürülebilir bir büyümenin önemli 

unsurlarından biri, istihdam oranında meydana gelecek artışlardır. 

Dolayısıyla ekonomik büyümeyi sağlayan temel unsurlardan biri 

işsizliğin azaltılması, yani emek arzının artırılmasıdır. Üretim faktörleri 

arasında yer alan işgücü, cinsiyet ayrımına maruz kaldığı takdirde 

yeterince etkin kullanılamamaktadır. Dolayısıyla kadınların istihdam 

oranlarının artması ülke genelinde gelişme potansiyelini artırarak 

ekonomik etkinliğin yükselmesi ve sürdürülebilir bir büyümenin 

sağlanabilmesi adına önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır (Mujahid 

ve Zafar, 2012; Erdoğan ve Yaşar, 2018). 

İstihdam artışının sağlanmasında kadınların işgücüne katılımının önemi 

özellikle 2000’li yıllardan itibaren odak noktası haline gelmiştir (Pata, 

2018). Bu konudaki genel kanı, kadınların işgücüne katılım oranlarında 

meydana gelecek artışların ekonomik büyümeyi pozitif etkileyeceği 

yönündedir (Luci, 2009). Teorik ve ampirik literatür de kadınların 

işgücüne katılımının ekonomik büyüme ile pozitif ve güçlü bir 

ilişkisinin bulunduğuna dair kanıtlar sağlamaktadır (Dollar ve Gatti, 

1999; Klasen ve Lamanna, 2009; Luci, 2009; Tasseven, 2017; Serel ve 

Özdemir, 2017). 

Kadın istihdamı konusunda ekonomik faktörler kadar sosyal faktörler 

de etkili olmaktadır. Dolayısıyla ülkelerde kadınların sahip olduğu 

sosyal haklar, sosyal sınıf farklarının ve sorunların giderilmesinde 

önemli bir unsur olarak göze çarpmaktadır. Yani, kadınların 

istihdamdaki payının artması, sosyal açıdan toplumun refah seviyesinde 



 

222 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, İŞLETME, FİNANS VE EKONOMİ: Teorik ve 
Ampirik Katkılar 

olumlu etkide bulunabilecek bir etmendir. Kadınların işgücü 

piyasasındaki etkinlikleri arttıkça, ekonomik durumlarında iyileşmeler 

görülmekte ve bu durum ülke ekonomisinin gelişme potansiyelinin 

artması noktasında iyileştirici bir faktör olarak öne çıkmaktadır 

(Mujahid ve Zafar, 2012). Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan 

ekonomilerde istihdamda kadınların da yer alması ekonomi açısından 

kalkınma ve büyümeyi hızlandıran bir unsur olarak görülebilir. Çünkü 

istihdama dahil olmayan kadın nüfusu sadece tüketim aşamasında kalan 

bir hanehalkını temsil ettiği için, var olan kaynakların hızlı 

tükenmesinde de bir sebep olarak görülebilir ve üstelik bu durum gelir 

dağılımında da olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Türkiye gibi 

ülkelerde kadın istihdamının tarihi gelişiminden net olarak bahsetmek 

çok da mümkün gözükmemektedir. Geçmişte özellikle ev hanımı veya 

kırsal kesimlerde, istihdam edilenlerin arasında sayılmayan, belirli bir 

kadın nüfusu günübirlik tarım işlerinde, yiyecek yapımı/üretiminde ve 

ev araç gereç üretiminde (halı dokuma gibi) etkin rol üstlenmiştir. 

Kadınların hanehalkı ve ekonomiye bu katkıları tarih boyunca gözle 

görülür bir istihdamın örneğini oluştursa da kadınlar istihdama 

katılanlar arasında sayılmamakta, dolayısıyla kayıt dışı istihdamın bir 

parçası haline gelmektedir. 

Grafik 1, son yıllarda Türkiye’de kadınların ve erkeklerin işgücüne 

katılım oranlarını karşılaştırmalı olarak analiz etmektedir. Grafiğe göre, 

genel olarak her iki serinin de birlikte artış/azalış gösterdiği 

görülmektedir. Ancak kadınların işgücüne katılım oranının erkeklere 

oranla çok daha düşük seviyelerde kaldığı göze çarpmaktadır. Bu 

durumun temel nedenleri arasında genellikle kadınların ev hanımı 
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olmaları veya kayıt dışı istihdamın içinde yer almaları gibi faktörler 

sayılabilmektedir. Fakat günümüzde artan eğitim olanakları, 

politikaların teşvik edici olması, sosyal yapının ve ihtiyaçların 

çeşitlenmesiyle birlikte kadınlar, ülke ekonomisine katkıları açısından, 

istihdam içinde daha çok yer edinmeye başlamışlardır.3 Bu anlamda 

Grafik 1’in bu hipotezi doğruladığı açıkça görülmektedir. Kısaca, 

eğilim çizgisinden de hareketle, son yıllarda Türkiye’de kadın 

istihdamına verilen önemin ve teşviklerin artırılmasının da katkısıyla 

kadınların istihdam oranının genel olarak bir artış trendine girdiği 

yorumu yapılabilmektedir. 

Grafik 1: Türkiye’de kadın ve erkeklerin istihdam oranı (%) 

 
Kaynak: The World Bank, 2019. 

 
3 Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı (2013) tarafından hazırlanan Onuncu Kalkınma 

Planı’nda da, 2023 yılı hedefleri arasında gösterilen dünyanın en büyük ekonomileri içinde yer 

alma hedefinin işgücü potansiyelinin sadece bir kısmını harekete geçiren bir ekonomik model 

ile mümkün olmadığı, bu noktada kadın istihdamı ve kadınların işgücüne katılımındaki artışın 

büyük önem arz ettiğine vurgu yapılmıştır. 
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Türkiye’deki kadın istihdamının durumu dünya genelindeki kadın 

istihdamı verileriyle karşılaştırıldığında ise, Grafik 2’de görüldüğü gibi, 

kadınların istihdam oranının dünyaya oranla Türkiye’de bir artış eğilimi 

içinde olduğu ancak daha düşük düzeylerde seyrettiği göze 

çarpmaktadır. Dolayısıyla, dünya trendini yakalayabilmek adına, 

Türkiye’de bu anlamda alınabilecek tedbirler ve kadınların işgücüne 

katılım oranlarının teşviki için gerçekleştirilecek politika adımlarının 

etkin olarak uygulanması önem arz etmektedir.  

Grafik 2: Türkiye ve dünya geneli kadın istihdamı oranları 

 
Kaynak: The World Bank, 2019. 

Tüm bunlar, Türkiye’de kadın istihdamı ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkinin araştırılmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu 

bağlamda çalışmanın temel amacı, Türkiye ekonomisinde kadınların 

istihdamı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu 

amaçla, kadın istihdamı oranı bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. 

Bağımsız değişkenler olarak ise, milli hasıla ile aynı yönde bir seyir 
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izlediğinden ve aylık milli hasıla verilerine ulaşılamadığından, 

ekonomik büyümeyi temsilen sanayi üretim endeksi ve istihdamın 

belirlenmesinde ekonomi teorilerinde önemli bir açıklayıcı değişken 

olan enflasyon oranı değişkenleri kullanılmıştır. Çalışmada 

ekonometrik yöntem olarak öncelikle serilerin bütünleşme 

derecelerinin tespiti için Dickey ve Fuller (1981), Phillips ve Perron 

(1988), Kwiatkowski vd. (1992) tarafından önerilen ADF, PP ve KPSS 

gibi klasik birim kök testleri ve Lee ve Strazicich (2004)’in önerdiği 

Lee Strazicich yapısal kırılmalı birim kök testleri kullanılmıştır. Bir 

sonraki aşamada ARDL sınır testi kullanılarak değişkenler arasındaki 

uzun dönemli ilişkiler araştırılmıştır. Son olarak, değişkenler arasındaki 

nedensellik ilişkileri, Toda ve Yamamoto (1995) tarafından önerilen 

Toda-Yamamoto nedensellik analizi ile araştırılmıştır. 

Çalışmanın buradan sonraki bölümleri şu şekilde belirlenmiştir: ikinci 

bölümde kadın istihdamı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin ele 

alındığı literatür özetlenmiştir. Üçüncü bölümde, ekonometrik model 

ve veri setlerine ilişkin bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde, çalışmanın 

ekonometrik metodolojisi açıklanmıştır. Beşinci bölümde, ekonometrik 

metodoloji bağlamında elde edilen analiz sonuçları verilmiş ve son 

olarak elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

2. LİTERATÜR ÖZETİ 

Ampirik literatürde kadın istihdamı ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki genellikle kadınların istihdam oranı ve iktisadi büyüme 

değişkenleri kullanılarak araştırılmaktadır. Literatürde iki değişken 

arasındaki ilişki ilk olarak Boserup (1970) tarafından U şekli hipotezi 
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ile açıklanmıştır. Hipoteze göre, gelir düzeyi arttıkça iktisadi 

gelişmenin ilk aşamalarında kadınların işgücüne katılım oranı 

düşerken, gelir seviyesi yükseldikçe belirli bir noktadan sonra 

kadınların işgücüne katılım oranı artış göstermektedir (Boserup, 1970; 

Durand, 1975; Goldin, 1995) U şekli hipotezine göre, ekonomik 

gelişmenin ilk evrelerinde kadınların işgücüne katılım oranlarında 

görülen düşüş, ekonominin yapısal bir değişim sürecinde olduğu 

varsayılarak açıklanmaktadır. Gelişme devam ettikçe sonraki 

aşamalarda ekonomi bir modernleşme sürecine girmektedir. Bununla 

birlikte doğurganlık oranında düşüşler yaşanmakta ve kadınların eğitim 

düzeyleri yükseldikçe işgücüne katılım oranlarında artışlar 

görülmektedir (Karaçuka, 2018, 135). Çağatay ve Özler (1995), U 

şeklindeki bu hipotezi test etmek için gerçekleştirdikleri çalışmalarında 

165 ülke verisi ile 1985-1990 döneminde panel veri analizi 

çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında kişi başına düşen 

gayrisafi yurtiçi hasıla ile kadınların işgücüne katılım oranı 

değişkenlerinin U şeklinde bir ilişkisi olduğunu destekleyecek sonuçlar 

elde etmişlerdir.  

Dollar ve Gatti (1999), çalışmalarında çeşitli ülke verileri ile 1975-1990 

döneminde panel veri analizini kullanarak cinsiyet eşitsizliğinin 

ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini ve kişi başına gelirde 

meydana gelecek bir artışın cinsiyet eşitsizliğini azaltacağını ortaya 

koymuşlardır. 
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Luci (2009), 184 ülke için 1965-2005 dönemini kapsayan veriler ile 

kadınların işgücüne katılımının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarında kadınların işgücü piyasasına 

katılımının iktisadi büyüme üzerinde pozitif etkiler ortaya çıkartacağı 

saptanırken, iktisadi büyümenin kadınların işgücü piyasası katılımı 

üzerinde kesin olarak bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Yine Klasen 

ve Lamanna (2009), panel veri analizini kullanarak farklı ülkeler için 

1960-2000 dönemi verileri ile kadın istihdamı ve eğitimde cinsiyet 

ayrımcılığının iktisadi büyüme üzerinde negatif etkiler meydana 

getirdiğini saptamışlardır.  

Aydın (2011), çalışmasında 1998-2008 dönemini kapsayan veriler ile 

aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 11 ülke için panel veri analizini 

kullanarak kadınların işgücüne katılım oranları ve iktisadi büyüme 

arasındaki ilişkiyi ele aldığı çalışmasında kadınların işgücüne katılım 

oranının ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkiler meydana 

getireceğini tespit etmiştir. İnce (2011), çalışmasında büyüme, okuma 

yazma, doğurganlık ve kadınların işgücüne katılımı üzerinde eğitimin 

rolünü araştırmıştır. 1980-2009 döneminin ele alındığı çalışmada 

kadınların eğitim düzeyi arttıkça doğurganlık oranının azalacağı ve bu 

faktörlerin de ekonomik büyümeye olumlu etki edeceği saptanmıştır. 

Er (2012), 1998-2008 döneminde 187 ülke için sabit etkiler modeli ile 

gerçekleştirdiği çalışmasında, kadınların parlamentoda daha fazla yer 

almasının ve istihdam edilmesinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif 

etkiler meydana getireceğini ortaya koymuştur. 
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Korkmaz ve Alacahan (2013), 2008-2012 dönemini kapsayan veriler ile 

istihdamın milli gelir üzerindeki etkilerini gayrisafi yurtiçi hasıla ve 

cinsiyete göre istihdam verileri ile araştırmışlardır. Analiz sonuçlarında 

kadın istihdamında meydana gelecek 1 birimlik bir artışın büyüme 

üzerinde 1.583 birim artışa neden olacağı belirlenmiştir. 

Adebiy ve Onifade (2014), 1998-2011 dönemi için sıradan en küçük 

kareler yöntemini kullanarak Nijerya’da kadınların işgücüne katılım 

oranı ve doğurganlık arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Sonuçlar, 

kadınların işgücüne katılımı ve doğurganlık arasında pozitif ancak 

önemsiz bir ilişkinin varlığını ortaya koymuştur. Yine Aydın ve Erdem 

(2014), çalışmalarında en küçük kareler, rassal ve sabit etkili modeller 

ile 1998-2008 döneminde 11 ülke bağlamında kadınların işgücüne 

katılımı ve büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Analiz 

sonuçlarında kadınların işgücüne katılım oranının artmasının büyümeyi 

pozitif etkilediğini destekler nitelikte sonuçlar elde edilmiştir. 

Siah ve Lee (2015), Malezya için kadınların işgücüne katılım oranı, 

bebek ölüm hızı ve doğurganlık arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. 

1970-2010 dönemine ilişkin verilerin kullanıldığı çalışmada ölüm oranı 

değişikliklerinin doğurganlık üzerinde önemli ve pozitif bir etkisinin 

bulunduğu ve kadınların çocuk sahibi olma kararlarının istihdam 

durumlarından etkilenmediğini göstermektedir. Chapman (2015) ise, 

20 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesi için havuzlanmış en küçük kareler 

ve sabit etkiler modelini kullanarak gerçekleştirdiği çalışmasında 

ekonomik büyüme ve kadınların işgücüne katılım oranı arasında U 

şeklinde bir ilişkinin bulunduğunu saptamıştır. 
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Belke ve Bolat (2016), 148 ülke için genelleştirilmiş momentler 

yöntemi ve sabit etkiler modelini kullanarak gerçekleştirdikleri 

çalışmada, kadınların işgücüne katılım oranı ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkinin U şeklinde olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Serel ve Özdemir (2017), çalışmalarında Türkiye’de 2000-2013 dönemi 

verileri ile reel büyüme, kadın istihdamı ve kadın işsizliği değişkenleri 

arasındaki ilişkileri araştırmışlardır. Regresyon analizi çerçevesinde 

elde edilen sonuçlarda kadın istihdamının büyümeyi destekleyici bir 

unsur olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kadın işsizliğindeki artışın büyüme 

üzerinde negatif etkiler oluşturacağını destekleyecek sonuçlar elde 

edilmiştir. Tasseven (2017) ise, sabit etkiler modeli ile 1995-2013 

döneminde G8 ülkeleri için gerçekleştirdiği çalışmasında ekonomik 

büyümenin kadınların işgücüne katılım oranını pozitif yönde 

etkilediğini saptamıştır. 

Pata (2018) çalışmasında Türkiye’de kadın istihdamı ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi 1988-2015 döneminde simetrik ve 

asitmetrik nedensellik testleri ile araştırmıştır. Çalışmanın sonuçları 

kadın istihdamının ekonomik büyümeyi hizmet sektöründe yaratılan 

gayrisafi yurtiçi hasılaya katkıda bulunarak desteklediğini ortaya 

koymuştur. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, ampirik literatürde ele alınan çalışmaların 

birçoğunda, kadın istihdamındaki bir artışın doğrudan veya dolaylı 

olarak iktisadi büyüme üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca literatürde kadın istihdamının ekonomik 
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büyüme üzerindeki etkilerini doğrudan analiz etmeye yönelik çok 

sayıda çalışmanın bulunmadığı dikkat çekmektedir. 

3. MODEL VE VERİ SETİ 

Bu çalışmada, Türkiye’de kadın istihdamı ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki 2014M1-2019M1 dönemi aylık verileri kullanılarak 

analiz edilmiştir. Bu amaçla bağımlı değişken olarak kadın istihdamı 

oranı kullanılmıştır. Açıklayıcı değişkenler olarak ekonomik büyümeyi 

temsilen milli hasıla değişkeni ile aynı yönde bir seyir izlediğinden 

sanayi üretim endeksi ve enflasyon oranı değişkenleri ele alınmıştır. 

Çalışmada teorik ve ampirik literatürü takiben aşağıdaki gibi bir 

regresyon denklemi kurulmuştur: 

𝑊𝐸𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1𝐿𝐼𝑃𝐼𝑡 + 𝛿2𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝜇𝑡                                                                   (1)                                                                                                            

Denklemde WE değişkeni kadın istihdam oranını (%), LIPI ekonomik 

büyümeyi temsilen sanayi üretim indeksini ve INF enflasyon oranını 

ifade etmektedir. Çalışmada kullanılan tüm değişkenler Census-X12 

yöntemi kullanılarak mevsimsel etkilerden arındırılmıştır. Ayrıca, 

kullanılan diğer değişkenler oran olarak ele alındığından, sanayi üretim 

endeksi değişkeni de logaritması alınarak oran cinsinden işlemlere dahil 

edilmiştir. Denklemde; 𝛿0 sabit terimi, 𝜇𝑡 hata terimini göstermektedir. 

𝛿1, 𝛿2 sırasıyla ekonomik büyümenin kadın istihdamı üzerindeki 

etkisini ve enflasyon oranının kadın istihdamı üzerindeki etkisini 

açıklamaktadır. Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin ayrıntılı 

açıklama ve veri kaynakları, Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1: Değişkenlere ilişkin açıklamalar 

Değişkenler Açıklama Kaynak 

WE Kadın istihdamı oranı (%) TÜİK 

LIPI Sanayi üretim endeksi (2015=100) TCMB 

INF Enflasyon oranı (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre 

Değişim/Yıllık Değişim %) 

TÜİK 

 

Modelde ekonomik büyümenin kadın istihdamı üzerinde pozitif etki 

yapması beklenmektedir. Bunun nedeni, büyüme arttıkça iş ve istihdam 

imkanlarının artacağı ve dolayısıyla kadınların işgücüne katılımının 

daha fazla olacağının beklenmesidir. Ayrıca Phillips eğrisine göre, 

enflasyon oranları ve işsizlik oranları arasında ters yönlü bir ilişki söz 

konusudur. Dolayısıyla enflasyon oranlarındaki artışın işsizlik 

oranlarını düşürmesi ve buna bağlı olarak kadın istihdamını artırması 

beklenmektedir. 

