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ÖN SÖZ 

Türkiye ekonomisinde kalkınma sorunu farklı alt başlıklarda ve 

bunlarla ilişkili olarak iktisadi piyasalar özelinde ele alınarak 

sınıflandırılabilir. İktisadi kalkınma sorunu farklı boyutlara sahip bir 

alan olarak öne çıkarken, zengin içeriğiyle de dikkat çekmektedir.  

İktisadi büyüme, tasarruf ve yatırımlar, bölgesel kalkınma, dış ticaret 

ve sermaye hareketleri, çevre ekonomisi, kamu politikaları, çalışma 

ekonomisi, nüfus ve beşeri sermaye gücü, sanayileşme, tarım, 

girişimcilik vb. konular çoğu zaman kalkınma iktisadının alt başlıkları 

olarak öne çıkmaktadır.  

Bu konuların tamamının birlikte ele alınması kolay olmamakta ve 

seçilmiş bazı konu başlıkları ile birlikte aşamalı olarak ele alınması 

daha yararlı olacaktır. Bu çalışma da bu amaçla bazı konu başlıklarına 

odaklanmıştır. Daha sonraki çalışmalarda diğer konu başlıklarının da 

ele alınması amaçlanmaktadır. 

Bu kitapta Türkiye ekonomisinde öne çıkan güncel sorunlar ağırlıklı 

olarak enerji güvenliği sorunu, çalışma ekonomisi, bölgesel kalkınma 

politikaları alt başlıklarından seçilmiştir. Bu sorunların ayrıca üretim 

faktörleri piyasası, mal ve hizmet piyasaları ve para piyasaları ile 

ilişkisi de unutulmamalıdır. 

Enerji arz güvenliği konusu, Türkiye ekonomisinde üretim 

fonksiyonundaki önemi yanında dış ticaret boyutuyla, iktisadi 

güvenlik(leştirme) sorunu ve uluslararası iktisat ilişkisi açısından da 

öne çıkmaktadır. Kalkınma iktisadı açısından enerji konusu 
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sanayileşme ve cari denge sorunlarıyla ilişkisi düşünüldüğünde 

güncelliğini her zaman korumaktadır. 

Diğer yandan bölgesel kalkınma sorunu da iktisadi kalkınma, gelir 

dağılımı, sanayileşme, istihdam konularıyla doğrudan ilişki içinde 

olmaktadır. Bu sorunun kamu finansmanı boyutu da dikkate 

alındığında kalkınma açısından önemli olan tasarruf düzeyi ve maliye 

politikalarıyla birlikte ele alınmasının önemi ortaya çıkmaktadır. 

Bunun yanında bölgesel kalkınma açısından kadın istihdamı ve dış 

ticaret alt başlıkları da yerel kalkınma dinamikleri açısından öne 

çıkmaktadır. 

Türkiye ekonomisinde ağırlığı sürekli artan bir güncel sorun olarak bu 

kitapta ele alınan bir diğer başlık sosyal güvenlik harcamaları sorunu 

ve finansmanı konusu olmuştur. Sosyal güvenlik harcamaları sorunu 

aslında sürdürülebilir kamu finansmanı açısından önemli olmakta ve 

kalkınma iktisadı borçlanma sorunu ilişki açısından da odak 

noktasında yer almaktadır. 

Doç. Dr.  Barış AYTEKİN 
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BÖLÜM 1 

TÜRKİYE’NİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ PARADİGMASI
1
 

Doç. Dr. Yunus Emre BİROL
2
 

  

                                                            
1 Bu çalışma, “Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye‟de Enerji Ekonomisi: 

Karşılaştırmalı Bir Analiz” isimli doktora tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
2 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 

Sivas, Türkiye. yebirol@cumhuriyet.edu.tr, ORCID: 0000-0003-0557-3281 
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GİRİŞ 

Enerji piyasasında alıcı ve satıcı ülkeler arasındaki enerji akışının 

kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanması büyük önem arz 

etmektedir. Bu bağlamda dünya üzerindeki ülkelerin enerji politikası 

anlamında dikkate aldıkları en temel faktör enerji güvenliğidir. Bu 

kavram, net enerji ihracatçısı ülkeler için enerji talep güvenliği, net 

enerji ithalatçısı ülkeler için enerji arz güvenliği olarak 

algılanmaktadır. Bununla beraber arz ve talep güvenliği kavramları 

enerji piyasasının alıcı ve satıcı taraflarını ilgilendirdiği için aslında 

birbirini tamamlayan kavramlardır. Literatürde satıcı konumda olan 

ülkelerin kendilerine olan enerji taleplerini güvence altına almaları 

anlamına gelen enerji talep güvenliği kavramına kıyasla, alıcı 

ülkelerin kendilerine olan enerji arzlarını güvence altına almaları 

anlamına gelen enerji arz güvenliği kavramı daha kapsamlı bir şekilde 

tartışılmaktadır. Genellikle alıcısının hazır olması, enerjinin talep 

güvenliği boyutuyla değil de daha çok arz güvenliği boyutuyla ele 

alınmasına yol açmaktadır. Nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji 

verimliliği ve tasarrufu için izlenen politikaların tamamının enerji arz 

güvenliği risklerinin azaltılması ve mümkünse ortadan kaldırılması 

amacına yönelik olduğunu söylemek mümkündür. 

Türkiye net enerji ithalatçısı bir ülke konumundadır. Net enerji 

ithalatçısı ülkelerde enerji politikası anlamında en temel öncelik 

olarak enerji arz güvenliğinin sağlanması hususu ön plana 

çıkmaktadır. Yeni rezerv arama çalışmaları devam etse de Türkiye‟nin 

ithal enerjiye bağımlılığının devam etmesi beklenmektedir. Tüm 
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dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de birincil enerji tüketim 

bileşenlerinde fosil kökenli yakıtlar ağırlıktadır. Fosil yakıtların çevre 

kirliliği anlamında dezavantajlı olduğu bilinmektedir. Türkiye‟nin 

ithal enerjiye bağımlılığı cari açık üzerinden ekonomiye, fosil 

yakıtlara bağımlılığı ise sera gazı salınımı üzerinden çevre 

politikalarına baskı oluşturmaktadır. Bu baskının hafifletilmesi için 

yenilenebilir ve nükleer enerjinin enerji tüketimi içerisindeki payının 

artırılması ve enerji verimliliği ve tasarrufuna yönelik politikaların 

desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca enerji 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve dengeli kullanımı aynı zamanda 

ithalat yoluyla tedarik edilen enerji kaynaklarında ülke ve nakil hattı 

çeşitliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu hususlara ilave olarak net 

enerji ihracatçısı ülkeler ile net enerji ithalatçısı ülkeler arasındaki 

jeostratejik konumu enerji koridoru olarak Türkiye‟nin önemini 

artırmakta ve bu durum Türkiye üzerinden geçen uluslararası boru 

hattı projelerini gündeme getirmektedir. Bu çalışmada Türkiye‟nin 

enerji arz güvenliği paradigmasının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu 

bağlamda enerjide dışa bağımlılık, enerji arz güvenliği stratejisi ve 

enerji koridoru olma hedefi konuları tartışılacaktır. 

1. ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK SORUNU 

Türkiye, zengin enerji rezervlerine sahip olmayan, ancak zengin enerji 

rezervlerinin yanı başında bulunan bir ülkedir. Bir zamanlar Osmanlı 

toprağı olan bu bölgeler, enerji kaynağı olarak petrolün keşfi ve söz 

konusu bölgelerde zengin petrol rezervlerinin tespit edilmesiyle 

beraber, Almanya ve İngiltere‟nin ön plana çıktığı küresel bir güç 
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mücadelesinin ortasında kalmıştır. Bu mücadelenin Osmanlı 

Devleti‟nin yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulması ve hatta 

sınır hatlarının çizilmesi konularında önemli etkilerinin olduğunu 

söylemek mümkündür. 

19. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere ve Almanya arasında Orta Doğu 

petrollerine hâkim olmak amacıyla başlayan mücadele neticesinde 

Alman Hükûmeti, Berlin-Bağdat Demiryolu Projesi‟ni gündeme 

getirmiştir (Sevim, 2009: 95). Demiryolu hattı Musul ve Bağdat 

arasında geniş petrol rezervleri olduğuna inanılan bölgenin tam 

ortasından geçmekteydi. Alman Deutsche Bank, Bağdat Demiryolu 

A.Ş. adına söz konusu projenin finansmanı karşılığında Osmanlı 

padişahından, proje güzergâhının 20 km etrafında petrol ve maden 

arama haklarını içeren imtiyazlar almayı başarmıştır (Engdahl, 2008: 

36). Demiryolu bahanesiyle Osmanlı topraklarında petrol arayan 

Almanların yanı sıra İngilizler de Osmanlı coğrafyasındaki petrol 

sahalarıyla yakından ilgiliydiler. Bu iki devletin asıl gayesini anlayan 

II. Abdülhamid Han, 1886 yılında Almanlar ile yapılan demiryolu 

yapım anlaşmasından kısa bir süre sonra Musul‟u da içine alan petrol 

sahalarını, bir irade-i seniye ile “Memalik-i Şâhane” yani padişah 

mülkü olarak ilan etmiştir. Sultan II. Abdülhamid‟in bu kararı gerek 

Almanları gerekse İngilizleri derinden sarsmıştır (Karadağ, 1991: 65). 

Hazırlattığı rapor çerçevesinde Osmanlı topraklarında petrol olan 

bölgeleri tespit ettiren II. Abdülhamid, çıkardığı fermanlarla 1888, 

1898 ve 1902 yıllarında söz konusu petrol alanlarını kendi mülkiyeti 

olarak kaydettirmiştir. Fakat 1908 yılında İttihat ve Terakki yönetime 

geldiğinde, bu alanları kamulaştırarak padişahın elinden almıştır 
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(Üşümezsoy ve Şen, 2003: 119). Osmanlı‟nın petrol sahaları için 

verdiği mücadele, II. Abdülhamid‟in İttihat ve Terakki tarafından 

1908 yılında tahtan indirilmesiyle sona ermiştir. Osmanlı toprağı olan 

söz konusu petrol sahaları için 1908 yılından itibaren mücadele 

dönemi bitmiş, yerine taviz verme dönemi başlamıştır (Karadağ, 1991: 

68-69). 

20. yüzyılın başlarına kadar çevresindeki petrol alanlarının neredeyse 

tümüne hâkim olan Osmanlı‟nın, petrol jeostratejisi açısından önemli 

bir rol üstlenmesine rağmen, Osmanlı‟nın mirası üzerine inşa edilen 

Türkiye‟nin bölge dengeleri açısından aktif politikalar izleyememesi 

üzerinde dikkatle durulması gereken bir durumdur (Davutoğlu, 2001: 

335). Bugün enerji tüketiminde büyük oranda dışa bağımlı olan 

Türkiye, sahibi olduğu petrol zengini bölgelerdeki egemenliğini 

kaybettiği gibi, sonraki yıllarda izlediği pasif politikalarla bu 

bölgelerdeki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel etkinliğini de büyük 

ölçüde yitirmiştir. Buradan hareketle Türkiye‟nin tarihsel süreç 

içerisinde bölgeye olan yaklaşımının, bölge kaynaklarının çıkarılması, 

işletilmesi ve taşınması gibi kararlarda küresel güçlerin etkili olmasına 

yol açtığını söylemek mümkündür. 

Türkiye, enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak kullandığı petrolün 

neredeyse tamamını ithal etmektedir. Bu nedenle OPEC‟in (Petrol 

İhraç Eden Ülkeler Birliği) petrol arzını artırma veya azaltma ve petrol 

fiyatlarını belirleme konusundaki inisiyatifleri Türkiye‟nin petrol 

ithalatı için ödediği fiyatı doğrudan etkilemektedir (Küçükşahin vd., 

2008: 31-32). Bu duruma en iyi örnek 1970‟li yıllarda yaşanan petrol 
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krizleridir. Ekonomik yapının en temel sektörlerinden biri olarak 

kabul edilen enerji sektörünün dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de 

önem kazanması yaşanan bu krizlerle olmuştur. Petrol krizleri Türkiye 

ekonomisini olumsuz yönde etkilemiş ve 1980‟li yıllarda enerjide dışa 

bağımlılığın neden olduğu dış borç krizi yaşanmıştır (Bilginoğlu ve 

Dumrul, 2012: 4411). 1970‟li yıllardaki petrol krizleri sırasında 

tükettiği petrolün büyük bir bölümünü ithalat yoluyla karşılayan 

Türkiye, döviz stoklarının önemli bir kısmını petrol alımına ayırmak 

zorunda kalmıştır. Bu dönemde petrol fiyatlarındaki hızlı artış, bir 

yandan dış ticaret açığının büyümesine, diğer yandan döviz 

darboğazının ortaya çıkmasına yol açmıştır (Kepenek ve Yentürk, 

2003: 285). 

1970‟li yıllarda küresel bir krize yol açan petrol fiyatlarındaki 

artışların Türkiye‟ye önemli etkileri olmuştur. Petrol ihtiyacının büyük 

bir kısmını ithalat yoluyla karşılayan Türkiye‟de 1972 yılında toplam 

ithalat harcamalarının yaklaşık %10‟u petrol alımları için ayrılırken, 

bu oran 1980 yılında %47‟ye yükselmiştir. Türkiye‟nin bu dönemde 

cari işlemler açığı iyice artmış, bu açığı kapatmak için işçi dövizleri de 

yetersiz kalmıştır (Şahin, 2006: 183). Ekonomik anlamda sıkıntılı bir 

süreçten geçen Türkiye‟de uluslararası kuruluşların da baskısıyla 

devalüasyonlar yapılmıştır. 1979 yılı Nisan ve Temmuz aylarında 

yapılan devalüasyonlar sonucu 1970‟e göre TL‟nin dolar karşısındaki 

değeri %210,89 oranında düşürülmüştür (Kepenek ve Yentürk, 2003: 

285). 1973‟teki ilk petrol krizinin yanı sıra 1974 Kıbrıs Barış 

Harekâtı‟nın bütçeye getirdiği yük ve hemen ardından uygulanan 

ambargo, ayrıca bu yıllarda uygulanan ithal ikameci sanayileşme 
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politikaları, Türkiye‟nin yaşadığı döviz krizini daha da 

derinleştirmiştir. Bu nedenle 1973 ve 1979 yıllarında yaşanan petrol 

krizlerinden ilkinin diğerine göre Türkiye‟de daha yoğun bir şekilde 

hissedildiğini söylemek mümkündür (Demircan ve Ener, 2009: 71). 

1970‟li yıllardaki kriz döneminde petrol fiyatlarındaki artışlar bir 

yandan maliyet enflasyonunu körüklemiş, diğer yandan dünya ticaret 

hadlerinin daralmasına neden olmuştur. Bu durum petrol ihraç eden 

ülkelerin cari işlemler fazlası vermelerine, petrol ithal eden ülkelerin 

cari işlemler açığı vermelerine yol açmıştır. OPEC ülkelerinin elde 

ettikleri cari işlemler fazlasının tahminen %40‟ını uluslararası 

bankalara yatırmaları, petrol şoklarının gelişmiş ülkeler üzerindeki 

etkisinin sınırlı düzeyde gerçekleşmesini sağlamıştır (Alpar ve Ongun, 

1985: 212-213). Ayrıca bu dönemde gelişmiş ülkeler, petrol 

fiyatlarındaki artışa karşı birtakım önlemler almışlardır. İthal 

fiyatlarındaki yükselişin doğrudan tüketicilere yansıtılması, petrol 

tasarruf tedbirlerinin yürürlüğe konulması ve alternatif enerji 

kaynakları üzerine yapılan çalışmaların hızlandırılması, bu 

önlemlerden en dikkat çekicileridir. Türkiye‟de ise bu dönemde ciddi 

tedbirlerin alındığını söylemek güçtür. Dünya petrol fiyatlarında 

ortaya çıkan artışlar tüketici fiyatlarına yansıtılmamış, fiyatlar düşük 

tutularak maliyet ve satış fiyatı arasındaki fark hazineden 

karşılanmıştır. Türkiye petrol fiyatlarının yükseldiği bir dönemde 

adeta petrol tüketimini teşvik etmiştir. Ancak bu dönemde 

sanayileşmiş ülkeler, petrol fiyatlarındaki artışları kendi ihraç 

mallarına yansıtmışlardır (Şahin, 2006: 184-185). Böylece döviz 
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darboğazı nedeniyle ithalatta sıkıntı yaşayan ve cari açığı iyice artan 

Türkiye‟nin zararı daha da yükselmiştir. 

Seyidoğlu (1982: 147-154), petrol şoklarının 1974-1980 yılları 

arasında Türkiye ekonomisine etkilerini ortaya koyabilmek için 

yaptığı çalışmasında, söz konusu etkileri dolaysız ve dolaylı etkiler 

olmak üzere iki başlık halinde incelemiştir. Dolaysız etkiler, petrol 

fiyatlarındaki artışların doğrudan ithalat giderleri üzerindeki yükseltici 

etkisini kapsarken, dolaylı etkiler petrol fiyatlarındaki artışların petrol 

dışı ithalat giderleri üzerindeki yükseltici etkisini kapsamaktadır. 

Çalışmada 1967-1973 dönemi fiyat ve miktar trendleri referans 

alınarak 1974-1980 dönemi için tahmini fiyat ve miktar değerleri 

Türkiye‟nin petrol ve petrol dışı ithalatı için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Ayrıca petrol fiyatlarındaki artışın ihracat üzerine etkisinin 

görülebilmesi için ihracat gelirleri de bu analize dâhil edilmiştir. Fiili 

değerler ile tahmini değerler arasındaki farkın alınmasıyla dolaysız 

etki, dolaylı etki ve ihracat gelirleri etkisi olmak üzere üç etkiye 

ulaşılmıştır. Bu üç etkinin toplanması neticesinde petrol şoklarının 

Türkiye ekonomisine ödemeler bilançosu üzerinden net etkisi ortaya 

konulmuştur. Ortaya çıkan net etki, ithalatın yüzdesi olarak 1974-1980 

dönemi için sırasıyla %55,6, %44, %55,3, %62,6, %39,4, %43,8 ve 

%19,8 olarak hesaplanmıştır. Ortaya çıkan bu sonuç doğrultusunda 

Türkiye‟nin, petrol fiyatlarındaki artışlardan ciddi olarak etkilendiği 

görülmektedir. 
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Türkiye‟nin doğal gaz ile tanışması 1980‟lerin sonuna denk 

gelmektedir. Rusya, 18 Eylül 1984 yılında imzalanan anlaşma 

çerçevesinde 1987 yılından itibaren Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan 

üzerinden Türkiye‟ye yılda 6 milyar m
3
 doğal gaz ihraç etmeye 

başlamıştır (Kamalov, 2008: 194; Yücel ve Ekmekçiler, 2009: 353-

354). Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz ticareti, Türkiye‟nin 

artan doğal gaz ihtiyacını karşılamak için gündeme gelen Mavi Akım 

Projesi ile daha ciddi bir boyut kazanmıştır. 15 Aralık 1997 yılında 

imzalanan Mavi Akım Projesi, Türkiye‟nin Rusya‟dan 25 yıllık doğal 

gaz alım taahhüdünü içermektedir (Saatçioğlu ve Küçükaksoy, 2004: 

36). Mavi Akım Projesi Türkiye‟yi Rus doğal gazına bağımlı hale 

getirmiştir (Akbulut, 2008: 128). Türkiye Mavi Akım Projesi 

kapsamında, Rusya‟dan aldığı doğal gaza kullansa da kullanmasa da 

25 yıl süreyle ödeme yapacağını ve aldığı gazı ihracatçı ülkenin izni 

olmadan üçüncü ülkelere satmayacağını taahhüt etmiştir. Ayrıca 

Türkiye, tesis yetersizliği nedeniyle kullanmadığı doğal gazı depolama 

imkânına sahip değildir. Söz konusu bu durum, Türkiye‟nin Rusya‟ya 

enerji alanındaki bağımlılığını perçinlemiş, cari açık sorununu 

kronikleştirmiş ve yeni enerji projelerinin hayata geçirilmesini 

engellemiştir (Akgül, 2007: 147). 

Rusya‟nın engelleyici tutumuna rağmen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) 

Ham Petrol Boru Hattı‟na paralel olan Güney Kafkasya Doğal Gaz 

Boru Hattı (South Caucasus Pipeline, SCP), Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığı‟nın (TPAO) da içerisinde yer aldığı bir 

konsorsiyum tarafından inşa edilmiştir. Bakü ve Tiflis‟i geçerek 

Erzurum‟a gelen, bu nedenle Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Doğal Gaz 
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Boru Hattı olarak da bilinen bu hattan sağlanan doğal gazın büyük bir 

bölümü Türkiye‟ye ihraç edilmektedir (Bahgat, 2007: 166). 

Rusya‟dan aldığı yüksek fiyatlı doğal gaz miktarını azaltarak enerji 

çeşitliliği sağlamayı amaçlayan Gürcistan da, BTE Doğal Gaz Boru 

Hattı‟na büyük önem vermektedir (Gökçegöz, 2007: 182). BTC Ham 

Petrol Boru Hattı‟na paralel olarak yapılan BTE Doğal Gaz Boru Hattı 

ile Azeri doğal gazın ilk etapta Türkiye‟ye, daha sonra Avrupa‟nın 

güney ve iç kesimlerine taşınması planlanmaktaydı (Özkan, 2010b: 

26). Ancak gündeme gelen Trans-Anadolu Boru Hattı Projesi 

(TANAP) ile Azeri doğal gazının Avrupa‟ya taşınması fikri yeni bir 

boyut kazanmıştır. 

Türkiye‟nin birincil enerji tüketiminde, petrol ve doğal gazın payı 

yüksektir. Türkiye enerji ihtiyacını büyük oranda ithalat yoluyla 

sağlamaktadır. Bu durum Türkiye‟nin enerji konusunda dışa 

bağımlılığını artırmaktadır. Türkiye‟nin enerjide dışa bağımlılığında, 

mevcut enerji üretiminin enerji tüketimini karşılamıyor olması ve 

enerji tüketimi artış hızının enerji üretimi artış hızından yüksek olması 

gibi unsurlar etkilidir. Bununla beraber Türkiye gerek maliyetler, 

gerekse rezerv kalitesi nedeniyle zaten sınırlı olan enerji kaynaklarını 

tam kapasite kullanamamaktadır. Ayrıca, enerji yatırımlarının 

zamanında ve ülke genelinde dengeli bir şekilde yapılamamış olması, 

Türkiye‟nin artan enerji ihtiyacını karşılamakta zorluklar yaşamasına 

ve ithal enerjiye bağımlı olmasına neden olmaktadır (Çakır vd., 2009: 

28). 
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Türkiye‟nin elektrik üretiminde bir fosil yakıt olarak özellikle doğal 

gaz kullanımı ön plana çıkmaktadır. Türkiye‟nin elektrik üretiminde 

doğal gazın payı satın alma garantili anlaşmalar nedeniyle oldukça 

artmıştır (Çalışkan, 2009: 305). Türkiye, sahip olduğu birtakım 

kullanım avantajları ve uzun vadeli alım taahhütleri nedeniyle doğal 

gaz çevrim santrallerine ağırlık vermekte ve başta hidrolik olmak 

üzere kendi öz enerji kaynaklarını ihmal etmektedir (Akpınar, 2005: 

9). Uluslararası doğal gaz anlaşmalarında geçerli olan “al ya da öde” 

(take or pay) kuralı nedeniyle talep tahminleri büyük önem 

kazanmıştır. Zaman zaman doğal gaz talebinin tahminlerin altında 

gerçekleşmesi neticesinde söz konusu kuralın işletilmesi, Türkiye‟nin 

ihtiyacından fazla doğal gaz bedelini ilgili ülkelere ödemesine yol 

açmaktadır (Çalışkan, 2009: 304). İhtiyacından fazla doğal gaz ithal 

eden diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye‟de de ihtiyaç fazlası doğal 

gaz, elektrik üretimi amacıyla yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 

Böylece Türkiye‟nin, uluslararası anlaşmaların ve bu bağlamda 

enerjide dışa bağımlılığın neden olduğu ekonomik ve politik risklere 

karşı kırılganlığı artmaktadır. 

2. ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ 

Türkiye‟nin enerji arz güvenliği konusundaki önemli yasal 

dayanaklarından biri, 18 Mayıs 2009 tarih ve 2009/11 sayılı Yüksek 

Planlama Kurulu kararı ile kabul edilen Elektrik Enerjisi Piyasası ve 

Arz Güvenliği Strateji Belgesi‟dir. Bu belgede, elektrik enerjisi 

sektörünün yapılandırılması ve piyasanın işleyişi bağlamında ortaya 

konulan temel ilkeler şu şekildedir: 
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 Piyasa yapısı ve piyasa faaliyetlerinin, arz güvenliğini temin 

edecek şekilde oluşturulması ve sürdürülmesi, 

 Sürdürülebilir bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması 

hedefi doğrultusunda, iklim değişikliği ve çevresel etkilerin 

sektörün her alanındaki faaliyetlerde göz önünde 

bulundurulması, 

 Elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımında 

kayıpların asgariye indirilmesi, verimliliğin artırılması, 

enerji politikasının kaynak öncelikleri temel alınarak 

oluşturulacak rekabet ortamı yoluyla elektrik enerjisi 

maliyetlerinin azaltılması ve bu sayede oluşacak 

kazanımlarla elektrik hizmetinin tüketicilere daha makul 

maliyetlerle sunulması, 

 Enerji arzında dışa bağımlılığı azaltmak üzere, yeni 

teknolojilerin özendirilmesi, kaynak çeşitliliğinin 

sağlanması ve yerli ve yenilenebilir kaynakların azami 

ölçüde kullanılması, 

 Sektörde yapılacak yatırımlarda yerli katkı payının 

artırılması. 