Modelde ele alınan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler ve 

korelasyon matrisi Tablo 2’de sunulmuştur. Tabloda modelde 

kullanılan serilere ilişkin ortalama, medyan, maksimum, minimum, 

çarpıklık ve basıklık gibi değerler yer almaktadır. 61 gözlem sayısından 

oluşan kadın istihdamı, sanayi üretim endeksi ve enflasyon oranı 

değişkenleri için ortalama değerler sırasıyla 28.108, 4.647 ve 10.501 

olarak hesaplanmıştır. Medyan değerleri ise, sırasıyla 28.047, 4.652 ve 

9.182 olarak elde edilmiştir. Korelasyon matrisi sonuçlarında, sanayi 

üretim endeksi ve kadın istihdamı arasında güçlü ve pozitif ilişkilerin 

olduğu görülürken diğer değişkenler arasında bu ilişkiler daha düşük 

düzeyde kalmıştır. 
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Tablo 2: Değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon matrisi 

(Zaman serisi: 2014M1-2019M1) 

İstatistikler WE LIPI INF 

Ortalama  28.108  4.647  10.501 

Medyan  28.047  4.652  9.182 

Maksimum  29.848  4.833  25.002 

Minimum  25.248  4.458  6.402 

Std. Sapma  1.062  0.087  4.234 

Çarpıklık -0.198  0.000  1.959 

Basıklık  2.379  2.218  6.271 

Gözlem Sayısı  61  61  61 

Korelasyon Matrisi    

WE 1   

LIPI 0.822 1  

INF 0.612 0.451 1 

Çalışmanın bir sonraki aşamasında; kadın istihdamı oranı, sanayi 

üretim endeksi ve enflasyon oranı değişkenleri kullanılarak kurulan 

model çerçevesinde, elde edilen analiz sonuçları verilmiş ve bulgular 

değerlendirilmiştir. 

4. METODOLOJİ 

4.1. Birim Kök Testleri 

Durağanlık analizi, modelde sahte regresyon probleminden kaçınmak 

adına önem teşkil etmektedir. ADF ve PP testlerinde boş hipotez, birim 

kökün varlığına işaret ederken; KPSS testinde boş hipotez serilerin 

birim kök içermediğini ifade etmektedir. Klasik birim kök testleri, 

gerek ekonomik gelişmeler gerekse siyasi olaylar neticesinde meydana 

gelebilecek yapısal kırılma dönemlerini dikkate almadıkları için 

eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu yüzden çalışma, yapısal kırılmaların 

da dikkate alındığı bir birim kök testi olan Lee-Strazicich (2003) birim 

kök testini içermektedir. Lee-Strazicich (2003) yapısal kırılmalı birim 

kök testinin önemli avantajları bulunmaktadır: i) kırılmaları içsel olarak 
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belirlemekte ve çift yapısal kırılmaya izin vermektedir ii) alternatif 

hipotezin geçerliliği durumunda güçlü sonuçlar verebilmektedir iii) 

yapısal kırılmaları uygun bir şekilde test etmekte ve ölçek 

bozukluklarının önüne geçebilmektedir (Lee ve Strazicich, 2003). LM 

birim kök testi için regresyon denklemi şu şekilde ifade edilmektedir: 

∆𝑦𝑡 = 𝑦′∆𝑍𝑡 + ∅�̃�𝑡−1 + 휀𝑡       �̃�𝑡 = 𝑦𝑡 − �̃�𝑥 − 𝑍𝑡�̃�          𝑡 = 2, … , 𝑡                                          (2) 

 

Birim köke ilişkin hipotez, 𝜙 = 0 yokluk hipotezine göre 

kurulmaktadır. Serinin kırılmalar dikkate alınarak durağan olup 

olmadığı, LM test istatistiği ile hesaplanan t istatistiğine göre 

belirlenmektedir. 

4.2. ARDL Sınır Testi 

Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi, uygulamada 

birçok avantajı bulunmaktadır. İlk olarak, seriler arasındaki 

eşbütünleşme ilişkileri araştırılırken kullanılan değişkenlerin aynı 

dereceden ya da farklı dereceden bütünleşik olma durumlarında 

eşbütünleşme analizinin yapılmasına imkan vermektedir. İkinci olarak, 

küçük örneklem büyüklüklerinde de anlamlı sonuçlar vermektedir. 

Ayrıca ARDL modelinden elde edilen kısıtsız hata düzeltme modeli 

yardımıyla hem kısa hem de uzun dönem parametreleri aynı anda 

tahmin edilebilmektedir (Pesaran vd., 2001). Çalışmada kullanılan 

değişkenler dikkate alınarak kurulacak bir ARDL modeli için şu şekilde 

bir denklem tahmin edilebilir: 

∆𝑊𝐸𝑡 = 𝛿0 + ∑ 𝛿1𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝑊𝐸𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿2𝑖

𝑘

𝑖=0

∆𝐿𝐼𝑃𝐼𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿3𝑖

𝑘

𝑖=0

∆𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖 + 𝛾1𝐷𝑈𝑀1 + 𝛾2𝐷𝑈𝑀2 + 𝛾3𝑊𝐸𝑡−1

+ 𝛾4𝐿𝐼𝑃𝐼𝑡−1 + 𝛾5𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝜇𝑡                                                            (3) 
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Denklemde ∆ değişkenlerin fark değerlerini,  𝛿0 sabit terimi, 𝜇𝑡 hata 

terimini göstermektedir. 𝐷𝑈𝑀1 ve 𝐷𝑈𝑀2 ise yapısal kırılmayı 

göstermek üzere kukla değişkenleri göstermektedir. Modelde kukla 

değişkenler, Lee-Strazicich yapısal kırılmalı birim kök testi 

kullanılarak belirlenmiştir. 

ARDL modelinde optimum gecikme uzunluğu, öncelikle VAR 

yardımıyla belirlenen AIC ve SC gibi bilgi kriterleri aracılığıyla tespit 

edilmektedir. Sonraki aşamada, hesaplanan F-istatistiği değeri Pesaran 

vd. (2001) çalışmasında verilen kritik sınır değerleriyle karşılaştırılarak 

eşbütünleşme ilişkilerinin varlığına karar verilir. Üst kritik tablo 

değerlerinin Pesaran vd. (2001)’de ifade edilen kritik sınır değerlerini 

aşması değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkilerinin varlığına bir 

kanıt oluşturmaktadır. Çalışmada kurulan ARDL modeli dikkate 

alındığında sıfır hipotez 𝐻0 = 𝛾1 = 𝛾2 = 𝛾3 = 𝛾4 = 𝛾5 = 0 şeklinde 

kurulurken alternatif hipotez 𝐻1 ≠ 𝛾1 ≠ 𝛾2 ≠ 𝛾3 ≠ 𝛾4 ≠ 𝛾5 ≠ 0 

şeklinde kurulmaktadır. Kurulan ARDL modelinin uygun bir model 

olup olmadığı değişen varyans, otokorelasyon, normal dağılım gibi bazı 

tanısal testler aracılığıyla belirlenebilmektedir. Ayrıca uzun dönem 

parametrelerinin istikrarlılığı Brown vd. (1975) tarafından geliştirilen 

CUSUM ve CUSUM2 testleri aracılığıyla tespit edilmektedir. 

4.3. Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi 

Toda-Yamamoto (1995), değişkenlerin bütünleşme derecelerini dikkate 

almaksızın (I(0) ya da I(1)) serilerin düzey değerleri kullanılarak 

nedensellik analizinin araştırılmasına izin vermektedir. Geliştirilmiş 

VAR modeline dayalı nedensellik analizi,  asimtotik olarak x2 dağılım 
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gösteren Wald test istatistiği (MWALD) sunmaktadır. Toda-Yamamoto 

nedensellik analizi çerçevesinde ilk olarak VAR model kurularak 

optimal gecikme uzunluğu (k) bulunur. Sonraki aşamada değişkenlerin 

bütünleşme dereceleri (dmax) belirlenerek k+dmax gecikme uzunluğunda 

katsayıların ilk k tanesi için değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri 

araştırılır. 

(

𝑊𝐸𝑡

𝐿𝐼𝑃𝐼𝑡

𝐼𝑁𝐹𝑡

) = 𝛿0 + 𝛿1 (

𝑊𝐸𝑡−1

𝐿𝐼𝑃𝐼𝑡−1

𝐼𝑁𝐹𝑡−1

) + 𝛿2 (

𝑊𝐸𝑡−2

𝐿𝐼𝑃𝐼𝑡−2

𝐼𝑁𝐹𝑡−2

) + 𝛿3 (

𝑊𝐸𝑡−3

𝐿𝐼𝑃𝐼𝑡−3

𝐼𝑁𝐹𝑡−3

) + 𝛿4 (

𝑊𝐸𝑡−4

𝐿𝐼𝑃𝐼𝑡−4

𝐼𝑁𝐹𝑡−4

) + (

𝜇1𝑡

𝜇2𝑡

𝜇3𝑡

) (4) 

 

Çalışmada ele alınan model için yukarıdaki tahmin denklemi 

kullanılarak seriler arasındaki nedensellik ilişkileri araştırılmıştır. 

Denklemde k+dmax=4, k=3 ve dmax=1, olarak belirlenmiş ve 4 

gecikmeli bir VAR modeli tahmin edilmiştir. 

5. BULGULAR 

Çalışmanın ekonometrik metodolojisi bağlamında ilk olarak, kullanılan 

değişkenlerin durağanlık sınamaları birim kök analizleriyle 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Dickey ve Fuller tarafından geliştirilmiş 

olan ADF (Dickey ve Fuller, 1981), Phillips ve Perron’un önerdiği PP 

(Phillips ve Perron, 1988) ve Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin’in 

çalışmalarında önerilen KPSS (Kwiatkowski vd., 1992) gibi klasik 

birim kök testleri ve Lee ve Strazicich tarafından önerilen Lee 

Strazicich (Lee ve Strazicich, 2004)  yapısal kırılmalı birim kök testi 

kullanılarak serilerin bütünleşme dereceleri araştırılmıştır. Tablo 3, 

ADF, PP ve KPSS gibi klasik birim kök testlerinden elde edilen 

sonuçları düzey ve fark değerleri itibariyle göstermektedir. Elde edilen 
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sonuçlara göre, tüm seriler birinci farkında durağan olarak elde 

edilmiştir.  

Tablo 3: Birim kök test sonuçları 

Düzey ADF PP KPSS 

WE -1.422 -2.837* 0.935 

LIPI -1.439 -3.628*** 0.859 

INF 1.016 -0.234 0.631*** 

Birinci Fark    

∆WE -6.491*** - 0.277*** 

∆LIPI -11.008*** - 0.304*** 

∆INF -6.322*** -5.416*** - 

Not: Birim kök test sonuçları sabitli model sonuçlarını göstermektedir ***, * sırasıyla 

%1 ve %10 önem düzeylerini ifade etmektedir. 

Lee Strazicich yapısal kırılmalı birim kök testinden elde edilen 

sonuçlar, Tablo 4’te verilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarında kadın 

istihdamı serisine ilişkin yapısal kırılma tarihleri 2015M6 ve 2017M6 

olarak belirlenirken, sanayi üretim endeksi için 2017M5 ve 2018M6 ve 

enflasyon oranı için 2016M6 ve 2018M6 olarak belirlenmiştir. Elde 

edilen test sonuçlarında kadın istihdamı değişkeni birinci farkında 

durağan olarak bulunurken, sanayi üretim endeksi ve enflasyon oranı 

değişkenleri düzey değerlerinde durağan olarak belirlenmiştir. Elde 

edilen birim kök test sonuçları, seriler arasındaki uzun dönemli 

ilişkilerin varlığının tespitinde ARDL sınır testinin uygulanmasına 

imkan vermektedir.  
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Tablo 4: Lee Strazicich yapısal kırılmalı birim kök test sonuçları 

Panel A: Düzey TB1 TB2 t-istatistiği Sonuç 

WE 2015M6 2017M6 -4.512 (8) - 

LIPI 2017M5 2018M6 -6.259 (4)* I(0) 

INF 2016M6 2018M6 -6.840 (3)** I(0) 

Panel B: Birinci fark     

∆WE 2014M7 2017M12 -6.112 (2)** I(1) 

∆LIPI -  - - 

∆INF -  - - 

Not: **, * sırasıyla %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. TB1 ve TB2 

kırılma tarihlerini göstermektedir. 

Bir sonraki aşamada, ilk olarak, ARDL sınır testinin uygulanabilmesi 

için VAR modeli yardımıyla optimum gecikme uzunluğu 

belirlenmiştir. Tablo 5, elde edilen VAR model sonuçlarını 

göstermektedir. VAR model sonuçlarına göre, kullanılan regresyon 

denklemi için, Akaike bilgi kriteri optimum gecikme uzunluğunun 3 

olduğuna işaret etmektedir. 

Tablo 5: VAR’dan optimum gecikme uzunluğunun belirlenmesi 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -129.335 NA   0.024  4.812  4.921  4.854 

1  29.462 294.499  0.000 -0.635 -0.197* -0.465* 

2  40.981 20.104*  9.750 -0.726  0.039 -0.430 

3  50.919 16.262  9.500* -0.760*  0.334 -0.337 

4  58.308 11.284  0.000 -0.702  0.721 -0.151 

5  64.439 8.696  0.000 -0.597  1.154  0.079 

6  77.238 16.754  0.000 -0.735  1.344  0.068 

Not: LR: Yarı modifiye LR test istatistiği; FPE: Son tahmin hatası; AIC: Akaike 

bilgi kriteri; SIC: Schwarz bilgi kriteri; HQ: Hannan-Quinn bilgi kriteri. * ilgili 

kritere göre optimal gecikme uzunluğunu gösterir. 

Tablo 6, ARDL sınır testi sonuçlarını göstermektedir. Sınır testi 

sonuçlarında, hesaplanan F-istatistiği değerinin Pesaran vd. (2001) üst 

kritik tablo değerlerini aştığı görülmektedir. Dolayısıyla, sınır testi 

sonuçları, seriler arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ortaya 

koymaktadır. 
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Tablo 6: F-sınır testi sonuçları 

Model 𝑓(𝑊𝐸, 𝐿𝐼𝑃𝐼, 𝐼𝑁𝐹) 

ARDL gecikme uzunluğu (2, 3, 0) 

Yapısal kırılma tarihi 2015M6/2017M6 

Max. gecikme uzunluğu 6 

AIC optimal gecikme uzunluğu 3 

F-istatistiği 8.14*** 

Pesaran vd. (2001) kritik tablo değerleri: Kısıtsız sabitli-kısıtlı trend 

Anlamlılık seviyesi Alt I(0) Üst I(1) 

1% 4.13 5 

5% 3.1 3.87 

10% 2.63 3.35 

Not: ***, %1 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Çalışmanın sonraki aşamasında ARDL modeli için kısa ve uzun dönem 

tahminleri yapılmıştır. Tablo 7, ARDL modeli için elde edilen kısa ve 

uzun dönem katsayı tahminlerini göstermektedir. ARDL modeli için 

elde edilen uzun dönem tahmin sonuçlarına göre, sanayi üretim endeksi 

ve enflasyon oranı değişkenlerine ilişkin katsayılar pozitif ve anlamlı 

olarak tespit edilmiştir. Aynı şekilde, modelde kullanılan kukla 

değişkenlere ilişkin katsayılar da anlamlı olarak elde edilmiştir. Kısa 

dönem analizi sonuçlarında değişkenlere ilişkin katsayılar anlamsız 

olarak elde edilirken, elde edilen hata düzeltme terimi katsayısının 

negatif ve istatistiki olarak anlamlı bulunması değişkenler arasındaki 

eşbütünleşme ilişkisinin varlığına ilave bir kanıt olarak yorumlanabilir. 

Ayrıca modelin tanısal test sonuçları, modelin uygun bir model 

olduğunu, model kurulumunda herhangi hata bulunmadığını, modelde 

herhangi bir değişen varyans ve otokorelasyon sorununun olmadığını 

ve modelde normal dağılım sergilendiğini ortaya koymaktadır. 

Sonuçlar, model kurulumunda herhangi yapısal bir problemin 

bulunmadığını doğrulamaktadır. 
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Tablo 7: ARDL modeli kısa ve uzun dönem tahmin sonuçları 

Panel A: ARDL Uzun Dönem Sonuçları  

C -9.572 

LIPI 7.973*** 

LINF 0.025** 

TB1 0.437*** 

TB2 0.321* 

Panel B: ARDL Kısa Dönem Sonuçları 
 

C -4.977 

∆LIPI  0.257 

∆LINF  0.007 

TB1  0.347*** 

TB2 -0.018 

ECT (-1) -0.561*** 

Panel C: Tanısal Testler 

R2 0.984 

Adjusted-R2 0.981 

F-istatistiği 339.739*** 

Breusch-Godfrey LM testi 0.672 (0.515) 

White LM testi 0.825 (0.691) 

J-B normallik testi 1.578 (0.454) 

Ramsey RESET testi 0.593 (0.555) 

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

Parantez içindeki değerler olasılık değerlerini göstermektedir. 

Grafik 3, uzun dönem parametrelerinin istikrarlılığına ilişkin 

gerçekleştirilen CUSUM ve CUSUM2 test sonuçlarını göstermektedir. 

Analiz sonuçları, elde edilen katsayıların ele alınan dönemde %5 

düzeyinde istikrarlı bir seyir izlediğini kanıtlamaktadır. 
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Grafik 3: CUSUM ve CUSUM2 test sonuçları 

-15

-10

-5

0

5

10

15

III IV I II III IV I

2017 2018 2019

CUSUM 5% Significance

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

III IV I II III IV I

2017 2018 2019

CUSUM of Squares 5% Significance  
 

Çalışmada son olarak, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri 

Toda-Yamamoto nedensellik analizi ile araştırılmıştır. Tablo 8, bu 

analizden elde edilen sonuçları göstermektedir. Analiz sonuçlarında, 

çalışmada araştırılan temel konu, kadın istihdamı ve sanayi üretim 

endeksi arasında çift yönlü nedensellik ilişkilerinin varlığı tespit 
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edilmiştir. Analiz sonuçları ayrıca, enflasyon oranından kadın 

istihdamına doğru tek yönlü bir ilişkinin varlığını da ortaya koymuştur. 

Tablo 8: Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçları 

Hipotezler k+dmax Χ2 istatistiği Olasılık 

LIPI  ≠>  WE 3+1 30.940*** 0.000 

INF  ≠>  WE 3+1 7.948** 0.047 

WE  ≠>  LIPI 3+1 10.825** 0.012 

INF  ≠>  LIPI 3+1 4.516 0.210 

WE  ≠>  INF 3+1 4.409 0.220 

LIPI  ≠>  INF 3+1 2.503 0.474 

Not: ** ve *** sırasıyla %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada, ülke ekonomilerinde gelişmişlik ve kalkınmanın önemli 

göstergelerinden biri sayılan kadın istihdamı konusu araştırılmıştır. Bu 

bağlamda çalışmanın temel amacı, Türkiye ekonomisine yönelik olarak 

kadın istihdamı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi test etmektir. 

Bu amaçla, 2014M1-2019M1 dönemi aylık verileri ile kadın istihdamı 

oranı ve ekonomik büyümeyi temsilen sanayi üretim endeksi ve 

enflasyon oranı değişkenleri kullanılarak bir regresyon denklemi 

kurulmuştur. Serilerin durağanlık dereceleri ADF, PP, KPSS ve yapısal 

kırılmaların da dikkate alındığı Lee Strazicich yapısal kırılmalı birim 

kök testleri çerçevesinde araştırılmıştır. Birim kök test sonuçlarından 

hareketle, seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkilerinin varlığının tespiti 

için ARDL sınır testi kullanılmıştır. Son olarak, değişkenler arasındaki 

nedensellik ilişkileri Toda-Yamamoto nedensellik analizi kullanılarak 

araştırılmıştır. 