 

2009/11 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile kabul edilen 

Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi‟nde kısa, 

orta ve uzun dönemli arz güvenliğinin sürekli olarak izleneceği, 

değerlendirileceği ve bu doğrultuda arz güvenliğinin tesisi için gerekli 

tedbirlerin alınacağı ifade edilmiştir. Arz güvenliğinin 

değerlendirilmesi sırasında benimsenecek temel yaklaşım; arz-talep 
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dengesinin yeterli yedekle sağlanması, kaynak çeşitliliği, dışa 

bağımlılık, çevresel etkiler ve piyasalarda oluşan fiyatlar açısından 

sektörün belirlenen hedeflere uygun olarak gelişmesi ve hedeflerden 

sapma halinde ise, piyasanın yönlendirilmesini sağlayacak tedbirlerin 

alınması olarak sıralanmıştır. Bu tedbirler doğrultusunda bir enerji 

politikasının benimsenmesi ve piyasa katılımcılarının uzun vadeli 

değerlendirme yapmalarına yardımcı olmak amacıyla, uzun dönemli 

talep projeksiyonlarının hazırlanması ve bu talebi karşılayacak üretim 

kompozisyonuna ve kapasite ihtiyaçlarına ilişkin projeksiyonların 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanması 

kararlaştırılmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 

hazırlanan 2015-2019 Stratejik Planı‟nda ortaya konulan 8 adet tema 

çerçevesinde 16 adet amaç ve bu amaçlara ait 62 adet hedef 

belirlenmiştir. İlk tema, enerji arz güvenliği başlığını taşımakta olup, 

güçlü ve güvenilir enerji altyapısının, optimum kaynak çeşitliliğinin 

ve etkin talep yönetiminin sağlanması amaçları doğrultusunda çeşitli 

somut hedeflerden oluşmaktadır. Enerji arz güvenliğinin tesisi için 

2019 yılına kadar bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi‟nde yerli 

ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için alınacak tedbirler 

sonucunda, elektrik üretiminde doğal gazın payının %30‟un altına 

düşürülmesi hedeflenmiştir. Ayrıca elektrik üretiminde, yenilenebilir 

kaynakların payının 2023 yılına kadar en az %30 düzeyine 

çıkarılması, nükleer santrallerin payının 2020 yılına kadar en az %5 

seviyesine çıkarılması ve yerli linyit ve taşkömürü kaynaklarının 

elektrik üretimi amaçlı projelerde değerlendirilmesi bu bağlamda 
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ortaya konulan diğer hedeflerdir. Bu hedeflerin yanı sıra elektrik 

ithalat ve ihracat potansiyelini geliştirmek üzere Türkiye‟nin elektrik 

iletim şebekesinin, “Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı” 

(European Network of Transmission System Operators for Electricity, 

ENTSO-E) kapsamında olan “Elektrik İletimi Koordinasyon Birliği” 

(Union for the Coordination of the Transmission of Electricity, 

UCTE) ile paralel ve senkron çalışmasını temin etmek üzere 

başlatılmış olan çalışmaların hızla tamamlanması ve bağlantıların 

yapılabilmesi için iletim ve üretim sisteminde yapılması gerekli olan 

değişikliklerin ve iyileştirmelerin bitirilerek, 2009 yılı sonuna kadar 

UCTE sistemi ile uyumun sağlanması hedeflenmiştir. 

Sisteme dâhil olan ülkelerin elektrik şebekelerini birbirine bağlamayı 

amaçlayan ENTSO-E ile elektrik iç piyasasının ve sınır ötesi elektrik 

ticaretinin hayata geçirilmesi ayrıca elektrik iletim şebekesinin 

optimum yönetimi ve koordineli bir şekilde işlemesi için bütün iletim 

sistemi işletmelerinin işbirliği içerisinde çalışması öngörülmüştür. 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke işletmelerinin yanı sıra AB üyesi 

olmayan ülke işletmelerinin de dâhil olabildiği ENTSO-E, enerji iç 

piyasası ve enerji arz güvenliği bağlamında ortak şebeke operasyon 

araçları, teknik işbirliği, on yıllık kalkınma planları, yıllık çalışma 

programları, yıllık raporlar ve yıllık yaz ve kış üretiminin görünümü 

konularının sistem içerisindeki işletmeler tarafından 

benimsenmesinden sorumludur. Bu sisteme entegre olması 

Türkiye‟nin elektrik arz fazlasının sistem aracılığı ile talep fazlası olan 

ülkelere aktarılmasına, ayrıca elektrik talep fazlasının sistem aracılığı 

ile arz fazlası olan ülkelerden karşılanmasına imkân vermektedir. 
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Neticede ENTSO-E, teknik ve ekonomik açıdan sağladığı avantajların 

yanı sıra enerji arz güvenliği anlamında Türkiye‟ye katkı sağlaması 

beklenen bir sistemdir. 

Dünyada kullanılmakta olan yenilenebilir enerji kaynakları ele 

alındığında, Türkiye‟nin özellikle rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji 

açısından avantajlı bir konumda olduğu görülmektedir. Bununla 

beraber Türkiye, hidrolik enerji açısından da avantajlı bir ülkedir. 

Ancak yenilenebilir enerji kaynakları bakımından önemli bir 

potansiyele sahip olmasına rağmen Türkiye, bu kaynakların 

değerlendirilmesi noktasında yetersiz kalmaktadır. Türkiye‟de elektrik 

talebi ağırlıklı olarak termik ve hidrolik kaynaklardan karşılanmakta 

olup rüzgâr, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının 

enerji üretimindeki payı oldukça düşüktür (Doğan, 2005: 61). 

Türkiye‟nin enerji üretiminde yenilebilir kaynakların payının 

artırılabilmesi için ulusal firmalara yönelik çeşitli teşvik yöntemleri 

geliştirilmeli ve var olan teşvikler cazip hale getirilmelidir (Çetin ve 

Seker, 2012: 104). Yerli ve temiz olan yenilenebilir enerji kaynakları 

enerji arz güvenliği ve çevre politikalarıyla uyumludur. Bu bağlamda 

Türkiye‟nin yenilenebilir enerji anlamında sahip olduğu potansiyeli 

kullanması büyük önem arz etmektedir. 

Enerji bağımlılığının azaltılarak enerji arz güvenliğinin artırılması 

noktasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yanı sıra 

nükleer enerji kullanımı da iyi bir alternatif olarak ifade edilebilir. 

Nükleer enerji, çeşitli riskleri bulunmasına karşın, bu riskler kontrol 

altına alındığı müddetçe yerli ve temiz bir enerji kayağı olarak kabul 
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edilmektedir. Bu bağlamda Türkiye‟nin nükleer enerji kullanımının 

enerji arz güvenliği, enerjide dışa bağımlılık ve cari açık gibi 

meseleler üzerinde aynı zamanda fosil yakıt kullanımının neden 

olduğu çevresel sorunlar üzerinde olumlu etkilerinin olması 

muhtemeldir. Bu hususta Fransa‟nın durumu dikkat çekicidir. 

Fransa‟nın petrol ve doğal gaz ithalat oranları Türkiye‟deki gibi 

yüksek olmasına rağmen, Fransa‟nın enerjide dışa bağımlılığı %50 

iken, bu oran Türkiye‟de daha yüksektir. Bu durum Fransa‟da elektrik 

üretiminde nükleer enerjinin payının %75 düzeyinde olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Nükleer enerji ileri teknoloji kullanımı gerektirdiğinden, bu enerji 

kaynağının kullanımı Türkiye‟nin geleceğe dönük teknolojik 

gelişmelere ayak uydurabilmesi ve bu bağlamda gelişmiş ülkeler 

arasına girebilmesi noktasında faydalı olabilir (Tuğrul, 2006: 37). 

Sınır komşuları ile çevresindeki ülkelerin büyük bir kısmının nükleer 

teknolojiye sahip olduğu Türkiye için nükleer enerjinin enerjide dışa 

bağımlılığın azaltılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması için iyi 

bir alternatiften öte zorunluluk olduğunu söylemek mümkündür 

(Çalışkan, 2009: 307). Ayrıca Türkiye zengin toryum rezervlerine 

sahiptir. Toryum, uranyumun ardından sırasını bekleyen bir nükleer 

enerji kaynağı olarak nitelendirilebilir (Ünalan, 2003: 38). 

Türkiye‟nin, sahip olduğu zengin toryum rezervlerinden yararlanması 

henüz tecrübe safhasında olan toryum santrallerinin gelişmesine 

bağlıdır (Bahar, 2005: 43). 
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Sanayisinde katma değeri düşük fakat tükettiği enerji miktarı fazla 

olan demir, çelik, alüminyum, çimento gibi sektörlerin payının yüksek 

olması, Türkiye‟nin enerji yoğunluğunu artıran önemli bir unsurdur 

(Saatçioğlu ve Küçükaksoy, 2004: 37). Ayrıca elektrik tüketiminde 

ortaya çıkan kayıp ve kaçaklar, enerji sektörü açısından Türkiye‟nin 

karşı karşıya olduğu diğer bir problemdir. Bu bağlamda enerji 

verimliliği ve tasarrufunun artırılması aynı zamanda kayıp ve 

kaçakların azaltılması Türkiye‟nin enerji tüketimini dolayısıyla enerji 

ithalatını azaltabilir. 

Enerjide dışa bağımlılıkta en önemli faktör olan fosil yakıtlar 

konusunda kömür dışında Türkiye‟nin zengin bir ülke olmadığı 

gerçeğinde hareketle, kara ve denizlerdeki yeni rezerv arama 

çalışmalarına rağmen bu enerji kaynaklarına olan ihtiyacın dışarıdan 

karşılanmasından başka bir seçenek bulunmadığı açıktır. Teknik 

sebeplerle belirli alanlarda fosil yakıtların kullanımını belirli bir 

düzeyin altında indirmek güç olduğundan, bu durumda Türkiye‟nin 

enerji arz güvenliği noktasında izlemesi gereken en önemli politikalar, 

enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi yani bir enerji kaynağına yüksek 

oranda bağımlı olmak yerine birçok enerji kaynağına birbirine yakın 

oranlarda bağımlı olunması ve enerji tedarik kanallarının 

çeşitlendirilmesi yani bir enerji kaynağını az sayıda satıcıdan almak 

yerine olabildiğince çok satıcıdan alınması politikaları olmalıdır. 

Ekonomik faaliyetlerin temel girdisi olan enerji, gerek ithalatı gerekse 

ihracatı ile ödemeler bilançosunu doğrudan etkilemektedir (Dağdemir, 

2007: 251). Türkiye‟nin cari açık sorununun temel nedenlerinden biri 
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belki de en önemlisi enerjide dışa bağımlılığın yüksek olmasıdır. 

Dolayısıyla Türkiye‟nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına 

yönelik planlama ve yatırımları, enerji arz güvenliğinin yanı sıra cari 

açık sorununun çözümü için de faydalı olacaktır (Çalışkan, 2009: 

307). 

3. ENERJİ KORİDORU OLMA HEDEFİ 

Enerji koridoru kavramı enerji kaynaklarının satıcı ülkelerden alıcı 

ülkelere transit ülkelerden geçiş yaparak enerji nakil hatları (boru 

hatları) vasıtasıyla taşınması sürecidir. Bu nakil sürecinde petrol ve 

kömüre kıyasla özellikle doğal gazın daha fazla ön plana çıktığını 

söylemek mümkündür. Doğal gaz karadan boru hatları, denizden 

tankerler ile taşınmaktadır. Deniz taşımacılığında doğal gazın 

tankerlere yüklenmek üzere sıvılaştırılması ve taşıma işlemi bittikten 

sonra iletim sistemine verilmek üzere yeniden gazlaştırılması işlemleri 

teknolojik açıdan zor, ekonomik açıdan pahalı işlemlerdir. Bu nedenle 

coğrafi şartların elverişli olması durumunda doğal gaz ticaretinde ilk 

olarak boru hatları ile taşıma yöntemi tercih edilmektedir (Birol, 2021: 

464). Petrol ticaretinde ise böyle bir dönüştürme işlemi söz konusu 

olmadığı için deniz ulaşımının mümkün olması durumunda ilk olarak 

tanker taşımacılığı tercih edilmektedir. 

Türkiye, petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynakları açısından zengin 

bir ülke olmasa da, zengin enerji kaynaklarına yakınlığı ile enerji 

koridoru olabilecek potansiyele sahip bir ülkedir (Akbulut, 2008: 

118). Türkiye küresel enerji kaynaklarının dörtte üçünün bulunduğu 

Orta Doğu ve Hazar Bölgesi‟ne yakın bir coğrafyada yer almaktadır. 
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Türkiye petrol ve doğal gaz için gerek üretici gerekse de tüketici 

ülkeler açısından önemli bir transit yolu üzerinde bulunması nedeniyle 

enerji kaynak değişiminin yaşanacağı coğrafyada kilit konumda 

bulunmaktadır (Ediger, 2007: 6). Hâlihazırda Türkiye topraklarından 

geçen ve Türkiye‟nin ve üçüncü ülkelerin ihtiyacını karşılayan çeşitli 

uluslararası nakil hatları bulunmaktadır. Bu hatlar; Bakü-Tiflis-

Ceyhan ve Irak-Türkiye ham petrol boru hatları, TANAP, Türk Akımı 

ve Türkiye-Yunanistan doğal gaz boru hatlarıdır. Bu hatlar bir yandan 

transit ülke olarak Türkiye‟ye siyasi ve ekonomik avantajlar 

sağlayabilir diğer yandan enerji nakil hatlarının çeşitlendirilmesi 

anlamında Türkiye‟nin enerji arz güvenliğini olumlu yönde 

etkileyebilir. 

AB‟nin doğal gaz tedarik kanallarının çeşitlendirilmesine yönelik 

çalışmalarında Türkiye üzerinden geçmesi muhtemel boru hatları ön 

plana çıkmaktadır. Buradan hareketle, AB için Hazar Bölgesi ve Orta 

Doğu kaynaklarına ulaşmanın ekonomik ve teknik açıdan en ideal 

yolunun Türkiye üzerinden geçecek boru hatları olduğunu söylemek 

mümkündür (Birol, 2019: 124). Mevcut konumu ile Türkiye, Avrupa 

ülkeleri ile Orta Doğu ve Hazar Bölgesi ülkeleri arasındaki enerji 

koridorunun en önemli halkasını oluşturmaktadır (Bayar, 2006: 145). 

Türkiye, AB ülkeleri ile dünyanın önemli enerji havzaları arasında 

enerjinin ucuz ve güvenli geçiş sahalarından birisini oluşturması 

anlamında stratejik bir konuma sahiptir (Akbulut, 2008: 125). AB‟nin 

Rusya dışındaki muhtemel doğal gaz tedarikçileri arasında Hazar 

Bölgesi‟nde Azerbaycan ve Türkmenistan; Orta Doğu‟da İran, Irak ve 

Mısır gibi ülkelerin olduğu düşünülürse, bu ülkeler ile AB arasında 
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transit ülke konumunda olan Türkiye‟nin sahip olduğu jeopolitik 

önem daha iyi anlaşılacaktır (Bilgin, 2009: 72). Bu bağlamda 

Türkiye‟nin AB‟ye üye olması AB‟yi zengin enerji kaynaklarına sahip 

bölgelere komşu yapacak (Duran ve Sezin, 2007: 182) ve ayrıca 

doğudan batıya enerji transferinin daha sağlıklı bir şekilde 

yapılabilmesi anlamında AB‟ye (aynı zamanda Türkiye‟ye) stratejik 

avantajlar sağlayacaktır (Hürsoy, 2005: 37). 

Avrupa ile Hazar Bölgesi arasında enerji koridoru görevini üstlenme 

çabasında olan Türkiye için Hazar Denizi‟nin statüsünün belirlenmesi 

büyük önem arz etmektedir. Hazar Denizi statü sorununun kıyıdaş 

ülkeler tarafından nihai bir çözüme kavuşturulamamış olmasının yanı 

sıra Avrupa enerji piyasasındaki hâkimiyetini kaybetmek istemeyen 

Rusya‟nın Hazar Bölgesi enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden 

Avrupa‟ya taşınması konusunda engelleyici bir tavır takınması, 

Türkiye‟nin enerji koridoru olma hedefi üzerinde derin endişelerin 

ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Hazar Bölgesi kaynaklarının yanı 

sıra İran doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine 

taşınması, Türkiye‟nin jeopolitik gücünü daha da artıracaktır (Aydın, 

2007: 119). İran enerji kaynaklarının dünya enerji piyasasına entegre 

olmasının önündeki en büyük engel, bu ülkeye karşı ABD 

öncülüğünde uygulanan ambargodur. Türkiye‟nin İran ile enerji 

alanında işbirliğine gitmesine ABD net bir şekilde karşı çıkarken, AB 

daha ılımlı bir yaklaşım sergilemektedir. AB‟nin bu tavrı Türkiye 

üzerinden sağlayacağı İran gazını yüksek oranda bağımlı olduğu Rus 

gazına alternatif olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. AB her ne 

kadar enerji kaynaklarını çeşitlendirmek adına İran doğal gazına ilgi 
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duyuyor olsa da, ABD ile İran arasında devam eden anlaşmazlıklar, 

İran doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa‟ya taşınması yönündeki 

projelerin hayata geçirilmesini engellemektedir. Bununla beraber, BM 

Güvenlik Konseyi‟nin 5 daimi üyesi olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere 

ve Fransa‟nın yanı sıra Almanya‟nın oluşturduğu P5+1 grubu ile İran 

arasında devam eden müzakerelerin 2015 yılı Temmuz ayı ortalarında 

olumlu sonuçlanmasıyla, nükleer programında kısıtlamaya gitmesi 

karşılığında İran‟a uygulanan ambargonun hafifletileceği konusunda 

taraflar arasında anlaşmaya varılmıştır. Bu gelişmenin birçok yönden 

olduğu gibi enerji sektörü açısından da Türkiye‟ye olumlu etkilerinin 

olması kuvvetle muhtemeldir. 

TANAP ve Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı projeleri ile hayata 

geçirilme ihtimali kalmayan Nabucco Uluslararası Doğal Gaz Boru 

Hattı Projesi, Türkiye‟nin enerji koridoru olma yolundaki en önemli 

ve en organize konsept projesidir. Bu projenin aslında TANAP‟a 

ilham verdiğini söylemek mümkündür. Bu nedenle Nabucco 

Projesi‟nin iyi anlaşılması Türkiye‟nin bir enerji koridoru olma 

yolunda izlemesi gereken stratejiler hakkında yol gösterici olabilir. 

Nabucco Projesi ilk defa 2002 yılında Avrupa Komisyonu tarafından 

AB‟nin doğal gaz tedarikini çeşitlendireceği ifade edilerek gündeme 

getirilmiştir. Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya 

Doğal Gaz Boru Hattı Projesi olarak da bilinen Nabucco Projesi ile ilk 

etapta güzergâh üzerindeki ülkelerin doğal gaz ihtiyacının 

karşılanması, ardından Avusturya‟nın Avrupa‟da önemli bir doğal gaz 

dağıtım noktası haline getirilerek elde edilen doğal gazın Batı 

Avrupa‟ya ulaştırılması amaçlanmıştır. Bu projenin hedefi Hazar 
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Bölgesi (Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan), Orta Doğu (İran, 

Irak) ve Kuzey Afrika (Mısır) doğal gaz kaynaklarının Avrupa‟ya 

bağlanmasıdır (Afifi vd., 2013: 20). Hazar kaynaklarının projeye 

entegre edilmesi kısa vadede, diğer kaynakların entegre edilmesi ise 

uzun vadede öngörülmüştür. Nabucco Projesi, AB tarafından Trans-

Avrupa Enerji Ağları (TEN-E) kapsamında destek görmüştür. Bu 

kapsamda 22 Aralık 2003‟te projenin teknik ve ekonomik 

fizibilitesinin finansmanının Avrupa Komisyonu tarafından hibe ve 

kredi şeklinde karşılanmasına dair bir anlaşma imzalanmıştır (Yücel 

ve Ekmekçiler, 2009: 355). Fakat AB ülkelerinin ekonomik, politik ve 

teknik olarak proje konusunda mutabakat sağlayamaması, söz konusu 

projenin hayata geçirilmesini geciktirmiştir. 

Nabucco Projesi ile AB, hem Hazar Bölgesi‟nden hem de Orta 

Doğu‟dan doğal gaz tedarik ederek, tedarikçi ülke ve güzergâh 

çeşitlendirilmesi anlamında önemli kazançlar elde etmeyi 

amaçlamıştır (Özkan, 2010a: 35). Nabucco Projesi‟ne doğal gaz temin 

etmesi muhtemel ülkeler arasında Azerbaycan, Türkmenistan, İran, 

Irak ve Mısır bulunmaktadır (Özkan, 2010b: 28). Azerbaycan, 

Nabucco Projesi‟ne doğal gaz sağlaması öngörülen ülkeler arasında 

siyasi anlamda en istikrarlı ülke olarak dikkat çekmektedir (Afifi vd., 

2013: 22). Nabucco Projesi‟ni Türkiye üzerinden beslemesi düşünülen 

dört önemli güzergâhtan bahsedilebilir. Bunlar; Azerbaycan-

Türkmenistan, İran, Irak ve Mısır hatlarıdır. Bu hatlardan en önemlisi 

Azerbaycan-Türkmenistan hattıdır. Azerbaycan‟ın söz konusu hattı 

tek başına besleme potansiyeline sahip olmaması bu hat açısından 

Türkmenistan gazının önemini artırmıştır. 
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Nabucco Projesi kapsamında, Türkmenistan doğal gazının Hazar 

Denizi‟nin altından geçecek Trans-Hazar Boru Hattı ile önce 

Azerbaycan‟a oradan Türkiye üzerinden Avrupa‟ya taşınması 

planlanmıştır (Özkan, 2010b: 26). Rusya, kendi altyapısını devre dışı 

bırakacak bu hattın inşasına karşı çıkmış ve Hazar Denizi‟nin hukuki 

statüsü tartışmalarını kullanarak bu hattın inşasını engellemeye 

çalışmıştır (Nanay ve Stegen, 2012: 351). Hazar Denizi‟nin statü 

sorununun çözülememiş olması ve Azerbaycan ile Türkmenistan 

arasında Hazar Denizi‟ndeki petrol sahaları konusunda anlaşmazlıklar 

bulunması, Türkmen gazının Hazar geçişi ile Nabucco Projesi‟ne 

dâhil edilmesini güçleştirmiştir. Rusya 2003 yılı Nisan ayında 

Türkmenistan ile yaptığı doğal gaz anlaşması ile Rus doğal gazına 

alternatif üretmek isteyen AB ve Türkiye‟nin projelerini geçici olarak 

engellemiştir (Akgül, 2007: 136). Ayrıca Türkmenistan‟ın Çin ile 

yaptığı uzun vadeli doğal gaz satış anlaşmaları da söz konusu projeye 

Türkmenistan tarafından doğal gaz sağlanması ihtimalini neredeyse 

ortadan kaldırmıştır. 

ABD ile İran arasındaki nükleer enerji konusundaki tartışmalar İran 

gazının Nabucco Projesi‟ne dâhil edilmesi konusundaki en büyük 

engel olarak görülmüştür (Özkan, 2010b: 28). Ayrıca Türkmen 

gazının, Hazar Denizi‟nin yanı sıra İran üzerinden Nabucco Projesi‟ne 

entegre edilmesi de düşünülmüştür. Batı ile İran arasındaki nükleer 

enerji kaynaklı sorunlar ve bu bağlamda ABD‟nin İran‟a uyguladığı 

ambargo, İran doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa‟ya taşınmasını 

engellemiş ve İran güzergâhının Nabucco Projesi açısından devre dışı 

kalmasına yol açmıştır. Irak Merkezi Yönetimi ve Kuzey Irak 
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Yönetimi arasındaki anlaşmazlıklar ve Türkiye için güvenlik riski 

oluşturan Kuzey Irak‟taki ve Suriye‟nin kuzeyindeki PKK varlığı, 

Orta Doğu hattının işleyebilmesini zora sokmuştur. Bu nedenlerle 

Nabucco Projesi her ne kadar önemli bir proje olarak gündemdeki 

yerini koruyor olsa da, hayata geçirilmesi noktasında büyük sorunları 

bünyesinde barındırmaktadır. Bununla beraber bir enerji koridoru 

veya bir enerji merkezi olmak isteyen Türkiye‟nin bu bağlamda 

Rusya, Azerbaycan-Türkmenistan, İran, Irak, Mısır hatta Suriye ve 

İsrail ile Avrupa ülkeleri arasındaki jeostratejik konumunun 

sağlayacağı siyasi ve ekonomik avantajlardan yararlanmak üzere uzun 

vadeli politikalar benimsemesi, ayrıca kendisini devre dışı bırakacak 

projeleri engelleyecek tutum sergilemesi büyük önem arz etmektedir. 

Petrol ve doğal gaz açısından zengin rezervlerin bulunduğu Rusya, 

Hazar Bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Avrupa arasındaki 

jeopolitik konumu, Türkiye‟nin transit ülke olarak öneminin artmasına 

neden olmaktadır (Afifi vd., 2013: 22). Bu nedenle önemli ticaret ve 

enerji güzergâhları üzerinde bulunan Türkiye gibi bir ülke ile bu 

özelliklere sahip olmayan bir ülkenin güvenlik algısının aynı olması 

düşünülemez (Küçükşahin, 2006: 30). Buradan hareketle Türkiye için 

enerji koridoru olma hedefinin, avantajlarının yanı sıra dezavantajları 

da olan bir hedef olduğu söylenebilir. Bu konuda genelde siyasi ve 

ekonomik avantajlar dile getirilse de, Rusya‟nın kendine alternatif 

olarak gördüğü Türkiye‟ye karşı tutumu, boru hatlarının güvenliğinin 

sağlanması ve boru hatlarının geçiş güzergâhında çevresel 

hassasiyetlere dikkat edilmesi konuları, gözden kaçırılmaması gereken 

önemli konulardır (Üzümcü, 2009: 343). 
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Enerji güvenliği her ne kadar bir enerji kaynağının tedariki noktasında 

arz ve talep güvenliği bağlamında ekonomik ve politik bir kavram 

olarak algılansa da, aynı zamanda ulusal güvenlik, jeopolitik ve askeri 

boyutları olan bir kavramdır. Buradan hareketle ülke içi veya transit 

enerji nakil hatlarının inşası kadar bu hatlar faaliyete geçtikten sonra 

her türlü sabotaj veya terör saldırısı gibi durumlara karşı güvenliğinin 

sağlanması da önemli bir konu olarak ifade edilebilir. Türkiye 

güvenilir bir enerji koridoru haline gelmek istiyorsa boru hatlarının ve 

boru hatlarından geçen enerji kaynağının güvenliği konusunda taraf 

olan ülke veya firmalara teminat vermek ve bu teminatın yüklediği 

sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. 

Türkiye‟de boru hatlarının güvenliğinin sağlanması, 23 Haziran 2000 

tarihinde kabul edilen 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit 

Geçişine Dair Kanun‟da açıklanmıştır. Bu kanunun 6. maddesinde, ilk 

proje faaliyetlerinden başlayarak tüm proje süreci boyunca ve proje 

tamamlandıktan sonra, ilgili proje faaliyetlerinin söz konusu olduğu 

bölge içindeki tüm arazi ve tesislerin emniyet ve güvenliği 2495 sayılı 

Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin 

Sağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre sağlanacağı, boru hattı 

ve tesislerin ilave güvenlik ihtiyacının ise, bedeli ilgili kamu kurumu 

tarafından karşılanmak suretiyle devletin ilgili güvenlik kuvvetlerince 

sağlanacağı belirtilmiştir. Söz konusu kanun maddesinde adı geçen 

2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 

Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun 10 Haziran 2004 

tarihinde kabul edilen 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 4586 sayılı Kanun, boru 
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hatlarının güvenliğini kamu ve özel güvenlik hizmetleri olmak üzere 

iki kısımda ele almıştır. Özel güvenlik alma hususu 5188 sayılı 

Kanun‟un 3. maddesinde düzenlenmiştir. Bu yasal düzenlemeler 

neticesinde Türkiye‟de boru hatlarının güvenliği, ilgili kuruluş 

(BOTAŞ) ve kolluk kuvvetleri tarafından sağlanmaktadır. İlgili 

kuruluş kendi istihdam ettiği elemanları ile tesis içi güvenlikten 

sorumlu iken, kolluk kuvvetleri bünyesindeki karakollar ve güvenlik 

birimleri ile tesis dışı güvenlikten sorumlu olmaktadır (Başdemir ve 

Çelikpala, 2010: 107). 