Bulgular, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin varlığını 

ortaya koymuştur. Ayrıca modele ilişkin uzun dönem katsayı tahmini 
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sonuçlarında, sanayi üretim endeksi ve enflasyon oranı değişkenlerinin 

kadın istihdamı üzerinde pozitif ve anlamlı etkilere sahip oldukları 

belirlenmiştir. Nedensellik analizi sonuçları ise, sanayi üretim endeksi 

ve kadın istihdamı arasında çift yönlü nedensellik ilişkilerinin varlığına 

bir kanıt oluşturmuştur. Analiz sonuçlarında ayrıca enflasyon oranından 

kadın istihdamına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu 

saptanmıştır. Bu sonuçlara göre, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde milli gelirin kadın istihdamı üzerinde kısa dönemde bir 

etkisinin olmaması sosyal konularla ilişkilendirilebilmektedir. 

Özellikle Türkiye gibi ülkelerde son dönemlerde yaşanan gelişmeler 

neticesinde kadın istihdamına verilen önemin etkilerini kısa dönemde 

görmek pek mümkün olmayabilmektedir. Elde edilen analiz 

bulgularından da hareketle; bu alanda devlet politikalarının, eğitim 

olanaklarının ve kadın istihdamına yönelik teşviklerin özellikle son 

dönemlerde yaygınlık göstermesinin meydana getireceği olumlu 

etkilerin uzun dönemde ortaya çıkacağı sonucuna ulaşılabilir. 

Kadınların ekonomik ve sosyo-kültürel yaşamın içinde olması 

toplumların gelişmesinde önem arz etmektedir. Dolayısıyla, Türkiye 

ekonomisinde kadınların istihdam içindeki paylarının artırılması, 

işgücünde yer almalarını engelleyebilecek etmenlerin önceden tespiti 

ve bu anlamda alınan önlemler ekonomik gelişmenin sağlanmasında 

gerekli temel faktörler olarak değerlendirilebilir. Ayrıca 2023 hedefleri 

doğrultusunda dünyanın en güçlü on ekonomisinden biri olmayı 

hedefleyen Türkiye’de, bu amaçlar doğrultusunda uygulanacak 

politikalarda kadın istihdamı konusunun göz ardı edilmemesi şart 

olarak gözükmektedir.  
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1. GİRİŞ 

Günümüzde sanayi ve ulaşım sektörleri için günlük olarak büyük 

miktarlarda ham petrol ve petrol ürünlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Teknolojik gelişmelere bağımlı sanayi sektörü başta olmak üzere tüm 

sektörlerin gelişimi için önemi yadsınamaz bir enerji kaynağıdır. 

Dolayısıyla bu denli geniş kullanım alanı bulması ham petrol 

tüketimini ülkelerin ekonomik büyümesiyle ilişkilendirilmektedir. 

Çünkü, sürdürülebilir büyüme için enerji talebi ve ekonomik büyüme 

arasında ilişki olduğu bilinmektedir. 

Ülkelerin ham petrol talebi, teknolojik gelişmeler nedeniyle giderek 

artmaktadır. Dünya geneli petrol tüketim rakamlarına baktığımızda 

2018 yılında % 1.5’lik artış gösterdiği ve günlük 99.8 milyon varile 

ulaştığı görülmektedir. Bu tüketimin % 20.5’i ABD’ye, % 13.5’i 

Çin’e ve % 5.2’si Hindistan’a aittir (BP, 2019: 20). Bu üç ülke dünya 

genelindeki petrol tüketiminin yaklaşık % 40’ını tek başına 

gerçekleştirmektedir (ETKB, 2020).  

Bölgesel anlamda petrol tüketim rakamlarına baktığımızda; en fazla 

tüketimin gerçekleştiği üç ülkeden ikisinin (Çin ve Hindistan) yer 

aldığı Asya Pasifik Bölgesi % 35.9 ile ilk sıradadır. Bu bölgede talep 

artışının en fazla olduğu ülke % 14.8 ile Çin’dir. En fazla düşüş ise % 

15.4 ile Pakistan’da yaşandığı görülmektedir. Dünya petrol talebinin 

ikinci büyük payını % 24.8 ile Kuzey Amerika bölgesindeki ülkeler 

sahiptir. ABD, bu bölgede en büyük paya sahip olan ülkedir (% 20.5). 

Avrupa kıtası ise en büyük paya sahip olan üçüncü bölgedir (% 15.3). 
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Avrupa ülkelerinin toplam içinde payları çok küçük olup, birbirine 

yakın oranlardadır (BP, 2019: 21). 

Avrupa ülkelerinde görülen petrol talebindeki daralma, Romanya’da 

da yaşanmıştır (% 1). Romanya 600 milyon varil petrol rezervine 

sahip olup, bu rezervlerin 22.3 yıl daha mevcut olacağı tahmin 

edilmektedir. Günlük ortalama 71 bin varil petrol üretmektedir. 

Tüketim rakamlarına baktığımızda, günlük ortalama 211 bin varil 

olup, yıllık 10.2 milyon ton petrol eşdeğeridir (BP, 2019: 14, 17, 20-

21). 

Günümüzde ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasındaki ilişkinin 

ortaya konulması ülkelerin enerji politikaları açısından büyük önem 

arz ettiğinden, bu çalışmada ham petrol tüketimi ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi Romanya için incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda çalışma beş kısımdan meydana gelmektedir. Bu giriş 

kısmının ardından, ikinci kısımda konuyla ilgili literatür özeti, üçüncü 

kısımda çalışmada başvurulan ekonometrik yöntemler ve veri seti 

tanıtılmıştır. Test sonuçları dördüncü kısımda, sonuç ve öneriler ise 

beşinci kısımda yer verilmiştir. 

2. YAZIN TARAMASI 

Literatürde enerji tüketimi ve enerji talebiyle ilgili birçok çalışma 

bulunmaktadır. Ancak, bu kısımda ham petrol tüketimi ile ekonomik 

büyümeyi konu alan nedensellik çalışmalarından bahsedilecektir. 
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Bu alandaki ilk çalışma olan Amano ve Van Norden (1998), 3 

gelişmiş ülke ekonomisinin (ABD, Almanya, Japonya) 1973:M1-

1993M6 dönemine ait aylık verileri kullanarak ekonomik büyüme ile 

petrol tüketimi arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Nedensellik testi 

sonucu, söz konusu değişkenler arasında çift yönlü ilişki 

belirlemişlerdir. 

Yang (2000) Tayvan ekonomisinin 1954-1997 dönemine ait verilerle 

yaptığı nedensellik testi sonucu, ekonomik büyümeden ham petrol 

tüketimine doğru tek yönlü nedensellik olduğunu ortaya koymuştur. 

Aqeel ve Butt (2001) 1955-1996 yıllarına ait Pakistan ekonomisinin 

petrol tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ele aldıkları 

çalışmalarında, söz konusu değişkenler arasında herhangi bir 

nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir. 

Zou ve Chau (2006) Çin’in 1953-2002 yılları için yaptıkları 

nedensellik testi sonucu, ham petrol tüketiminden ekonomik büyüme 

doğru tek yönlü nedensellik ortaya koymuşlardır.  

Yoo (2006) Kore’nin 1968-2002 dönemine ait yıllık veriler kullanarak 

yaptıkları Granger nedensellik testi sonucunda, petrol tüketimi ile 

ekonomik büyümeye arasında çift yönlü nedensellik tespit etmiştir. 

Karagöl vd. (2006) Türkiye’nin 1971-2003 yıllarına ait verileri 

kullanarak yaptıkları nedensellik testi sonucunda; kısa dönemde 

herhangi bir ilişki olmadığı, uzun dönemde ise ham petrol tüketimi ile 



 
252 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, İŞLETME, FİNANS VE EKONOMİ: Teorik ve 

Ampirik Katkılar 

ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik mevcut olduğu 

belirlemişlerdir. 

Aktaş ve Yılmaz (2008) Türkiye’nin 1970-2004 dönemine ait yıllık 

verilerle yaptıkları test sonucunda, söz konusu değişkenler arasında 

çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu ortaya koymuşlardır. 

Al-Mulali (2011) Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin 1980-2009 

dönemine ait verilerle yaptığı nedensellik testi sonucunda, ham petrol 

tüketimi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü ilişki belirlenmiştir. 

Yazdan ve Hossein (2012) İran’ın 1980-2010 dönemi için nedensellik 

ilişkisi test etmişlerdir. Kısa dönmede ekonomik büyümeden ham 

petrol tüketimine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi, uzun dönemde 

ise söz konuş değişkenler arasında her hangi bir nedensellik tespit 

edilmemiştir. 

Chu ve Chang (2012) G-6 ülkeleri için yaptıkları çalışmada 1971-

2000 dönemini verileriyle nedensellik ilişkisi test etmişlerdir. Elde 

edilen bulgularda, ABD için ekonomik büyümeden petrol tüketimine 

doğru, Japonya ve Almanya için petrol tüketiminden ekonomik 

büyümeye doğru tek yönlü nedensellik olduğunu tespit etmişlerdir. 

Behrimi ve Manso (2012) OECD ülkelerinin 1976-2009 dönemini için 

yaptıkları nedensellik testi sonucunda, petrol tüketimi ile ekonomik 

büyüme arasında çift yönlü ilişkinin olduğunu bulmuşlardır. Benzer 

şekilde Behrimi ve Manso (2013) Sahra Altı ülkeleri için yaptıkları 

nedensellik testinde de benzer bulgular elde etmişlerdir. 
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Bildirici ve Kayikci (2013) Avrasya ülkelerini 1993-2010 dönemi için 

yaptıkları test sonucunda, çift yönlü nedensellik ilişkisi 

belirlemişlerdir. 

Bildirici ve Bakırtaş (2014) BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, 

Güney Afrika) ve Türkiye’nin 1980-2011 dönemine ait verileri 

kullanarak ham petrol, doğal gaz ve kömür tüketimi ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki ARDL sınır testi ve nedensellik testiyle 

araştırmışlardır. Nedensellik testi sonucu, ham petrol tüketimi ile 

ekonomik büyüme arasında çift yönlü ilişki belirlenmiştir. 

Naser (2014) 4 gelişmekte olan ülkenin (Rusya, Çin, Güney Kore, 

Hindistan) 1965-2010 dönemlerini ele alarak yaptığı nedensellik 

testinde, Çin ve Güney Kore’de ekonomik büyümeden petrol 

tüketimine doğru tek yönlü nedensellik olduğunu belirlemiştir. 

Park ve Yoo (2014) Malezya’nın 1965-2011 dönemi için ham petrol 

tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi test etmişlerdir. Test 

sonucu, söz konusu değişkenler arasında çift yönlü nedensellik 

belirlemişlerdir. 

Ceylan ve Başer (2014) Türkiye’nin 1965-2011 dönemine ait verileri 

kullanarak yaptıkları nedensellik testinde, ham petrol tüketiminden 

ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik tespit etmişlerdir. 

Uçak ve Usupbeyli (2015) Türkiye için 1971-2013 yıllarında ham 

petrol tüketimiyle ekonomik büyüme arasındaki nedenselliği ele 
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almışlar ve söz konuş değişkenler arasında herhangi bir nedensellik 

bulamamışlardır. 

Alam ve Paramati (2015) 18 gelişmekte olan ülkenin 1980-2012 

dönemi için yaptıkları nedensellik testinde, ekonomik büyüme ile 

petrol tüketimi arasında çift yönlü ilişki tespit etmişlerdir. 

Hepaktan ve Sertkaya (2016) Türkiye’nin 1970-2014 dönemine ait 

yıllık veriler kullanarak yapılan nedensellik testi sonucunda, ham 

petrol tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik 

belirlemişlerdir. 

Terzi ve Pata (2016) Türkiye’nin 1974-2014 yıllarına ait verileri 

kullanarak yaptıkları nedensellik testi sonucu, ham petrol 

tüketiminden ekonomik büyümeye tek yönlü nedensellik 

belirlemişlerdir. 

Karadaş vd. (2017) AB ülkelerinin 2004-2012 dönemine ait yıllık 

veriler kullanarak yaptıkları nedensellik testi sonucunda, ekonomik 

büyüme ile petrol tüketimi arasında herhangi nedensellik tespit 

edememişlerdir. 

Saboori vd. (2017) Doğu Asya petrol ihracatı yapan üç ülkenin (Çin, 

Japonya, Güney Kore) 1980-2013 dönemini kapsayan çalışmalarında, 

Çin ve Japonya için petrol tüketiminden ekonomik büyümeye doğru 

tek yönlü nedensellik tespit etmişlerdir. 
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Keskin (2017) Türkiye’nin 1980-2016 dönemine ait verileri 

kullanarak yaptığı nedensellik testi sonucu, ham petrol tüketiminden 

ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik belirlemiştir.  

3. VERİ SETİ, MODEL VE YÖNTEM 

3.1. Veri Seti ve Model 

Ham petrol tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik 

ilişkisinin test edildiği bu çalışmada Romanya ekonomisinin yıllık 

verileri kullanılmıştır. Ham petrol tüketimi (bin varil, günlük) British 

Petrol (BP) internet sitesinden alınmıştır. Petrol tüketimi OilC olarak 

tanımlanmaktadır. Ekonomik büyümeyi temsilen Romanya’nın kişi 

başı GDP (Gayri Safi Yurtiçi Hasılası) esas alınmış olup, Dünya 

Bankası (WB)’nın resmi internet sayfasından alınmıştır. Kişi başı 

GDP, 2010 sabit ABD doları cinsinden olup, reel değerlerdir. Ve 

kısaca GDP olarak ifade edilmektedir. Çalışmamızda ele alacağımız 

model; 

GDP = f (OilC)                                            (1) 

şeklindedir. Analizlerde tüm serilerin logaritması alınmış hali 

kullanılmıştır. Ve çift logaritmik model, 

InGDP = f (InOilC)                                      (2) 

olarak ifade edilebilir. Ekonomik büyümeyi temsilen kullanılan reel 

GDP serisi 1990-2018 dönemiyle sınırlıdır. Bu yüzden 1990-2018 

dönemi çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. 
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3.2. Nedensellik Testleri 

Seriler arasında nedensellik ilişkilerinin tespit edilmesinde en çok 

başvurulan yöntem Granger (1969) nedensellik testidir. Bu çalışmada 

ham petrol tüketimi (InOilC) ile ekonomik büyüme (InGDP) 

arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırılmasında standart Granger 

nedensellik testi kullanılmıştır. Granger nedensellik testinde bizim 

çalışmadaki InOilC ile InGDP gibi iki seri arasındaki ilişkinin varlığı 

araştırılır. Eğer InOilC değişkeni, InGDP değişkeninin şimdiki 

değerinden çok, geçmişteki değerleri ile daha iyi tahmin edilebiliyorsa 

InGDP serisinden InOilC doğru Granger nedensellikten söz edilebilir 

(Charemza ve Deadman, 1999). Bu testi, çalışmamıza uygun olarak 

iki model şeklinde düzenlersek: 

𝐼𝑛𝑂𝑖𝑙𝐶𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝐼𝑛𝑂𝑖𝑙𝐶𝑡−𝑖 +

𝑚

𝑖=1

∑ 𝛽𝑖𝐼𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + 𝜑𝑡            (𝟑)

𝑛

𝑖=1

 

 

𝐼𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝐼𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 +

𝑘

𝑖=1

∑ 𝛿𝑖𝐼𝑛𝑂𝑖𝑙𝐶𝑡−𝑖 + 𝜔𝑡                 (𝟒)

𝑧

𝑖=1

 

şeklini alır. φt ve ωt modellerdeki hata terimlerini ifade etmektedir. 

Granger nedensellik, (3) ve (4) modellerdeki hata teriminden önce yer 

alan bağımsız değişkenin gecikmeli değerlerinin katsayıları bütün 

olarak sıfıra eşit olup olmadığı test edilerek yapılır. Bu testlerin 

sonucuna göre seriler arasındaki nedensellik belirlenir. 
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Standart Granger nedensellik analizinde, gecikme uzunlukları tüm 

değişkenler için aynı ve isteğe bağlı olarak belirlenmektedir. Bu 

nedenle, TY nedensellik testine de başvurulmuştur. 

3.2.2. Toda-Yamamoto Nedensellik Testi 

Toda ve Yamamoto (1995) VAR modelinde bulunan gecikme 

sayısına, serilerin bütünleşme derecelerini ekleyerek yapılacak Wald 

testinin χ2 dağılımına sahip olacağı ifade edilmiştir. Böylece TY 

nedensellik analizinde değişkenlerin düzey değerlerinde standart VAR 

modeli oluşturulur ve dolayısıyla serilerin bütünleşme dereceleri 

belirlerken oluşan veya oluşma ihtimalinden kaynaklanan riskler en 

aza indirilir (Zapata ve Rambaldi, 1997, Mavrotas ve Kelly, 2001). 

TY nedensellik yaklaşımı özellikle 2’de fazla değişkenin bulunduğu 

modellerde de nedensellik testi yapılabilir. 

Bizim örneğimize uygun şekilde InOilC ve InGDP serilerinden oluşan 

iki değişkenli VAR modeli aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 

𝐼𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛿1𝑖𝐼𝑛𝑂𝑖𝑙𝐶𝑡𝑖

𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

+ ∑ 𝛿1𝑖𝐼𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡𝑖

𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

+ 휀1𝑡   (𝟓) 

𝐼𝑛𝑂𝑖𝑙𝐶𝑡 = 𝜃0 + ∑ 𝛿2𝑖𝐼𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡𝑖

𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

+ ∑ 𝛿2𝑖𝐼𝑛𝑂𝑖𝑙𝐶

𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

+ 휀2𝑡    (𝟔) 

Burada; α0 ve θ0 sabit terimleri, k VAR modelindeki en uygun 

gecikme sayısını, dmax modelde yer alan değişkenlerin maksimum 

bütünleşme derecesini ifade etmektedir. εt ise beyaz gürültü 

varsayımına dayalı hata düzeltme terimlerini temsil etmektedir. Bu 
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yaklaşımın temel düşüncesi, VAR modelindeki gecikme sayısını 

modele giren değişkenlerin maksimum bütünleşme derecesi kadar 

arttırmaktır. (5) nolu denklemdeki InGDP ile InOilC arasındaki 

nedensellik ilişkisini test etmek için boş hipotez i ≤ k için δ1i=0 

şeklinde kurulur. Eğer boş hipotez ret edilirse ekonomik büyümeden 

ham petrol tüketimine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğuna 

karar verilir. Benzer şekilde model (6)’daki InOilC ile InGDP 

arasındaki nedensellik ilişkisini test etmek için boş hipotez i ≤ k için 

δ2i =0 şeklinde kurulur ve yine boş hipotez ret edilirse bu sefer ham 

petrol tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik 

olduğu sonucuna varılır. 

TY yöntemi üç aşamadan uygulanmaktadır: İlk aşamada, VAR 

modelindeki değişkenlerin maksimum bütünleşme derecesi (dmax) 

belirlenmektedir. Bunun için birim kök testlerinden faydalanılır. İkinci 

aşamada, VAR modelinin gecikme uzunluğu (k) belirlenmektedir. 

Uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesinde VAR için klasik 

ölçümler kullanılmaktadır. Gecikme uzunluğu ve maksimum 

bütünleşme derecesi belirlendikten sonra p=(k+dmax) gecikmesiyle 

VAR modeli SUR2 yöntemiyle tahmin edilmektedir. Üçüncü ve son 

aşamada, Granger nedensellik sonucunu elde etmek için, k gecikmeli 

VAR modelinin katsayılara (tüm gecikmeli terimlerin katsayılarına 

değil) Wald testi uygulanır (Awokuse ve Yang, 2003). 

 

 
2 Seemingly Unrelated Regression 
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4. TAHMİN SONUÇLARI 

4.1. Birim Kök Test Sonuçları 

Durağanlık mertebe test için ADF (Augmented Dickey -Fuller) ve PP 

(Phillips - Perron) birim kök testine başvurulmuştur. Çalışmamızdaki 

serilerin durağanlık test sonuçları aşağıdaki Tablo 1’de yer almaktadır. 

 
Tablo 1: Durağanlık Test Sonuçları 

 Modeller Değişkenler 
I(0) I(1) 

ADF PP ADF PP 

Test 

İst. 

Sabitli 
InOilC -3.885(0) -3.909(3) - - 

InGDP -0.311(1) -1.131(0) -3.848(0) -3.854(1) 

Sabitli + 

Trendli 

InOilC -3.659(0) -3.710(5) - - 

InGDP -2.617(1) -2.625(0) -3.596(0) -3.582(1) 

Not: Parantez içindeki değerler gecikme uzunluğu göstermektedir. ADF ve PP birim kök 

testlerinin % 1, % 5 ve % 10 önem düzeylerindeki kritik tablo değerleri; sabitli model için 

sırasıyla, -3689, -2.971, -2.625; sabitli ve trendli model için sırasıyla, -4.323, -3.580, -3.225’dir. 

 

Tablo 1’e baktığımızda petrol tüketim (InOilC) serisinin hem sabitli 

hem de sabitli & trendli modelleri için ADF ve PP test sonuçlarına 

baktığımızda, seviye düzeyinde test istatistiği mutlak değer içinde % 1 

ve % 5 anlamlılık düzeylerinde kritik tablo değerlerinden büyüktür. 

Diğer taraftan reel kişi başı gelir (InGDP) serisi ise seviye düzeyinde 

durağan değildir. Bu yüzden InGDP serisi birinci farkı aldıktan sonra 

% 5 anlamlılık düzeyinde birim kök içermemektedir. Özetle InOilC 

serisi I(0), InGDP serisi ise I(1) düzeyinde durağandır. 
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4.1. Standart Granger Nedensellik Sonuçları 

Nedensellik analizindeki gecikme uzunlukları, Akaike Bilgi Kriteri 

(AIC) kullanılarak belirlenmiştir. Nedensellik analizinde maksimum 

gecikme uzunluğu 5 olarak alınmıştır. Sırasıyla, her gecikme uzunluğu 

(leg = 1,2,3,4,5) için söz konusu modellerin otokorelasyon ve değişen 

varyans testleri yapılarak en düşük AIC göre en uygun gecikme 

belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan kontroller sonucunda en uygun 

gecikme sayının 2 olduğuna karar verilmiştir. Çünkü, EK 1 ve EK 

2’de görüldüğü üzere gecikme sayısının 2 olduğu modelde 

otokolesyon ve değişen varyans problemi yoktur. 

Bu gecikme uzunluğuna göre yapılan standart Granger 

nedensellik test sonuçları Tablo 2’de özetlenmektedir. 

 

Tablo 2: Standart Granger Nedensellik 

Ho Hipotezi 
χ2 

İstatistiği 
df 

Olasılık 

Değeri 
Nedensellik 

InGDP  InOilC 4.3839 2 0.2229 Kabul 

InOilC InGDP 0.9486 2 0.8137 Kabul 

 

Standart Granger nedensellik test sonuçlarına baktığımızda Ki-kare 

(χ2) test istatistiğinin olasılık değerleri % 10 düzeyinde bile anlamlı 

bir ilişki tespit edilmemiştir. Bu yüzden, Romanya ekonomisi için 

ham petrol tüketimi ile ekonomik büyümenin arasında herhangi bir 

nedensellik ilişkisi söz konusu değildir. 
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4.2. TY Nedensellik Test Sonuçları 

TY nedensellik testinde ilk aşamada sistemdeki değişkenlerin 

maksimum bütünleşme derecesi (dmax) belirlenmelidir. Sistemdeki 

değişkenlerin bütünleşme dereceleri birim kök testleriyle belirleneceği 

gibi makroekonomik değişkenlerin maksimum bütünleşme dereceleri 

en fazla iki olmaktadır (Toda ve Yamamoto, 1995) varsayımından 

hareketle de belirlenebilir. Dolayısıyla Tablo 2’teki birim kök 

testlerinden hareketle değişkenlerin maksimum bütünleşme 

derecelerinin (dmax) 1 olduğu kabul edilebilir. İkinci aşmada, düzey-

VAR modeli için uygun gecikme uzunluğu, AIC esas alınarak ve 

klasik model seçim kriterlerine (yani, otokorelasyon ve değişen 

varyansın olmadığı duruma) göre belirlenmiştir. Nedensellik 

analizinde maksimum gecikme uzunluğu 2 olarak alınmıştır. Buna 

göre modellerde görülen otokorelasyon ve değişen varyans 

problemlerinden dolayı en uygun gecikme uzunluğu (k) 2 olarak 

belirlenmiştir (EK 1 ve EK 2).  

Böylece, düzey VAR modeli için uygun gecikme uzunluğuna (k=2), 

serilerin bütünleşme dereceleri (dmax=1) ilave edilmesiyle genişletilmiş 

VAR modelinin gecikme uzunluğu [p=k+ dmax=2+1=3] elde edilmiş 

olmaktadır. Bu gecikme uzunluğuna göre oluşturulan VAR modeli 

SUR metodu tahmin sonuçlarına yapılan nedensellik test sonuçları 

Tablo 3’te yer almaktadır. 
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Tablo 3: TY Nedensellik  

Ho Hipotezi 

Gecikme Uzunluğu 
WALD 

İstatistiği 

Olasılık 

Değeri 
Sonuç 

k dmax 
k+ 

dmax 

InGDP InOilC 2 1 3 1.1423 0.5649 Kabul 

InOilC InGDP 2 1 3 2.8492 0.2406 Kabul 

 

TY testi sonuçlarına ham petrol tüketiminden ekonomik büyümeye 

veya ekonomik büyümeden ham petrol tüketimine doğru tek yönlü 

nedensellik olmadığını öngören boş hipotez % 10 önem düzeyinde 

kabul edilmektedir. TY nedensellik testinde de standart nedensellik ile 

benzer bulgular elde edilmiştir. Dolayısıyla, Romanya ekonomisi için 

ham petrol tüketimi ile ekonomik büyümenin arasında herhangi bir 

nedensellik ilişkisi söz konusu değildir. Elde ettiğimiz bu bulgular 

Aqeel ve Butt (2001) Pakistan, Yazdan ve Hossein (2012) İran, Uçak 

ve Usupbeyli (2015) Türkiye, Karadaş vd. (2017) AB ülkelerinin 

nedensellik testlerinde elde edilen sonuçlarla uyuşmaktadır. 

 

5. SONUÇ 

Bu çalışmada, ham petrol tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki 

nedensellik ilişkisi Romanya ekonomisi için araştırılması 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Romanya’nın 1990-2018 dönemine ait 

veriler standart Granger nedensellik ve TY nedensellik 

yaklaşımlarıyla test edilmiştir. Ham petrol tüketimi ile ekonomik 

büyüne serileri sırasıyla, BP ve WB internet sitelerinden yıllık olarak 

temin edilmiş ve 1990-2018 dönemiyle sınırlıdır. 
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TY ve standart Granger nedensellik testleri sonucunda benzer bulgular 

elde edilmiştir. Romanya ekonomisi için elde edilen bulgular, 

ekonomik büyüme ile petrol tüketimi arasında herhangi nedensellik 

ilişkisi olmadığını göstermektedir. Bu, Romanya ekonomisi için 

tarafsızlık hipotezinin geçerli olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Dolayısıyla, petrol enerji kaynaklarının üretim ve planlanmasının 

teşvik edilmemesi veya kısıtlanması, Romanya’nın ekonomik 

büyümesi üzerinde herhangi bir dar boğaz oluşturmayacağı 

söylenebilir.  
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EKLER: 

 

EK 1: Otokorelasyon LM Testi  

Lags LM-Stat Prob 

   

1  1.823387  0.7682 

2  1.956892  0.7437 

3  0.674546  0.9544 

4  0.077264  0.9993 

5  1.715294  0.7879 

6  6.330320  0.1758 

7  2.359680  0.6699 

8  5.731990  0.2201 

9  1.222138  0.8744 

10  1.977061  0.7400 

11  4.082584  0.3949 

12  6.077613  0.1934 

   
Probs from chi-square with 4 df. 

 

EK 2: Değişen Varyans Testi 

   Joint test:  

   
Chi-sq df Prob. 

   
48.10232 24  0.7719 
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1. GİRİŞ 

Kömür; genellikle karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan az miktarda 

kükürt ve nitrojen ile birlikte kül teşkil eden inorganik bileşikler ve 

mineral maddeler barındıran, kimyasal ve fiziksel olarak farklı bir 

maden ve kayaç olarak tanımlanmaktadır (TTK, 2009). Fosil kaynaklı 

yakıt olarak kömür, yüzlerce yıldır enerji kaynağı olarak 

kullanılmaktadır.2 Kömür sadece 19. yy. sanayi devrimini başlatmakla 

kalmamış, aynı zamanda 20. yy.da elektrik çağına da önderlik 

etmiştir. 1960’lara kadar kömür birincil enerji kaynağı olarak önemini 

muhafaza etmiş, 1970’li yıllardan sonra yerini ham petrole 

bırakmıştır. Ancak elektrik üretimindeki önemi anlaşılınca yeniden 

birincil enerji kaynakları içerisinde önemli konumunu elde 

etmiştir.(TTK, 2019: 1, 3). Linyit; ısıl değeri düşük, barındırdığı kül 

ve nem miktarı çok olduğundan genelde termik santrallerde yakıt 

olarak kullanılan bir kömür çeşididir. Buna rağmen yer kabuğunda 

fazla olduğundan sık sık başvurulan bir enerji kaynağıdır. Taş kömürü 

ise yüksek kalorili kömür çeşididir (ETKB, 2020).  

Nüfus ve yaşam standartlarındaki artış enerji ve enerji kaynaklarına 

olan talebi de artırmaktadır. Kömürün birçok ülkede yaygın olması, 

enerji kaynaklarına olan talep artışını karşılamak için ekonomik ve 

güvenli fosil yakıt olması bu siyah incinin önemini artırmaktadır. Bu 

yüzden, uluslararası enerji piyasasında büyük ölçülerde ticarete konu 

 
2 Roma İmparatorluğu döneminde uluslararası kömür ticaretinin yapıldığı 

bilinmektedir. 
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olan en önemli enerji kaynakları içerinde yerini muhafaza etmektedir 

(TTK, 2019: 3). 

BP (2019) göre dünya genelinde antrasit-bitümlü kömürler ve linyit 

rezervlerinin 1054.8 milyar ton ve bu rezervin 734 milyar tonu 

antrasit-bitümlü kömür (taşkömürü), 319 milyar tonu ise alt-bitümlü 

kömürler ve linyit olduğu bilinmektedir. 132 yıllık rezerv olduğu 

tahmin edilmektedir. Dünya Enerji Konseyi’ne göre 80’e yakın ülkede 

bulunduğu ifade edilen kömür rezervlerinin çoğuna % 23.7 ile ABD 

sahiptir. Bunu % 15.2 ile Rusya, %14.0 ile Avustralya,%13.2 ile Çin 

ve % 9.6 ile Hindistan izlemektedir. Bu beş ülke dünya kömür 

rezervlerinin% 75.7’si sahiptir. Bölgesel anlamda rezevlere 

baktığımızda, dünya kömür rezervlerinde en büyük pay 2018 yılı 

verilerine göre 444.9 milyar ton (% 42.2) ile Asya Pasifik ülkeleri 

sahiptir. Asya-Pasifik ülkelerini 323.4 milyar ton (% 30.7) ile Avrupa-

Avrasya ülkeleri, 258.0 milyar ton (% 24.5) ile Kuzey Amerika 

ülkeleri, 14.4 milyar ton (% 1.4) ile Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ve 

son olarak 14.0 milyar ton (% 1.3) ile Orta ve Güney Amerika ülkeleri 

gelmektedir (BP, 2019: 42). Bunun yaklaşık % 69’u elektrik ve ticari 

ısıda, % 13’ü demir çelik sanayisinde, % 15’i diğer sanayi dallarında, 

% 3’lük geriye kalan kısmı ise ısınma amaçlı kullanılmaktadır (IEA, 

2018). 

Romanya’nın kömür rezervlerine baktığımız ise 2018 yılı verilerine 

göre 280 milyon ton ile dünya genelinde çok düşük (% 0.05’den az) 

bir paya sahiptir (BP, 2019: 42). Üretim miktarları açısından 2018 

yılında % 7.9’lük bir düşüş yaşamış olup, dünya ölçeğinde çok alt 
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düzeyde bir ülke konumundadır (% 0.1). 2018 yılı verilerine göre, 

Romanya’da tüketilen kömür toplam 5.3 milyon ton petrol eşdeğeri 

(TOE) olup; bunun 4.1 milyon TOE ülke sınırları içerinde üretilmekte, 

1.2 milyon TOE ise ithal edilmektedir (BP, 2019). IEA 2017 yılı 

verilerine göre Romanya’da tüketilen kömürün % 91.2’si endüstriyel 

sanayide kullanılmaktadır. Yine IEA 2017 yılı verilerine göre 

Romanya’da tüketilen bu kömürün ısıl değeri düşük olduğundan % 

84’ü elektrik üretiminde kullanılmaktadır.  

Enerji alanında çalışmalar birçok araştırmacı tarafından yoğun olarak 

ele alınmaktadır. Gerek enerji kullanımı ile büyüme arasındaki bağı 

ele alan çalışmalar gerekse enerji kaynaklarının arz ve talep tahmin 

çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, Romanya ekonomisi için 

enerji kaynaklarının talebiyle ilgili analizler yapılarak talep tahmin 

çalışmalarında bulunulmak istenmiştir. Literatürde Romanya’nın 

kömür talebiyle ilgili elastikiyet çalışmalarının neredeyse hiç 

olmaması nedeniyle bu yönüyle çalışmamız ilk niteliğindedir. 

Bu çalışmada amaç, Romanya’nın 1990-2018 dönemi için kömür 

talebini tahmin etmektir. Özellikle Romanya’nın kömür talebinin fiyat 

ve gelir esneklik katsayılarını tahmin etmektir. Çalışmamız beş 

kısımdan oluşmaktadır. Giriş kısmının ardından, ikinci kısımda 

konuyla ilgili ampirik çalışmalar incelenmiş, üçüncü kısımda 

kullanılacak olan yöntem ve veri setine yer verilmiştir. Analiz 

sonuçları dördüncü kısımda ve beşinci kısımda ise sonuç ve önerilere 

yer verilmiştir. 
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2. LİTERATÜR 

Literatürde enerji tüketimi ve enerji talebiyle ilgili birçok çalışma 

bulunmaktadır. Ancak, bu kısımda çalışmamızın amacıyla örtüşen 

kömür talebiyle ilgili ampirik çalışmalarından bahsedilecektir. Ve bu 

çalışmaların fiyat ve gelir esneklik sonuçlarına yer verilecektir. 

Kömür talebiyle ilgili çalışmalar özellikle Çin ekonomisi üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Mesela, Stevens vd. (1979) kömür talebiyle ilgili 

yaptıkları analizde fiyat esnekliği -0.4 olarak tahmin edilmişlerdir. 

Masih ve Masih (1996) Çin’in 1953-1996 dönemine ait yıllık 

verileriyle kömür talebini ele almışlardır. DOLS sonucu, kısa ve uzun 

dönem fiyat esneklik katsayıları, sırasıyla, -0.82 ve -0.99 olarak 

tahmin edilmiştir. Gelir esneklik katsayıları ise, sırasıyla, 0.58 ve 1.07 

olarak ortaya konmuştur. Hang ve Tu (2007) Çin’in 1985-2004 

yıllarına ait verileri kullanarak yapmış oldukları çalışmada; 1995 

öncesi kömür talebinin fiyat esnekliği -0.28, 1995 sonra ise -1.59 

olarak tespit edilmiştir. Jiao vd. (2009) Çin’in 1980-2006 dönemine 

ait verilerle yaptıkları analizde, kömür talebinin kısa ve uzun dönem 

fiyat esnekliği sırasıyla, -0.067 ve -1.161 olarak hesaplanmıştır. Gelir 

esneklikleri ise sırasıyla, 0.716 ve 0.560 olarak belirlenmiştir. Kömür 

ile ham petrol için kısa ve uzun dönem çapraz esneklik katsayıları 

sırasıyla, 0.017 ve 0.733 olarak tahmin edilmiş olup, ikame (rakip) 

malı oldukları tespit edilmiştir. Zhang vd. (2011) yapmış oldukları 

çalışmada, Çin’in kömür talebinin uzun dönem fiyat esnekliği -0.34, 

gelir esnekliği ise 1.9 olarak ortaya koymuşlardır. Burke ve Liao 

(2015) Çin’in 1998-2012 yıllarına ait panel verileri kullanarak kömür 
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talebinin fiyat ve gelir esneklik katsayıları tahmin etmeye 

çalışmışlardır. Fiyat esneklik katsayıları -0.3 ile -0.7, gelir esneklik 

katsayıları ise 1.2 ile 1.7 arasında değişen değerler aldığı 

belirlenmiştir. 

Wahid vd. (2015) Pakistan’nın 1972-2014 dönemine ait yıllık veriler 

kullanılarak kömür talebinin belirleyicilerini Johansen eşbütünleşme 

testiyle analiz edilmişlerdir. Kömür talebinin fiyat ve gelir esneklik 

değerleri sırasıyla, -0.101 ve 0.006 olarak tahmin edilmiştir. Wahid 

vd. (2017) yine Pakistan için kömür talebini ele almak için 1972-2015 

dönemine ait yıllık verileri ARDL sınır testiyle ele almışlardır. Test 

sonucu kömür talebinin gelir esnekliği 0.09 olarak hesaplanmıştır. 

Çatık ve Deliktaş (2016) Türkiye’nin 1982-2012 dönemine ait yıllık 

verileriyle petrol, kömür ve doğal gaz talebini analiz etmişlerdir. 

Eşbütünleşme ve VAR yöntemiyle yaptıkları analizde, kömür 

talebinin fiyat esnekliği kısa dönem için -0.309, uzun dönem için -

0.107 olarak tahmin edilmişlerdir. Gelir esnekliği ise, uzun dönem için 

1.284 olarak ortaya konmuştur. Howie ve Atakhanova (2017) 

Kazakistan’daki konut sektörünün kömür talebini 2002-2012 

dönemine ait panel verileri kullanarak analiz etmişlerdir. Konut 

sektörünün kömür talebinin fiyat esnekliği kısa ve uzun dönem için 

sırasıyla, -0.58 ve -1.00 olarak tahmin edilmişlerdir. Gelir esneklik ise 

sırasıyla, 0.37 ve 0.64 olarak ortaya konmuştur. 
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3. YÖNTEM VE VERİ SETİ 

3.1. Veri Seti ve Model 

Romanya’nın toplam kömür talebinin analiz edildiği çalışmada 1990-

2018 döneminin yıllık verileri kullanılmıştır. Toplam kömür tüketimi, 

kömür fiyatları, gelir ve ilgili malları temsilen değişkenler esas 

alınmıştır. Bu değişkenler talep edilen miktarı etkileyen faktörler 

çerçevesinde belirlenmiştir. Romanya’nın gelir serisi 1990-2018 

dönemiyle sınırlıdır. Bu yüzden 1990-2018 dönemi çalışmanın 

kapsamını oluşturmaktadır. 

Kömür tüketimi (milyon TOE), kömür fiyatları (ABD $/ton), ham 

petrol fiyatları (ABD $/varil) ve doğal gaz fiyatları (ABD $/m3) 

British Petrol (BP) internet sitesinden alınmıştır. Kömür, ham petrol 

ve doğal gaz fiyatları 2018 yılı ABD doları cinsinden reel fiyatlardır. 

Çalışmada kömür tüketimi Coal, reel kömür fiyatları CP, reel ham 

petrol fiyatları OilP ve reel doğal gaz fiyatları NP olarak 

tanımlanmaktadır. Ham petrol fiyatları ile doğal gaz fiyatları ilgili 

malları temsilen (PRG) çalışmamıza dahil edilmiştir. Son olarak gelir, 

kişi başı GDP (ABD $, 2010 sabit fiyatlarıyla) ile temsil edilmekte 

olup, Dünya Bankası (WB)’nın resmi internet sayfasından alınmıştır. 

Çalışmada, gelir değişkeni ise PCY ile ifade edilmektedir. 

Dolayısıyla, bu açıklamalar ışığında kömür talebini (Coald) temsil 

eden modelimiz; 

Coald=f(CP, Y, PRG)                              (1) 
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şeklinde oluşturulmuştur. Burada Coal ile CP sırasıyla, toplam kömür 

tüketimi ve reel kömür fiyatlarını temsil etmektedir. Y kişi başı geliri, 

PRG ise ilgili malları temsil etmekte olup, ham petrol fiyatları ve 

doğal gaz fiyatları ile modelde anlamlandırılacaktır.  

İlgili malları (PRG) temsilen ham petrol (OilP) ve doğal gaz (NP) 

fiyatları tek bir modelde ele alınmamıştır. (1) nolu denklem, ilgili 

mallar özelinde ikiye ayrılarak iki model çerçevesinde analiz 

edilmiştir. (1) nolu denkleme ilgili malları temsilen ham petrol 

fiyatlarının (OilP) modele dahil edilmesiyle Model I, 

Coald=f(CP, Y, OilP)                                     (2) 

olarak ifade edilmiştir. İlgili malları temsilen doğal gaz fiyatlarının 

(NP) modele dahil edilmesiyle Model II ise, 

Coald=f(CP, Y, NP)                                          (3) 

şeklinde oluşturulmuştur. Analizlerde tüm serilerin logaritması 

alınarak kullanılmış olup, çift logaritmik model kullanılmıştır. Son 

olarak, (2) ve (3) nolu denklemlerin logaritması alınmış ekonometrik 

formu ise sırasıyla, 

InCoalt= δ0- δ1InCPt + δ2InYt ± δ3InOilPt + εt   (4) 

InCoalt= δ0- δ1InCPt + δ2InYt ± δ3InNPt + εt   (5) 

olarak ifade edilebilir.  
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Özetle, Romanya ekonomisinin toplam kömür talebi (4) ve (5) nolu 

denklemlerde ifade edildiği gibi iki yapısal model çerçevesinde analiz 

edilmeye çalışılacaktır. 

3.2. ARDL Sınır Testi 

Hata terimlerine dayalı iki aşamalı Engle ve Granger (1987) testi ile 

Johansen (1988) ve Johansen&Juselius (1990) tarafından 

gerçekleştirilen ve sistem yaklaşımına dayalı eşbütünleşme testi her 

birinin kendine göre avantajlı yönleri bulunmasına rağmen, bu 

yaklaşımlarla eşbütünleşme testlerinin yapılabilmesi için, analize 

konulan bütün değişkenlerin seviye değerlerinde birim kök 

içermemeleri veya aynı derecede farkları alındığında durağan olmaları 

şarttır. Bu gereklilik, Engle ve Granger (1987) ile Johansen&Juselius 

testlerinde eşbütünleşme ilişkisinin test edilmesini zorlaştırmaktadır. 

Mesela, değişkenlerden biri/daha fazlası düzeyde durağan [I(0)] ise bu 

yaklaşımlarla değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisini test etmek 

imkânsızlaşmaktadır. Eşbütünleşme testinde bu bir sorundur Bu 

sorunu ARDL sınır testi ortadan kaldırmaktadır (Pesaran vd., 2001).  

Pesaran vd. (2001) ortaya koyduğu bu testte; küçük örneklemlerde de 

etkin sonuçlar vermekte (Kamaruddin ve Jusoff, 2009); ve modeldeki 

serilerin gecikme uzunluklarının farklı olabilmektedir. Bununla 

birlikte uzun ve kısa dönemli ilişki testlerinde, uzun dönemle ilgili 

bilgi kaybı olmadan birlikte belirlenebilmektedir (Ahmad ve 

Mahmood, 2013). Bu nedenle son yıllarda sınır testi oldukça yaygın 

bir şekilde kullanılmaktadır. 
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Bu testte, eşbütünleşme ilişkisinin sınanmasında ilkin Kısıtlanmamış 

Hata Düzeltme Modeli3) oluşturulur. İki değişkenli (X ve Y) bir 

model için aşağıdaki (6) nolu denklemde yapıldığı gibi:  

∆𝑌𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1,𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 +

𝑚

𝑖=1

∑ 𝛼2,𝑖∆𝑋𝑡−𝑖 + 𝛼3𝑌𝑡−1

𝑚

𝑖=0

+ 𝛼4𝑋𝑡−1 + 𝜀𝑡 (𝟔) 

(6) nolu denklemdeki Y bağımlı değişkeni, X ise modeldeki bağımsız 

değişkeni temsil etmektedir. Δ serilerin birinci farkını, m ise gecikme 

uzunluğunu temsil etmektedir.  Bu gecikme uzunluğunun (m) ilkin 

belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için Akaike Bilgi Kriteri (AIC), 

Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) ve Hannan-Quinn Kriteri (HQC) gibi 

kriterlere bakılmaktadır. En düşük bilgi kriterine göre tercih yapılır. 

Maksimum gecikme uzunluğu ise verilerin aylık, üçer aylık veya 

yıllık olmalarına göre farklılık göstermektedir. Ancak, eşbütünleşme 

testi gecikme uzunluğuna duyarlı olduğundan, gecikme sayısını 

belirleme sürecinde sistematik bir yol izlemek gerekmektedir. Seçilen 

optimal gecikme uzunluğunda, denklemin hata terimlerinde 

otokorelasyon sorunun olmaması gerekmektedir. 

Bu tür testlerde diğer bir önemli husus eşbütünleşme denklemlerine 

bir zaman trendinin konulup konulmayacağıdır (Pesaran vd., 2001). 

Bu amaçla, eşbütünleşme ilişkisinin test edilmesi sürecinde standart 

bilgi kriterlerinin yanında trendin bulunduğu ve bulunmadığı UECM 

tahminlerinin de yapılması gerekmektedir. 

 
3 Unrestricted Error Correction Model (UECM). 
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(6) nolu denklemde yer alan değişkenler (X ve Y) arasındaki 

eşbütünleşme ilişkisini test etmek için oluşturulan trendsiz modelin 

sıfır hipotezi ve alternatif hipotezleri, 

H0: α3=α4=0 (Eşbütünleşme yok)  

H1: α3≠α4≠0 (Eşbütünleşme var) 

şeklinde kurulabilir. X ile Y arasındaki eşbütünleşme ilişkisi, (6) nolu 

denklemdeki α3 ve α4 katsayılarının F testi ile topluca anlamlılığının 

sınanmasıyla belirlenmektedir. F testi değerleri Peseran vd. (2001) 

kritik tablo değerlerinden büyük ise Ho hipotezi red edilir ve seriler (X 

ve Y) arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğuna karar verilir. 

Seriler arasındaki eşbütünleşme belirlendikten sonra, uzun dönem 

ilişkisini incelemek için en uygun ARDL modeline geçilir. En uygun 

ARDL modeli (6) nolu denklemden hareketle aşağıdaki (7) nolu 

denklem şeklinde olabilir. 

𝑌𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1,𝑖 𝑌𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

∑ 𝛼2,𝑖𝑋𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=0

+ 𝑢𝑡               (𝟕) 

(7) nolu denklemdeki p Y’nin, q X’in uygun gecikme uzunluğunu 

göstermektedir.4 Uzun dönem analizinde değişkenlerin gecikme 

uzunlukları (p,q) birbirlerinden bağımsız şekilde belirlenmektedir. 

Tahmin edilecek model ARDL (p,q) olarak ifade edilmektedir. ARDL 

(p,q) modelinin uzun dönem katsayıları; aşağıdaki (8) nolu denklem 

yardımıyla hesaplanmaktadır. 

 
4Önce bağımlı değişkenin gecikme uzunluğu, sonra bağımlı değişkenin gecikme 

uzunluğuna bağlı olarak bağımsız değişkenin gecikme uzunluğu belirlenmektedir. 
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Uzun dönem katsayısı = ∑ 𝛼2,𝑖

𝑞

𝑖=0

(1 − ∑ 𝛼1,𝑖

𝑝

𝑖=1

)⁄                   (𝟖) 

Uzun dönemli ilişkinin tahmin sonuçları elde edildikten sonra 

değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkisi ise sınır testine dayalı Hata 

Düzeltme Modeli (ECM) oluşturularak tahmin edilmektedir.  

 

4. TAHMİN SONUÇLARI 

4.1. Durağanlık Test Sonuçları 

ARDL sınır testi için öncelikle serilerin durağanlığı test edilmelidir. 

Serilerin durağanlık testleri ARDL sınır testi için zorunlu olmasa da, 

en azından serilerin durağanlık mertebelerinin I(2) olmaması 

gerekmektedir.  

Uygulamaya geçmeden önce modelde yer alacak değişkenlerin 

durağanlık durumu, ADF (Augmented Dickey–Fuller) ve GLS birim 

kök testlerine göre araştırılmıştır. Çalışmamızdaki serilerin birim kök 

test sonuçları aşağıdaki Tablo 1’de yer almaktadır. 
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Tablo 1: Birim Kök Test Sonuçları 

  I(0) I(1)  

ADF sabitli sabitli+trent sabitli sabitli+trent 

lnCoal -1.165(0) -2.049(0) -4.914(1)*** -4.851(1)*** 

lnCP -1.467(0) -2.610(0) -5.646(1)*** -5.523(1)*** 

lnY -0.311(1) -2.657(1) -3.848(0)*** -3.596(0)** 

InOilP -0.899(0) -1.942(0) -4.365(0)*** -4.278(0)** 

InNP -1.052(0) -1.432(0) -4.612(0)*** -4.501(0)*** 

Kritik 

Değerler† 
          Sabitli model için sabitli+trent model için 

% 1 -3.711 -4.356 

% 5 -2.981 -3.595 

% 10 -2.629 -3.233 

                                             GLS 

lnCoal -0.526(0) -2.084(0) -3.840(0)*** -4.582(1)*** 

lnCP -1.456(0) -2.614(0) -5.758(1)*** -5.725(1)*** 

lnY -0.611(1) -2.192(1) -2.160(0)** -2.989(0)* 

lnOilP -0.811(0) -1.889(0) -4.309(0)*** -4.343(0)*** 

InNP -0.884(0) -1.523(0) -4.491(0)*** -4.668(0)*** 

Kritik Değerler††        Sabitli model için                     sabitli+trent model için 

% 1 -2.650 -3.770 

% 5 -1.953 -3.190 

% 10 -1.609 -2.890 

Not: ***, ** ve * sırasıyla, %1, %5 ve % 10 önem düzeyinde anlamlı olduğu göstermektedir. 

Parantez içindeki değerler gecikme uzunluğu göstermektedir. Gecikme uzunluğunun 

seçiminde Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) kullanılmıştır.  

†ADF için %1 %5 ve %10 önem düzeylerindeki MacKinnon (1996) kritik değerleridir.  

††GLS için %1 %5 ve %10 önem düzeylerinde Elliott-Rothenberg-Stock (1996) tarafından 

geliştirilen kritik tablo değerleridir. 

 

ADF ve GLS birim kök test sonuçlarına baktığımızda tüm serilerin 

hem sabitli hem de sabitli & trendli modelleri için test istatistikleri, 

seviye düzeyinde mutlak değer içinde % 1, % 5 ve % 10 anlamlılık 

düzeylerinde kritik tablo değerlerinden küçüktür. Ve seriler seviye 

düzeyinde durağan değildir (Tablo 1). Bu yüzden InCoal, InCP, InY,  

InOilP ve InNP serileri birinci farkı aldıktan sonra birim kök 

içermemektedir. Dolayısıyla, tüm seriler birinci farkı alındıktan sonra 

I(1) düzeyinde durağandır. 
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4.2. ARDL Sınır Testi Sonuçları 

İlk önce eşbütünleşme ilişkisinin varlığı araştırılabilmek amacıyla 

Kısıtlanmamış Hata Düzeltme Modeli (UECM: Unrestricted Error 

Correction Model) oluşturulur. Maksimum gecikme sayısı 4 olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca, eşbütünleşme ilişkisinin test edilmesi 

aşamasında deterministik trendin yer aldığı ve yer almadığı UECM 

tahminleri yapılmıştır. Deterministik trend, ele aldığımız her iki model 

için de anlamlı olduğundan analize dâhil edilmiştir. Eşbütünleşmenin 

test edilmesi için bağımlı ve bağımsız değişkenlerin her bir 

gecikmesine uygulanan Wald testi sonucunda F istatistikleri 

hesaplanmıştır. Uygun gecikme AIC’ne göre belirlenmiştir. Seriler 

arasında uzun dönem ilişkisinin tespitinden sonra, her iki model için 

kömür talebini analiz etmek amacıyla ARDL modelleri tahmin 

edilmiştir. Bu tahminleri elde etmek amacıyla bizim çalışmaya 

uyarlanarak (9) nolu denklemler oluşturulmuştur. 

𝐼𝑛𝐶𝑜𝑎𝑙𝑡 = 𝜃0 + 𝜃1𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑

+ ∑ 𝜃2,𝑖𝐼𝑛𝐶𝑜𝑎𝑙𝑡−𝑖 +

𝑚

𝑖=1

∑ 𝜃3,𝑖𝐼𝑛𝐶𝑃𝑡−𝑖 +

𝑚

𝑖=0

∑ 𝜃4,𝑖𝐼𝑛𝑌𝑡−𝑖

𝑚

𝑖=0

 

+ ∑ 𝜃5,𝑖𝐼𝑛𝑃𝑅𝐺𝑡−𝑖

𝑚

𝑖=0

+ 𝜀𝑡           (𝟗) 

Romanya’nın 1990-2018 dönemi için oluşturulan en uygun tahminler 

Model I için ARDL (4,3,3,3), Model II için ARDL (3,1,3,3) olup, 

sonuçları Tablo 2’dedir. 
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Tablo 2: ARDL Sınır Testi Sonuçları 

  Model I Model II 

  ARDL (4,3,3,3) ARDL (3,1,3,3) 

  k=3  m= 4    k=3  m= 4    

F-İstatistiği: 6.807 7.459 

Kritik 

Değerler 

I(0)–I(1) 

% 1 4.30-5.23 4.30-5.23 

% 5 3.38-4.23 3.38-4.23 

% 10 2.97-3.74 2.97-3.74 

Tanısal Testler   

 R2 0.988 0.973 

 R2 0.962 0.947 

 DW  2.465 2.286 

 F 36.901(0.000) 41.814(0.000) 

 𝜒𝐵𝐺
2    2.012(0.228) 0.372(0.698) 

 𝜒𝑅𝐴𝑀𝑆𝐸𝑌
2  1.671(0.145) 0.356(0.728) 

 𝜒𝑁𝑂𝑅𝑀
2   1.481(0.476) 0.824(0.662) 

 𝜒𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸
2  1.350(0.245) 1.092(0.466) 

 ARCH 0.359(0.555) 0.898(0.353) 

Not: m maksimum gecikme sayısı, k ise ilgili modellerde yer alan 

bağımsız değişken sayısıdır. Parantez içindeki değerler bu testlere 

ait p-olasılık değerlerini temsil etmektedir. 

𝜒𝐵𝐺
2 , 𝜒𝑅𝐴𝑀𝑆𝐸𝑌

2 , 𝜒𝑁𝑂𝑅𝑀
2 , 𝜒𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸

2 , 𝐴𝑅𝐶𝐻 sırasıyla, Breusch-Godfrey 

ardışık bağımlılık, Ramsey regresyonda model kurma hatası, 

Jarque-Bera normallik, ARCH ve White değişen varyans için 

kullanılan testlerdir. 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere her iki model için hesaplanan F 

istatistikleri % 1 anlamlılık düzeyinde üst kritik [I(1)] değerlerden 

büyüktür. Bu yüzden, seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 

olmadığını ifade eden boş hipotez red edilir. Dolayısıyla, 

Romanya’nın kömür talebi için ele alınan her iki modeldeki 

değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkisinin var olduğu 

savunulabilir. 
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Kömür talebini analiz etmek amacıyla kurulan her iki modelinin 

tanısal test sonuçları da Tablo 3’de özetlenmektedir. Ardışık 

bağımlılık, değişen varyans, model kurma hatası ve normal dağılım 

gibi sorunlar her iki modelde de bulunmamaktadır. Çünkü, tanısal test 

sonuçlarının p olasılık değerleri % 1 alfa önem düzeyinden büyüktür. 

Ek olarak yapısal kırılmanın varlığını araştırmak üzere ARDL 

modellerinin CUSUM ve CUSUMQ grafikleri incelenmiştir. Her iki 

modelin CUSUM ve CUSUM Q grafikleri Şekil 1 ve Şekil 2’dedir. 

 

 

Şekil 1: Model I CUSUM ve CUSUMQ Grafiği 

 

 

Şekil 2: Model II CUSUM ve CUSUMQ Grafiği 
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Model I ve Model II’nin CUSUM ve CUSUMQ grafikleri kırmızı 

sınır çizgileri içerisinde olduğundan, modellerde yapısal kırılma 

sorununun olmadığı ve uzun dönem katsayılarının tutarlı olduğu ifade 

edilebilir. 

4.3. Kısa ve Uzun Dönem Katsayı Sonuçları 

ARDL modeliyle tahminde bulunulduktan sonra her iki modeldeki 

değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem katsayılarıyla ilgili 

yorumlar yapılabilir. İlgili malları temsilen ham petrol fiyatlarının 

(InOilP) yer aldığı Model I’in kömür talebi katsayı sonuçları Tablo 

3’de yer almaktadır. 