SONUÇ 

Türkiye, enerji kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığı için 

kendi enerji ihtiyacını karşılama noktasında dışa bağımlılığın yol 

açtığı enerji arz güvenliği risklerinin üstesinden gelebilmek amacıyla 

kara ve denizde rezerv arama faaliyetlerine devam etmekte ayrıca 

yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilecek enerjiyi teşvik etmekte ve 

nükleer enerji kullanan ülkeler arasına girebilmek için yoğun çaba sarf 

etmektedir. Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan 

önemli yatırımlara rağmen hidrolik enerji dışında Türkiye‟nin sahip 

olduğu potansiyeli kullanma noktasında yetersiz kaldığı 

görülmektedir. Bu bağlamda enerjide dışa bağımlılığın yol açtığı 

risklerin ortadan kaldırılması için yenilenebilir enerji üretiminde yasal 

altyapı ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi büyük önem arz 

etmektedir. Bununla beraber inşası devam eden nükleer santrallerin 

işletmeye alınmasıyla nükleer enerji kullanımının Türkiye‟nin enerji 

arz güvenliğine olumlu katkı sağlayacağını söylemek mümkündür. 
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Türkiye için enerji arz güvenliği açısından en önemli risk unsuru 

olarak doğal gaz tüketiminde dışa bağımlılık ve bu bağımlılıkta enerji 

ithalatı için yapılan uzun vadeli al ya da öde anlaşmaları ön plana 

çıkmaktadır. Türkiye, satın aldığı doğal gazı yoğun olarak elektrik 

üretiminde kullanan bir ülkedir. Bu durum ithal enerjiye bağımlılığı 

daha da artırmaktadır. Yenilenebilir enerji üretiminin artması ve 

nükleer enerjinin kullanılmaya başlamasının Türkiye‟nin elektrik 

üretiminde doğal gaz santrallerinin payının dolayısıyla da enerjide 

dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlaması beklenmektedir. 

Böylece Türkiye‟nin enerjide dışa bağımlılığın yol açtığı sorunların 

üstesinden gelmesi ve ekonomik ve politik anlamda daha rahat hareket 

etmesi sağlanabilir. 

Önemli enerji rezervlerinin yanı başında bulunan Türkiye, küresel 

enerji piyasasının alıcı konumundaki önemli aktörlerinden biri olan 

AB ile satıcı konumundaki önemli aktörlerinden olan ülkeler 

arasındaki stratejik konumunun avantajını kullanmak adına planlanan 

projelerin hayata geçirilmesi için büyük çaba sarf etmelidir. Hatta 

kendisi dışındaki güzergâhlar için aktif ve engelleyici tutum 

sergilemelidir. Çünkü transit ülke olarak jeostratejik konumu 

Türkiye‟ye siyasi ve ekonomik kazanımlar sağlayabilir. Ayrıca 

Türkiye bir yandan farklı kanallardan daha ucuza enerji tedarik etme 

imkânına sahip olurken diğer yandan enerji tedarikinde satıcı ülkelerle 

pazarlık gücünü artırabilir. Genel olarak değerlendirildiğinde enerji 

koridoru olma hedefinin enerji arz güvenliği stratejisiyle uyumlu 

olduğunu söylemek mümkündür. 
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Türkiye, topraklarından geçen ve geçmesi muhtemel boru hatlarıyla 

beraber, enerji koridoru olma hedefine iyice odaklanmalıdır. Zaten 

Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Irak-Türkiye ham petrol boru hatları 

vasıtasıyla ilgili ülke enerji kaynaklarının dünya piyasasına 

sunulmasına aracılık eden Türkiye, hayata geçirilecek TANAP ve 

Türk Akımı gibi projelerle Avrupa‟ya doğal gaz sağlayan önemli bir 

terminal ülke konumuna gelebilir. Ancak bu projelerin büyük oranda 

kendi topraklarından geçmesi aynı zamanda, sabotaj gibi durumlara 

karşı boru hatlarının güvenliğinin sağlanması noktasında uluslararası 

arenada Türkiye‟ye önemli sorumluluklar yükleyeceği açıktır. 

Enerji arz güvenliği konusunda yüksek risk taşıyan Türkiye‟nin enerji 

tedarik kanallarını ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi büyük önem 

arz etmektedir. İç dinamiklerden yola çıkarak özellikle yenilenebilir 

enerji potansiyelinden yararlanılması, mümkünse nükleer enerji 

kullanılması ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik politikaların 

izlenmesi faydalı olabilir. Bunlara ilave olarak enerji iletim 

hatlarındaki kayıp ve kaçakların minimize edilmesi, ayrıca ulaştırma 

sektöründe petrol türevi ürünlerin kullanımına karşı alternatif 

teknolojilerin geliştirilmesi, elektrik üretiminde doğal gaz 

santrallerinin yüksek payına karşı yerli enerji kaynaklarının teşvik 

edilmesi bu bağlamda izlenebilecek önemli politikalar arasında 

sayılabilir. 
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GİRİŞ 

Ülkelerin kendi aralarında zengin – fakir veya gelişmiş-azgelişmiş 

şeklinde kategorize edilmelerine benzer her ülke içinde de 

bölgelerarasında gelişmişlik farkı bulunmaktadır. Bu fark ülkelerin 

refah düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir. Birçok ülke gibi 

ülkemizde de her bölge gelişme düzeyi dolayısıyla refah aynı değildir. 

Bölgelerarası dengesizlik sadece gelişmekte olan ülkelere özgü bir 

durum değildir. Gelişmiş ülkelerde de daha düşük düzeylerde olmakla 

birlikte bölgelerarası gelişmiş farkı söz konusu olabilmektedir. Bu 

durum bölgelerarası eşitsizliğin nedenlerinin çeşitliliğinden 

kaynaklanmaktadır. Bölgelerarası gelişmişlik farkının başlıca 

nedenleri; doğal-coğrafi, ekonomik, sosyal, teknolojik gelişmeler, 

kültürel farklılıklardır. 

Ülke içinde bölgesel dengesizlik dünya genelinde artmaktadır. OECD 

raporuna göre ülke içinde bölgelerarasında gelir eşitsizliği 1990‟ların 

ortalarından itibaren 33 ülkenin 20‟sinde artmaktadır (Breau, Saillant, 

2016: 464). Yine gelir eşitsizliğini ölçmede kullanılan ölçütlerden biri 

olan Gini katsayısına bakıldığında, dünya genelinde ülke içindeki gelir 

eşitsizliği açısından Gini katsayısı 1970‟de 37, 1980 yılında 36, 

1990‟da 39 iken 2000 yılında 45 olarak gerçekleşmiştir (Moatsos vd., 

2014; 208). Bu durumda küreselleşmenin payı bulunmaktadır. Daha 

iyi eğitilmiş ve yetenekli emeğe sahip olan zengin bölgeler, 

küreselleşme ile yeteneğin önem kazanması ile daha avantajlı konuma 

gelmişlerdir. Böylece küreselleşme ile zengin ve fakir bölgeler 

arasındaki açık artmıştır (Shankar, Shah, 2001: 1). Bu durum Cornia 
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Kiiski (2001) tarafından yapılan çalışmada da gösterilmiştir. Söz 

konusu çalışmada analiz edilen 73 ülkenin üçte ikinde ülke içinde 

gelir eşitsizliğinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Bölgelerarasında gelişmişlik farkını en aza indirmede kamu politika 

araçlarından bir vergi teşvikleridir. Vergi teşvikleri ekonomik, sosyal, 

mali ve idari birçok amacı gerçekleştirmede kullanılan kamu maliyesi 

araçlarıdır. Bu bağlamda vergi teşviklerinin amaçlarından biri 

azgelişmiş bölgelerdeki yatırımları artırarak bölgelerarasında gelişmiş 

farkını düşürmektir. Türkiye içinde bölgelerarası gelişmiş farkı 

ekonomik kalkınma açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. 

Ülkemizde bölgelerarası gelişmişlik farkını minimuma düşürmek 

üzere izlenen kamu maliyesi araçlarının başında vergi teşvikleri 

gelmektedir. Bu çalışmanın amacı bölgelerarası gelişmişlik farkının 

azaltılarak geri kalmış bölgelerin kalkınmasını sağlamada Türkiye 

özelinde bölgesel teşvik politikalarının etkinliğini incelemektir. 

Çalışma dönemi 2000 sonra olarak seçilmiştir. Ülkemizde 2000 „li 

yıllarda vergi teşvik politikalarında kapsamlı bir değişikliğe 

gidilmiştir. Bu çalışma ile bölgelerarası gelişmişlik farkının boyutu 

belirlenip, uygulanan vergi teşviklerinin performansına göre 

değerlendirme yaparak gelecek için öneride bulunma olanağı 

sağlanacaktır. Çalışma dört bölüm şeklinde organize edilmiştir. 

Birinci bölümde bölgesel gelişmişlik farkı ve bunu belirleyen unsurlar 

çerçevesinde açıklanacaktır. İkinci bölümde bölgelerarası gelişmişlik 

farkını azaltmada vergi teşviklerinin rolü açıklanmaktadır. Üçüncü 

bölüm Türkiye‟deki bölgelerarası gelişmişlik düzeyi; bölgelerdeki kişi 

başına gelir gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), Gini katsayısı, eşdeğer 
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hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre P80/P20 oranı gibi 

parametreler göre gelir eşitsizliği, yoksulluk oranı ve işsizlik oranları 

faktörlere göre incelenmektedir. Dördüncü bölümde ise Türkiye‟de 

uygulanan bölgesel vergi teşvikleri mevcut mevzuat ve uygulamalar 

çerçevesinde açıklanmaktadır. Değerlendirmeler sonucu elde edilen 

bulgular ve bunlara dayalı öneriler sonuç kısmında anlatılmaktadır. 

1. BÖLGELERARASI GELİŞMİŞLİK FARKI 

Bir ülkede bölgelerarasında gelişmişlik farkı veya bölgesel kalkınma 

dengesizliği ekonomik ve sosyal sorunların başında gelmektedir. 

Bölgelerarası gelişmişlik farkı dolayısıyla sürdürülebilir bir 

kalkınmanın önünde engeldir. Bölgesel kalkınma dengesizliğinin bir 

sorun olduğu bilinci ilk kez Birinci Dünya Savaşı sonrasında 

oluşmuştur (Dinler, 2014: 130). Gelişmiş bölgelere doğru azgelişmiş 

bölgelerden sermaye, iş gücü, beşeri sermaye kaymasının diğer bir 

ifadeyle göçün olması beraberinde getirdiği istihdam, kaynak 

dağılımında etkinsizlik ve çevre kirliliği, farklı sosyal gruplarda 

arasında geçişkenliği önleme gibi sorunlarla başta ekonomik büyüme 

olmak üzere makro dengeleri negatif etkileyecektir. Sonuçta ülkelerin 

refahlarını düşürecektir.  

Bölgelerarası gelişmişlik farkının başlıca nedeni bölgeleri sahip 

oldukları coğrafik konum (iklim, ulaşım olanakları ve mesafesi, 

arazilerin verimliliği), doğal kaynak (yeraltı ve yerüstü kaynaklar), 

üretim faktörlerinden (sermaye birikimi, yeterli nitelik ve nicelikte 

emek potansiyeli), pozitif ve negatif dışsal ekonomiler, uluslararası 

ticaret kuramı ve kültürel ve toplumsal farklılıkların bölgesel iktisadi 
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uygulamalara yansımasından kaynaklanabilmektedir. Görüldüğü üzere 

bölgesel dengesizlik coğrafik, doğal, iktisadi, sosyal gibi çeşitli 

nedenlere dayanmaktadır (Alabaş, 2015: 7; Dinler, 2014: 121-122; 

Özel, 2009: 17). Bölgesel dengesizlikler üretim faktörü olarak 

sermaye ve emek faktörlerinin belirli bölgelerde yoğunlaşmasının hem 

sonucu hem de nedenini oluşturmaktadır. Bölgesel dengesizliklerle 

ilgili teoriler geliştirilmiştir. Bunlardan biri olan yakınsama teorisinde 

(convergence theory) marjinal verimlilik farklılıkları ve faktör 

hareketliliğinin bölgelerarasında yakınsamalara yol açabileceğini, 

sermaye gibi bir üretim faktörünün yüksek verimliliğinin tamamıyla 

onun var olmasına bağlı olmadığı belirtilmektedir. Biri diğeri Kuznets 

Ters U Hipotezidir. Bu hipoteze göre bölgesel eşitsizlik büyüme ve 

kalkınma ile düşecektir (Rajeev ve Akhtar, 2015: 195). 

Bölgesel performansı zayıflatan faktörleri açıklamak, bölgesel 

müdahale politikalarını yönlendirecektir. Bölgelerarası gelişmişlik 

farkı genel kabul görmüş birtakım göstergelere dayalı olarak ortaya 

konulmaktadır. Temel göstergeler olarak; bölgesel gelir eşitsizliği, 

yoksulluk oranı ve işsizlik oranı verilebilir. 

Klâsik iktisat teorilerine göre bölgelerarası gelişmişlik farkının temel 

belirleyicisi gelir eşitsizliğidir. Bir ülkede refah artışı için ekonomik 

büyüme yeterli değildir. Gelirin toplumda dağılım şekli refahın ölçüsü 

olmaktadır. Gelir eşitsizliği beraberinde yarattığı ekonomik ve sosyal 

etkiler ile birtakım sorunların kaynağını oluşturmaktadır. Gelir 

eşitsizliği ülke genelinde olabileceği gibi ülkelerin çeşitli bölgeleri 

arasında da olabilmektedir. Bu eşitsizliğin varlığı bölgelerarası 
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gelişmişlik farkını artırıcı unsur olmaktadır. Bu çalışmada gelir 

eşitsizliğine bölgesel perspektiften bakılacaktır.  

Gelir eşitsizliği beraberinde ekonomik ve sosyal sorunları 

getirmektedir. Gelir eşitsizliği üretim faktörlerinin bölgelerarasında 

dengesiz dağılımından kaynaklanmaktadır. Bölgelerarası gelir 

eşitsizlik düzeyleri ülkeler arasında değişim göstermektedir. Örneğin 

Amerika‟da bölgeler arasında gelir eşitsizliği daha düşük iken, 

Hindistan, Meksika, Brezilya gibi ülkelerde daha yüksektir. Çin‟in 

büyüme modelinde 1970 ve 1980‟lerde bölgelerarası gelir düzeyi açığı 

düşmüş ancak 1990‟larda tekrar artmıştır (The World Bank, 2015: 

204). 

Ülke içinde bölgelerarasında gelir eşitsizliği ticari faaliyetlerden 

yararlananların diğer kesimler aleyhine gelir dağılımını bozmasıdır 

(Lundberg and Squire, 2001: 16). Hem ülke hem de ülke içinde çeşitli 

bölgeler arasında gelir dağılımındaki eşitsizliği belirlemek için çeşitli 

ölçütler geliştirilmiştir. Bunlar; aralık ölçütü ve değişim aralığı, 

Lorenz eğrisi, Gini katsayısı, yüzde paylar analizi, Pareto katsayısı, 

Kuznets eğrisi ve Dalton Atkinson eşitsizlik ölçütüdür (Bkz. İnam, 

2019: 10-15). 

Eğer GSYH‟nin önemli bir kısmının belirli bir bölge dışında 

tüketilmesinin diğer faktörler dikkate alınmadığında GSYH bölge 

halkının refahının yeterli bir göstergesi olmaktan uzak olacaktır 

(Gluschenko, 2010: 3). Bu nedenle başka faktörlere bakmak 

gerekmektedir. Bunlardan biri de yoksulluk oranıdır. Adaletsiz gelir 

dağılımının sonuçlarından biri yoksulluktur. Yoksulluğu sadece yeterli 
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gelir ve tüketime sahip olmamak, asgari gelirin altında gelir elde 

etmek olarak ifade eden geleneksel görüş yoksulluğu büyük ölçüde 

parasal bir kavram olarak ifade etmektedir. Ancak geniş anlamda 

yoksulluk, bireyin kapasitesinin toplumdaki işlevine odaklanmaktadır. 

Günümüz dünyası için geçerli olan bu yaklaşıma göre yoksulluk, 

eşitsiz gelir, eğitim, yetersiz sağlık, barınma, sosyal güvenlik gibi 

unsurları da içermektedir. Dolayısıyla yoksulluk oranını düşürmek 

için gelir dışında eğitim, beslenme, sağlık gibi alanlardaki 

yetersizliklerin de azaltılması gerekmektedir (Haughton ve Khandker, 

2009: 2-3). Bu bağlamda yoksulluğun nedenleri de çeşitlilik 

göstermektedir. Bu nedenler arasında gelirin düşüklüğü, adaletsiz gelir 

dağılımı, işsizlik, göç, enflasyon, nüfus artışı sayılabilir.  

Bölgesel gelir eşitsizliğine ilişkin birçok ampirik çalışma literatürde 

yer almaktadır. Örneğin Rusya için yapılan çalışmalarda (Mikheeva, 

1999, 2000; Gluschenko, 2010) Rusya‟da bölgelerarası gelir 

eşitsizliğine yönelik ampirik bir analiz yapmıştır. Sonuç olarak 

bölgelerarasında gelir eşitsizliğini düşürmenin yoksulluğu azaltacağı 

vurgulanmaktadır. Shankar, Shah (2001) bölgesel gelir dengesizliğine 

ilişkin 8 sanayileşmiş ve 17 gelişmekte olan ülke için yaptığı ampirik 

çalışmalarında, 10 ülkede gelir eşitsizliğinin önemli derecede 

olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca federal yapıdaki ülkelerin bölgesel 

gelir eşitsizliğini daha fazla sınırlandırma gücüne sahip oldukları 

belirtilmektedir. Bu görüş genişleyen bölgesel gelir eşitsizliğinin, 

federal ülkelerde daha büyük politik risk yaratabileceği gerekçesine 

dayandırılmaktadır. Gluschenko (2010) çalışmasında bölgelerarası 

gelir eşitsizliğine neden olan faktörler arasında işgücü mobilitesinin 
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düşüklüğü gösterilmektedir. Bölgesel eşitsizlikle ilgili sınırlı sayıda 

Türkiye ile ilgili ampirik çalışmalar bulunmaktadır. Filiztekin, Çelik 

(2010) tarafından Türkiye için yapılan çalışmada 1994-2003 

döneminde ortalama, ortanca, standart sapma ve Gini katsayıları 

hesaplanarak farklı gelir dilimlerindeki nüfusun bölgeler arasında 

dağılımı incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre 

Türkiye‟de gelir eşitsizliğinin yüksek düzeyde bulunduğu ve 

bölgelerarasında önemli farklılıklar gösterdiği belirtilmektedir. Batı 

Karadeniz ile Kuzeydoğu, Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde ilgili dönemde Türkiye ortalamasına oranla ortalama ve 

ortanca gelirin daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durumun söz 

konusu bölgelerdeki yoksulluk ve açlık sınırlarının altında kalan 

nüfusun arttığını gösterdiği belirtilmektedir.  

2. BÖLGESEL VERGİ TEŞVİKLERİ 

Bölgesel kalkınma politikaları; yatırım girişini kolaylaştırma, daha 

fazla gelir fırsatları yaratma gibi müdahaleci politikaları içerir. Kamu 

politikaları; piyasa başarısızlığını düzeltmek (yetersiz sigorta ve kredi 

piyasaları gibi), bölge performansını engelleyen sosyal ve tarihsel 

faktörleri ortadan kaldırmak, ulusal refah için dışsallıkları 

içselleştirmek için tasarlanmalıdır (The World Bank, 2015: 205). Bu 

kamu politikalarını gerçekleştirme araçlarından biri vergi teşvikleridir. 

Bölgesel vergi teşviklerinin temel amacı; azgelişmiş bölgelerde, 

gelişmiş bölgelere göre düşük olan kişi başına düşen gelir düzeyini 

artırmak ve gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltmaktır. Teşviklerin, 

diğer kamu maliyesi araçlarından farklı olarak ekonomiye doğrudan 
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aktarılabilmesi ve kısa sürede sonuç alınan araç olması geniş bir 

alanda kullanılmasını sağlamaktadır (Akan, Arslan, 2008:109). 

Bölgesel vergi teşvikleriyle öncelikle bu bölgelerdeki yatırımların 

artırılması amaçlanır. Bir ülkede yapılan yatırımlar kamu ve özel 

sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Vergi teşvikleri, özel sektör 

yatırımlarını artırma ve yönlendirmede kullanılan devlet müdahale 

aracıdır. Vergi teşvikleri ile bu bölgelerde yatırım iklimi 

oluşturulmaya çalışılır. Yatırım, ekonomik büyümenin kilit unsuru 

olarak görülür. Vergiler, girişimcilerin yatırım kararlarında tek faktör 

değildir. Vergi dışı faktörler olarak pazar büyüklüğü, hammadde 

durumu, altyapı, ulaşım maliyetleri, nitelikli işgücü ve maliyeti gibi 

faktörler sayılabilir (OECD, 2007:4).  

Bölgesel kalkınma için çeşitli vergi teşvik türleri bulunmaktadır. 

Bunlar arasında vergi istisna ve muafiyetleri, vergi indirimleri, vergi 

tatili sayılabilir. İstisna ve muafiyetler tüm vergi türlerinde görülen 

teşviklerdir. Hedeflenen bölgeler için yatırımları çekmede yaygın 

olarak kullanılan teşviklerden biri de vergi tatilleridir (Mclure, 1980: 

180). 

Vergi teşviklerinin rolünün bilinmesi önemlidir. Çünkü vergi 

teşvikleri en azından kısa dönemde devlet açısından vazgeçilen 

vergidir. Vergi gelirlerinde kayıptır. Vergi teşviklerinin belirlenen 

amaçları gerçekleştirmesi bu açıdan önem arz eder. Bu konuyla ilgili 

literatüre bakıldığında bazılarında vergi teşviklerinin yatırımlar 

üzerinde az etkisi olduğunu belirtirken, çoğunluk ampirik çalışmalarda 

vergi teşviklerinin yatırımlar üzerinde önemli olumlu etkileri 
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olduğunu göstermektedir. Örneğin Schalk ve Untiend (2000) 

tarafından Batı Almanya için yapılan panel veri analizinin kullanıldığı 

bir çalışmada bölgesel teşviklerin ekonomik büyüme üzerindeki 

etkileri incelenmiştir. Analiz sonucunda ekonomik büyüme değişkeni 

olan yatırımlar ve istihdam üzerinde vergi teşviklerinin pozitif etkiye 

sahip olduğu gösterilmektedir. Porsse, Haddad, Ribeiro (2008) 

bölgesel vergi teşviklerinin yatırımları bölgeye çekmede etkisini 

Brezilya için yaptığı genel denge analiziyle araştırmışlardır. 

Çalışmada, bölgenin gelişimi için uygulanan teşvik politikalarının, 

istihdam ve hane halkı tüketici refahı üzerinde pozitif etkilerinin 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Rohlin vd. (2014) yaptıkları 

çalışmalarında yerel vergi oranlarındaki bir indirimin, yerleşim yeri ve 

emek maliyetlerine duyarlı olan firmalarda yapacağı gelir artışının bu 

bölgelere yatırımı teşvik edebileceğini belirtmektedirler. Li (2016) 50 

gelişmekte olan ülke için yaptığı ampirik analizde, gelişmekte olan 

ülkelerin yabancı yatırımları ülkeye çekmede vergi teşviklerinde 

yerelleşmeye gidilmesi gerektiğini belirtmektedir. Araştırmada adem-i 

merkeziyetçiliğin ve mali yerelleşmenin fayda sağlayacağı ifade 

edilmektedir. Liu vd. (2019) Çin‟de yatırımları çekmek amacıyla yerel 

ekonomiler için bölgesel temelli vergi teşviklerinin etkilerini 

araştırmışlardır. Çalışmanın sonucu özel bölgelere firmaları çekmek 

için hükümetlerin vergi teşvikleri vermesi gerektiği teorik düşüncesini 

ampirik olarak desteklemektedir. Bellofatto ve Besfamille (2021) 

adem-i merkeziyetçiliğin optimalitesine yönelik çalışmalarında, 

vergide adem-i merkeziyetçiliğin Rawlsian sosyal tercihler teorisi 

varsayımı altında ekonomide sadece en fakir bölge refahını 
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ağırlaştıracak bir vergi yerelleşmesinin optimal olabileceği bulgusunu 

elde etmişlerdir. Çalışmada vergi yerelliği optimalitesi 

değerlendirilirken, etkinlik ve gelirin yeniden dağılımı arasında bir 

ikilemin olacağı vurgulanmaktadır. Bu ikilem; vergi yerelliğinin mali 

disiplini artırırken, mobil vergi matrahı üzerinde vergi rekabetini 

tetikleyerek, ülke içinde bölgelerarasında gelir eşitsizliğini 

genişletebileceği şeklindeki bir durumu ifade etmektedir. 

Türkiye ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Yıldırım (2005), 

bölgesel teşvik politikalarının iktisadi yakınsama üzerindeki 

etkinliğini regresyon analizi ve mekânsal gecikme modeli kullanarak 

araştırmıştır. Çalışmada yakınsamanın varlığına dair bulgular elde 

etmişse de teşviklerin iktisadi yakınsama üzerinde etkisinin olmadığı 

sonucuna ulaşmıştır. Yine ülkemizde Doğu Anadolu bölgesindeki 

teşvikli yatırımlar ile istihdam arasındaki ilişkiyi 1980-2006 dönemi 

verileriyle regresyon ile analiz eden Akan ve Arslan (2008) bu iki 

değişken arasında doğrusal yönde anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. 

Gürler Hazman ve Karakuş Büyükben (2010) Türkiye‟de TR33 

bölgesindeki iller için uygulanan vergisel teşviklerinin bölge 

ekonomisine katkılarını 2004-2017 yılları verilerine dayalı olarak 

panel veri analizi ile araştırmışlardır. Analiz sonuçları; vergi teşvikleri 

olarak gümrük vergisi muafiyetinin yerel ekonomik büyüme üzerinde 

olumlu etkisi olmazken KDV istisnasının yerel ekonomik büyümeyi 

olumlu etkilediği şeklindedir. Çalışmada ayrıca bu teşviklerin 

istihdam üzerindeki etkisi incelenmiş, her iki teşvik ile istihdam 

arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Gülmez ve Yalman (2010) 

tarafından yatırım teşviklerinin bölgesel kalkınmaya etkilerini Sivas ili 
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örneği ile incelemiştir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) 

ile ankete dayalı yapılan çalışmada yatırım teşviklerinin olumlu 

etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yavan (2011) teşviklerin 

bölgesel ekonomik büyüme üzerine etkilerini 81 il düzeyinde 

regresyon analizi ile incelemiştir. Analizden elde edilen ampirik 

bulgulara göre bir ilde teşvikli yatırımlar arttıkça, o ildeki hem GSYH, 

hem de kişi başına gelirin arttığı ifade edilmektedir. 

3. TÜRKİYE’DE BÖLGELERARASI GELİŞMİŞLİK FARKI 

Türkiye‟de coğrafi bölgelerin birbirinden farklı özellikler göstermesi 

bölgelerarasında gelişmişlik farkının doğmasına neden olmaktadır. 

Türkiye‟de bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltma çabaları, 1960‟lı 

yıllarda hazırlanmaya başlayan kalkınma planlarıyla birlikte bir hedef 

olarak belirlenmiştir. Türkiye‟de gelir eşitsizliği konusunda yapılan 

çalışmalarda (Bulutay, Ersel, Timur, 1971; TÜSİAD, 2000) bu konu 

ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

Türkiye‟de bölgelerarası gelişmişlik farkı bazı göstergeler yardımıyla 

görülebilir. Temel göstergeler olarak; bölgesel gelir eşitsizliği, 

yoksulluk oranı, işsizlik oranı ve eğitim düzeyi olarak sayılabilir. Bu 

göstergeler ekonomik ve sosyal nitelik taşımaktadırlar. Bu göstergeler 

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 1. Düzey ve 2. 

Düzey esas alınarak değerlendirilecektir. İBBS, AB‟de kullanılan 

NUTS sistemidir. İBBS 1. Düzey 12 bölgeyi, İBBS 2. Düzey 26 

bölgeden oluşmaktadır. 
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3.1. Bölgesel Gelir Eşitsizliği 

Bölgelerarasında gelişmiş düzeyini ölçmede kullanılan göstergelerin 

başında gelir gelmektedir. Gelir refah artışının temel belirleyicisidir. 

Ülkemizde bölgesel gelir dağılımını belirlemede hane halkı 

kullanılabilir fert geliri, kişi başına düşen GSYH, Gini katsayısı ve 

eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre P80/P20 oranı 

göstergeleri esas alınmıştır. Bu göstergelere ilişkin yıllık veriler, 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan İBBS 1. Düzey 

ve 2. Düzeylere göre Tablo 1 ve 2‟de gösterilmektedir.  

Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert 

geliri 2010‟da 10 bin 774 TL‟den 2020 yılında 33 bin 428 TL‟ye 

yükselmiştir. İBBS 1. Düzey bölgelerde 2010 -2020 döneminde bu 

gelirin en yüksek olduğu bölgeler; İstanbul (TR1), Ege (TR3) ve Batı 

Anadolu bölgesidir(TR5). Hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en 

düşük olduğu bölgeler ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi (TRC), 

Ortadoğu Anadolu (TRB) ve Kuzeydoğu Anadolu (TRA) olarak 

sıralanmaktadır. 2010 bu gelirinin en yüksek olduğu bölge ile en 

düşük olduğu bölge arasındaki gelir farkı 9.455 TL‟dir. 2020 yılında 

bu 18.534 TL‟ye yükselmiştir (Tablo 1). Bu durum gelir dağılımında 

eşitsizliğin arttığını göstermektedir. 

 

 

 

 



 
 51 

Tablo 1: 2010-2020 Yıllık Ortalama Eşdeğer Hane Halkı Kullanılabilir Fert Geliri, 

(İBBS 1. Düzey, TL) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TR 

Türkiye 
10,77 11,86 13,25 14,55 16,52 19,14 21,58 24,2 24,198 28,52 33,428 

TR1 

İstanbul 
14,87 16,13 18,25 19,06 22,07 26,04 30,9 34,91 40,749 15,25 32,538 

TR2 Batı 

Marmara 
10,72 12,05 13,4 15,13 16,25 20,1 22,87 25,79 29,505 23,26 27,025 

TR3 Ege 12,92 13,95 15,24 15,58 17,53 20,25 22,42 25,23 30,337 23,92 27,699 

TR4 Doğu 

Marmara 
10,77 12,76 14,1 15,72 18,24 20,27 23,66 25,54 29,249 25,22 28,662 

TR5 Batı 

Anadolu 
12,46 14,16 16,29 18,46 20,51 23,79 24,16 27,31 32,384 25,35 28,516 

TR6 

Akdeniz 
10,28 10,8 11,85 12,93 14,87 17,19 19,39 14,69 22,056 19,27 22,212 

TR7 Orta 

Anadolu 
9,406 10,79 11,17 13,17 14,39 16,23 17,96 20,01 25,159 20 22,127 

TR8 Batı 

Karadeniz 
9,264 10,51 11,52 12,77 14,46 16,76 19,42 21,28 25,295 21,04 23,262 

TR9 Doğu 

Karadeniz 
9,374 10,41 12,37 13,97 15,17 17,81 18,76 20,9 26,851 27,03 25,22 

TRA 

Kuzeydoğu 

Anadolu 

7,109 7,338 8,521 9,964 11,6 13,6 14,84 16,31 19,055 15,55 16,418 

TRB 

Ortadoğu 
6,492 6,999 7,74 9,086 10,41 12,61 13,31 14,32 17,42 14,01 15,246 
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Anadolu 

TRC 

Güneydoğu 

Anadolu 

5,418 5,87 6,92 8,087 9,089 9,833 11,23 12,91 15,706 11,97 14,004 

 

⃰ 2019 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2018 yılını 

referans almaktadır. 

Kaynak: TÜİK. 

 

Tablo 2‟de kişi başına düşen GSYH İBBS 2. Düzey açısından 

verilmektedir. Böylece il düzeyinde gelir eşitliği durumu görülebilir. 

Hem 2018 hem de 2019 yılında en düşük gelire sahip olan bölgedeki 

iller; Şanlıurfa ve Diyarbakır ve Van, Muş, Bitlis, Hakkari Van, Muş, 

Bitlis, Hakkari illeridir. En yüksek kişi başına GSYH oranına sahip 

illerin başında İstanbul gelmektedir. Bu ili; Ankara,  Kocaeli, Sakarya, 

Düzce, Bolu ve Yalova takip etmektedir. İller arasında kişi başına 

düşen GSYH farkı oldukça fazladır. Ayrıca en yüksek gelire sahip 

bölge ile (İstanbul için 76.913 TL) en düşük gelire sahip bölge 

arasındaki (Şanlıurfa ve Diyarbakır için 17 812 TL) 2018 yılında 

41.289 TL iken 2019‟da 46.192 TL‟ye yükselmiştir. 

  Tablo 2: Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla ⃰⃰ (Bölge Sınıflaması 2. Düzey, TL) 

 Kişi Başına GSYH  

 2018 2019 

TR Türkiye 46 167 52 316 

TR10 İstanbul 76 913 86 798 

TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 54 415 61 987 

TR22 Balıkesir, Çanakkale 41 080 47 172 

TR31 İzmir 54 922 60 554 

TR32 Aydın, Denizli, Muğla 40 578 46 576 
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TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak 38 998 44 246 

TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 52 816 58 142 

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 61 018 65 361 

TR51 Ankara 60 778 71 027 

TR52 Konya, Karaman 36 361 41 517 

TR61 Antalya, Isparta, Burdur 48 106 56 372 

TR62 Adana, Mersin 34 087 39 777 

TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 29 810 32 353 

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, 

Kırşehir  32 395 36 628 

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 34 330 39 145 

TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 35 865 36 317 

TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 31 412 36 503 

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 28 050 32 594 

TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, 

Gümüşhane 29 649 35 109 

TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 29 609 34 227 

TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 19 798 23 217 

TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 27 124 31 393 

TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 18 331 21 636 

TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 30 092 33 831 

TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 17 812 20 303 

TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 22 923 26 735 

⃰ Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre. 

Kaynak: TUİK. 

 

Gelir dağılımında eşitsizliği ölçmede daha öncede belirtildiği üzere 

birçok yöntem olmakla birlikte Gini katsayısı en yaygın olarak 

kullanılan ölçü olduğu için bu çalışmada da bölgelere göre Gini 

katsayısı karşılaştırılması yapılmıştır. 0 ile 1 arasında değişen değerler 

alan Gini katsayısının 1‟e yaklaşması adaletsizlikte artış olduğunu 

göstermektedir. Yıllar itibariyle Gini katsayısı açısından bölgelerin 

durumu değişim göstermekle birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesi, 
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Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde bu katsayının 

yüksek olduğu görülmektedir(Tablo 3). 

1. Düzey bölge sınıflaması açısından Gini katsayı yüksek olan 

bölgeler; Kuzeydoğu Anadolu (TRA), Güneydoğu Anadolu (TRC) 

Ortadoğu Anadolu bölgeleridir. Bu bölgeler daha az gelişmiş 

bölgelerdir. İstanbul bu sınıflamada da Gini katsayısı en yüksek olan 

ildir. Bu durum İstanbul‟un fazla göç alması gibi kendi iç 

dinamiğinden kaynaklanmaktadır. 

 

Tablo 3: Gini Katsayısı⃰⃰ (Bölge Sınıflaması 1. Düzey) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TR 

Türkiye 
0,402 0,404 0,402 0,4 0,391 0,397 0,404 0,41 0,408 0,395 0,41 

TR1 

İstanbul 
0,373 0,371 0,384 0,392 0,367 0,397 0,413 0,44 0,444 0,428 0,451 

TR2 Batı 

Marmara 
0,36 0,365 0,356 0,337 0,333 0,353 0,364 0,37 0,392 0,371 0,367 

TR3 Ege 0,387 0,397 0,382 0,37 0,358 0,363 0,361 0,36 0,353 0,349 0,368 

TR4 Doğu 

Marmar 
0,341 0,326 0,344 0,322 0,336 0,339 0,33 0,34 0,334 0,305 0,302 

TR5 Batı 

Anadolu 
0,367 0,374 0,369 0,396 0,395 0,386 0,395 0,37 0,385 0,362 0,385 

TR6 

Akdeniz 
0,397 0,404 0,407 0,399 0,395 0,396 0,398 0,38 0,39 0,375 0,391 

TR7 Orta 

Anadolu 
0,362 0,366 0,36 0,342 0,355 0,341 0,357 0,33 0,341 0,348 0,345 

TR8 Batı 

Karadeniz 
0,348 0,335 0,338 0,331 0,34 0,344 0,34 0,34 0,341 0,334 0,343 

TR9 Doğu 

Karadeniz 
0,327 0,327 0,309 0,315 0,309 0,332 0,356 0,33 0,335 0,348 0,346 

TRA 

Kuzeydoğu 

Anadolu 

0,404 0,39 0,393 0,398 0,4 0,38 0,353 0,32 0,346 0,346 0,366 
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TRB 

Ortadoğu 

Anadolu 

0,417 0,427 0,386 0,373 0,386 0,38 0,388 0,37 0,354 0,345 0,362 

TRC 

Güneydoğu 

Anadolu 

0,368 0,396 0,375 0,38 0,379 0,38 0,369 0,36 0,374 0,379 0,383 

 

⃰ Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre. 

Kaynak: TUİK. 

 

Tablo 4‟te 2. Düzey bölge sınıflaması kapsamında illere göre Gini 

katsayıları yer almaktadır. Türkiye genelinde Gini katsayı açısında 

gelir dağılımında eşitsizlik 2014‟de 0.391 iken 2020‟de 0.410‟a 

çıkarak artmıştır. Aradaki fark olan 0,019 Gini katsayısı 

düşünüldüğünde önemlidir. 

2020 yılında genel olarak Gini katsayı yüksek olan iller diğer bir 

değişle gelir adaletsizliği en fazla olan iller Şanlıurfa, Diyarbakır, 

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt‟dir. Bölge olarak da Güneydoğu 

Anadolu bölgesidir. Ancak bazı Batı bölgelerindeki illerde de 

(İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, Isparta ve Burdur) Gini 

katsayısının yüksek olduğu görülmektedir. Bu illerde 2014 yılında 

göre Gini katsayısı düşme göstermekle birlikte hala oldukça yüksektir. 

İstanbul gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu il durumundadır. 

 

Tablo 4: Gini Katsayısı⃰⃰ (Bölge Sınıflaması 2. Düzey) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TR Türkiye 0,391 0,397 0,404 0,405 0,408 0,395 0,41 

TR10 İstanbul 0,367 0,397 0,413 0,443 0,444 0,428 0,451 

TR21 Tekirdağ, Edirne, 

Kırklareli 
0,308 0,328 0,356 0,369 0,401 0,358 0,335 

TR22 Balıkesir, Çanakkale 0,355 0,373 0,357 0,356 0,363 0,376 0,396 

TR31 İzmir 0,382 0,385 0,384 0,387 0,363 0,358 0,362 
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TR32 Aydın, Denizli, Muğla 0,322 0,318 0,321 0,316 0,322 0,317 0,357 

TR33 Manisa, Afyonkarahisar, 

Kütahya, Uşak 
0,348 0,354 0,332 0,338 0,334 0,337 0,368 

TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 0,347 0,354 0,341 0,347 0,337 0,303 0,309 

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, 

Bolu, Yalova 
0,319 0,321 0,317 0,336 0,33 0,306 0,293 

TR51 Ankara 0,389 0,382 0,395 0,372 0,382 0,352 0,381 

TR52 Konya, Karaman 0,376 0,366 0,355 0,338 0,367 0,354 0,37 

TR61 Antalya, Isparta, Burdur 0,379 0,373 0,381 0,35 0,359 0,355 0,393 

TR62 Adana, Mersin 0,391 0,396 0,414 0,392 0,402 0,376 0,384 

TR63 Hatay, Kahramanmaraş, 

Osmaniye 
0,379 0,386 0,367 0,378 0,382 0,361 0,359 

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, 

Nevşehir, Kırşehir  
0,329 0,308 0,335 0,322 0,33 0,339 0,353 

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 0,367 0,358 0,369 0,342 0,347 0,353 0,338 

TR81 Zonguldak, Karabük, 

Bartın 
0,304 0,315 0,315 0,299 0,308 0,281 0,283 

TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 0,314 0,31 0,34 0,316 0,346 0,343 0,346 

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, 

Amasya 
0,351 0,358 0,346 0,352 0,352 0,349 0,36 

TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, 

Rize, Artvin, Gümüşhane 
0,309 0,332 0,356 0,325 0,335 0,348 0,346 

TRA1 Erzurum, Erzincan, 

Bayburt 
0,413 0,352 0,315 0,29 0,313 0,323 0,334 

TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 0,366 0,4 0,365 0,349 0,361 0,356 0,383 

TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, 

Tunceli 
0,367 0,359 0,34 0,322 0,305 0,301 0,31 

TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 0,385 0,374 0,412 0,372 0,342 0,351 0,367 

TRC1 Gaziantep, Adıyaman, 

Kilis 
0,326 0,319 0,328 0,316 0,334 0,341 0,347 

TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 0,412 0,42 0,38 0,374 0,38 0,391 0,387 

TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, 

Siirt 
0,362 0,352 0,362 0,338 0,364 0,364 0,387 

 

⃰ Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre. 

Kaynak: TÜİK. 
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Gelir eşitsizliğini ölçmede kullanılan bir diğer değer P80/P20 

oranıdır. P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun 

gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı 

şeklinde hesaplanmaktadır. Oran küçüldükçe gelir eşitsizliği 

azalmaktadır. 

Tablo 5: 2010-2020 Eşdeğer Hane Halkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre P80/P20 

Oranı (Bölge Sınıflaması 1. Düzey) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TR Türkiye 8,0 8,0 7,7 7,4 7,6 7,7 7,5 7,8 7,8 7,4 8.0 

TR1 İstanbul 6,2 6,4 6,6 6,1 7,1 7,4 8,2 8,6 8,6 7,8 8,6 

TR2 Batı 

Marmara 

6,3 6,2 5,4 5,4 6,1 6,3 6,5 7,2 7,2 6,6 6,6 

TR3 Ege 7,1 6,7 6,3 5,9 6,1 6,0 5,8 5,7 5,7 5,7 6,3 

TR4 Doğu 

Marmara 

5,0 5,6 5,0 5,2 5,4 5,1 5,3 5,2 5,2 4,6 4,5 

TR5 Batı 

Anadolu 

6,7 6,5 7,1 7,2 6,7 7,0 6,3 6,7 6,7 6,0 6,7 

TR6 Akdeniz 7,2 7,5 7,1 7,4 7,2 7,5 6,9 6,9 6,9 6,7 7,1 

TR7 Orta 

Anadolu 

6,3 6,2 5,6 5,9 5,5 6,0 5,1 5,5 5,5 5,6 5,8 

TR8 Batı 

Karadeniz 

5,7 5,7 5,4 5,5 5,8 5,5 5,4 5,6 5,6 5,5 5,9 

TR9 Doğu 

Karadeniz 

5,1 4,8 4,7 4,9 5,3 5,5 4,7 5,2 5,2 5,9 5,8 

TRA 

Kuzeydoğu 

Anadolu 

7,0 7,2 7,3 7,3 6,7 6,0 5,2 5,7 5,7 5,8 6,6 

TRB Ortadoğu 

Anadolu 

8,3 7,0 6,4 6,8 6,5 6,9 6,2 6,1 6,1 5,6 6,4 

TRC 

Güneydoğu 

Anadolu 

7,5 6,7 6,7 6,4 6,9 6,3 5,9 6,4 6,4 6,5 6,6 

⃰ 2019 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2018 yılını 

referans almaktadır. 

Kaynak: TÜİK. 
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Tablo 5‟de bölgelere göre P80/P20 oranı verilmektedir. Türkiye 

ortalaması açısından bu oran 2012-2019 yılları arasında düşmüş 2020 

yılı tekrar 2010 düzeyi olan 8.0‟a yükselmiştir. Nispi olarak yukarıda 

belirtilen ölçülere (gelir, Gini katsayısı gibi) göre daha az gelişmiş 

Güneydoğu Anadolu’da (Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, 

Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 6,6, Kuzeydoğu 

Anadolu’da (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 

6,6, Ortadoğu Anadolu’da (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, 

Muş, Bitlis, Hakkari) 6,4 olarak oldukça yüksektir. Gelir 

dağılımındaki adaletsizlik yoksulluğa neden olmaktadır. 

3.2. Yoksulluk Oranı 

Ülkemizde yoksulluk oranına bölgesel açıdan bıkıldığında İBBS 1. 

Düzey bölgelerinde yoksulluk oranının (eşdeğer hane halkı 

kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan) 

en yüksek olduğu bölge 2010 yılında %15,1 ile Güneydoğu Anadolu 

Bölgesidir. Bu bölgeyi %14,7 ile Kuzeydoğu Anadolu ve %13,8 ile 

Batı Karadeniz Bölgesi takip etmektedir. Nispi olarak yoksulluk 

oranının en düşük bölgeleri ise % 9,0 ile Doğu Marmara, % 11,6 ve 

Batı Marmara bölgeleridir (Tablo 6). 

2020 yılında da benzer durum görülmektedir. Bu yıl yoksulluk 

oranının en yüksek olduğu bölgeler sırasıyla; %13,8 ile Kuzeydoğu 

Anadolu, % 13,6 ile Batı Marmara ve %13,3 oranı ile Ortadoğu 

Anadolu Bölgesi olarak sıralanmaktadır. Batı Marmara bölgesi 2020 

yılında ikinci sıraya yükselmiştir. Bu sonuçta bölgeye olan göçün 

etkisi bulunmaktadır. 
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    Tablo 6: 2010-2020 Medyan Gelirin Yüzde 50'si Temelinde Göreli Yoksulluk 

Oranı, (İBBS 1. Düzey, %) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TR Türkiye 16,1 16,3 14,9 14,9 14,9 14,7 14,3 13,5 13,9 14,4 14,9 

TR1 

İstanbul 
11,7 9,6 8,6 10,5 11,1 10,2 10 12,7 12,7 11 11,4 

TR2 Batı 

Marmara 
11,6 13 10,6 10,8 12,8 11,9 13,1 13,1 12,6 12,9 13,6 

TR3 Ege 11,9 11,6 11,1 10,6 10,9 9,9 8,2 8,2 10,5 10,5 12 

TR4 Doğu 

Marmara 
9 10,8 9,1 7,9 9,9 9,2 7,4 9,5 8,4 8,4 8,8 

TR5 Batı 

Anadolu 
13,7 12,9 11,1 11,6 11,5 11,1 10,8 10,8 11,4 10,8 11,4 

TR6 

Akdeniz 
12,3 13,7 11,2 14,5 13,4 15,1 13 13 11,8 13,3 12,5 

TR7 Orta 

Anadolu 
13,3 12,4 10,6 10 10,1 10,3 8,9 10,8 10,8 9,9 10,4 

TR8 Batı 

Karadeniz 
13,8 12 11,1 10,5 11,6 9,6 10,6 10,6 10,6 11,3 12,6 

TR9 Doğu 

Karadeniz 
10,7 11,1 9 10,5 9,1 7,8 7,5 8,9 11,4 11,4 11,6 

TRA 

Kuzeydoğu 

Anadolu 

14,7 13,2 11,8 13 14,5 12,7 10,2 11,1 11,1 11,9 13,8 

TRB 

Ortadoğu 

Anadolu 

13,2 13,4 12,5 11,6 8,3 12,1 9,5 13,6 13,6 10,8 13,3 

TRC 

Güneydoğu 

Anadolu 

15,1 12,8 11,9 10 14,5 11,5 10,1 10,9 11,1 11,1 9,6 

 

⃰ 2019 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2018 yılını 

referans almaktadır. 

Kaynak: TÜİK. 

Genel olarak yoksulluğun nedenleri arasında yer alan temel unsurların 

daha az gelişmiş bölgelerde olması yoksulluk oranın bu bölgelerde 

yüksek olmasına neden olmaktadır. Yoksulluğun nedenleri arasında 

yer alan gelir düşüklüğü, gelir dağılımında daha az pay alma diğer bir 

ifadeyle adaletsiz gelir dağılımı, yüksek işsizlik oranı gibi unsurlar 
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açısından bakıldığında bu bölgelerin yoksulluğa neden olan unsurları 

taşıdığı görülmektedir. 

 3.3. İşsizlik Oranı 

Toplumda ekonomik ve sosyal bir sorun olan işsizlik oranı açısından 

bakıldığında ülkemizde bölgeler arasında farklılık bulunmaktadır. 

Türkiye‟de işsizlik oranındaki artış seyri tüm bölgeler içinde 

geçerlidir. En yüksek işsizlik oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

görülmektedir. İstanbul çok göç alan il olması nedeniyle onun dışında 

yine en yüksek işsizlik oranı Ortadoğu Anadolu, Orta Anadolu ve 

Akdeniz bölgelerinde görülmektedir. Daha gelişmiş bölgeler olarak 

Batı Marmara, Doğu Marmara, Ege, Batı Anadolu, Kuzeydoğu 

Anadolu bölgelerinde işsizlik oranı Türkiye ortalamasının altındadır. 

2020 yılında işsizliğin en düşük olduğu bölgeler Batı Karadeniz ve 

Batı Marmara bölgeleridir (Tablo 7). Bu göstergeler istihdamın daha 

çok gelişmiş bölgelerde olduğunu göstermektedir. 

 Tablo 7: İBBS 1. Düzeyinde İşsizlik Oranı, 2014-2020 (15 + Yaş) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TR 

Türkiye 
9,9 10,3 10,9 10,9 11 13,7 13,2 

TR1 

İstanbul 
11,9 12,9 13,5 13,9 12,5 14,9 14,7 

TR2 Batı 

Marmara 
6,7 6,4 7,1 7,3 6,7 9,8 8,5 

TR3 Ege 9,1 9,4 9,3 9,8 9,8 12,2 12,4 

TR4 Doğu 

Marmara 
8,1 8,9 9,9 10,3 9,6 12,3 10,9 

TR5 Batı 

Anadolu 
9,8 9,8 9,9 9,8 8,9 12,4 12,8 
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TR6 

Akdeniz 
11,1 11,5 11,8 11,4 12,2 14,2 13,5 

TR7 Orta 

Anadolu 
8,9 9,8 10,4 11,7 12,2 14 12,4 

TR8 Batı 

Karadeniz 
6,2 6,7 7,7 6,4 6,5 8,4 8,2 

TR9 Doğu 

Karadeniz 
6,2 4,8 4,5 3,6 6,2 9,9 8,8 

TRA 

Kuzeydoğu 

Anadolu 

5,3 4,9 4,9 5,5 6,4 10,5 10,8 

TRB 

Ortadoğu 

Anadolu 

10,6 8,7 9 9,9 14,8 18 17,4 

TRC 

Güneydoğu 

Anadolu 

15,6 16,5 18,7 17 18,1 22,4 20,7 

 

  Kaynak: TÜİK. 

 

 3.4. Eğitim Düzeyi 

Bölgelerarası gelişmişlik farkının sosyal göstergelerinden bir diğeri 

eğitim durumudur. Tablo 8‟de iller düzeyinde eğitim göstergeleri 

arasında yer alan okul öncesi eğitimde net okullaşma oranı ve 

üniversite mezun oranı yer almaktadır. Okul öncesi eğitimde net 

okullaşma oranının en düşük olduğu iller Van, Muş, Bitlis, Hakkari 

(Ortadoğu Anadolu); Gaziantep, Adıyaman, Kilis (Güneydoğu 

Anadolu) ve Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan (Kuzeydoğu Anadolu) 

şeklinde sıralanmaktadır. 

Üniversite mezun oranı açısından iller değerlendirildiğinde üniversite 

mezun oranının en düşük olduğu iller Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 

(Kuzeydoğu Anadolu), Şanlıurfa, Diyarbakır (Güneydoğu Anadolu) 
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ve Van, Muş, Bitlis, Hakkari (Ortadoğu Anadolu) olarak 

sıralanmaktadır (Tablo 8).  