 
Tablo 3: Model I’in Kısa ve Uzun Dönem Katsayıları 

ARDL (4,3,3,3) 

Bağımlı Değişken: InCoal 

Uzun Dönem Kısa Dönem 

Değişkenler Katsayılar t İst. Değişkenler Katsayılar t İst. 

lnCP -1.094*** -3.602 ∆InCoal(-1) 1.858*** 7.196 

lnY 2.801*** 4.750 ∆InCoal(-2) 0.541** 3.003 

lnOilP 0.743*** 4.953 ∆InCoal(-3) 0.633*** 4.817 

@trend -0.140*** -6.883 ∆InCP -0.754*** -5.611 

   ∆InCP(-1) -0.197*** -6.250 

   ∆InCP(-2) 0.928** 2.764 

   ∆InY 1.638*** 5.198 

   ∆InY(-1) 1.078*** -6.606 

   ∆InY(-2) -0.581 -1.607 

   ∆lnOilP 0.801*** 6.809 

   ∆lnOilP(-1) 0.381*** 5.180 

   ∆lnOilP(-2) 0.209*** 4.518 

   ∆C -33.39*** -7.330 

   ECTt-1 -1.780*** -7.313 

*** ve **, % 1 ve % 5 önem seviyesinde anlamlı olduğu göstermektedir 
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Model I’in toplam kömür talebinin uzun dönem tahmin sonuçları ele 

alındığında, tüm değişkenler istatistikî olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. Romanya’nın uzun dönem kömür talebini kömür 

fiyatları negatif, gelir ile ilgili malın (ham petrol) fiyatları pozitif 

yönde etkilediği ve bu etkilerin anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 

Kömür talebinin uzun dönem fiyat ve gelir esneklikleri sırasıyla, -

1.094 ve 2.802 olarak tahmin edilmiştir. Buna göre, kömür 

fiyatlarındaki % 1’lik bir artış, Romanya’nın kömür tüketim 

miktarında % 1.09 oranında düşüş meydana getirdiği; kişi başı gelirde 

meydana gelen % 1’lik bir artış ise, toplam kömür tüketim miktarını 

uzun dönemde % 2.80 oranında arttırdığı belirlenmiştir. Kömür 

talebinin çapraz esneklik katsayısı ise 0.743 olarak hesaplanmıştır. Bu, 

ham petrol fiyatlarında meydana gelen % 1’lik bir artış, toplam kömür 

tüketim miktarını uzun dönemde % 0.74 oranında arttırdığı anlamına 

gelmektedir (Tablo 3). 

Model I’in kömür talebinin kısa dönem tahmin sonuçları bakıldığında, 

gelirin ikinci dönem gecikmeli değeri hariç tüm katsayılar istatistikî 

olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Yani, kısa dönem toplam kömür 

talebini; kömür fiyatları negatif; gelir, ilgili malın (ham petrol) 

fiyatları ise pozitif yönde etkilediği ve bu etkilerin anlamlı olduğu 

belirlenmiştir. Kömür talebinin kısa dönem fiyat ve gelir esneklikleri, 

sırasıyla -0.197 ile -0.754 ve 1.078 ile 1.638 arası değerler 

görülmektedir. Buna göre, kömür fiyatındaki % 1’lik bir artış 

karşısında kömürün talep edilen miktarını, kömür fiyatlarının cari 

değeri % 0.75, bir yıl önceki değeri ise % 0.20 oranında düşüş 
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meydana getirdiği görülmektedir. Gelirde meydana gelen % 1’lik bir 

artış; toplam kömür miktarını gelirin cari değeri % 1.64, bir yıl önceki 

değeri ise % 1.08 oranında arttırdığı belirlenmiştir. Kısa dönem kömür 

talebinin çapraz esneklik değerleri ise 0.209 ile 0.801 arası değerler 

aldığı tespit edilmiştir. Bu, 1990-2018 dönem içerisinde ham petrol 

fiyatlarında meydana gelen % 1’lik artışın, toplam kömür miktarını 

kısa dönemde % 0.21 ile % 0.80 oranında yükselttiği göstermektedir. 

Model I için hata düzeltme terimi ise -1.780 olarak tahmin edilmiş5 

olup, işareti beklentilere uygun ve % 1 önem düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Bu, kısa dönem kömür talebinde meydana gelecek 

bir dengesizliğin aynı yıl içerisinde giderilerek uzun dönem dengesine 

ulaşılabilecek demektir (Tablo 3). 

Tablo 4’de ilgili malları temsilen doğal gaz fiyatlarının (InNP) yer 

aldığı Model II’nin kısa ve uzun dönem katsayı sonuçları 

özetlenmektedir. 

Model II’in toplam kömür talebinin uzun dönem tahmin sonuçları 

incelendiğinde ise, tüm değişkenler % 1 ve % 5 önem düzeylerinde 

istatistikî olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Uzun dönem kömür 

talebini kömür fiyatları negatif; gelir ve ilgili malları temsilen doğal 

gaz fiyatları pozitif yönde etkilediği ve bu etkilerin anlamlı olduğu 

belirlenmiştir. Kömür talebinin uzun dönem fiyat ve gelir esneklikleri 

sırasıyla, -0.470 ve 1.722 olarak tahmin edilmiştir. Buna göre, kömür 

 
5Narayan ve Smyth (2006: 339) çalışmalarında ifade ettiği gibi hata düzeltme 

teriminin katsayısı 1’den büyük olması sistemin dalgalanarak uzun dönem dengesine 

geldiğini ifade etmektedir ve bu dalgalanma her seferinde azalarak uzun dönemde 

dengeye dönüşünü sağlayacaktır. 



 
 289 

fiyatlarındaki % 1’lik bir artış, Romanya’nın kömür tüketim miktarını 

% 0.47 oranında düşüş meydana getirdiği; gelirdeki % 1’lik bir artış 

ise kömürün talep edilen miktarını uzun dönemde % 1.72 oranında 

arttırmaktadır. Kömür talebinin çapraz esneklik katsayısı ise 0.431 

olarak tahmin edilmiştir. Bu, 1990-2018 döneminde doğal gaz 

fiyatlarında meydana gelen % 1’lik bir artış, Romanya’nın kömür 

talebini uzun dönemde % 0.43 oranında arttırdığı anlamına 

gelmektedir (Tablo 4). 

Tablo 4: Model II’nin Kısa ve Uzun Dönem Katsayıları 

ARDL (3,1,3,3) 

Bağımlı Değişken: InCoal 

Uzun Dönem Kısa Dönem 

Değişkenler Katsayılar t İst. Değişkenler Katsayılar t İst. 

lnCP -0.470** -3.321 ∆InCoal(-1) 2.334*** 5.683 

lnY 1.722*** 6.130 ∆InCoal(-2) 0.925*** 5.313 

InNP 0.431*** 5.527 ∆InCP -0.484*** -3.980 

@trend -0.094*** -10.358 ∆InY 0.802*** 4.172 

   ∆InY(-1) 3.677*** 4.645 

   ∆InY(-2) -4.434 -1.677 

   ∆InNP 0.928*** 5.670 

   ∆InNP(-1) 0.340*** 4.408 

   ∆InNP(-2) 0.247** 2.530 

   ∆C -6.931*** -5.941 

   ECTt-1 -1.477*** -5.884 

*** ve **, %1 ve % 5 önem düzeyinde anlamlı olduğu göstermektedir. 

 

Model II’in kısa dönem tahmin sonuçları ele alındığında, gelirin ikinci 

dönem gecikmeli değeri hariç tüm katsayılar istatistikî olarak anlamlı 

olduğu belirlenmiştir. Kısa dönem toplam kömür talebini; kömür 

fiyatları negatif, gelir ile ilgili malın (doğal gaz) fiyatı pozitif yönde 

etkilediği ve bu etkilerin anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Kısa dönem 



 
290 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, İŞLETME, FİNANS VE EKONOMİ: Teorik ve 

Ampirik Katkılar 

kömür talebinin fiyat ve gelir esneklikleri sırasıyla, -0.484 ve 0.802 ile 

3.677 arası değerler aldığı tahmin edilmiştir. Buna göre, kömür 

fiyatlarındaki % 1’lik bir artış, kömürün talep edilen miktarını % 0.48 

oranında bir düşüş meydana getirmektedir. Romanya’nın gelirinde 

meydana gelen % 1’lik bir artış Romanya’nın kömürün talebini, 

gelirin cari değeri % 0.80, bir yıl önceki değeri % 3.68 oranında 

arttırmaktadır. Model II’nin kısa dönem çapraz esnekliği 0.247 ile 

0.928 arası değerler aldığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar, doğal gaz 

fiyatlarında meydana gelen % 1’lik artışın, kömürün talep edilme 

miktarını kısa dönemde cari doğal gaz fiyatları % 0.93, bir dönem 

önceki doğal gaz fiyatları % 0.34 ve iki dönem önceki fiyatları ise % 

0.25 oranında yükselttiği göstermektedir. Hata düzeltme terimi ise -

1.477 olarak belirlenmiş olup, işareti beklentilere uygun olarak negatif 

ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu da tıpkı Model I’de olduğu gibi, 

kısa dönem kömür talebinde meydana gelecek bir dengesizliğin aynı 

yıl içerisinde giderilerek uzun dönem dengesinin sağlandığı anlamına 

gelmektedir. 

Son olarak, her iki modelin talep esneklik değerleri karşılaştırmak 

amacıyla Tablo 5’de özetlenmiştir. 
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Tablo 5: Romanya’nın Kömür Talebinin Esneklik Değerleri 

 Model I: InOilP Model II: InNP 

 Kısa 

Dönem 

Uzun 

Dönem 

Kısa 

Dönem 

Uzun 

Dönem 

Fiyat Esnekliği -0.754*** -1.094*** -0.484*** -0.470** 

Gelir Esnekliği 1.638*** 2.801*** 0.802*** 1.722*** 

Çapraz Esnekliği 0.801*** 0.743*** 0.928*** 0.431*** 

*** ve ** sırasıyla % 1 ve % 5 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 

 

Kömür talebinin fiyat esneklik değerleri genel olarak 

değerlendirildiğinde, -0.47 ile 1.09 arasında değerler aldığı ve kömür 

talebinin esnek olmadığı söylenebilir.6 Stevens vd. (1979), Zhang vd. 

(2011) ve Burke ve Liao (2015) Çin için; Wahid vd. (2015) Pakistan; 

Çatık ve Deliktaş (2016) Türkiye için yaptıkları çalışmalarda benzer 

bulgular elde etmişlerdir. Kömür talebinin gelir esneklik değerleri ise 

0.82 ile 2.80 arasında değerler aldığı görülmektedir. Dolayısıyla, her 

iki dönemde de gelir esneklik değerlerinin pozitif işaretli olması 

kömürün, Romanya ekonomisi için bir normal mal olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte gelir esneklik değerleri genel olarak 

birden büyük değerler (EI>1) aldığından kömür Romanya için lüks 

malı niteliğindedir. Burke ve Liao (2015) Çin, Çatık ve Deliktaş 

(2016) Türkiye için elde ettikleri bu esneklik katsayıları bizim 

çalışmayla paralellik göstermektedir. 

 

 
6 Model I’in uzun dönem katsayısı hariç. 



 
292 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, İŞLETME, FİNANS VE EKONOMİ: Teorik ve 

Ampirik Katkılar 

Model I ve Model II’nin çapraz esneklik katsayıları pozitif işaretli 

olduğundan, kömür ile ham petrol ve doğal gaz ile kömür enerji 

kaynakları Romanya ekonomisi için ikame mallardır. Jiao vd. (2009) 

Çin’in kömür ile ham petrol enerji kaynakları, Lebe (2019) 

Türkiye’nin doğal gaz ile kömür enerji kaynakları için benzer bulgular 

elde etmişlerdir. 

 

5. SONUÇ 

Bu çalışmadaki amaç, kömür enerji kaynağının talebini Romanya için 

analiz etmektir. Bu amaçla, Romanya’nın 1990-2018 dönemine ait 

yıllık veriler kullanılarak kömür talebinin fiyat, gelir ve çapraz 

esneklikleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Malın (kömürün) kendi 

fiyatı, gelir ve ilgili malları temsilen ham petrol ve doğal gaz fiyatları 

gibi değişkenler kullanılarak iki yapısal talep modeli (Model I ve 

Model II) oluşturulmuş olup, ARDL sınır testiyle analizler yapılmıştır.  

Eşbütünleşme testi sonucu, her iki modelin değişkenleri arasında uzun 

dönemli ilişki olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra yapılan ARDL sınır 

testi sonucu Romanya’nın kömür talebini malın kendi (kömürün) 

fiyatı negatif, gelir ile ilgili malların fiyatı (ham petrol ve doğal gaz 

fiyatları) pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu etkilerden gelir ise 

Romanya’nın kömür talebini en fazla etkileyen değişkendir (0.82 ile 

2.80 arası). 
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Kömür talebini fiyat esneklikleri birin altında değerler aldığından, 

Romanya’nın kömür talebinin inelastik olduğu ifade edilebilir. Gelir 

esneklik değerleri ise tüm dönemlerde pozitif işaretli olması 

nedeniyle, kömür enerji kaynağı Romanya için bir normal mal olduğu 

söylenebilir. Bununla birlikte, hemen hemen tüm dönemlerde esneklik 

değerleri birden büyük değerler aldığından, kömür enerji kaynağı 

Romanya için normal malın lüks malı niteliğinde olduğu tespit 

edilmiştir.  

Çapraz esneklik değerlerine baktığımızda pozitif işaretlidir. Bu 

yüzden Romanya ekonomisi için kömür ile doğal gaz kaynakları 

ikame (rakip) mallar olduğu söylenebilir. Bu durum, Romanya’da 

kömür ve doğal gaz enerji kaynaklarının daha çok termik santrallerde 

elektrik enerji üretiminde kullanılmasına bağlanabilir. Çünkü 

Romanya’da tüketilen kömürün % 84’ü elektrik enerjisi üretiminde 

kullanım kullanılmaktadır. Ve elektrik enerji üretiminde enerji 

kaynaklarının paylarına baktığımızda, 2014 yılı itibariyle yaklaşık % 

32’lik hızlı bir yükseliş gösteren doğal gaz enerji kaynağıdır. 

Dolayısıyla, Romanya’da elektrik enerjisi üretiminde kullanılan 

kömürün, en büyük rakibi (ikamesi) fosil enerji kaynaklarından doğal 

gazdır. Benzer şekilde, kömür ile ham petrol enerji kaynağının çapraz 

esneklik katsayısı pozitif olarak tespit edilmiş olup, ikame mallar 

olduklarını göstermektedir.  

Sonuç olarak, Romanya ekonomisindeki kömür ile doğal gaz ve ham 

petrol ile kömür enerji kaynaklarının kullanım şekli ve sektörel payları 

elde ettiğimiz bulguları teyit eder niteliktedir. 
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GİRİŞ 

Günümüzde bütçe açığı hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan 

ülkelerin makroekonomik istikrarını etkileyen en önemli  faktörlerden 

biridir. Bütçe açığı, bütçe gelirleri bütçe giderlerinden az olduğu 

durumda ortaya çıkmaktadır. Vergi gelirleri, vergi dışı normal gelirler, 

özel gelirler ve fonlar bütçe gelirlerini oluşturmaktadır. Bütçe giderleri 

ise cari giderler, yatırım giderleri ve transfer giderlerinden  

oluşmaktadır.  

Kamunun gelirlerinden çok harcama yapması ya da harcamaları kadar 

gelir elde edememesi sonucunda ortaya çıkan bütçe açığının nedenleri, 

finansman yöntemleri  ve mali politikalara etkisi açısından iktisadi 

yaklaşımlar arasında farklılıklar bulunmaktadır.  

Bütçe gelirleri, giderleri ve bütçe açığının tanımlanmasının akabinde bu 

çalışmanın devamında Klasik Yaklaşımdan başlayarak önemli iktisadi 

yaklaşımların bütçe açığı konusundaki görüşleri anlatılacaktır.  

1. KLASİK YAKLAŞIM 

Adam Smith’in 1776’da yazdığı “Milletlerin Zenginliği” isimli eseri ile 

temelleri atılan Fizyokrat okulun düşüncesi “Bırakınız yapsınlar, 

bırakınız geçsinler” öğretisine dayalıdır. Klasik yaklaşıma göre tam 

rekabet piyasa koşulları geçerlidir ve ekonomi tam istihdam düzeyinde 

dengededir. Dönemsel dalgalanmalar olsa bile, devlet müdahalesi 

olmadan “Görünmeyen el” mekanizması ile ekonomi kendiliğinden 

denge noktasına ulaşır.  Mahreçler Kanunu’na göre her mal karşılıklı 
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olarak kendi talebini yaratacağı için dönemsel dalgalanmalar kısa süreli 

ve küçük olacaktır. Malların iç ve dış piyasalarda serbestçe dolaştığı 

düşünülerek, fazla üretim olsa bile insanların arzuları doyumsuz 

olduğundan piyasada dengesizliğe sebep olmayacaktır (Ülgen, 2012: 

28).  

Tam rekabet piyasa koşullarının geçerli olduğu ekonomik sistemde 

Klasik yaklaşıma göre devletin ekonomiye müdahalesinin iç ve dış 

güvenlik, adalet, savunma, eğitim, sağlık gibi kamusal mal ve 

hizmetlerin sağlanması ile sınırlandırılmalıdır. Bunun dışında devletin 

piyasalara müdahalesine gerek kalmadan iktisadi denge 

sağlanmaktadır. Klasik yaklaşıma göre, iktisadi denge ile birlikte mali 

politikalar bütçe denkliği esasına dayanır. Denk bütçe anlayışına göre 

bütçe gelirleri ile giderlerinin birbirine denk olması ve kullanılan bütçe 

gelirlerinin vergi gelirleri ve devletin mülk gelirlerinden oluşması 

gerekmektedir. Böylece, kamu kesiminin ekonomideki yeri ve genişliği 

kontrol altında tutularak tam rekabetçi piyasa koşulları sağlanmaktadır. 

Denk bütçe anlayışında devletin gelirlerinden daha fazla harcama 

yapmasından ve bu fazladan yapılan harcamaları finanse etmek için iç 

borçlanma yaratmaktan kaçınılmaktadır (Koğar, 1996: 460). Eğer 

devletin gelirleri harcamalardan daha az ise bütçe açığı ortaya 

çıkmaktadır ve Klasik Yaklaşıma göre bütçe açığı hem mali hem de 

parasal olarak ekonomide istikrarsızlığa neden olur. Devlet bütçe 

açığının finansmanı için iç veya dış borçlanma gerçekleştirebilir, para 

basabilir veya vergileri artırarak gelirlerini arttırma yoluna gidebilir.  
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Klasik yaklaşıma göre eğer devlet bütçe açığını finanse etmek için iç 

veya dış borçlanma yaparsa vergi gelirleri yerine kamuya olan parasal 

bağımlılığını artırmış ve gelecek dönemdeki bütçe giderlerini de 

artırmış olur. Borcun vadesinde anapara ve faizini ödemek için devletin 

gelirlerini artırması gerekmektedir. Bunun için devletin ya yeniden 

borçlanması ya da yeni gelir kaynakları bulması gerekir ki bu de 

devletin ekonomiye daha fazla müdahale etmesine yol açar ve bir kısır 

döngüye dönüşerek ekonomiyi çıkmaza sürükleyebilir. Diğer yandan 

devletin borçlanmasını arttırması ile piyasadaki faiz oranları da artar ve 

özel kesimin sanayi ve ticari faaliyetlerde kullanılacak fonları da kamu 

kesimine aktarılmış olur. Böylece özel sektör yatırımları dışlanma 

etkisi (crowding out) ile karşı karşıya kalır (Saleh, 2003: 6). 