Eğitimine ilişkin her iki göstergede de daha düşük eğitim 

göstergelerine sahip olan bölgelerin aynı olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 8: İBBS 2. Düzeyinde İllerde Eğitim Göstergeleri 2015 

  

Okul Öncesi 

Eğitimde Net 

Okullaşma Oranı 

(3-5 Yaş) 

Üniversite 

Mezun
*
 Oranı % 

TR10 İstanbul 27,5 17,6 

TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 32,5 - 43,9 13,3 - 14,1 

TR21Balıkesir, Çanakkale 37,3 - 41,7 14,0 - 15,2 

TR31 İzmir 35,4 17,7 

TR32 Aydın, Denizli, Muğla 40,0 - 41,5 14,0 - 16,1 

TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, 

Uşak 
31,8 - 37,2 10,8 - 12,1 

TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 35,5 - 41,2 13,9 - 18,2 

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, 

Yalova 
36,1 - 39,8 12,1 - 16,0 

TR51 Ankara 35,3 22,7 

TR52 Konya, Karaman 31,8 - 37,2 12,6 - 13,0 

TR61 Antalya, Isparta, Burdur 39,9 - 42,4 13,4 - 16,1 

TR62 Adana, Mersin 28,4 - 45,3 14,2 - 14,5 

TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 27,6 - 41,0 11,1 - 13,9 

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, 

Nevşehir, Kırşehir  
30,9 - 46,7 10,1 -14,0 
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TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 27,7 - 32,6 9,9 - 14,7 

TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 30,1 - 37,5 10,7 - 14,6 

TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 36,2 - 39,5 11,5 - 11,9 

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 34,8 - 47,9 10,8 - 13,5 

TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, 

Artvin, Gümüşhane 
34,9 - 47,2 11,1 - 15,5 

TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 27,9 - 39,0 13,3 - 15,9 

TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 25,4 - 35,8 8,6 - 11,7 

TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 28,7 - 53,2 11,8 - 17,9 

TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 23,5 - 31,0 8,9 - 12,9 

TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 25,0 - 30,0 11,0 - 12,3 

TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 28,8 - 29,2 8,6 - 11,9 

TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 26,1 - 39,2 10,2 - 12,6 

 

*Fakülte ve yüksekokul mezunu. 

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 
 

4. TÜRKİYE’DE BÖLGESEL VERGİ TEŞVİKLERİ 

Türkiye‟de bölgelerarası gelişmişlik farkının ülke kalkınmasını 

engelleyen bir unsur olarak görülüp bu farkın azaltılmasına yönelik ilk 

adım Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) ile atılmıştır. 

Bölgesel kalkınmaya yönelik makro politikaların oluşturulmasına 

ilişkin çalışmalar eylem planları ile başlatılmıştır. ilk defa 2008 

yılında sadece Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı (2008-

2012) hazırlanmıştır. Bunu takiben 2014-2018 dönemini içeren Doğu 



 
64 TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE KALKINMA YAZILARI:  

KURAMSAL VE AMPİRİK ÇALIŞMALAR CİLT 1 

Anadolu Projesi (DAP) Eylem Planı, Doğu Karadeniz Projesi 

(DOKAP) Eylem Planı, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem 

Planı ve Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı hazırlanmıştır. 

2021 yılında ise eylem planları bölge kalkınma programına 

dönüştürülmüştür. 2021-2023 bölge kalkınma programları; Doğu 

Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma Programı, Doğu Karadeniz 

Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma Programı, Güneydoğu Anadolu 

Projesi (GAP) Bölge Kalkınma Programı ve Konya Ovası Projesi 

(KOP) Bölge Kalkınma Programıdır. Bu kalkınma programlarının 

eylem planlarının başlıca farklılığı olarak proje ötesinde bölgelerin bir 

bütün olarak sektörel program bazlı olmalarıdır (T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, 2021b: 1). Bu kalkınma programlarında yeni 

vergi teşvik programları öngörülmemektedir. 

Ülkemizde de bölgelerarası gelişmişlik dengesizliğini azaltmada 

kullanılan araçlar arasında vergi teşvikleri gelmektedir. 1968 yılında 

teşviklerin kalkınmada öncelikli yörelere (iller) göre verilmesiyle 

bölgesel düzeyde teşvik uygulamaları başlamıştır. Teşvik 

uygulamalarında coğrafi bölge yerine yöre (iller) sınıflandırılmasının 

nedeni, bölgelerdeki her ilin gelişmişlik düzeyinin homojenlik 

göstermemesidir. 1981 yılında kalkınmada öncelikli yöreler (iller); 

birinci derecede öncelikli yöreler ve ikinci derecede öncelikli yöreler 

şeklinde ikili ayrıma tabi tutulmuştur. Bu uygulama 2009 yılında 

kadar devam etmiştir. Türkiye‟de teşviklerin gelişimi açısından bir 

diğer gelişim, 1996 yılında Dünya Ticaret Örgütü‟ne (DTÖ) üye 

olmak ve Gümrük Birliği‟ne girmektir. Bu durum teşvik sisteminde 
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değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu değişiklikler içinde bölgesel 

kalkınma açısından yatırım teşviklerinde sektörel seçiciliğin 

bırakılarak, bölgesel gelişmişlik düzeyinin temel alınması gelmektedir 

(Yavan, 2011: 79). 

2009 yılındaki teşvik kanun ile sektörel bazlı bölgesel teşvik 

sınıflandırılmasına geçilmiştir. Ancak bu kanunun uygulamasında bazı 

eksiklikler görülmüş bunları gidermek üzere 2012 yılında 3305 sayılı 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yeni düzenlemeye 

gidilmiştir. Yine 2018 yılında “Cazibe Merkezleri Programı 

Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 sayılı 

Karar” ile bölgesel teşvik kapsamında Cazibe Merkezleri Programı 

başlamıştır. 

Ülkemizde kalkınma ajansları 2006 yılında kurulmuştur. Avrupa 

Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) tarafından yapılan 

tanımlamaya göre bölgesel kalkınma ajansları; sektörel ve genel 

kalkınma sorunlarını belirlemek ve çözümüne yönelik olanakları ve 

yollarını belirleyerek bu çözümleri geliştiren projeleri desteklemek 

üzere kurulmuşlardır (Kayasü vd., 2003:7). Kalkınma ajan sayısı 

26‟dır. İBBS Düzey-2 Bölgesi üzerinde kurulmuşlardır. İstanbul, 

Ankara ve İzmir‟de tek ili bazında diğer yirmi üç ajansta İBBS 

Düzey-2 Bölgesi düzeyinde oluşturulmuştur. Ajansların koordinasyon 

görevi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 

Kalkınma ajansları, vergisel teşviklerden ziyade proje finansmanı gibi 

mali destekler ve fizibilite desteği vermektedirler (Bkz. Özışık, 2021). 
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4.1. Bölgesel Teşvik Mevzuatı 

Bölgesel teşvik kapsamında 2009 yılında getirilen teşvik kanununda 

bölge sayısı 4 iken, 2012 yılında bölge sayısı 6‟ya çıkarılmıştır (Tablo 

9). Teşvik kapsamına bu altı bölgeye dâhil olacak illerin 

sınıflandırılması AB‟de esas alınan 52 göstergeye göre yapılmıştır. Bu 

göstergeler; 4 demografik, 5 eğitim, 5 sağlık, 7 istihdam, 5 

erişilebilirlik, 7 yaşam kalitesi, 13 rekabetçi ve yenilikçi kapasite ve 6 

mali niteliktedir (Acar vd. 2017: 13). 

Tablo 9: Teşvik Uygulaması Bakımından Bölgeler ve İller 

Bölgeler 
İl 

Sayısı 
İller 

1.Bölge 8 
Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, 

Muğla. 

2.Bölge 13 

Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri 

hariç), Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, 

Sakarya, Tekirdağ, Yalova. 

3.Bölge 12 
Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep Karabük, Karaman, 

Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak. 

4.Bölge 17 

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, 

Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, 

Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas. 

5.Bölge 16 

Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, 

Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, 

Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat 

6.Bölge 15 

Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, 

Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, 

Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri. 
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Çalışmada alınan bölge sınıflaması İBBS 1. Düzey ile teşvik 

kapsamındaki 6 bölge kapsamındaki iller karşılaştırıldığında; 1.Bölge 

illeri (Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, 

Muğla), İBBS 1. Düzey sınıflamasında; İstanbul, Akdeniz, Doğu 

Marmara, Batı Anadolu, Ege bölgelerindedir. 1. Bölge illeri İİBBS 1. 

Düzeyinde ekonomik ve sosyal olarak daha gelişmiş bölgelerde 

olduğu görülmektedir.  

6. Bölge iller (Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, 

Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van), 

İBBS 1. Düzey sınıflamasında; Kuzeydoğu Anadolu, Güneydoğu 

Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgeleridir. 6. bölge en az gelişmiş 

illeri kapsayan bölge olarak 1. Düzey sınıflamasında da daha az 

gelişmiş bölgelerde örtüşmektedir. 

Bölgesel yatırım teşviklerinden yararlanabilmek için asgari yatırım 

tutarının sağlanması gerekmektedir. Asgari yatırım tutarı, 1.ve 2. 

Bölgelerde 1 milyon TL‟den, diğer bölgelerde 500 bin TL‟den az 

olmamak üzere her bir sektör ve il için ayrı ayrı belirlenmiştir. Asgari 

yatırım tutarını sağlayan yatırımcıların yararlanacakları başlıca 

teşvikleri; katma değer vergisi (KDV) istinası, gümrük vergisi 

muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım 

yeri tahsisi, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopajı desteği ve faiz 

veya kâr payı desteğidir. Bu teşviklerden yararlanma süresi ve oranı 

bölgelere göre Tablo 10‟da görüldüğü üzere değişmektedir. 1. 

Bölgeden 6. Bölgeye doğru teşviklerde artış olmaktadır. Örneğin faiz 
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ve kâr payı desteği 1. ve 2. bölgelerde olmayıp en fazla 6. bölgede 

teşvik verilmektedir. 

Tablo 10: Bölgesel Yatırım Teşvikleri 

Teşvik Türleri BÖLGELER 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

KDV İstisnası Var 

Gümrük Vergisi Muafiyeti Var 

Vergi 

İndirimi 

Yatırım 

Katkı 

Oranı* % 

OSB ve 

EB Dışı 
15 20 25 30 40 50 

OSB ve 

EB İçi 
20 25 30 40 50 55 

Sigorta 

Primi 

İşveren 

Hissesi 

Desteği 

Destek 

Süresi 

OSB ve 

EB Dışı 
2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 

OSB ve 

EB İçi 
3 yıl 5 yıl 6 yıl 7. yıl 10 yıl 12 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi Var 

Sigorta Primi Desteği 10 yıl (Sadece 6.bölgede yapılacak yatırımlar için) 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6.bölgede yapılacak yatırımlar için) 

Faiz veya Kâr 

Payı Desteği 

İç Kredi - - 3puan 4puan 5puan 7puan 
Döviz / Dövize 

Endeksli Kredi 

- - 1puan 1puan 2puan 2puan 

*
 İmalat Sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri 

kapsamında, 01.01.2017 – 31.12.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları 

için yatırım katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırım katkı oranına 15 puan ilave 

edilmek suretiyle, vergi indirim oranı tüm bölgelerde % 100 oranında ve yatırım katkı 

tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı % 100 olarak uygulanır. 

 

KDV istinası, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 

(md.10), “teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi 

kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri ile 

belge kapsamındaki yazılım ve gayrimaddi hak satış ve kiralamaları 

KDV‟den istisnadır” şeklinde düzenlenmiştir. 

Gümrük vergisi muafiyeti, “teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı 

makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında 

yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki 

(CKD) aksam ve parçaların ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat 
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inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi 

Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır” 

şeklinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 9. 

Maddesinde düzenlenmiştir.  

Vergi indirimi, gelir veya kurumlar vergisinin, öngörülen yatırıma 

katkı tutarına ulaşıncaya kadar kanunda belirtilen oranlarda indirimli 

olarak uygulanmasını ifade etmektedir. 

Sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği, gelir 

vergisi stopajı desteği ve faiz veya kâr payı desteği Yatırımlarda 

Devlet Yardımları Hakkında belirtilen oran ve sürelerde verilen 

finansal desteklerdir. 

Bölgesel kalkınma teşvikleri içinde yer alan bir diğer program Cazibe 

Merkezi Programı’dır. Bu program Güneydoğu Anadolu Projesi 

(GAP) Eylem Planında (2008-2012) yer almıştır. Planda üç il 

(Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa) için önerilmiştir (GAP Eylem 

Planı, 2008: 23). Bu programların uygulanması, 2018 yılında resmi 

gazetede
2
 yayınlanan “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında 

Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 sayılı Karar” ile 

başlamıştır. Bu program ile azgelişmiş bölgelerdeki yatırımları 

artırmak böylece bölgelerdeki üretim, istihdam ve ihracatı geliştirerek 

bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltmak amaçlanmıştır. 2018 

yılındaki karar ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki il sayısı 

23‟e çıkarılmıştır. Bu iller; Adıyaman, Bingöl, Erzurum, Malatya, 

Şırnak, Ağrı, Bitlis, Gümüşhane, Mardin, Tunceli, Ardahan, 

                                                            
2  25 Ocak 2018 Tarih 30312 sayılı Resmi Gazete. 
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Diyarbakır, Hakkari, Muş, Van, Batman, Elazığ, Iğdır, Siirt, Bayburt, 

Erzincan, Kars ve Şanlıurfa‟dır. Bu iller 1. Düzey sınıflamasında TRA 

Kuzeydoğu Anadolu, TRB Ortadoğu Anadolu, TR9 Doğu Karadeniz 

ve TRC Güneydoğu Anadolu bölgeleri kapsamındaki illerdir.  

Bu program kapsamında yer alan özel sektör yatırımları; imalat 

sanayii yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım 

projelerinden oluşmaktadır. İmalat sanayi yatırımları, asgari yatırım 

tutarı illere göre değişen 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında 

belirlenmiştir. Çağrı merkezi yatırımları, asgari 200 kişi istihdamı 

koşulu bulunmaktadır. Veri merkezi yatırımlarında asgari 5000 m
2
 

beyaz alan aranmaktadır. Cazibe Merkezleri Programında uygulanan 

teşvikler Tablo 11‟de yer almaktadır. 

Tablo 11: Cazibe Merkezi Program Yatırımları 

Teşvik Türleri Teşvik Oran ve Süreleri 

KDV İstisnası Var 

Gümrük Vergisi Muafiyeti Var 

Vergi 

İndirimi 

Yatırım Katkı Oranı % 90 50 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi Var 

Sigorta Primi Desteği 10 yıl 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl 

KDV İadesi İmalat Sanayi Yatırımları kapsamında 2o17-

2018 yılları içinde gerçekleştirilen bina-inşaat 

harcamaları esnasında yüklenilen KDV için. 

Enerji Desteği %30, azami 3 yıl, yatırım tutarının %25’i, 

10 milyon TL 

Faiz veya Kâr 

Payı Desteği 

İç Kredi 7 puan Azami 1.800.000 TL 

Döviz / Dövize 

Endeksli Kredi 
2 Puan 
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Bölgesel yatırımlar için verilen vergi teşviklerinin Cazibe Merkezleri 

Programında da yer aldığı görülmektedir. Ancak bu program 

yatırımları için verilen teşvik oran ve süreleri daha fazladır. Örneğin 

vergi indirim oranı bölge yatırımlarında 6. Bölgede bile % 55 iken, 

Cazibe Merkezleri Programı yatırımların % 90 olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca KDV iadesi ve enerji desteği bölgesel yatırım teşviklerinde 

yoktur. Bu teşvikler ile Cazibe Merkezleri Programı yatırımların 

teşvik kapsamı daha genişletilmiştir. 

4.2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 

Ülkemizde mevcut teşvik sistemi içinde bölgesel teşviklerin 

performansını değerlendirmede kullanılan iki gösterge bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki teşvik belge sayısı, diğeri ise, sabit yatırım tutarıdır. 

Tablo 12‟de bölgelere göre teşvik belge sayısı ve sabit yatırım tutarı 

yer almaktadır. 

              Tablo 12: Bölgesel Teşvik Kapsamında Yatırım Teşvikleri (Milyon, TL) 

Bölge 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4.    Bölge  5. Bölge 6. Bölge 

2010 

Belge Sayısı 345 255 236 187 136 108 

Sabit Yatırım 

Tutarı 
18,67 3,118 3,198 1,441 833 390 

2011 

Belge Sayısı 317 234 190 141 74 74 

Sabit Yatırım 

Tutarı 
5,094 2,814 2,211 869 417 201 

2012 

Belge Sayısı 492 332 406 262 179 340 

Sabit Yatırım 

Tutarı 
11,65 5,047 4,365 2,174 2,446 1,735 

2013 

Belge Sayısı 732 433 420 371 324 587 

Sabit Yatırım 

Tutarı 
18,31 6,471 4,703 4,419 2,514 3,705 

2014 

Belge Sayısı 645 355 362 296 244 406 

Sabit Yatırım 

Tutarı 
16,12 14,07 6,145 2,803 2,063 1,725 

2015 

Belge Sayısı 663 359 322 269 255 449 

Sabit Yatırım 

Tutarı 
9,849 8,429 3,9 2,839 2,108 1,897 
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2016 

Belge Sayısı 573 333 310 217 226 376 

Sabit Yatırım 

Tutarı 
16,53 4,75 4,615 2,456 2,581 1,665 

2017 

Belge Sayısı 1,305 590 522 399 369 599 

Sabit Yatırım 

Tutarı 
30,91 8,758 8,249 5,442 4,149 3,89 

2018 

Belge Sayısı 1,34 629 576 378 314 681 

Sabit Yatırım 

Tutarı 
44,16 15,12 10,11 6,448 3,739 5,409 

2019 

Belge Sayısı 1,37 658 514 377 240 597 

Sabit Yatırım 

Tutarı 
40,64 20,21 17,46 7,192 3,614 4,564 

2020 

Belge Sayısı 2,163 318 945 597 481 978 

Sabit Yatırım 

Tutarı 
57 36,69 32,79 19,6 17,81 6,44 

 

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yatırım İstatistikleri, 2021a. 

 

Tablo 12‟de görüldüğü üzere tüm yıllarda bölgesel teşvik kapsamında 

teşvik belge sayısı en fazla olan bölge 1. bölgedir. 2012 yılından 

itibaren belge sayısında ikinci sırada yer alan bölge 6. bölgedir. Bu 

bölge dışında belge sayısı fazlalığı 2,3,4 ve olarak sıralanmaktadır. 

Ancak sabit yatırım tutarları açısından bakıldığında en fazla yatırım 

yapılan bölge sıralaması 1,2,3,4,5,6 olarak sıralanmaktadır. Bu durum 

Grafik 1‟de de görülmektedir. Belge sayısı ile sabit yatırım tutarı 

arasındaki fark, belge alınmasına rağmen yatırımların 

gerçekleşmemesi ve 6. Bölge yatırımlarının daha az olmasından 

kaynaklanmaktadır. Temel olan yapılan fiili yatırım tutarıdır. Bölge 

kalkınmasına katkı sağlayacak olan yatırım miktarıdır.  

Görüldüğü üzere 1. Bölge ile 6. Bölge arasında hem belge adedi ve 

hem de sabit yatırım tutarı açısından önemli fark bulunmaktadır. 1. 

Bölge‟de yer alan sanayi ağırlıklı illerdir. Dolayısıyla ekonomik 

faaliyetlerin belirli merkezlerde toplanması bölgelerarası gelişmişlikte 

dengesizliklere yol açmıştır. 
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Grafik 1: Sabit Yatırımların Bölgelere Göre Dağılımı (2020,%) (T.C. Sanayi ve 

Teknoloji 

Yatırım İstatistikleri, 2020). 
 

SONUÇ 

Sürdürülebilir ekonomik kalkınma için bir ülkede bölgelerarası 

gelişmişlik farkını ortadan kaldırma veya azaltma bilinci özellikle 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlamış günümüzde daha fazla önem 

kazanmıştır. Günümüzde OECD gibi bazı örgütler tarafından 

yayınlanan raporlarda dünya genelinde özellikle küreselleşme ile 

birlikte ülkelerde bölgelerarası gelişmişlik farkının arttığı 

belirtilmektedir. Bölgelerarası gelişmişlik farkı bazı göstergeler 

yardımıyla görülebilir. Temel göstergeler; bölgesel gelir eşitsizlik, 

yoksulluk oranı, işsizlik oranı ve eğitim düzeyi olarak sayılabilir. Gelir 

eşitsizliği beraberinde ekonomik ve sosyal sorunları getirmektedir. 

Yoksulluk; eşitsiz gelir, eğitim, yetersiz sağlık, barınma, sosyal 

güvenlik gibi unsurları da içermektedir. Diğer bir ifadeyle yoksulluk; 

düşük gelir, gelir dağılımından daha az pay alma yani adaletsiz gelir 

dağılımı, yüksek işsizlik oranı gibi ekonomik ve sosyal 

yetersizliklerden oluşmaktadır. Dolayısıyla yoksulluk oranını 
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düşürmek için gelir dışında eğitim, beslenme, sağlık gibi alanlardan da 

belirli nitelik ve nicelikte yararlanma olanağının sağlanması gerekir.  

Bölgelerarasında gelişmişlik farkının yüksek olması sürdürülebilir 

kalkınmanın önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu nedenle bu 

farkın azaltılması için kamu politikaları oluşturulmaktadır. Kamu 

politikalarının başında vergi teşvikleri yoluyla bölgelerarası 

gelişmişlik farkının azalması gelmektedir. Bölgesel kalkınmada vergi 

teşviklerinin etkileriyle ilgili farklı ülkeler için yapılan ampirik 

çalışmaların çoğunluğunda vergi teşviklerinin bölgelere yapılan 

yatırımlar üzerinde olumlu etkileri olduğu şeklindedir. Bu çalışmanın 

amacı bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılarak geri kalmış 

bölgelerin kalkınmasını sağlamada Türkiye özelinde bölgesel teşvik 

politikalarının etkinliğini 2000 sonrası dönem olarak incelemektir. 

Çalışmada ülkemizdeki bölgesel gelir dağılımını belirlemede hane 

halkı kullanılabilir fert geliri, kişi başına düşen GSYH, Gini katsayısı, 

eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre P80/P20 oranı 

göstergeleri esas alınmıştır. 

Hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi (TRC), Ortadoğu Anadolu (TRB) ve 

Kuzeydoğu Anadolu (TRA) olarak sıralanmaktadır. 2010 bu Gelirinin 

en yüksek olduğu bölge olan İstanbul ile en düşük olduğu Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi arasındaki gelir farkı 2010 yılında 9.455 TL‟den 

2020 yılında bu 18.534 TL‟ye yükselmiştir. Bu durum gelir 

dağılımında adaletsizliğin bölgelerarasında arttığını göstermektedir. 

Bu durum kişi başına düşen GSYH karşılaştırılmasında da geçerlidir. 
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Güneydoğu Anadolu bölge, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu 

Anadolu bölgelerinde Gini katsayısının yüksek olduğu görülmektedir. 

P80/P20 oranı olarak değerlendirildiğinde gelir adaletsizliğinin yüksek 

olduğu bölgeler Güneydoğu Anadolu’da, Kuzeydoğu Anadolu’da ve 

Ortadoğu Anadolu’dadır. Yoksulluk oranın en yüksek olduğu bölge 

de Kuzeydoğu Anadolu Bölgesidir. En yüksek işsizlik oranı 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görülmektedir. İşsizlik oranının 

düşük olduğu bölgeler daha gelişmiş bölgeler olarak Batı Marmara, 

Doğu Marmara, Ege, Batı Anadolu gibi bölgelerdir. Sosyal bir 

gösterge olan eğitim açısından bölgeler, okul öncesi eğitimde net 

okullaşma oranı ve üniversite mezun oranına göre karşılaştırılmıştır. 

İstatistiki verilere dayalı olarak okul öncesi eğitimde net okullaşma 

oranının en düşük olduğu bölgeler; Ortadoğu Anadolu, Güneydoğu 

Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgeleridir. Bu bulgulara dayalı 

olarak ülkemizde bölgelerarasında gelişmişlik farkının yüksek olduğu 

ve kalkınma üzerinde önemli bir sorun olduğu görülmektedir. 

Türkiye‟de bölgesel kalkınmaya yönelik makro politikalar kalkınma 

planları içinde yer almıştır. 2008 yılında eylem planları başlatılmıştır. 

2021 yılında ise eylem planları bölge kalkınma programına 

dönüştürülmüştür. 

Türkiye‟de bölgelerarası gelişmişlik farkını azalmada bir araç olarak 

vergi teşviklerine ilişkin 2009 ve 2012 yıllarında önemli değişiklikler 

yapılmıştır. Yatırım teşvikleri kapsamında bölgeler gelişmişlik 

durumuna göre altı bölgeye ayrılmıştır. Yine bölgesel kalkınma 

çerçevesinde 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı uygulamaya 



 
76 TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE KALKINMA YAZILARI:  

KURAMSAL VE AMPİRİK ÇALIŞMALAR CİLT 1 

konmuştur. Bölgesel yatırımlar verilen vergi teşviklerinin Cazibe 

Merkezleri Programında da yer aldığı görülmektedir. Ancak bu 

program yatırımları için verilen teşvik oran ve süreleri daha fazladır. 

Uygulanan teşvik politikalarının sonuçlarını değerlendirmede teşvik 

belgesi sayısı ve bölgelere yapılan yatırım tutarlarına bakıldığında tüm 

yıllarda bölgesel teşvik kapsamında teşvik belge sayısı en fazla olan 

bölge 1. Bölgedir.1. bölge ekonomik ve sosyal açıdan en gelişmiş 

illerin bulunduğu bölgedir. 2012 yılından itibaren belge sayısında 

ikinci sırada yer alan bölge 6. bölgedir. Bu bölge dışında belge sayısı 

fazlalığı 2,3,4 ve olarak sıralanmaktadır. Ancak sabit yatırım tutarları 

açısından bakıldığında en fazla yatırım yapılan bölge sıralaması 

1,2,3,4,5,6 olarak sıralanmaktadır. Bu durum alınan teşviklerin 

yatırıma dönüşmediğini göstermektedir. En fazla teşvikli yatırım başta 

1. Bölge olmak üzere gelişmiş bölgelerde yapılmaktadır. 1. Bölge‟de 

yer alan sanayi ağırlıklı illerden oluşmaktadır. Bu durum ekonomik 

faaliyetlerin belirli merkezlerde toplanmasına ve bölgelerarası 

gelişmişlikte dengesizliklere yol açmaktadır. Dolayısıyla ülke 

uygulamaları ve bu konuda yapılan ampirik çalışmalar bölgesel vergi 

teşviklerinin bölgelerarası gelişmişlik farkını giderme de etkili olduğu 

görüşü dikkate alınarak ülkemizdeki bölgesel teşviklerin beklentileri 

karşılamak üzere yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Genel olarak 

teşvik sistemi karmaşık yapı arz etmektedir. Bu durum bölgesel 

teşvikler içinde geçerlidir. Altı bölge için teşvikler ayrı 

düzenlenmiştir. Bunun dışında Cazibe Merkezi Programı olarak ayrıca 

teşviklerin olması yatırımcılar açısından karmaşa yaratabilmektedir. 