Klasik yaklaşıma göre bütçe açığının bir diğer finansman yöntemi olan 

parasallaşma ile mal veya hizmet üretilmeden sadece tedavüldeki para 

miktarının artırılarak bütçe açığının finanse edilmesi de enflasyona 

sebep olmaktadır. Çünkü bu yaklaşımın en önemli teorilerinden biri 

olan miktar teorisine göre piyasadaki para arzının artması fiyatlar genel 

seviyesinin artmasına yani enflasyona neden olmaktadır. Enflasyon 

nedeniyle de ekonomik istikrarsızlık ortaya çıkar ve bu da piyasa 

mekanizmasının etkin bir şekilde çalışmasını engeller. Bu sebeple 

klasik yaklaşım, denk bütçe teorisi ile devletin gelirleri ile giderleri 

birbirine denk olmalı ve bütçe açığı oluşmamalı görüşündedir. 

Klasik Yaklaşıma göre sadece bütçe açığı değil, bütçe fazlası da 

ekonomik istikrarsızlığa sebep olabilmektedir. Çünkü devletin 

gelirlerinin giderlerinden fazla  olmasının sonucunda fonlar atıl 
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durumda kalabilir veya siyasi otorite tarafından popülist harcamalarla 

israfa sebep olabilmektedir. 

2. RİCARDOCU YAKLAŞIM 

Robert Barro tarafından geliştirilen yaklaşıma göre devletin uyguladığı 

ekonomi politikalarının ekonomi üzerindeki veya bireylerin ekonomik 

kararları üzerindeki etkisine bakılmak istenirse reel kamu 

harcamalarına bakmak gerekir. Ayrıca kamu harcamalarının hangi 

şekilde finansmanının sağlandığı önemli değildir. Devlet bütçe 

giderlerini artırırken vergileri artırmazsa bütçe açığı ortaya çıkar ve bu 

bütçe açığının finansmanı vergi gelirlerini veya borçlanmayı artırarak 

sağlayabilir. Ricardocu yaklaşıma göre kamu harcamasındaki artışın 

vergi veya borçlanma ile finanse edilmesi bireylerin tüketim kararlarını 

değiştirmez ve sermaye birikimini etkilemez. Bundan dolayı iki 

finansman şeklinin ülke ekonomisi üzerindeki etkisi birbirine denk olur 

ve bu denklik “Ricardocu Denklik Teoremi” veya “Ricardo Denkliği” 

veya “Barro-Ricardo Denklik Önermesi” olarak isimlendirilir 

(Buchanan, 1976: 338). 

Ricardo denklik teoreminin başlıca varsayımları şöyle özetlenebilir 

(O’Driscoll, 1977: 208): 

- Tüketiciler rasyoneldir ve ileri görüşlüdür. Hem cari dönemdeki 

hem de gelecekteki gelirleri hakkında tam bilgiye sahiptirler.  

- Tüketiciler sonsuz planlama ufkuna sahiptirler. 

- Tüketiciler devlet gibi aynı orandan borçlanabilirler veya borç 

verebilirler. 
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- Sermaye piyasaları tam rekabetçi piyasalardır. 

- Kamu harcamaları sabittir.  

- Götürü vergi vardır, cari dönemdeki kamu borçlanmaları gelecek 

dönemlerdeki vergiler ile ödenecektir. 

- Vergilerin ertelenmesi durumunda kaynakların yeniden dağılımı 

yapılmaz. 

- Para basma yöntemi ile bütçe açığı finansmanı yapılmamaktadır. 

Ricardocu yaklaşıma göre, kamu harcamalarının finansmanında 

vergilerin veya borçlanmanın artırılması yöntemlerinden hangisi 

uygulanırsa uygulansın hanehalkının tepkisi aynı olacaktır. Vergi 

azaltıldığı zaman hanehalkı cari dönemdeki vergi indiriminin 

finansmanı için sonraki dönemlerde ödemelerin yapılabilmesi için 

kamu borçlanmasının artacağını veya vergilerin artacağını 

öngörmektedir. Gelecekteki vergi artışından dolayı hanehalkı cari 

dönemdeki vergi indiriminden elde edeceği gelir artışı kadar tasarruf 

yapmayı tercih edebilir. Bundan dolayı vergi indirimi nedeniyle oluşan 

bütçe açığı özel kesim tasarruf miktarında artışa neden olur.  

Cari dönemdeki vergi indiriminin finansmanı için satılan tahvillerin 

anapara ve faizinin sonraki dönemlerde yine aynı bireyler tarafından 

ödeneceği için, bireyin sürekli geliri değişmemiş olur. İleri görüşlü ve 

rasyonel bireyler bunu bilerek gelecekteki vergi artışlarını düşünerek 

cari dönemdeki tüketimlerini değiştirmezler ve tasarruflarını artırırlar. 

Devlet tasarruflarındaki azalış, özel kesim tasarruflarındaki artış ile 

dengeleneceği için toplam tasarruf miktarı değişmeyecektir (Choi ve 

Holmes, 2014: 72). Böylece toplam tasarruf miktarı değişmeyeceği için 
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faiz oranları, yatırımlar ve tüketim bu durumdan etkilenmeyecektir. 

Çünkü  aslında yapılan, vergi toplanma döneminin değiştirilmesi, cari 

dönemden sonraki dönemlere kaydırılmasıdır (Yıldırım, Karaman ve 

Taşdemir, 2013: 450). 

Ricardocu denklik teorisi Bernheim tarafından “Say Kanunu” ile  

ilişkilendirilmiştir ve “her arz kendi talebini yaratır” görüşü bütçe 

açığına uyarlanarak : “kamu borçlanması veya kamu tasarruflarındaki 

azalış, devlet tahvili yoluyla özel tasarruflarda artış yaratır” şeklinde 

yorumlanmıştır. Bu nedenle vergi zamanlaması bireyin bütçesini 

etkilemediği sürece bütçe açığı toplam talebi ve reel kesimin üretimini 

etkilemez (Bernheim, 1989: 63). 

Ricardo Denklik Teoremi ile ilgili hem dayandığı varsayımların 

gerçekçiliği hem de teoremin kendisi ile ilgili olarak birçok itirazlar 

ortaya çıkmıştır. Teorinin dayandığı varsayımlarla ilgili itirazlar  dört 

ana başlıkta toplanabilmektedir (Barro, 1988: 6-20): 

- Bireylerin kararlarını sonsuz yaşam ufkunda almaları 

olanaksızdır. Bireyler yalnızca ölmeden önceki karşılacakları 

vergileri kapitalize ederler ve eğer vergiler azaltılıp borçlanma 

yapılırsa, borçlanmanın bugünkü değeri bireylerin yaşamları 

boyunca karşılacakları vergi yükümlülüklerinin bugünkü 

değerinden daha yüksek olacaktır. Bunun sonucunda devlet 

tahvili sahibi olmanın net servet etkisi oluşacak ve tüketim 

artacaktır. Bu eleştiriye, Barro’nun yanıtı ise nesiller arası gelir 

transferinin varolduğu durumda, bireylerin yine gelecek kuşakları 
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düşünerek sonsuz  zaman ufkunda planlama yaparak gelecek 

vergi ödemelerinin hepsini (sadece kendi ömürleri içerisinde 

ödeyecekleri kısmı değil) kapitalize edebileceklerdir (Barro, 

1988: 17). 

- Sermaye Piyasaları mükemmel bir yapıda değillerdir. Çünkü 

sermaye piyasalarında tam rekabet değil eksik rekabet şartları 

bulunmaktadır. Borçlanma, borç verme süreci ve maliyetleri 

kamu kesimi ve özel sektör için aynı değildir. Ayrıca özel sektör 

içerisinde kişiler ve kurumlar arasında bile faiz oranları farklılık 

gösterebilmektedir. Bunun sonucunda aynı ekonomi içerisinde 

kurumların maliyetleri birbirinden farklı olur ve denklik ortadan 

kalkar. 

- Gelecek dönemdeki gelir düzeyleri ve vergiler tam olarak 

öngörülemez. Bireyler gelecekteki vergileri ve gelirlerini tam 

olarak hesaplamakta güçlük çekecekleri için gelecekteki 

vergilerin bugünkü değerini hesaplarken daha yüksek iskonto 

oranları ile hesaplama yaparlar. Bunun sonucunda gelecekte 

uygulanacak vergilerin bugünkü değeri, cari vergi tutarlarından 

daha düşük çıkacak ve net servet etkisi ortaya çıkacaktır. Bu da 

ulusal tasarrufu azaltıcı, toplam talebi artırıcı bir etken olacaktır 

(Buchanan ve Wagner, 2000: 17). 

- Vergilerin hepsi götürü vergi değildir. Götürü vergi 

uygulamasında ilk dönemdeki kamusal borç daha sonraki 

dönemde toplanan vergiler ile ödenmektedir. Bu varsayım ile 
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Ricardo denkliği geçerlidir. Ancak gelir vergisi gibi günlük 

hayatta daha çok uygulanan vergi çeşidi düşünüldüğünde bu 

denklik geçerli olmaz. Çünkü gelir vergisi 1. dönem düşüp, 2. 

dönem beklenen oranda yükseldiği varsayılırsa ve 1. dönemdeki 

bütçe açığının 2. dönemdeki bütçe fazlası ile kapatılacağı 

varsayılırsa bireyler 1. dönemde daha fazla çalışırlarken 2. 

dönemde daha az çalışacaklar ve tasarruflar 1. dönemde artarken 

2. dönemde düşecektir (Brennan ve Buchanan, 1980: 4). 

Ricardo Denklik Teoremi’nin sadece dayandığı varsayımlar konusunda 

değil aynı zamanda uygulamadaki geçerliliği konusunda da tartışmalı 

noktalar bulunmaktadır. Teoremin geçerliliği konusunda yapılan 

ekonometrik çalışmalarda, bütüncül tüketim fonksiyonu modelleri ve 

faiz oranı modelleri ile çalışmalar yapılırken bu modellerin ekonometri 

tekniği açısından bazı kusurlar taşıdığı belirlenmiştir ve Ricardo 

denklik teoremi ile tutarsız sonuçlar ortaya çıkmıştır (Seater, 1993: 

145). 

3. NEO-KLASİK YAKLAŞIM 

Alfred Marshall, Karl Menger, Leon Walras ve Stanley Jevons’un 

öncülüğünü yaptığı Neo-Klasik yaklaşım, temel varsayımlar 

konusunda Klasik yaklaşımın devamı ve tamamlanması niteliği 

taşımakla beraber bazı konularda farklılaşarak yeni teorileri iktisadi 

düşünce tarihine kazandırmıştır. Klasik yaklaşıma göre bir malın değeri 

o malın üretimi için sarf edilen emek miktarı ile belirlenirken Neo-

Klasik yaklaşım malın değerini fayda kavramına bağlayarak faydanın 
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da malın son biriminin sağladığı fayda olduğunu belirtmiş ve “Marjinal 

Fayda” olarak adlandırılmıştır (Ülgen, 2012: 38) . 

Neo-Klasik yaklaşımın bütçe açığı ve maliye politikaları konusunda 

etkileri incelerken dayandığı üç önemli varsayım bulunmaktadır: 

- Bireylerin yaşam süreleri sınırlıdır ve bireyler bunun bilince 

olarak harcama yaparlar. Neo-Klasik yaklaşım Ricardocu 

Denklik görüşünden bu konuda ayrılmaktadır (Bernheim, 1989: 

55). 

- Bireylerin tüketimi, dönemlerarası optimizasyon  sorunudur. 

- Genel olarak piyasalar dengededir (Bernheim, 1989: 56). 

 Neo-Klasik yaklaşıma göre piyasalar genelde dengede olduğu için 

devlet ve özel kesim arasında da dengesizlikler yaşanmaması için hem 

özel kesimde hem de devlette denk bütçe uygulaması yapılması gerekir. 

Eğer denk bütçe uygulaması yapılmaz ise bütçe açığı ortaya çıkar. 

Bütçe açığının finansmanı hangi yolla yapılırsa yapılsın Neo-Klasik 

yaklaşıma göre nesiller arasında bunun etkisi birbirinden farklı 

olacaktır. Çünkü Ricardocu yaklaşımdaki sonsuz planlama ufkundan 

farklı olarak Neo-Klasik Yaklaşımda bireyler sınırlı yaşam süresini göz 

önünde bulundurarak tüketimlerini şekillendirirler. Eğer bütçe açığının 

finansmanı için kamu kesimi hazine bonosu veya devlet tahvili ihraç 

ederse, bu borçlanma enstürmanlarını satın alan özel kesimde net servet 

etkisi ortaya çıkacaktır. Cari dönemde net servet etkisi ortaya çıkarken, 

aynı dönemde vergilerin toplanmayıp, sonraki dönemlere bırakılması 
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ya da vergilerin ertelenmesi  nesiller arasındaki gelir dağılımını 

bozacaktır.  

Cari dönemdeki vergilerin sonraki dönemlere aktarılması  sonucu ise 

aynı dönemde yaşayan bireylerin sadece kendi sınırlı yaşam süreleri 

içerinde vergi yükünün azalması sonucunda tüketimlerini artırmalarına 

neden olacaktır. Eğer ekonomi tam istihdam düzeyinde ise tüketimin 

artması tasarrufu azaltıcı etkide bulunacaktır. Bunun sonucunda sonraki 

nesillere yatırım ve tasarruf kaynağı daha az, diğer taraftan daha yüksek 

vergi yükü bırakılmış olacaktır. Böylece nesiller arasında yine gelir 

dağılımı bozulacaktır (Şen, Sağbaş ve Keskin, 2007: 40).  

Yatırım ve tasarruf için ayrılmış kaynakların azalması faiz oranlarının 

yükselmesine neden olacaktır. Bunun sonucunda ise özel sermaye stoğu 

dışlama etkisi ile karşılaşacaktır (Bernheim, 1989: 55). 

Dışlama etkisinin ülke ekonomisini etkileme şekli Neo-Klasik 

yaklaşıma göre ekonominin dışa açık veya kapalı olmasına göre 

değişecektir. Eğer sermaye akımlarına kapalı olan bir ülkede bütçe 

açığını finanse etmek için kamu kesimi hazine bonosu veya devlet 

tahvili ile borçlanma yoluna giderse yurtiçi piyasalardaki faiz oranı 

yükselecektir. Yatırımlar ve özel kesim için sermaye stoğu azalacaktır. 

Eğer sermaye hareketlerine açık olan bir ülke ise borçlanma sonucunda 

yükselen yurtiçi faizlerden dolayı yurtdışından ülkeye kısa vadeli 

sermaye akımı gerçekleşir. Ayrıca yurtiçindeki özel kesim daha uygun 

faiz oranları ile yurt içinden borçlanmak yerine yurtdışından 

borçlanmayı tercih edebilecektir. Bunun sonucunda ülkeye sermaye 
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akımı artacak, ülke para birimi diğer para birimlerine göre değerlenecek 

ve ihracat kısıtlanırken ithalat artacaktır. Böylelikle bütçe açığının 

finansmanında borçlanmaya gidilmesi sonucunda artan yurtiçi faizler 

ülkenin dış ticaret dengesini bozucu etkide bulunmuş olacaktır (Şen, 

Sağbaş ve Keskin, 2007: 41). 

4.  KEYNESYEN YAKLAŞIM 

Klasik Yaklaşıma göre, ekonomi tam istihdam durumunda dengededir 

ve devletin ekonomiye müdahale etmesi bu dengeyi bozacaktır. Bundan 

dolayı Klasik İktisatçılar devletin ekonomiye müdahale etmemesi 

gerektiğini ve denk bütçe uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Ancak Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan gelişmeler ve Büyük 

Buhran’ın etkileri bu söylenenlerden farklı seyretmiştir. 1914-1918 

yılları arasında gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı başta savaşa katılan 

ülkeler olmak üzere neredeyse tüm dünya ülkelerinin ekonomilerine 

ağır yükler getirmiştir. Sonrasında henüz savaş döneminde yapılan 

harcamaların ödemeleri yapılamadan ve savaşın ülke ekonomilerinde 

yol açtığı tahribatlar onarılamadan 1929 büyük ekonomik bunalımı 

başlamıştır. İşsizlik oranın yükselmesi, üretimin düşmesi, sanayi 

işletmelerinin kapanması sonucu birçok ülkede ekonomik krizler ortaya 

çıkmıştır. Büyük Buhran’ın nedenlerini ortadan kaldıran ve en önemlisi 

çözüm öneren yeni iktisadi politikalara talep artmıştır. 1936 yılında 

John Maynard Keynes “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” isimli 

eserinde Klasik yaklaşımdan farklı olarak ekonominin her zaman tam 

istihdam durumunda dengede olamayacağını, eksik istihdam 

durumunda da dengede olabileceğini savunarak talep yetersizliği 
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sebebiyle işsizliğin yükseldiğini ve ekonomide devlet müdahalesi ile 

bunun çözülebileceğini, tam istihdamın sağlanabileceğini açıklamıştır 

(Bulut, 2002: 10). 

Keynesyen Yaklaşımın bütçe açığının ekonomi üzerindeki etkilerini 

incelerken Neo-Klasik yaklaşımdan farklı olarak iki adet temel 

varsayımı bulunmaktadır (Bernheim, 1989: 60): 

- Ekonomide eksik istihdam vardır, diğer bir deyişle ekonomide 

bazı kaynaklar atıl durumdadır. 

- Bireylerin büyük bir kısmı miyop veya likidite kısıtı 

yaşamaktadır. Bireylerin ekonomik açıdan “miyop” olması 

geleceklerini tam olarak görememeleri anlamını taşımaktadır. 

Bundan dolayı harcanabilir gelirdeki artış veya azalış toplam 

tüketimi etkilemektedir. 

Likidite kısıtı altında olan veya geleceklerini tam olarak kestiremeyen 

miyop bireylerin marjinal tüketim eğilimi birden büyüktür. Ekonomide 

geçici bir vergi indiriminden dolayı bütçe açığı varsa, vergi indiriminin 

etkisiyle toplam talep daha hızlı ve önemli miktarda artacaktır. Eğer 

ekonomide eksik istihdam varsa, tüketim harcamaları ve yatırım 

harcamaları kendilerinin birkaç katı gelir ve istihdam hacmi yaratarak 

çarpan etkisi yaratmış olurlar. Buna “Keynesyen Çarpan Etkisi” adı 

verilir (Hançerlioğlu, 1986: 231). Böylece milli gelir yükselecek, bütçe 

açığı tüketimi ve milli geliri teşvik ederek tasarrufu ve sermayeyi 

azaltıcı bir etki oluşturmamış olacaktır. 
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Keynesyen Yaklaşıma göre efektif talep yetersizliğinden dolayı 

ekonomi eksik istihdam denge seviyesinde bulunmaktadır. Her arzın 

kendi talebini yaratacağını savunan Klasik yaklaşımdan farklı olarak 

Keynesyen yaklaşımda toplam arzın toplam talebe eşit olduğu 

noktadaki talep “Efektif Talep” olarak adlandırılmıştır (Keynes, 2008: 

32). Efektif talep belirli bir dönemde yapılan tüketim ve yatırım 

harcamaları tarafından belirlenir. Sadece özel kesimin yatırım 

harcamaları ve tüketimi ile değil aynı zamanda devletin harcama ve 

vergi politikaları ile efektif talep arttırılmalıdır. Çünkü özel kesimin 

yatırım harcamalarındaki ve tüketimindeki eksiklik ekonominin tam 

istihdam denge seviyesini etkilemektedir.  