Ayrıca kalkınma ajanslarının, yerel kalkınmaya ilişkin stratejileri 



 
 77 

belirlerken her bir bölge bazında eksik kapasitenin geliştirilmesine 

yönelik önceliklerin belirlenmesi ve teşviklerin de bu stratejik planlara 

göre yapılması yararlı olacaktır. Bu çalışmalar sonucu bölgelere göre 

proje bazlı teşviklerin uygulanması halinde bölgesel kalkınmaya katkı 

daha fazla olacaktır. 
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GİRİŞ 

İşsizlik ve istihdam, başta ekonomik ve toplumsal kalkınma olmak 

üzere çok sayıda alan üzerinde doğrudan etkisi bulunan bir konudur. 

Aynı zamanda bu konu toplumların önemli sorun alanlarından biri 

olma özelliğini sürdürmektedir. İşsizlik ve istidama ilişkin 

tartışmalarda özellikle değinilmesi gereken noktalardan biri kadın 

istihdamıdır. Gelişmişlik düzeylerinden bağımsız bir şekilde çok 

sayıda ülkede önemli bir sorun alanı olarak karşımıza çıkan kadın 

istihdamı, günümüzde hem güncel tartışmaların hem de akademik 

çalışmaların üzerinde sıklıkla durduğu bir konu haline gelmiştir.  

Dünyada kadınların çalışma yaşamına katılması uzun bir sürece 

yayılmıştır. Kadınların emeklerini ücret karşılığında sunması Sanayi 

Devrimi ile başlamış ve bu süreç, tüm çalışanlar için olduğu gibi, 

kadınlar için de düşük ücret ve kötü çalışma koşullarını beraberinde 

getirmiştir. Sanayi Devrimi her ne kadar bugünkü anlamda kadın 

istihdamının ortaya çıkmasına yol açan temel tarihsel dönüşüm olarak 

kabul edilse de, kadın istihdamının yaygınlaşması I. ve özellikle II. 

Dünya Savaşları sebebiyle silahaltına alınan erkek işgücünün yarattığı 

boşluğun doldurulması sürecinde yaşanmıştır (Korkmaz vd., 

2013:1849). Savaş sonrasında ise,  kadınların önemli bir kısmı 

geleneksel rollerine ve ev içi işlerine geri dönmüşlerdir. 

Tarihi süreç içerisinde toplumdaki asıl yerinin ev olduğu düşünülen ve 

rollerinin ev içi işlerle sınırlandırıldığı bilinen kadınlar, yaratılan 

‘doğal bir işbölümü’ algısı sonucunda ev odaklı işler yapmaya ve 

bireysel kazanç sağlayan iktisadi faaliyetlerin dışında durmaya teşvik 
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edilmiştir (Karabıyık, 2012:232). Ancak yaşanan sosyo-ekonomik 

gelişmeler, sanayileşme, sanayileşmenin hızlandırdığı göç ve 

ekonomide ortaya çıkan yapısal farklılıklar kadın istihdamı üzerinde 

değişikliklere yol açmıştır. Dünya genelinde yaşanan bu dönüşüm 

süreci kadın istihdamında yapısal değişimler ortaya çıkarsa da, 

istihdamın önündeki engellerin ortadan kalktığını ve/veya değiştiğini 

söylemek mümkün görünmemektedir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde dünya nüfusunun yarısını oluşturan 

kadınlar çok sayıda ülkede erkeklere kıyasla daha az istihdam 

edilmekte bununla birlikte işgücü piyasasında erkeklerin 

karşılaşmadığı çok sayıda sorunla baş etmeye çalışmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet temelli işbölümü, ev işleri, bakım yükümlülükleri, 

ataerkil düşünce yapısı ve sayısı artırılabilecek daha çok sayıda etken 

kadınların istihdama katılması önünde engel teşkil etmektedir. Oysa 

kadın istihdamı, kadın yoksulluğunun önlenmesi, toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, refah seviyesinin yükseltilmesi, 

ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesi vb. sebeplerle oldukça 

önemlidir. 

Bu çalışmada kadın istihdamı Türkiye özelinde ele alınmaktadır. 2020 

yılı itibariyle Türkiye’de toplam nüfusun %49,9'unu kadınlar 

%50,1'ini ise erkekler oluşturmaktadır. Toplum nüfusun neredeyse 

yarısını oluşturan kadınların işgücüne katılma oranı 2020 yılı için %35 

(15-64 yaş aralığı) iken istihdam oranı ise, 29,7 (15-64 yaş aralığı)’dir. 

Toplam nüfusun %50,1’ini oluşturan erkekler için ise bu oranlar 

sırasıyla ve aynı yaş aralığı için %74,6 ve %65,2 olarak karşımıza 
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çıkmaktadır (TÜİK). Oranlara bakıldığında cinsiyete göre nüfus 

yüzdelerinin oldukça yakın olduğu buna rağmen işgücü 

istatistiklerinde önemli farklılıkların bulunduğu dikkat çekmektedir.  

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımlarının AB ve OECD ülkelerine 

kıyasla oldukça düşük seviyede olduğu bilinmektedir. Türkiye’de 

kadınların tarım dışı işgücüne katılımı 1950’lerden sonra 

gerçekleşmiştir. Kadın istihdamının 1950’lerden itibaren genel olarak 

düşme eğiliminde olduğu, son yıllarda ise düşük oranlı artışlar 

yaşandığı görülmüştür. Bu artışlar dikkate alındığında dahi Türkiye’de 

kadın istihdamının dünya ortalamasına göre oldukça düşük seviyede 

kaldığı belirtilmelidir. Bu durum Türkiye’de kadınların işgücüne 

katılımını engelleyen bazı faktörlerin bulunduğunu gözler önüne 

sermiştir. Kadınların işgücüne katılımı üzerinde doğrudan ve dolaylı 

olarak etkide bulunan faktörler çalışmanın ilerleyen bölümünde 

ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. 

Kadınların işgücüne katılımları hem ekonomik hem de sosyal 

bakımdan oldukça önemlidir. Aynı zamanda ekonomik ve toplumsal 

kalkınma ile doğrudan bağlantısı bulunan kadın istihdamı, 

yoksulluğun azaltılması ve bilinen ekonomik katkılarının yanı sıra 

kadınların toplumsal statülerinin yükselmesine, kadın emeğinin 

özgürleşmesine, toplumsal karar alma ve liderlik süreçlerinde daha 

etkin olabilmelerine kadar hayatın her alanında önem taşımaktadır 

(Günsoy ve Özsoy, 2012:25 ve Hayrullahoğlu, 2020:43). Bunun yanı 

sıra kadınların istihdama katılmaları toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile 

mücadele açısından ayrıca önem taşımaktadır. Son yıllarda dünya 
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genelinde kadınların istihdama katılımları birçok ülkede eskiye 

nazaran önemli artışlar göstermişse de bazı ülkelerde hâlâ olması 

gereken seviyenin altında bulunduğu dikkat çekmektedir. 

Kadın istihdamının ekonomik ve toplumsal kalkınmada oynadığı 

rolün önemi günden güne daha net bir biçimde anlaşılsa da, istihdam 

sürecinde karşılaşılan sorunlar da hâlâ varlığını korumaktadır. 

Konunun zamandan bağımsız bir biçimde önemini koruması ve kadın 

istihdamını zorlaştıran sorunların varlığını sürdürmesi bu çalışmanın 

yapılmasını gerekli kılmıştır. 

Bu çalışmada kadın istihdamının mevcut durumunun ve kadın 

istihdamını etkileyen faktörlerin ortaya konulması amaçlanmakta ve 

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen kadın istihdamına ilişkin 

veriler bölgesel olarak analiz edilmektedir. Gerçekleştirilen bölgesel 

analiz coğrafi olarak değil Avrupa Birliği standartlarınca belirlenen 26 

bölge merkezini kapsamaktadır. Bu doğrultuda TÜİK verileri 

kullanılanak, belirlenen bölge merkezlerinde çalışmanın sorunsalı 

irdelenecek ve kadın istihdamını etkileyen faktörler ile Türkiye’de 

kadın istihdamının yapısı değerlendirilecektir. 

1.KADIN İSTİHDAMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Kadınların işgücüne dahil olmaları her zaman için bireysel kararları 

ile üretime katılma tercihlerinin bir sonucu olarak gerçekleşmemekte; 

bir dizi olgunun dolaylı ve dolaysız etkisiyle belirlenebilmektedir. 

Ülke çalışmaları incelendiğinde bu olguların bazılarının evrensel 

niteliğe sahip oldukları ve birçok ülkede kadınların işgücüne 

katılmalarında belirleyici oldukları görülmektedir. Ekonominin 



 
 89 

gelişmişlik düzeyi ve eğitim durumu bu kapsamda değerlendirile-

bilecek etkenlerin başında gelmekte ve coğrafi ve sosyo-kültürel 

farklılıklarından bağımsız olarak hemen hemen her bölgede kadınların 

işgücüne katılımlarında belirleyici olan temel ve evrensel etkenler 

olarak hayat bulmaktadır. 

Bunun yanı sıra bazı olgular ise evrensel nitelik arz etmemekte 

yalnızca belli ülke veya ülkeler grubundaki kadınların işgücüne 

katılımında belirleyici olabilmektedir. Örneğin Nijerya’yı ele alan bir 

çalışma, kadınların işgücüne katılmalarında belirleyici olan etkenlerin 

arasında beslenme, su ve sağlık hizmetleri gibi fiziksel faktörlerin de 

olduğunu ve bu hizmetlere yeterince ulaşamayan kadınların sağlık 

problemleri yaşayarak işgücüne katılamadıklarını belirtmektedir 

(Uwakwe, 2004:46).  Pakistan’da gelenek ve görenekler kadınların 

işgücüne katılmalarında belirleyici iken (Zaheer ve Qaiser, 2016:20), 

Malezya’da yapılan bir çalışma dinin kadınların işgücüne katılma 

kararları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır 

(Amin ve Alam, 2008:12). Bahsedilen olgular şüphesiz burada sayılan 

örneklerle sınırlı değildir. Diğer ülke örneklerine bakıldığında, 

gelenek ve görenekler ile kültürel ve dini vb. farklılıklar temelinde 

kadınların işgücüne katılmalarını etkileyen başkaca olguların da 

olduğu görülecektir. Çalışmanın devamında kadınların işgücüne 

katılmalarında belirleyici olan bu olgular Türkiye özelinde ele 

alınacak ve böylelikle bir sınırlandırma yoluna gidilecektir.  
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1.1. Ekonominin Gelişmişlik Seviyesi 

Ekonomik gelişmeye bağlı olarak kadınların işgücüne katılma oranları 

yükselme eğilimine girse de, bu ilişki ülke düzeyinde her zaman için 

açık ve tutarlı olmamaktadır. Uluslararası karşılaştırmalar 

incelendiğinde, kadınların işgücüne katılımlarının düşük gelirli ülkeler 

ile gelişmiş ülkelerde yüksek seyrettiği, buna karşın orta-gelir grubuna 

giren ülkelerde nispeten düşük olduğu görülmektedir. Bu da ekonomik 

gelişme ile kadınların işgücüne katılımı arasında ‘U’ şeklinde bir ilişki 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

Sanayileşmenin ilk aşamalarında, kentleşme ve tarım dışı üretime 

geçişle beraber kadınların işgücüne katılımları düşme eğilimi 

göstermektedir. Geleneksel olarak tarım sektörü oldukça düşük 

gelirlerle ve hatta ücretsiz olarak çalışan kadın emeğine 

dayanmaktadır. Ekonomik gelişme sürecinde yeni teknolojilerin 

kullanıma sokulmasıyla beraber tarım sektöründen pazar üretimine bir 

kayma gerçekleşmektedir. Sanayinin büyümesi ise genellikle tarımın 

daralmasından daha yavaştır. Bu gelişmeler işgücüne duyulan ihtiyacı 

azaltmakta ve bu sektörde çalışanların büyük bir kısmı kadın olduğu 

için de kadın işsizliğine yol açmaktadır. Ayrıca kadınlar çoğu zaman 

için fiziksel sınırlamalar, erkeklere kıyasla daha düşük eğitim 

düzeyine sahip olmaları, cinsiyet ayrımcılığı ve sosyo-kültürel 

sebeplere bağlı olarak kendilerinden beklenen ev içi işler nedeniyle 

sanayileşmenin erken aşamalarında ortaya çıkan istihdam 

olanaklarından da yaralanamamakta ve yeni bir işe girememektelerdir. 

U-şeklinin aşağı doğru kayan kısmı bu şekilde açıklanmaktadır. 
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Ancak zaman içerisinde kadınların yükseköğrenim görmeye 

başlamaları ve kamu sektörü ile hizmet sektöründeki genişleme kadın 

emeğine olan talebin artmasına yol açar ve böylelikle kadınlar işgücü 

piyasasına yeniden girerler. U-şeklinin yukarı yönelen kısmı ise bu 

şekilde açıklanmakta ve ekonomik gelişme ile kadınların işgücüne 

katılmaları arasındaki ilişki genellikle bu örüntü çerçevesinde 

incelenmektedir (Hosney, 2015; Fatime ve Sultana, 2009; Mollet, 

2011). 

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları incelendiğinde de 

karşımıza ‘U’ biçimli eğri çıkmaktadır. Bu eğri başlangıçta tarımsal 

üretime dayalı ekonomiye bağlı olarak kadınların ücretsiz aile işçisi 

biçiminde çalışması ve işgücüne katılım oranlarının yüksek olması ile 

başlamaktadır. Takip eden süreçte sanayileşme, kentleşme, göç vb. ile 

birlikte kadınların işgücüne katılım oranlarının düşmesi ile U biçimli 

eğride hareket aşağıya doğru devam etmektedir. Ancak eğitim 

seviyelerinde yaşanan artış ve hizmet sektörünün gelişimi ile işgücüne 

katılımın tekrar arttığı görülmüştür. (Serel ve Özdemir, 2017:133).  

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımını daha ayrıntılı bir şekilde ele 

almak ve U biçimli eğrinin nasıl oluştuğunu açıklayabilmek için 

yıllara göre kadınların işgücüne katılım oranlarına analiz etmek 

gerekmektedir.  1950 yılında %81,5 olan kadın işgücüne katılma oranı 

1955’de %72’ye, 1965’te %56,2’ye, 1990 yılında %34,1’e, 2000 

yılında %26,6’ya, 2005 yılında %23,3’e düşmüş, 2010 yılında ise 

%27,6’ya yükselmiştir (Doğramacı 1984: 85 ve Dülger, 1984: 95’ten 
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aktaran Korkmaz vd., 2013: 1851). 2015 yılında bu oran %31,5, 2020 

yılında ise 30,9 (15+) olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1.2.Eğitim Durumu 

Kadınların sahip oldukları eğitim seviyesi hem gelişmekte olan hem 

de gelişmiş ekonomilerde işgücüne katılımları üzerinde önemli bir 

etkiye sahiptir. Teorik olarak eğitim bir yatırım olarak üstlenildiyse, 

kişinin kendisine yaptığı bu yatırımın maliyetini telafi etmek için 

çalışması beklenecektir. Eğitim bir yatırım aracı olarak değil tüketim 

olarak üstlenilmiş olsa dahi, eğitim almış olan kadın için işgücü 

piyasasına girmek eskisinden daha cazip olacaktır. Çünkü bu 

durumda, eğitimin getirmiş olduğu yüksek kazanç potansiyeli 

nedeniyle çalışmamanın fırsat maliyeti de artacaktır. Sonuç olarak, 

eğitim bireyin çalışma kararını olumlu yönde etkileyecektir. Eğitimin 

bir kadının ne kadar süre ile çalışmaya devam edeceği üzerindeki 

belirleyici etkisi ise iki yönlü olarak ele alınmaktadır. Eğitim bir 

yandan beceri potansiyelini yükselttiği ve çalışmamanın maliyetini 

artırdığı için kadının işgücüne katılım süresi üzerinde olumlu bir 

etkiye sahiptir. Diğer yandan daha yüksek düzeyde elde edilen ücret, 

eğitimli işgücü için gelir hedefine daha erken ulaşılmasını sağlar ve 

kişi daha yüksek gelirin bir kısmını boş zaman harcamak için 

ayırabilir ve bu da kişinin katılım süresini olumsuz etkiler. Eğitimin 

etkisi, hangi gücün baskın olduğuna bağlıdır. Ampirik çalışmalar, 

kadın işgücü arzının gelirden çok ikame etkisine daha duyarlı 

olduğunu gösterdiğinden, eğitimli kadınların işgücü piyasasına daha 
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az eğitimli veya eğitimsiz kadınlara göre daha yüksek oranlarla 

katılmaları beklenmektedir (Psacharopoulos ve Tzannatos, 1989:196). 

Türkiye açısından değerlendirildiğinde kadınların okullaşma düzeyi 

uzun yıllar boyunca erkeklerin gerisinde seyretmiş olmasına rağmen 

son yıllarda yaşanan gelişmeler ve izlenen politikalar doğrultusunda 

önemli bir yükseliş içerisine girmiştir. Öyle ki, 2014-2018 yılları 

arasındaki okullaşma oranları incelendiğinde, ilkokul, ortaokul ve 

ortaöğretimde kadın ve erkek okullaşma oranlarının çok yakın 

düzeylerde olduğu, yükseköğretimde ise kadınların okullaşma 

oranının erkeklerin okullaşma oranından yüzde 3 ile 4 civarında fazla 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla farklı eğitim seviyelerindeki 

okullaşma oranları açısından erkekler ile kadınlar arasında önemli bir 

fark olduğunu söylemek mümkün gözükmemektedir (İKV, 2019:28-

29). 

Son dönemlerde yaşanan bu gelişmelere rağmen kadınların okullaşma 

oranlarındaki iyileşmenin kadınların işgücüne katılma oranlarına 

yansımadığı görülmektedir. Farklı eğitim seviyelerindeki kadın ve 

erkeklerin işgücüne katılma oranları karşılaştırıldığında kadınların 

işgücüne erkeklere kıyasla çok daha düşük oranlarla katıldıkları 

görülmektedir. İstihdam oranları açısından da aynı eşitsizlik devam 

etmekte ve farklı eğitim seviyelerindeki kadın istihdam oranları erkek 

istihdam oranlarına kıyasla daha düşük seviyede seyretmektedir 

(TUİK, 2021).  
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1.3.Medeni Durum 

Kadınların işgücüne katılma kararlarını etkileyen unsurlardan bir 

diğeri ise kadınların medeni durumlarıdır. Ülke örnekleri 

incelendiğinde kadınların medeni durumları ile işgücüne katılmaları 

arasında kuvvetli bir bağın olduğu görülmektedir (Hosney, 2015; 

Nam, 1991; Gasparini vd., 2015). Bu bağ genellikle evli olmayan 

kadınların evli kadınlara kıyasla işgücüne ve istihdama daha yüksek 

oranlarda katıldıklarını göstermektedir. 

Aslında medeni durum ile işgücüne katılma ve istihdam arasındaki 

ilişki yalnızca kadınlar için değil erkekler açısından da geçerli 

olmakta; ancak evli ve evli olmayan erkeklerin işgücüne katılmaları 

arasındaki  oransal değişiklik aynı durumdaki kadınlardan belirgin bir 

şekilde farklılık göstermektedir. Kadınlarda gözlemlenen durumun 

aksine erkeklerde evli bireylerin bekâr bireylere kıyasla işgücüne daha 

yüksek oranlarda katıldıkları, bunun ise “yaş etkisi” (bekar erkeklerin 

genellikle daha genç ve daha deneyimsiz olmaları ve eğitimlerine 

devam etmeleri ihtimali ile işgücüne girmeyi tercih etmemeleri veya 

işgücü piyasasında kendilerine olan talebin düşük olması) ile 

açıklandığı görülmektedir. Oysaki, evli kadınların bekâr hemcinslerine 

kıyasla işgücüne daha az katılmaları yaş etkisinin yanı sıra onları 

işgücü piyasasından uzak tutan “evlilik etkisi” ile de açıklanmaktadır 

(Dayıoğlu ve Kırdar, 2010:34). Bu etki genellikle, toplumsal cinsiyet 

rolleri sonucunda kadınların işgücüne katılmaktan vazgeçmeleri ile 

ortaya çıkmaktadır. 
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Türkiye’de kadınların medeni durumlarına göre işgücüne katılma 

oranları ile istihdam oranlarına bakıldığında da (Korkmaz ve Korkut, 

2012:50; Aksoy vd., 2019:153-154) evlilik etkisi açık bir şekilde 

görülmektedir. Türkiye’de işgücüne katılan kadınlar evli, boşanmış, 

hiç evlenmemiş olarak gruplara ayrıldığında boşanmış kadınların, 

diğer gruplara kıyasla işgücü piyasalarına daha yüksek düzeylerde 

katıldığı görülmektedir. Bu grubu hiç evlenmemiş kadınlar takip 

etmektedir. Evli kadınların işgücüne katılma oranları ise diğer 

gruplarla mukayese edildiğine daha düşük seyretmektedir. 

1.4.Doğurganlık 

Kadının işgücüne katılımını etkileyen en önemli olgulardan bir diğeri 

ise kadının çocuk sahibi olup olmadığıdır. Doğurganlık ile kadınların 

işgücüne katılımı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar, genellikle 

bu iki olgu arasında zıt yönlü bir ilişki olduğunu ve doğurganlık 

oranındaki azalmanın işgücüne katılım oranını artırdığı sonucunu 

vermektedir. Ancak kısmi zamanlı çalışma ve çocuk bakımına yönelik 

hizmetlerin varlığı ile çocuk sahibi kadınların işgücüne katılma 

oranlarında artış olduğu da bilinmektedir (Kirby, 2000:286-287; 

Akgeyik, 2016:38). 

Türkiye’ye yönelik çalışmaların bulguları incelendiğinde de çocuk 

sahibi kadınların işgücüne katılma oranlarının çocuk sahibi olmayan 

kadınlara kıyasla daha düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca çocuk 

sayısında yaşanan artışla beraber bu oran daha da gerilemekte ve 

kadınlar işgücü piyasasının dışına çıkmaktadır (Yılmaz ve Zoğal, 

2015:16).  
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Kadınların çocuk sahibi olması ve sahip olduğu çocuk sayısı kadar 

çocukların yaşı -özellikle en küçük çocuğun yaşı- da ayrıca önemli bir 

diğer unsurdur. İngiltere’de yapılan bir çalışmada 4 yaşın altında bir 

çocuğa sahip olan kadınlardan ekonomik olarak aktif olanların 

oranının, 11-15 yaş aralığında bir çocuğa sahip olan kadınlara kıyasla 

oldukça düşük düzeyde seyrettiği görülmüştür (Kirby, 2000:287). 

Türkiye için de durum aynı paralellikte seyretmekte ve 5 yaşın altında 

çocuğa sahip olan kadınlar işgücüne diğer kadınlara kıyasla daha az 

oranda katılmaktalardır (Korkmaz ve Korkut, 2012:58). Ancak 

doğurganlık oranlarının son on yıllarda önceki dönemlere kıyasla bir 

düşüş eğilimine girmiş olması ve kuşaklara göre ayrıma gidildiğinde 

de yeni kuşakların çocuk yapma eğiliminin eski kuşaklara kıyasla 

daha düşük seyretmesi, Türkiye’de kadınların işgücüne katılma 

oranlarının yakın gelecekte artacağın yönelik beklentileri 

doğurmaktadır (Dayıoğlu ve Kırdar, 2010:37-38). 

1.5.Ücret Eşitsizliği 

Günümüz çalışma hayatında kadınların karşılaştığı temel sorunların 

kökeninde toplumsal cinsiyet eşitsizliği bulunmakta ve bu eşitsizliğin 

önemli yansımalarından biri ücret düzeyinin cinsiyete göre farklı 

biçimde düzenlenmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar 

çalışma hayatında eğitim, tecrübe gibi nesnel ölçütlerden bağımsız 

olarak sadece cinsiyetleri sebebiyle ayrımcı davranışlara maruz 

kalabilmektedir. Ücret eşitsizliği başka bir deyişle ücret ayrımcılığı 

bazen aynı işi yapan ve aynı standartlara sahip kadın ve erkek 

çalışanlar arasında elde edilen kazancın kadın aleyhine düzenlenmesi 
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bazense piyasadaki işlerin kadın ve erkek işi olarak 

sınıflandırılmasının neden olduğu ve kadın işleri olarak bilinen işlerin 

daha az kazanç sağlaması biçiminde hayat bulmaktadır.  

Türkiye’de gerçekleştirilen çok sayıda araştırmada cinsiyet ile elde 

edilen ücret düzeyi arasında ilişki olduğunu ve kadın çalışanların 

erkek çalışanlara kıyasla daha düşük ücret düzeyleri üzerinden 

çalıştığını belirlemiştir. Onuk (2017) tarafından yapılan çalışmada 

eğitim düzeyleri yakın olan kadın ve erkek çalışanların ücret düzeyleri 

incelendiğinde kadınların ücretlerinin daha düşük olduğu tespit 

edilmiştir. Bir diğer önemli çalışma ise Özkan ve Özkan (2010) 

tarafında yapılmış ve ücret düzeylerinin belirlenmesinde cinsiyetin 

etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

1.6.İş ve Aile Yaşamı Dengesi 

İş ve aile alanları kişilerin hayatlarının vazgeçilmez unsurlarını 

içermesi sebebiyle büyük önem taşımakta aynı zamanda onların 

hayatlarının her alanındaki kararları üzerinde belirleyici olmaktadır. İş 

ve aile yaşamı dengesi çalışanların temel yaşam alanları olan iş ve aile 

yaşamlarının getirdiği rollerin uyum içerisinde sürdürülmesini ifade 

etmektedir (Özen Kapız, 2002:140; Cartwright, 1978:184).  

İş ve aile yaşamı dengesi Türkiye’de özellikle kadınların çalışma 

hayatına katılma kararlarını doğrudan etkilemektedir. Bu durum başta 

toplumsal cinsiyet rolleri ve bu rollerin beraberinde getirdiği 

sorumluluklar olmak üzere bir dizi sosyal ve kültürel algının 

sonucunda ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de kadınların işgücüne 

katılma kararları sadece bireysel tercihleri ve piyasa koşullarına bağlı 
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değildir. Kadınlar bu süreçte toplumsal cinsiyet algısının kadına 

atfettiği ev işleri ve bakım sorumlulukları başta olmak üzere 

geleneksel rollerini göz ardı edememektedir.  

Gerçekleştirilen araştırmalar Türkiye’de kadınların ev işi yaparak 

geçirdikleri zamanın erkeklere kıyasla önemli derece fazla olduğunu, 

bunun yanı sıra Türk kadınlarının dünya ortalamalarından çok daha 

uzun süreleri ev işlerine ayırdığını göstermektedir (Kağnıcıoğlu, 

2017:352). 