Keynesyen Yaklaşımda önemli olan bütçe denkliği değil, 

makroekonomik dengenin sağlanmasıdır. Makroekonomik dengenin 

sağlanması için gerektiğinde bütçe açığı verilebilir.  

Bütçe açığının finansmanın sağlanması ve bu finansman yollarının 

ekonomik etkileri IS-LM Modeli (Hicks-Hansen Modeli) ile analiz 

edilmektedir. IS-LM Modelinde, IS eğrisi yatırım (I) ve tasarruf (S) 

eğrilerinin eşitliğine dayanır ve mal piyasasındaki dengeyi gösterirken 

eğrinin eğimi yatırımın faize duyarlılığını göstermektedir. LM eğrisi ise 

likidite (L) ve para arzı (M) eğrilerinin eşitliğine dayanır ve para 

piyasasındaki dengeyi gösterir. IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta 

hem mal hem de para piyasalarının dengede olduğu noktayı 

göstermektedir.  
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Şekil 1’de gözükmekte olduğu gibi IS-LM modelinin şekilsel 

gösteriminde  x ekseni, dikey eksen faiz oranını (i) y ekseninde ise gelir 

(y) bulunmaktadır. IS ve LM eğrilerinin kesiştiği 0 noktasında hem mal 

piyasasında hem de para piyasasında aynı anda denge durumu söz 

konusudur.  

Faiz (i) 

Gelir (y) 

Şekil 1: IS-LM Modeli (Case, Fair ve Oster, 2016: 546) 

Keynesyen Yaklaşımın bütçe açığı üzerine getirdiği tartışmalar 

arasında en çok dışlama etkisi üzerinde durulmuştur. Diğer ekonomik 

yaklaşımlardan farklı olarak Keynesyen yaklaşımda bazı koşullarda 

dışlama etkisinin olmayacağı ileri sürülmektedir. Diğer değişkenler 

sabit iken bütçe açığı için merkez bankası kaynakları kullanılır, 

monetizasyon uygulanırsa para arzı genişler, LM eğrisi sağa kayar. IS 
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eğrisi sabit iken, LM eğrisi sağa kayar ise faiz seviyesi düşer ve milli 

gelir düzeyi yükselir. Bu değişimlerin sonucunda, faizler daha düşük 

bir seviyede,  gelir ise daha yüksek bir seviyede dengeye gelir.  

Faizler düştüğü durumda faiz oranlarına duyarlı olan yatırımların 

maliyetinin düşmesini ve yatırımların artmasını sağlarken, bunun 

sonucunda milli gelir artar. Böylece hem milli gelir artmış hem de 

faizler artmadığı için özel kesim yatırımları dışlanmamış olmaktadır. 

Keynesyen Yaklaşıma göre ekonomide daraltıcı para politikası 

uygulanmadığı sürece bütçe açığı özel kesim yatırımlarını dışlama 

etkisinde bulunmamaktadır. Çünkü toplam tasarrufların artması toplam 

talebi düşebilir ve toplam talep azalınca üretim azalır ve işsizlik artar. 

Bunun sonucunda ekonomik durgunluk meydana gelir. Bu durumda 

devlet vergileri düşürerek veya kamu harcamalarını artırarak diğer bir 

deyişle genişletici maliye politikası uygulayarak toplam talebi 

artırmaya çalışabilir. Toplam talebin artması ile özel yatırımlar da 

artacak ve dışlama etkisi meydana gelmeyecektir.  

Keynesyen Yaklaşımın bütçe açığı ile ilgili varsayımları ve önerilerine 

diğer iktisadi yaklaşımlardan en çok dışlama etkisinin olup olmayacağı 

konusunda eleştiriler getirilmiştir. Örneğin; Monetarist Yaklaşımın 

öncülerinden Milton Friedman, Keynesyen Yaklaşım’ın genişletici 

maliye politikasının tam dışlama etkisi yarattığını öne sürerek bu 

politika uygulamasına karşı çıkmıştır. Bir ekonomide bütçe açığının 

dışlama etkisi yaratıp yaratmayacağı veya eğer dışlama etkisi 
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yaratıyorsa bunun tam dışlama etkisi veya kısmi dışlama etkisi olup 

olmayacağı LM eğrisinin eğimine bağlıdır.  Şöyle ki, 

- Eğer LM eğrisi Şekil 2’de gösterildiği üzere yatay eksene paralel 

durumda ise para politikasının etkinliği sıfır iken maliye 

politikasının etkinliği tam durumdadır. Genişletici maliye politikası 

uygulandığında dışlama etkisi olmaz ve milli gelirde maksimum 

artış sağlanır. Bu durumda Keynes çarpan mekanizması tam 

çalışmaktadır.  

 

Şekil 2: IS-LM Modelinde Dışlama Etkisinin Olmaması (Orhan ve Erdoğan,  

2013: 176) 

- Eğer LM eğrisinin esnekliği Şekil 3’te gösterildiği üzere  0 ile 1 

arasında ise, bütçe açığı “kısmi dışlama etkisi”  yaratacaktır. 

Kamu harcamalarındaki artış, özel sektör harcamalarının ve 

IS 

Y0  

LM 

Çıktı,Y 

İ0 

Faiz (i) 
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yatırımlarının azalışından daha büyük olur ve böylece az da olsa 

gelirde bir artış meydana gelir (Altunöz, 2013: 29). IS0 sağa doğru 

kayarken gelir 6,000 TL seviyesinden 6,600TL seviyesine 

gelmektedir. 

 

 

 

Şekil 3: IS-LM Modelinde Kısmı Dışlama Etkisi (Altunöz, 2013: 29) 

 

Şekil 4: IS-LM Modelinde Tam Dışlama (Altunöz, 2013: 30) 
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- Eğer LM eğrisinin esnekliği 0 ise, para arzının faize karşı 

esnekliği 0 demektir ve LM eğrisi Şekil 4’te görüldüğü üzere, 

dikey eksene paralel olur. Bu durumda bütçe açığı “tam dışlama 

etkisi” yaratacaktır. Kamu harcamalarındaki artış, özel sektör 

harcamalarındaki azalışa eşit olacak ve uzun dönem mali çarpan 

katsayısı 0 olacaktır (Altunöz, 2013: 29). 

Keynesyen Yaklaşıma getirilen bir başka eleştiri ise bütçe açığının 

sadece kısa dönem etkilerini dikkate alarak, uzun dönemde ekonomi 

üzerindeki etkilerini dikkate almamalarıdır. Çünkü bu yaklaşımda 

genişletici maliye politikası uygulanarak açık bütçe politikası ile toplam 

talebi artırırken enflasyonun ortaya çıkmaması için ekonominin eksik 

istihdam düzeyinde olması gerekmektedir. Eğer ekonomi eksik 

istihdam düzeyinde değilse bütçe açığı nedeniyle ekonomi üzerindeki 

enflasyonist baskı artacaktır. Ayrıca açık bütçe politikasının 

uygulanması sebebiyle faizler ve kredi piyasasında olumsuzluklar 

meydana gelmemesi için mutlaka genişletici maliye politikası ile 

uyumlu para politikası uygulanmalıdır (Şen, Sağbaş ve Keskin, 2007: 

50). 

5. MONETARİST YAKLAŞIM 

Keynesyen iktisat politikaları 1929 Buhran’ı sonrasında ve 2. Dünya 

Savaşı sonrasında ülke ekonomilerini durağanlıktan kurtarmış ve kamu 

harcamalarını artırarak açık bütçe politikaları ile tam istihdamın 

sağlanmasına yardımcı olmuştur. Ancak 1960’lı yıllarda Vietnam 

Savaşı nedeniyle üretim kapasitesinin üzerinde talebin oluşması,  dünya 
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buğday fiyatlarının üretim koşulları nedeniyle yükselmesi ve özellikle 

Arap-İsrail savaşı sebebiyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 

üyesi ülkelerin petrol fiyatlarını 4 kat artırması nedeniyle dünya 

ekonomisinde istikrar bozulmaya başladı. 1970’li yıllarda özellikle 

petrol şokları nedeniyle birçok gelişmiş ülke ekonomik durgunluk 

içerisinde enflasyon (stagflasyon) ile karşı karşıya kaldı (Hunt, 2005: 

29).  

Keynesyen ekonomi politikaları ile stagflasyonu engellemek amacıyla 

yapılan talep yönlü müdahaleler yetersiz kalınca yeni ekonomik 

görüşler ortaya çıkmaya başladı. Bu görüşler arasında en önemlisi, 

öncülüğünü Milton Friedman’nın yaptığı Monetarist yaklaşımdır. 

Monetarist yaklaşıma göre ekonomide dengeleri bozucu ölçüde 

genişletici maliye politikaları uygulanması ve para arzının gereğinden 

fazla artırılması nedeniyle stagflasyon ortaya çıkmıştır (Parasız, 1996: 

12). 

Monetarist Yaklaşıma göre denk bütçe politikası uygulanmalıdır ve 

kamu harcamaları kamu gelirlerini aşmamalıdır. Çünkü bütçe açığı 

hangi kaynaklardan ve ne şekilde finanse edildiğine bağlı olarak 

ekonomi üzerinde enflasyonist baskı oluşturabilmektedir. Eğer bütçe 

açığı ekonomide parasal genişlemeye neden olursa enflasyonist baskıyı 

arttırmaktadır. Bütçe açığı iki farklı şekilde parasal genişlemeye neden 

olmaktadır:  

- Genişletici maliye politikası uygulanması nedeniyle bütçe 

açığının artması sonucu kısa dönemde faiz oranları üzerinde 
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yükselme yönlü baskı oluşmaktadır. Bunu engellemek amacıyla 

aynı faiz seviyesini korumak amacıyla hükümet genişletici para 

politikası uygulamak zorunda kalabilmektedir. Bunun sonucunda 

enflasyonist baskı oluşmaktadır. 

- Uzun dönemde ise hükümetler siyasi, askeri veya ekonomik 

nedenlerden dolayı bütçe açığının bir kısmını monetizasyon ile 

finanse etme yoluna gidebilir. Bunun sonucunda para tabanı artar 

ve bu da ekonomi üzerinde enflasyonist baskı yaratır. 

Monetarist Yaklaşıma göre ekonomi her zaman kendiliğinden tam 

istihdam düzeyinde denge noktasına ulaşmaktadır. Bundan dolayı bütçe 

politikası olarak da denk bütçe politikası uygulanmalıdır. Çünkü tam 

istihdam düzeyinde denge durumunda bulunduğunda ekonomide atıl 

fon bulunmamaktadır. Böyle bir durumda  bütçe açığının finansmanı 

amacıyla vergilerin artırılması veya borçlanma yoluna gidilmesi sadece 

ekonomideki kaynakların özel kesimden kamu kesimine aktarılmasına 

neden olacaktır. Ayrıca bütçe açığının finansmanı nedeniyle kamu 

borçlanmasının artması piyasadaki faizlerin de artmasına neden 

olmaktadır ve ekonomide dışlama etkisi ortaya çıkmaktadır.  

Monetarist Yaklaşıma göre bütçe açığının finansman yollarından biri 

olarak kamu borçlanmasının artırılması diğer finansman yolu olan 

monetarizasyona göre ekonomide daha fazla enflasyonist baskı 

oluşturmaktadır. Özellikle birincil bütçe açığının borçlanma ile finanse 

edilmesi uzun dönemde enflasyonu artırmaktadır (Sargent ve Wallace, 

1981: 2). 
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Literatürde “Nahoş Parasal Aritmetik” veya “Hoş Olmayan Aritmetik” 

olarak tanımlanan bütçe açığının iç borçlanma ile finanse edilmesinin 

uzun dönemde enflasyon oranının yükselmesine neden olması 

durumunun ortaya çıkması için gereken varsayımlar, 

- Ödenen reel borçlanma faizinin, ekonominin büyüme oranından 

yüksek olması (Sargent ve Wallace, 1981: 6)  

- Maliye politikasının cari dönemdeki ve gelecekteki para 

politikasına dayanmaması olarak sıralanmaktadır (Sargent ve 

Wallace, 1981: 7). 

Bu varsayımlar altında borçlanma miktarı ve faizi kartopu etkisi 

şeklinde artacaktır ve hükümet bir noktada borçları para basarak finanse 

etmek zorunda kalacak ve borçların uzun vadede parasallaşarak 

ekonomi üzerinde enflasyonist baskı yaratması kaçınılmaz olacaktır 

(Yıldırım, Karaman ve Taşdemir, 2013: 439). 

6. KAMU TERCİHİ TEORİSİ YAKLAŞIMI 

James Buchanan, Gordon Tullock ve Anthony Downs’un öncülüğünü 

yaptığı Kamu Tercihi Teorisi Yaklaşımı teorik temelleri 18. Yüzyıla 

kadar uzansa da İkinci Dünya Savaşı sonrası kamu kesiminin 

ekonomideki yeri hızla büyümesi ile daha da gelişmiştir. Aynı dönemde 

ortaya çıkan “Sosyal Refah Teorisi” ve “Kamusal Mallar Teorisi” gibi 

Neo-Klasik yaklaşımların Keynesyen politik iktisat uygulamalarının 

neden olduğu ekonomik sorunları tam olarak açıklayamaması ve 

sorunlara çözüm getirememesi Kamu Tercihi Teorisi’nin ortaya 
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çıkmasının en önemli iki nedeni olarak gösterilmektedir (Hepaksaz, 

2007: 91). 

Kamu Tercihi Teorisi’nin kapsamı ekonomistlerin geliştirdiği siyasi 

perspektif içerisinde kolektif veya piyasa dışı karar verme sürecini 

kapsamaktadır. Kamu tercihi ekonomi biliminin araç ve metotlarıyla 

politik karar alma sürecinin analiz edilmesi daha basitçe olarak 

ekonominin politik bilimlere uygulanması olarak tanımlanmaktadır 

(Mueller, 1976: 395). 

Kamu tercihi yaklaşımının anayasa öncesi toplumsal aşamanın iktisadı, 

anayasa oluşumu iktisadı ve anayasa sonrası siyaset iktisadı şeklinde üç 

boyutu bulunmaktadır. Neo-Klasik Yaklaşım ile bireylerin fayda 

maksimizasyonunu temel alması açısından benzerliği bulunurken 

Kamu Tercihi Yaklaşımı kamu görevlilerinin de siyasi bir girişimci 

olarak düşünülebileceğini öne sürmektedir. İşadamlarının bireysel 

faydalarını maksimize etme isteğiyle hareket etmeleri gibi kamu 

görevlileri de iktidarda olarak güç sahibi olma isteği ve oy çokluğuna 

sahip olma isteğiyle güç ve oy sahibi olma yeteneklerini maksimize 

etmeye çalışırlar. Kamu Tercihi Yaklaşımına göre kamu ekonomisini 

yöneten kişiler de diğer bireyler, tüketiciler gibi rasyonel davranırlar 

(Dura, 2006: 108). 

Kamu Tercihi Teorisi’nin üç tane temel ilkesi bulunmaktadır:  

- Metodolojik Bireysellik İlkesi: Kamu Tercihi Teorisinde temel 

birim siyasi parti, eyalet veya devletler gibi organik birimler 

değil, hareket içerisinde bulunan bireylerdir. Çünkü toplumda 
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alınan tüm kararlar o toplumu meydana getiren bireylerin 

tercihleri sonucunda oluşmaktadır. Bu açıdan Kamu Tercihi 

Teorisi “Politikanın Bireysel Teorisi” olarak da 

isimlendirilmektedir (Buchanan, 1999: 48). 

- Rasyonalite ve Fayda Maksimizasyonu İlkesi: Özel ekonomide 

tüketiciler fayda maksimizasyonu sağlamaya çalışırken, üreticiler 

kar maksimizasyonu elde etmeye çalışırlar. Kamu Tercihi 

Teorisine göre bireyler kamu ekonomisi üzerine karar alırken de 

yine aynı davranışı sergileyerek faydalarını maksimize etmeye 

çalışırlar. Diğer bir deyişle toplumu oluşturan bireyler bütçe 

imkanları içerisinde faydalarını maksimize eden “homo 

economicus”tur (Nyborg, 2000: 309). Bu ilkenin bir diğer adının 

“Maximand” ilkesi olmasının sebebi ise,  

Seçmenler   Fayda Maksimizasyonu 

Siyasi Partiler    Oy Maksimizasyonu 

Bürokrasi        Bütçe Maksimizasyonu 

Çıkar Sağlamak isteyen Gruplar    Rant 

Maksimizasyonu 

    sağlamaya çalışmalarıdır. 

- Politik Mübadele İlkesi: Piyasa ekonomisinde alıcı ve satıcılar 

arasında malların değiş tokuş edilmesi olarak tanımlanan 

mübadeleye benzer şekilde bazı kamusal mal ve hizmetleri 
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maliyetlerine katlanarak kendi aralarında yaptıkları sözleşme ile 

mübadele ederler. Ancak politik mübadele kurulu bir anayasal 

düzen içerisinde gerçekleştiği ve toplumun tüm üyelerini 

ilgilendiren bir süreç olduğu için piyasa ekonomisindeki 

mübadeleden biraz daha karmaşıktır. 

Kamu Tercihi Teorisi Yaklaşımı, bütçe açığının azaltılarak denk bütçe 

politikasının uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır. Bütçe açığının 

azaltılması için bütçe açığının maliyetlerinin o dönemdeki vergi 

mükellefleri ve hükümet programlarından yararlanan bireylere 

yansıtılması önerilmektedir. Çünkü siyasal karar alma sürecinde 

bürokratlar fazla çalışmama, kendi imkanlarını genişletme ve 

bulundukları konumdan dolayı kendilerine yarar sağlama güdüsü ile 

hareket etmektedirler. Bundan dolayı sahip oldukları mali olanakları ve 

gücü bu doğrultuda kullanarak bütçe açığının artmasına neden 

olabilmektedirler.  

Kamu Tercihi Teorisi Yaklaşımı’na yöneltilen eleştirilerin en yoğun 

olduğu konu varsayımlarının gerçekçiliği konusudur. Bireylerin aynı 

anda rasyonel, bencil ve faydalarını maksimize etmeye çalışma 

özelliklerini bir arada bulundurma ve bulundurmama konusunda 

eleştiriler getirilmiştir. Kamu kesimi yöneticilerinden bir bürokrat 

bencil ama rasyonel olmayacak şekilde davranabilmektedir (Şen, 

Sağbaş ve Keskin, 2007: 54). 
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