İş ve aile yaşamı dengesinin sağlanması üzerinde bireysel ve örgütsel 

faktörlerin etkileri bulunmaktadır. Yaş, medeni durum, sahip olunan 

çocuk sayısı gibi bireysel faktörler söz konusu dengenin kurulması 

üzerinde belirleyici olmakla beraber özellikle kadınlar için işgücüne 

katılımı da etkilemektedir. Evli bireylerin bekârlara, çocuk sahibi 

olanların olmayanlara kıyasla daha fazla iş ve aile çatışması yaşadığı 

bilinmektedir (Altıok Gürel, 2018:34). Çeşitli faktörlerin etkisiyle 

derinleşen iş ve aile çatışması, bu çatışmanın kaynağının kadın olduğu 

düşüncesi ve çözüme ilişkin sorumlulukların da sadece kadına 

yüklenmesi kadınların işgücüne katılımını zorlaştırmaktadır. 

İş ve aile yaşamı dengesi üzerinde etkili olan ve bu dengenin 

kurulmasını dolaylı olarak etkileyen bir faktör olan ücret düzeyi, 

üzerinde durulması gereken önemli bir noktadır. İş ve aile yaşamı 

dengesinin kurulamaması ve bunun hem nedeni hem de sonucu olarak 

okunabilecek bakım yükümlülüklerinin sadece kadının 

sorumluluğunda değerlendirilmesi kadınların işgücüne katılımını 

olumsuz etkilemektedir. Daha açık bir ifade ile bakım hizmetleri ya da 



 
 99 

kreş masraflarının kadının çalışması halinde elde edeceği ücrete yakın 

olması, bazı durumlarda ise kazanılan ücretten daha fazla gider 

oluşturması sonucunda kadınlar, kendilerine yüklenen bakım 

sorumluluklarını ve ev işlerini yerine getirmek üzere işgücüne 

katılmaktan vazgeçmektedir. Doğrudan iş ve aile yaşamı dengesinin 

sağlanamaması dolaylı olarak da ücret ayrımcılığının önlenememesi 

kadınların işgücüne katılmamaya karar vermesi ile sonuçlanmaktadır.  

İş ve aile yaşamı dengesinin kadınların işgücüne katılımlarına etkisi 

kapsamında değerlendirilebilecek önemli bir nokta daha 

bulunmaktadır. Kadınların ev içi sorumlulukları dolayısıyla işgücü 

piyasası içerisinde erkekler kadar ‘güvenilir’ olmadığı ve anne 

olduklarında ya da evlendiklerinde çalışmaktan vazgeçebilecekleri 

düşünülmekte bu durum onların piyasa içerisinde daha düşük düzeyde 

konumlanmalarına sebebiyet vermektedir (Kağnıcıoğlu, 2017:352). 

2.ÇALIŞMANIN AMACI, YÖNTEMİ, MODELİ VE VERİ SETİ 

2.1.Çalışmanın Amacı 

Türkiye’de kadınların istihdam içerisindeki konumunun beklenenden 

oldukça uzak olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bununla 

birlikte dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadın ve erkeklerin 

istihdam oranları arasında bölgesel olarak da farklılıklar 

bulunmaktadır. Çalışmanın temel amacı olan kadın istihdamının 

bölgesel farklılıklara göre analiz edilmesi için TÜİK’in konuya ilişkin 

verileri detaylı olarak analiz edilmiştir. Bu süreçte İstatistikî Bölge 

Birimler Sınıflandırması (İBBS: NUTS-The Nomenclature of 
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Territorial Units for Statistics) kapsamında oluşturulan bölgeler baz 

alınmıştır. 

2.2.Çalışmanın Yöntemi 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda mekansal analiz ön plana 

çıkmaktadır. Analizlerde coğrafi konumun önemini ilk kez W. Tobler 

(1979) dile getirmiştir. Tobler; ‘Her şey diğer her şeyle ilişkilidir, ama 

yakın şeyler uzak şeylerden daha fazla ilişkilidir’ diyerek mekansal 

analizin önemini vurgulamıştır (Tobler, 1979:379). Mekansal 

analizlerde mekansal etki ve mekansal bağımlılık kavramları ön plana 

çıkmaktadır. 

Mekansal etkiler, araştırmaya konu olan mekanlar arasındaki etkileşim 

ve mekanların birbirleriyle olan yakınlıktan ötürü ilişkili olma durumu 

olarak nitelendirilmektedir (Gerkman, 2010:2). Mekansal değişkenlik 

ve bağımlılık olmak üzere iki alt kategoriye ayrılmaktadır. Mekansal 

bağımlılık, en genel tanımıyla bir mekanın coğrafi komşu veya 

komşularıyla olan etkileşimini ifade etmektedir. Mekansal değişkenlik 

ise gözlenen mekanın coğrafi konumuna göre ve veri kümesi boyunca 

homojen olmayan değişkenleri ifade etmektedir (Griffith ve Paelinck, 

2007:211). Sahip oldukları coğrafi konumları nedeniyle birbirleriyle 

etkileşim içinde olan birimlere ait analizlerde, aralarında mekansal 

bağımlılığının olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. 

Mekansal bağımlılığın varlığı tespit edilirse analiz yöntemi olarak 

mekansal ekonometrik yöntemlerin kullanılması sonuçların daha 

tutarlı olmasını sağlayacaktır (Anselin, 1988:84). 
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Mekansal panel veri çalışmalarında mekanlar arasında görülen 

komşuluk ilişkilerini, yani ardışık bağımlılığı ifade etmek için 

mekansal ağırlık matrisi kullanılmaktadır. Mekansal ağırlık matrisi 

oluşturulurken gözlenen mekanların coğrafi haritalar üzerindeki 

konumlarından faydalanılmaktadır. Bunun yanı sıra çalışılan konuya 

göre mekanlar arasındaki ortak özellikler de (para birimi, dil vb.) 

ağırlaklandırma matrisinde kullanılabilir. Matriste yeralan ağırlıklar 

mekanlar arasındaki etkileşimin ölçüsünü vermektedir. Ağırlık matrisi 

oluşturulurken mekanlar arasındaki sınır komşuluğu mekanların 

paylaştıkları ortak kenar ve köşelere göre belirlenmektedir. 

Gözlemlerin coğrafi konumlarına göre oluşturulan ağırlık matrisi W, 

n×n boyutunda pozitif bir matristir. Bu matriste yer alan her bir 

eleman wij, satır ve sütunda yer alan elemanların komşuluk ilişkisini 

göstermektedir. En genel haliyle komşuluk matrisi iki farklı değer 

almaktadır. İ ve j mekanları komşu ise 1; değilse 0 değerini alır. 

Ağırlık matrisi kullanılarak yapılan çalışmalarda matrisin satırlara 

göre standardize edilmiş hali kullanılmaktadır (Tatoğlu, 2018:252-

253). 

Panel veri, zamana göre değişmeyen yatay kesit birimlerinin farklı 

zaman dönemleri süresince gözlemlenmesinden oluşmaktadır. Panel 

veriler hem zamana hem de birime göre değişiklik gösterirler. Zaman 

serileri ve yatay kesit birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan panel 

veri setleri N (birim) × T (zaman) boyutludur. Mekansal panel veri 

seti ise, mekansal birimlerin belirli bir zaman dilimi içinde 

gözlemlenmesiyle elde edilir. Mekansal birimlere ait veriler farklı 
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coğrafi alanlardan veya belirli nokta konumlarından gözlem sonucu 

elde edilir (Lesage ve Pace, 2009:17).  

2.3.Çalışmanın Model ve Veri Seti 

Çalışmada, Türkiye’de İBBS Düzey 2 bölgeleri için kadınların 

işgücüne katılmasını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla, 

2014-2020 yılları baz alınarak Mekansal Panel Veri Analizi 

uygulanacaktır. İBBS Düzey 2 bölgeleri 26 alt bölgeden oluşmaktadır. 

Bu alt bölgeler ve bölgelerde bulunan şehirler Tablo 1’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri ve Şehirleri 

Düzey 2 Şehirler 

TR10 İstanbul 

TR22 Balıkesir, Çanakkale 

TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 

TR31 İzmir 

TR32 Aydın, Denizli, Muğla 

TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 

TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 

TR51 Ankara 

TR52 Konya, Karaman 

TR61 Antalya, Isparta, Burdur 

TR62 Adana, Mersin 

TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 

TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 

TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 

TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 

TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 

TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 

TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 

TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 

TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 

TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 

TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 
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Çalışmada kullanılan veri setinin ait olduğu 2014-2020 yıllarının 

seçilmesinin nedeni verilerin tam, güncel ve sağlıklı bir şekilde elde 

edilebilir olmasıdır. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 

veritabanından elde edilmiştir. Çalışmada kadınların işgücüne katılım 

oranlarının belirlenmesinde etkili olacağı düşünülen faktörler ve 

modelde anlaşılması daha kolay olması açısından değişkenlere ait 

kısaltmalar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Değişkenler ve Kısaltmaları 

Değişkenler Kod 

İşgücüne Katılım Oranı (Kadın) Y 

Lise ve Dengi Okullardan Mezun Oranı (Kadın) X1 

Kadınların Ortalama Evlenme Yaşı (1. Evlilik) X2 

Doğurganlık Hızı X3 

Kadınların Evlenme Sayıları X4 

İşgücüne Katılım Oranı (Erkek) X5 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Dolar) X6 
 

Mekansal panel veri analizine geçmeden önce ağırlık matrisinin 

oluşturulması gerekmektedir. Analize dahil edilen 26 bölge için 

ağırlık matrisi sınır komşusu bölgeler için 1; komşu olmayanlar için 0 

değerini alacaktır. 

 

3.BULGULAR 

3.1.Birim Kök Test Sonuçları 

 

Mekansal Panel Veri Analizini uygulamadan önce modelde yer alan 

bağımsız değişkenlere birim kök testi uygulanmıştır. Değişkenlerden 

sadece ‘Kadınların Evlenme Sayıları (X4)’ değişkeni düzeyde durağan 

yapıya sahiptir. Diğer değişkenlerin düzeyde durağan olmadığı 
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saptanmıştır. Bu değişkenlerin 1. farkları  alındığında durağanlığın 

sağlandığı tespit edilmiştir. Değişkenlere yapılan birim kök testleri ve 

elde edilen sonuçlar tablolarda gösterilmiştir. 

Tablo 3: Lise ve Dengi Okullardan Mezun Oranı (Kadın) Değişkeni Birim Kök 

Testi 

Birim Kök Testi Düzey p Değeri Birinci Farklar p Değeri 

Levin, Lin & Chu 0,121 0,00 

ADF - Fisher Chi-square 0,112 0,00 

PP - Fisher Chi-square 0,128 0,00 

Im, Pesaran and Shin W-

stat 

0,120 0,00 

 

Tablo 4: Kadınların Ortalama Evlenme Yaşı (1. Evlilik) Değişkeni Birim Kök Testi 

Birim Kök Testi Düzey p Değeri Birinci Farklar p 

Değeri 

Levin, Lin & Chu 0,145 0,00 

ADF - Fisher Chi-square 0,162 0,00 

PP - Fisher Chi-square 0,141 0,00 

Im, Pesaran and Shin W-

stat 

0,103 0,00 

 

Tablo5: Doğurganlık Hızı Değişkeni Birim Kök Testi 

Birim Kök Testi Düzey p Değeri Birinci Farklar p 

Değeri 

Levin, Lin & Chu 0,097 0,00 

ADF - Fisher Chi-square 0,094 0,00 

PP - Fisher Chi-square 0,100 0,00 

Im, Pesaran and Shin W-

stat 

0,104 0,00 

 

Tablo 6: Kadınların Evlenme Sayıları Değişkeni Birim Kök Testi 

Birim Kök Testi Düzey p Değeri Birinci Farklar p 

Değeri 

Levin, Lin & Chu 0,000 - 

ADF - Fisher Chi-square 0,012 - 

PP - Fisher Chi-square 0,010 - 

Im, Pesaran and Shin W-

stat 

0,014 - 
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Tablo 7: İşgücüne Katılım Oranı (Erkek)Değişkeni Birim Kök Testi 

Birim Kök Testi Düzey p Değeri Birinci Farklar p 

Değeri 

Levin, Lin & Chu 0,270 0,00 

ADF - Fisher Chi-square 0,231 0,00 

PP - Fisher Chi-square 0,265 0,00 

Im, Pesaran and Shin W-stat 0,245 0,00 
 

Tablo 8: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Dolar)Değişkeni Birim Kök Testi 

Birim Kök Testi Düzey p Değeri Birinci Farklar p 

Değeri 

Levin, Lin & Chu 0,110 0,00 

ADF - Fisher Chi-square 0,127 0,00 

PP - Fisher Chi-square 0,102 0,00 

Im, Pesaran and Shin W-stat 0,115 0,00 
 

3.2.Analiz Bulguları 

Kadınların işgücüne katılımını belirleyen faktörlerin Düzey 2 

bölgeleri ele alınarak yapılan Mekansal Panel Veri Analizinde 

kullanılan değişkenler ve kodları Tablo 2’de gösterilmiştir. En Küçük 

Kareler Yöntemi (EKK) kullanılarak tahmin modeli oluşturulmuştur. 

EKK yöntemi ile elde edilen sonuçlar Tablo 9’da gösterilmiştir.  

Tablo 9: En Küçük Kareler Yöntemi Sonuçları 

Değişkenler Katsayı p Değeri 

Model Sabiti -56.1478 0,000 

Lise ve Dengi Okullardan Mezun Oranı (Kadın), (X1) 0,8545 0,034* 

Kadınların Ortalama Evlenme Yaşı (1. Evlilik),   (X2) 0,1812 0,000* 

Doğurganlık Hızı,   (X3) -2,4751 0,078** 

Kadınların Evlenme Sayıları,  (X4) 0,4547 0,412 

İşgücüne Katılım Oranı (Erkek),  (X5) -4,1862 0,031* 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Dolar),  (X6) 0,0166 0,129 

Not: *, ** sırasıyla p<0,05 ve p<0,1 anlamlılık düzeyini 

göstermektedir. 

EKK Modeli oluşturulduktan sonra mekansal ilişkinin varlığını 

araştırmak için Lagrange Çarpanı (LG) testi kullanılmıştır. Mekansal 
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Hata Modeli (SEM) ve  Mekansal Gecikme Modeli (SAR) ayrı ayrı 

tahmin edilmiş ve LG testi kullanılarak elde edilen sonuca göre 

Mekansal Gecikme Modeli ile tahmin yapılmasının daha tutarlı 

sonuçlar vereceği anlaşılmıştır. SAR modeli tahmin edilirken sabit 

etkiler ve tesadüfi etkiler modeli ayrı ayrı tahmin edilmiştir. Hangi 

modelin geçerli olduğunun tespit edilmesi için Hausman Testi 

uygulanmıştır. LG testinin sonuçları Tablo 10’da, Mekansal Gecikme 

Modeli (SAR) Testinin ve Hausman Testinin sonuçları Tablo 11’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 10: Langrange Testi Sonuçları 

 LG p Değeri 

Mekansal Hata Modeli 17,542 0,004 

Mekansal Gecikme Modeli 24,145 0,741 

 

Tablo 11: Mekansal Gecikme Modeli (SAR) Analizi Sonuçları 

Değişkenler Sabit Etkiler Modeli Tesadüfi etkiler Modeli 

Katsayı p Değeri Katsayı p Değeri 

Model Sabiti 10,2145 0,011 14,254 0,078 

(X1) 4,1345 0,075 6,1564 0,102 

(X2) 1,4521 0,000 1,7214 0,000 

(X3) -1,4562 0,014 -3,4654 0,031 

(X4) 0,2274 0,121 0,7895 0,087 

(X5) -3,4789 0,000 -2,1474 0,000 

(X6) 0,5471 0,456 0,1247 0,547 

Spat. Aut (p) 0,0845 0,000 0,0947 0,000 

Hausman Testi 49,4745* - (0,0000)** 

Not: *,** sırasıyla Hausman Test sonucu değerini ve  p değerini 

göstermektedir. 

Hausman Test sonucuna göre p değeri 0,005’ten küçük olduğu için 

sabit etkiler modelinin kullanılmasının daha tutarlı tahminler elde 

etmemizi sağlayacağı tespit edilmiştir. Sabit etkili mekansal panel veri 

modelinin mekansal bağımlılık göstergesi olan p değerinin 0,0845 
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değerini alması ve anlamlı olması, bölgeler arasında kadınların 

işgücüne katılımı açısından pozitif yönlü bir ilişkinin var olduğunu 

göstermektedir. Bir başka ifadeyle bir bölgede kadınların işgücüne 

katılımının artması komşu bölgede de pozitif etki yaratmaktadır. 

Ancak p değerinin küçük olması bu etkinin şiddetinin küçük olduğunu 

göstermektedir. Kadınların işgücüne katılımını etkileyen faktörlere 

bakılıdğında %10 anlamlılık seviyesinde X4 (Kadınların Evlenme 

Sayıları) ve X6 (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Dolar)) değişkenleri 

anlamlı çıkmamıştır. X3 (Doğurganlık Hızı) ve X5 (İşgücüne Katılım 

Oranı (Erkek)) değişkenlerinin kadınların işgücüne katılımını negatif 

yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilediği saptanmıştır. X1 (Lise ve Dengi 

Okullardan Mezun Oranı (Kadın)) ve X2 (Kadınların Ortalama 

Evlenme Yaşı (1. Evlilik)) değişkenlerinin %10 anlamlılık düzeyinde 

kadınların işgücüne katılımını pozitif yönde anlamlı bir şekilde 

etkilediği tespit edilmiştir.  

SONUÇ 

Bu çalışmada Türkiye’de kadınların işgücüne katılımını etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi ve Düzey 2 bölgeleri arasından mekansal 

etkileşimin olup olmadığı araştırılmıştır. Bu bağlamda TÜİK’in 

belirlemiş olduğu 26 bölge mekansal panel veri yöntemi kullanılarak 

analiz edilmiştir. Literatürde yer alan çalışmalardan kadınların 

işgücüne katılımını etkilediği belirtilen faktörler belirlenmiş ve bu 

faktörlere ait 2014-2020 yıllarına ait değerler TÜİK’in veri tabanından 

çekilmiştir.  
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Mekansal panel veri analizi yapılmadan önce mekansal ağırlık matrisi 

oluşturulmuştur. Düzey 2 bölgeleri için 26*26 şeklinde ağırlık matrisi 

oluşturulmuştur. Yapılan testlere göre Mekansal Gecikme Modelinin 

(SAR) en tutarlı sonuçları verdiği saptanmıştır. SAR Modeli 

sonuçlarına göre kadınların evlenme sayıları ve Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla değişkenlerinin kadınların işgücüne katılımında önemsiz 

olduğu saptanmıştır. Doğurganlık hızının ve erkeklerin işgücüne 

katılım oranının kadınların işgücüne katılımını negatif yönlü ve 

anlamlı bir şekilde etkilediği saptanmıştır. Kadınların işgücüne 

katılımını, doğurganlık hızının %1 artması  %1.45; erkeklerin 

işgücüne katılım oranının %1 artması ise % 3,47 azaltmaktadır. 

Kadınların eğitim seviyesi ve ilk evlendikleri yaş işgücüne katılımı 

pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Öte yandan Düzey 2 

bölgeleri arasında mekansal etkileşimin olduğu tespit edilmiştir. Bu 

etkileşim pozitif yönlü ve küçük bir etkidir. Bu sonuç bölgelerin 

birbirlerini çok etkilemediğini göstermektedir. Analiz edilen 

bölgelerin sosyo-kültürel ve ekonomik yapılarının çok farklı 

olmasının bu etkinin şiddetini azalttığı söylenebilir. 
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GİRİŞ 

Ülkelerin ekonomik gelişmeleri üzerinde dış ticaretin önemli katkı 

sağladığı kabul edilmekle birlikte, özellikle az gelişmiş ülkelerin 

ekonomik kalkınma süreçlerini olumsuz etkilediğini kabul edenler de 

bulunmaktadır. Ekonomik gelişme sürecinin bir parçası olarak kabul 

edildiğinde dış ticaret faaliyetlerinin farklı şekillerde bölgesel 

gelişmeye katkı sağladığı ifade edilmektedir. Öncelikle, bölgesel 

üretimin artmasını sağlayan dış ticaret faaliyetleri, aynı zamanda 

bölgesel gelir düzeyinde ve istihdam düzeyinde sağlayacağı artışlarla 

da bölgenin ekonomik gelişmesinde olumlu etkiler ortaya 

koymaktadır.  Ayrıca artan ihracat sonucunda kazanılan dövizlerin, 

bölgenin dış ticaret açığının düşürülmesine yardımcı olacağı 

belirtilebilir.  

Dış ticaret faaliyetlerinin dünya genelinde yüksek düzeylere ulaşmış 

olmasının ülkemiz ekonomisi üzerinde de önemli etkileri 

bulunmaktadır. Ülkemizin ekonomik olarak gelişmesi ve uluslararası 

alanda rekabet gücünün artması için ulusal ekonomide bulunan farklı 

bölgeler üzerinden yapılacak sosyo-ekonomik analizlerin önemli bir 

katkısı olacaktır. Ekonomiyi oluşturan farklı bölgelerin sosyo-

ekonomik olarak incelenmesi, bölgenin ekonomik potansiyelinin ve 

ekonomik gelişme sürecinde karşılaştığı sorunların belirlenmesini 

sağlayacaktır. Dolayısıyla, uygulanacak bölgesel ekonomik politikalar 

için yol gösterici olacaktır. Böylece, doğru ekonomi politikalarının 

belirlenip uygulanmasıyla bölgesel düzeyde artan ekonomik 

gelişmenin ulusal ekonomiye katkısı arttırılacaktır.   
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Bölgesel kalkınma politikalarının AB’nin bölgesel kalkınma 

politikaları ile uyumlaştırılması amacıyla 2002 yılında, İstatistiki 

Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) gerçekleştirilmiştir. Bu 

sınıflandırmaya göre Aydın, Denizli ve Muğla illerinin bulunduğu 

bölge “Aydın Alt Bölgesi” olarak isimlendirilmiştir. Bu bölümde, 

2010-2019 dönemini kapsayacak şekilde Aydın alt bölgesinde yer alan 

illere ait dış ticaret yapıları incelenmiş ve dış ticaretin bölge 

ekonomilerinin gelişmesindeki önemi ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  

1. DIŞ TİCARET VE EKONOMİK GELİŞME İLİŞKİSİ   

 

Dış ticaret sektörü bölgesel ve ulusal ekonomik gelişmeyi harekete 

geçiren önemli bir unsurdur.  Ekonomik gelişme sürecinin bir parçası 

olarak ifade edilen dış ticaret, gerek ihracat gerekse ithalat yönü ile 

ekonomik gelişmeye olumlu etkilerde bulunmaktadır. İhracatın 

özendirilmesine bağlı olarak artan ihracat hacminin ekonomik büyüme 

ve gelişmeyi pozitif yönde etkilemesi nedeniyle ihracat,  büyümenin 

motoru olarak görülmektedir (Bhagwati, 1978;  Balassa, 1978; 

Chenerey, 1961; Krueger, 1978). Dış ticaretin ekonomik gelişmeyi 

pozitif etkilediğini öne süren bu görüşlere karşılık, H.W. Singer, R. 

Prebish ve R. Nurkse, gibi iktisatçılar dış ticaret faaliyetlerinin 

özellikle az gelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınma süreçlerini negatif 

yönde etkilediğini kabul etmektedirler.  

Dış ticaret faaliyetlerini ekonomik gelişmenin önemli bir unsuru 

olarak değerlendirenlere göre, ihracat hacmindeki artışlar bölgesel 

üretimin artmasına katkıda bulunurken, üretim artışları sonucunda 

bölgesel gelir düzeyinin yükselmesinin yanı sıra istihdam 
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olanaklarının genişlemesi ve işsizlik oranlarının düşmesi gibi olumlu 

gelişmeleri de beraberinde getirecektir. Ayrıca artan ihracat 

sonucunda kazanılan dövizler bölgenin dış ticaret açığının 

düşürülmesine de yardımcı olacaktır.  

Teknolojik yenilikler ve bölgede yeni buluşlar için gerçekleştirilen 

araştırma faaliyetleri bölgesel kalkınmayı pozitif yönde etkileyecektir 

(Crescenzi ve Pose, 2011: 3). Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve 

üretilen ürünlerin niteliklerinin artırılması ihracatta rekabet gücünün 

arttıracaktır. Dolayısıyla, düşük maliyetli üretimi sağlayacak üretim 

tekniklerinin geliştirilmesi için AR-GE faaliyetlerine önem verilmesi 

gerekmektedir.  

Dış ticaretin diğer bir parçası olan ithalat faaliyetlerinin de bölgesel 

gelişme üzerinde etkileri bulunmaktadır. Buna göre, üretilen ihraç 

ürünlerinin üretim sürecinde kullanılan hammaddelerin ithalat yoluyla 

sağlanıyor olması, ithalatın bölgesel ekonomik gelişmenin bir parçası 

olduğunu göstermektedir (Uçak ve Arısoy, 2011: 649). Diğer taraftan, 

döviz darboğazı yaşayan gelişmekte olan ülkeler açısından ithalat 

hacmindeki düşüşlerin ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak 

olmasının da göz ardı edilemeyeceği açıktır.    

İhracat sonucunda kazanılan dövizler, yine ihracat endüstrilerine ait 

üretimin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan girdi ve ara malı 

ithalatını finanse etmekte kullanılabilir (Ramos, 2001). Ekonominin 

sahip olmadığı veya nitelik ya da arz stoku anlamında yetersiz bir 

şekilde sahip olduğu girdi, ara malı veya nihai malların ithalat yoluyla 

temin ediliyor olması aynı zamanda uluslararası alanda geliştirilen 
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yeni teknolojilerin ithalatını da kapsamaktadır. İthalat yoluyla 

gerçekleşen teknoloji transferi yerli teknolojinin gelişmesine katkıda 

bulunmakta ve gelişen teknolojilere bağlı olarak üretim maliyetlerinin 

düşmesi ekonomik verimliği de olumlu etkilemektedir (Korkmaz ve 

Aydın, 2015:51; Kaldor, 1957; Lancaster, 1980). 

2. AYDIN ALT BÖLGESİNİN GENEL YAPISI 

 

Bölgesel kalkınma politikalarının AB’nin bölgesel kalkınma 

politikaları ile uyumlaştırılması amacıyla 2002 yılında, İstatistiki 

Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

sınıflandırmada Düzey-1 olarak 12 bölge; Düzey-2 olarak 26 bölge; 

Düzey-3 olarak da 81 il belirlenmiştir. Düzey-2 İstatistiki Bölge 

Birimleri arasında yer alan Aydın Alt Bölgesi; Aydın, Denizli ve 

Muğla illerinden oluşmakta ve Ege Bölgesinde (Düzey 1) yer 

almaktadır. Önemli bir turizm potansiyeline sahip olan bölgede, tarım 

ve hayvancılık, balıkçılık, taş ocağı ve madencilik, gıda ürünleri, 

tekstil ve giyim eşyası başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet 

gösteren firmalar bulunmaktadır.  

Tablo 1’de Aydın alt bölgesini oluşturan illerin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik sıralamasında sahip oldukları konumlar gösterilmiştir. 

Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklanan son üç Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) 2003, 2011 ve 2017 

yıllarına aittir. Bu üç rapordaki verilerden yararlanılarak hazırlanan 

Tablo 1’deki verilere göre, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 

2003 yılında, 11. sırada olan  Denizli bölge illeri arasında en yüksek 

gelişmişlik düzeyine sahiptir. Ancak, 2011 ve 2017 yıllarında 
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Denizli’nin Muğla ile yer değiştirmiş olduğu görülmektedir. 2003 

yılında 12. ve 2011 yılında 8. sırada olan Muğla’nın 8 yıl içinde 

önemli bir ilerleme gösterdiği ve 2017 yılında ise bu düzeyini 

koruduğu belirtilebilir. 

Tablo 1: Aydın Alt Bölgesi İllerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasındaki 

Yeri  

YILLAR 2003 2011 2017 

AYDIN 21 19 15 

DENİZLİ 11 10 10 

MUĞLA 12 8 8 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı SEGE, 2003, 2011 ve 2017  

Tablo 1’e göre Aydın’ın ise, bölge illeri arasındaki sıralamada üçüncü 

sırada yer almış olmasına rağmen özellikle 2017 yılında önceki yıllara 

göre ilerleme kaydettiği görülmektedir. Kalkınma Bakanlığı 

tarafından 2017 yılında açıklanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 

Sıralaması Araştırmaları (SEGE)’na göre iller, gelişmişlik kademeleri 

itibariyle toplam altı kademeye ayırmış ve bölge illeri arasında 

bulunan Muğla’nın birinci kademe gelişmiş iller arasında, Aydın ve 

Denizli’nin ise ikinci kademe gelişmiş iller arasında bulunduğu 

belirtilmiştir (SEGE,2017: 38-42). 

Tablo 2’de Aydın alt bölgesini oluşturan illerin nüfuslarına yer 

verilmiştir. 2019 yılında Aydın’ın nüfusu 1.110.972 kişi, Denizli’nin 

nüfusu 1.037.208 kişi iken Muğla ise, 983.142 kişilik bir nüfusa 

sahiptir. Bölgede en yüksek nüfusa sahip olan il, 2010-2019 

döneminin tamamında Aydın olarak görülürken Muğla ise bölgenin en 

düşük nüfuslu ili olma özelliğini taşımaktadır.  
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Tablo 2: Aydın Alt Bölgesinin Yıllara Göre Nüfusu 

YIL AYDIN DENİZLİ MUĞLA 
AAB*  

TOPLAM 
TÜRKİYE 

TÜRKİYE 

NÜF. 

PAYI 

2010 989.862 931.823 817.503 2. 739. 188 73.722.988 3.72 

2011 999.163 942.278 838.324 2. 779 .765 74.724.269 3.72 

2012 1.006.541 950.557 851.145 2 .808 .243 75.627.384 3.71 

2013 1.020.957 963.464 866.665 2. 851. 086 76.667.864 3.72 

2014 1.041.979 978.700 894.509 2. 915 .188 77.695.904 3.75 

2015 1.053.506 993.442 908.877 2. 955 .825 78.741.053 3.75 

2016 1.068.260 1.005.687 923 .773 2 .997. 720 79.814.871 3.76 

2017 1.080.839 1.018.735 938.751 3. 038 .325 80.810.525 3.76 

2018 1.097.746 1.027.782 967.487 3. 093 .015 82.003.882 3.77 

2019 1.110.972 1.037.208 983.142 3 .131. 322 83.154.997 3.77 

Kaynak: TÜİK 

*Aydın Alt Bölgesi Toplamı 

3. AYDIN ALT BÖLGESİ EKONOMİLERİNİN DIŞ TİCARET 

YAPISI VE GELİŞİMİ 

 

Bölgede gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerinin bölgenin 

gelişmesindeki önemini ortaya koyabilmek amacıyla Aydın alt 

bölgesinin dış ticaret yapısının incelenmesi gerekmektedir. Bölgenin 

dış ticaret yapısı incelenirken, öncelikle Aydın, Denizli ve Muğla 

illerinin ihracat ve ithalat değerlerine yer verilmiş, daha sonra her bir 

ilin gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat düzeyinin bölge dış ticaretinde 

ne kadarlık bir paya sahip oldukları hesaplanmıştır. TÜİK istatistiki 
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verilerinden yararlanılarak Aydın alt bölgesinin ithalatında ve 

ihracatında hangi ülkelerin ve hangi ürünlerin öne çıktığı  belirlenerek 

bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.   

 

3.1.  Aydın Alt Bölgesi Ekonomilerinin İthalatı ve İhracatı 

 

Bölgede yer alan Aydın, Denizli ve Muğla illerinin 2010-2019 yılları 

arasını kapsayan dış ticaret göstergelerine Tablo 3’te yer verilmiştir. 

Tabloda yer alan verilere göre 2010 yılında Aydın 552 milyon 458 bin 

dolar, Denizli 2 milyar 127 milyon 922 bin dolar, Muğla ise 210 

milyon 835 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirirken, aynı yıl 

Aydın 216 milyon 187 bin dolar, Denizli 1 milyar 730 milyon 987 bin 

dolar, Muğla ise 99 milyon 357 bin dolar değerinde ithalat yapmıştır. 

Aydın alt bölgesinin dış ticaret yapısının incelendiği dönemin sonuna 

gelindiğinde (2019 yılı) Aydın’ın 754 milyon 270 bin dolar, 

Denizli’nin  2 milyar 922 milyon 627 bin dolar, Muğla’nın da 567 

milyon 838 bin dolar ihracat değerine ulaştıkları görülmektedir.  
 

İhracat artışında sürekliliğin sağlanması ekonomik gelişme açısından 

oldukça önemlidir. 2010-2019 dönemi boyunca Aydın ve Denizli’nin 

ihracat değerleri bazı yıllar yükselip bazı yıllar düşerek dalgalı bir 

seyir izlerken, Muğla’nın ihracat değerleri istikrarlı bir şekilde her yıl 

artış göstermiştir.  
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Tablo 3:  Aydın Alt Bölgesi Ekonomilerinin Dış Ticareti (bin ABD $) 

YILLAR 

AYDIN DENİZLİ MUĞLA 

İHRACAT İTHALAT İHRACAT İTHALAT İHRACAT 
 

  

($) ($) ($) ($) ($) İTHALAT 

          ($) 

            

2010 552,458 216,187 2.127.922 1.730.987 210,835 99,357 

2011 706,343 312,652 2.639.582 2.262.649 236,726 109,733 

2012 711,315 293,204 2.622.544 2.262.294 243,225 120,591 

2013 697,489 266,884 2.741.457 2.208.190 285,846 131,469 

2014 744,569 244,622 2.815.481 2.176.670 342,858 128,593 

2015 636,34 271,478 2.516.246 1.902.001 382,695 142,104 

2016 617,678 271,681 2.403.335 1.666.337 415,397 192,768 

2017 704,327 258,221 2.778.975 2.022.644 448,361 296,125 

2018 729,737 258,635 3.113.843 1.991.944 507,858 255,607 

2019 754,27 202,547 2.922.627 1.589.508 567,838 327,179 
 

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 

2019 yılı ithalat değerleri ise Aydın için  202 milyon 547 bin dolar, 

Denizli için 1milyar 589 milyon 508 bin dolar ve Muğla için 327 

milyon 179 bin dolar değerinde gerçekleşmiştir. 608 milyon 282 bin 

dolarlık ihracata karşılık, 287 milyon 047 bin dolarlık ithalat rakamı 

ile dış ticaret hacminin 895 milyon 329 bin dolara yükseldiği ve aynı 

yıl 321 milyon 235 bin dolar dış ticaret fazlası verildiği görülmektedir. 

İncelenen döneme genel olarak bakıldığında Aydın ve Denizli’nin 

ihracat değerlerinde bazı yıllarda düşüş olduğu sonra tekrar yükselme 

eğilimine girdiği görülürken, Muğla’nın ihracatı ise diğer iki il ile 

karşılaştırıldığında daha düşük değerlere sahip olmakla birlikte her yıl 

itibariyle ihracat değerlerinde artış sağlamıştır.    
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Tablo 4, 2010-2019 dönemi için Aydın alt bölgesinde yer alan illerin 

bölgenin toplam dış ticaretindeki paylarını göstermektedir. Buna göre, 

incelenen dönemin bütününde Denizli’nin bölgenin dış ticaretinde 

önemli rol oynadığı görülmektedir. Son yıllarda hızla gelişen sanayi 

sektöründe dokuma ve metal sanayii ile dikkat çeken Denizli’nin 2010 

yılında bölge dış ticaretinde, ihracatta %73.60, ithalatta ise %84.58’lik 

bir paya sahip olduğu görülmektedir. 2019 yılına gelindiğinde 

Denizli’nin bölgenin toplam ihracatındaki payının %68.85’e, 

ithalattaki payının ise %75’e düşmüş olmasına rağmen bölgenin 

toplam ihracatında ve ithalatında en büyük paya sahip olma özelliğini 

koruduğu görülmektedir.  

 

Tablodan Aydın ve Muğla’nın bölgenin dış ticaretindeki payları 

incelendiğinde ise Aydın’ın, Denizli’nin ardından gelerek, bölgenin dış 

ticaretine sağladığı katkı bakımından ikinci sırada olduğu, Muğla’nın ise 

üçüncü sıraya yerleştiği görülmektedir.  Muğla ve Aydın illerinin dış 

ticaret paylarının düşük olması, her iki il açısından da turizm 

sektörünün ekonomik gelişmelerinde önemli bir payının olmasına 

karşın bu sektörün ticarete konu olmayan sektörler arasında 

değerlendirilmesine bağlanabilir. 
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Tablo 4: Aydın Alt Bölgesi Ekonomilerinin Bölgenin Dış Ticaretindeki Payı 

YILLAR 

AYDIN DENİZLİ MUĞLA 

İHRACAT 
(%) 

İTHALAT 
(%) 

İHRACAT 
(%) 

İTHALAT 
(%) 

İHRACAT 
(%) 

 
İTHALAT 

(%) 
 

2010 19.11 10.56 73.60 84.58 7.29 4.85 

2011 19.72 11.64 73.68 84.27 6.61 4.09 

2012 19.89 10.96 73.32 84.54 6.80 4.51 

2013 18.73 10.24 73.60 84.72 7.67 5.04 

2014 19.08 9.59 72.14 85.36 8.78 5.04 

2015 18.00 11.72 84.93 82.14 12.92 6.14 

2016 17.97 12.75 69.94 78.20 12.09 9.05 

2017 17.91 10.02 70.68 78.49 11.40 11.49 

2018 16.77 10.32 71.56 79.48 11.67 10.20 

2019 17.77 9.96 68.85 75.00  13.38 15.44 

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanılarak tarafımızca hesaplanmıştır.  

 

Şekil 1’de bölge illerinin incelenen 10 yıllık dönem itibariyle bölgenin 

ihracatında ve ithalatındaki toplam payları görülmektedir.  2010-2019 

döneminde bölgenin dış ticaretinde en büyük pay Denizli’ye aittir. 

2010-2019 yılları arasında bölgeden gerçekleştirilen ihracatın 

%71.85’i Denizli tarafından yapılırken, %18.49’u Aydın ve %9.65’i 

ise Muğla tarafından yapılmıştır. Denizli bölge ithalatında da ilk 

sıradadır. Bölgenin ithalatının %81.68’lik kısmı Denizli tarafından 

yapılırken, onu %10.74 oranı ile Aydın ve %7.58’lik pay ile Muğla 

izlemiştir.   
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Şekil 1: 2010-2019 Döneminde Aydın Alt Bölgesinin İhracatında ve İthalatında 

İllerin Payı 

 

Tablo 5’te Aydın, Denizli ve Muğla illerine ait dış ticaret dengelerine 

ve ihracatın ithalatı karşılama oranlarına yer verilmiştir. Tablodaki 

veriler incelendiğinde, 2010-2019 dönemi boyunca her üç il açısından 

da sürekli olarak dış ticaret fazlası verildiği görülmektedir. 

Dolayısıyla, dış ticaret dengesinin sağlanmasında Aydın alt bölgesi 

illerinin başarılı performanslarından söz edilebilir. İnceleme dönemi 

olan 2010-2019 yılları arasında Aydın, Denizli ve Muğla için her yıl 

itibariyle ihracat değerleri ithalat değerlerinin üzerinde 

gerçekleştiğinden, ihracatın ithalatı karşılama oranında olumlu 

gelişmeler yaşanmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

18.49

71.85

9.65

İHRACAT (%)

Aydın Denizli Muğla

 

10.74

81.68

7.58

İTHALAT (%)

Aydın Denizli Muğla
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Tablo 5: Aydın Alt Bölgesi İllerinin Dış Ticaret Dengesi (bin $) ve İhracatın İthalatı 

Karşılama Oranı 

 AYDIN DENİZLİ MUĞLA 

2010 
Dış Ticaret Dengesi 336.271 396.935 111.478 

İhracatın İthalatı Karş. Oranı 2.56 1.23 2.12 

2011 
Dış Ticaret Dengesi 393.691 376.933 126.993 

İhracatın İthalatı Karş. Oranı 2.26 1.17 2.16 

2012 
Dış Ticaret Dengesi 418.111 360.250 122.634 

İhracatın İthalatı Karş. Oranı 2.43 1.16 2.02 

2013 
Dış Ticaret Dengesi 430.605 533.267 154.377 

İhracatın İthalatı Karş. Oranı 2.61 1.24 2.17 

2014 
Dış Ticaret Dengesi 499.947 638.811 214.265 

İhracatın İthalatı Karş. Oranı 3.04 1.29 2.67 

2015 
Dış Ticaret Dengesi 364.862 614.245 240.591 

İhracatın İthalatı Karş. Oranı 2.34 1.32 2.69 

2016 
Dış Ticaret Dengesi 345.997 736.998 222.629 

İhracatın İthalatı Karş. Oranı 2.27 1.44 2.15 

2017 
Dış Ticaret Dengesi 446.106 756.331 152.236 

İhracatın İthalatı Karş. Oranı 2.73 1.37 1.51 

2018 
Dış Ticaret Dengesi 471.102 1.121.899 252.251 

İhracatın İthalatı Karş. Oranı 2.82 1.56 1.99 

2019 
Dış Ticaret Dengesi 551.723 1.333.119 240.659 

İhracatın İthalatı Karş. Oranı 3.72 1.84 1.74 

 Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tablo 6’da Aydın alt bölgesinde bulunan illerin kişi başına düşen 

gelirlerine yer verilmiştir. Tabloda yer alan verilere göre, bölgenin dış 

ticaretinde en düşük paya sahip olan Muğla’nın kişi başına düşen gelir 

açısından, incelenen dönemin tamamında diğer iki ile göre daha 
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yüksek değerlere sahip olduğu dikkat çekmektedir. Ekonomik 

gelişmesinde turizm sektörünün önemli bir payı olan Muğla, dış 

ticaret sektöründe alacağı önlemlerle gerek mevcut gerekse potansiyel 

dış ticaret alanlarını harekete geçirerek ekonomik büyümesine katkı 

sağlayabilir.  

 

Tablo 6:  Aydın Alt Bölgesi Ekonomilerinin KBDG (ABD $) 

YILLAR AYDIN DENİZLİ MUĞLA 

2010 8.014 9.397 12.219 

2011 8.456 10.309 12.473 

2012 8.346 10.48 12.679 

2013 8.783 11.134 13.209 

2014 8.702 10.995 12.943 

2015 7.923 9.641 11.489 

2016 8.108 9.837 10.844 

2017 7.668 9.542 10.573 

2018 6.979 8.767 10.294 

2019 6.672 8.194 9.943 

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

* İllere ait KBDG rakamlarına Amerikan Doları cinsinden Cari fiyatlarla 

ulaşılmıştır. 

 

3.2. Aydın Alt Bölgesi Ekonomilerinin İhracat ve İthalatında 

Öne Çıkan Ülkeler 

 

Dış ticaretin ekonomik gelişmeye katkılarını ortaya koyarken dış 

ticaret ilişkisi içinde bulunulan ülkelerin de değerlendirmeye 

alınmasında yarar vardır. Dış ticaret ortaklarının başta ekonomik 

yapıları olmak üzere sahip oldukları bir çok unsur ticaret kararlarını 



 
128 TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE KALKINMA YAZILARI:  

KURAMSAL VE AMPİRİK ÇALIŞMALAR CİLT 1 

etkileyeceği için hangi ülkelerle mal ve hizmet ticareti yapıldığı, bu 

ticaret ilişkisinin ekonomik gelişmeye sağlayacağı katkı bakımından 

önemlidir.  

Aydın alt bölgesinde yer alan Aydın, Denizli ve Muğla illerinin 2010-

2019 dönemi itibariyle dış ticaret ortakları, bu ülkelerle 

gerçekleştirdikleri ihracat değerleri ve yapılan ihracatın bölgenin 

toplam ihracatında ne kadarlık bir paya sahip olduğu, Tablo 7’de 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 7: Aydın Alt Bölgesinin En Fazla İhracat Yaptığı Ülkeler (bin $) 

Kaynak: TÜİK, (İl/Bölge bilgileri sınıflandırmasında İBBS-Düzey3 İl 

kullanılmıştır) *Tarafımızca hesaplanmıştır. 
 

Tabloya göre, Aydın’ın ihracatında 2011 yılı hariç olmak üzere 

İtalya’nın öne çıktığı, Denizli açısından İngiltere ve Almanya’nın 

Yıllar 

AYDIN DENİZLİ MUĞLA 

Ülke 
İhracat  

Değeri  

 

Bölge 

Payı  

(%) 

Ülke 
İhracat  

Değeri  

 

Bölge 

Payı  

(%) 

Ülke 
İhracat  

Değeri  

 

Bölge 

Payı  

(%) 

2010 İtalya 48.293 
1.67 

Almanya 328.959 
11.38 Holld. 

51.615 
1.79 

2011 
Çek 

Cumh. 
86.615 

2.42 
Almanya 388.797 

10.85 Holld. 
42.696 

1.19 

2012 
İtalya 57.586 

1.61 
Almanya 312.623 

8.74 
İtalya 38. 948 

1.09 

2013 
İtalya 57.307 

1.54 
Almanya 287.651 

7.72 
Holld. 38.532 

1.03 

2014 
İtalya 60.422 

1.55 
İngiltere 345.340 

8.85 Rus. 

Fed. 
41.053 

1.05 

2015 
İtalya 52.337 

1.77 
İngiltere 345.453 

11.66 
Holld. 47.611 

1.61 

2016 
İtalya 52.946 

1.54 
Almanya 267.996 

7.80 Holld. 
56.824 

1.65 

2017 
İtalya 69.666 

1.77 
Almanya 272.663 

6.94 Holld. 
47.841 

1.22 

2018 İtalya 85.663 
1.97 

Almanya 274.096 
6.30 

Yunan. 64.874 
1.49 

2019 İtalya 89.166 
2.50 Birleşik 

Krallık 
374.027 

10.49 
Yunan. 70.631 

1.98 
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önemli bir pazar olduğu ve Muğla’nın ise, ihracatını çoğunlukla 

Hollanda’ya gerçekleştirdiği ancak, Yunanistan, Rusya Federasyonu 

ve İtalya’ya da ihracat yaptığı görülmektedir.  

Bölgenin ihracat yaptığı ülkeler genel olarak değerlendirildiğinde, 

Rusya Federasyonu ve 2020 yılında Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden 

ayrılan İngiltere dışında, bölge ihracatının AB üyesi ülkelerle 

gerçekleştirildiğini görmekteyiz. 2010-2019 yılları arasında Aydın alt 

bölgesinin en fazla ihracat yaptığı ülke, %59.73 oranı ile Almanya 

olurken, ikinci sırada %20.51 oranı ile İngiltere ve üçüncü sırada ise, 

%17.82’lik bir pay ile İtalya olmuştur. 

Aydın alt bölgesinin 2010-2019 dönemi itibariyle ithalat yaptığı 

ülkelere Tablo 8’de  yer verilmektedir. İncelenen dönemde Aydın’ın 

en fazla ithalat yaptığı ülke Çin olurken; Denizli’nin en fazla ithalat 

yaptığı ülkeler Kazakistan, Çin, Rusya Federasyonu ve Özbekistan 

olmuştur. Muğla ise, incelenen dönemde en fazla ithalatı Peru, 

Norveç, Fas ve Moritanya’dan yapmıştır.  

 

Tablo 8: Aydın Alt Bölgesinin En Fazla İthalat Yaptığı Ülkeler (bin $) 

Yıllar 

AYDIN DENİZLİ MUĞLA 

Ülke 
İthalat   

Değeri 

Bölge 

Payı  

(%) 

Ülke 
İthalat  

Değeri 

Bölge 

Payı  

(%) 

Ülke 
İthalat  

Değeri 

Bölge 

Payı  

(%) 

2010 Çİn 42.455 
2.07 

Kazakistan 259.253 
12.67 

Peru 16.610 
0.08 

2011 Çin 81.018 
3.02 

Kazakistan 312.139 
11.63 

Peru 16. 611 
0.62 

2012 
Çin 72.931 

2.73 
Kazakistan 366.807 

13.71 
Peru 34.123 

1.28 

2013 
Çin 59.401 

2.28 
Kazakistan 343.132 

13.16 
Norveç 21.443 

0.82 
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2014 
Çin 67.016 

2.63 
Çin 138.031 

5.41 
Fas 20.924 

0.82 

2015 
Çin 85.251 

3.68 
Özbekistan 182.782 

7.89 
Fas 32.070 

0.14 

2016 
Çin 78.737 

3.70 
Rus. Fed. 285.579 

13.40 
Fas 54.813 

2.57 

2017 
Çin 69.897 

2.71 
Rus. Fed. 355.777 

13.81 Morita
nya 

40.319 
1.56 

2018 Çin 70.049 
2.80 

Rus. Fed. 403.403 
16.10 

Fas 39.641 
1.58 

2019 Çin 63.112 
0.30 

Kazakistan 321.116 
1.52 

Fas 70.411 
0.33 

Kaynak: TÜİK,(İl/Bölge bilgileri sınıflandırmasında İBBS-Düzey3 İl kullanılmıştır 

*Tarafımızca hesaplanmıştır. 

 

3.3. Aydın Alt Bölgesinin İhracat ve İthalatında Öne Çıkan 

Ürünler 

Aydın alt bölgesi dış ticaretinin ürün bazlı değerlendirilmesi Tablo 

9’da yer alan veriler üzerinden yapılmaktadır. İki kısma ayrılan 

tablonun üst kısmında 2010-2019 yılları arasında Aydın alt 

bölgesinden en fazla ihraç edilen 5 ürüne, alt kısmında bölgenin en 

fazla ithal ettiği 5 ürüne yer verilmeye çalışılmıştır.  

Aydın alt bölgesini oluşturan Aydın, Denizli ve Muğla illerinin en 

fazla ihraç ve ithal ettikleri ürünlerden yola çıkarak bölgenin en fazla,                

“Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat”, “Taş ocakçılığı 

ve diğer madencilik”, “Tekstil ürünleri”, “Ana metal sanayi” ve 

“Balıkçılık” alt sektörlerine ait ürünleri ihraç ettiği tespit edilmiştir. 

Bölgenin en fazla ithal ettiği ürünler ise, “Ana metal sanayi”, “Tekstil 

ürünleri”, “Kimyasal madde ve ürünler”, “Tarım ve hayvancılık”  ve 

“Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat” alt sektörlerine 

ait ürünlerdir.  
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Dış ticaret faaliyetlerinde, bir ülkenin aynı endüstriye ait olan bir 

ürünü hem ihraç hem de ithal etmesi, endüstri-içi ticaret olarak 

adlandırılmaktadır. Tablo 9’daki veriler bu açıdan incelendiğinde, 

2010-2019 yılları arasında gerçekleştirdikleri dış ticaret faaliyetlerinde 

Aydın, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat ile tekstil 

ürünlerinde; Denizli tekstil ürünleri ve ana metal sanayiinde; Muğla 

ise, gıda ürünleri ve içecekler ile tarım ve hayvancılık alt sektörlerinde 

hem ihracatçı hem ithalatçı konumunda bulunarak endüstri-içi ticaret 

gerçekleştirmişlerdir.  

 

Tablo 9: Aydın Alt Bölgesinin En Fazla İhraç ve İthal Ettiği Ürünler (2010-2019)  

 

AYDIN DENİZLİ MUĞLA 

AYDIN ALT 

BÖLGESİ 

(DÜZEY 2) 

E
N

 F
A

Z
L

A
 İ

H
R

A
Ç

 E
D

İL
E

N
 Ü

R
Ü

N
L

E
R

 

 

- Başka yerde 

sınıflandırılma

mış makine ve 

teçhizat 

 

- Taşocakçılığı 

ve diğer 

madencilik 

 

- Gıda ürünleri 

ve içecek 

 

- Tekstil 

ürünleri 

 

- Motorlu kara 

taşıtı ve 

römorklar 

 

- Tekstil ürünleri 

 

- Başka yerde 

sınıflandırılmamış 

elektrikli mekina 

ve cihazlar 

 

- Ana metal 

sanayi 

 

- Giyim eşyası 

 

- Metal eşya 

sanayi (makine ve 

teç. hariç) 

 

 

- Balıkçılık 

 

- Gıda ürünleri 

ve içecek 

 

- Metalik 

olmayan diğer 

mineral ürünler 

 

- Taşocakçılığı 

ve diğer 

madencilik 

 

- Tarım ve 

hayvancılık 

 

- Başka yerde 

sınıflandırılmam

ış makine ve 

teçhizat 

 

- Taşocakçılığı 

ve diğer 

madencilik 

 

- Tekstil 

ürünleri 

 

- Ana metal 

sanayi 

 

- Balıkçılık 
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E
N

 F
A

Z
L

A
 İ

T
H

A
L

 E
D

İL
E

N
 Ü

R
Ü

N
L

E
R

 

 

- Başka yerde 

sınıflandırılma

mış makine ve 

teçhizat 

 

- Tekstil 

ürünleri 

 

- Kimyasal 

madde ve 

ürünler 

 

- Ana metal 

sanayi 

 

- Diğer ulaşım 

araçları 

 

- Ana metal 

sanayi 

 

- Tekstil ürünleri 

 

- Kimyasal madde 

ve ürünler 

 

- Tarım ve 

hayvancılık 

 

- Kağıt ve kağıt 

ürünleri 

 

- Gıda ürünleri 

ve içecek 

 

- Başka yerde 

sınıflandırılmam

ış makine ve 

teçhizat 

 

- Diğer ulaşım 

araçları 

 

- Metal eşya 

sanayi (makine 

ve teç. hariç) 

 

- Tarım ve 

hayvancılık 

 

- Ana metal 

sanayi 

 

- Tekstil 

ürünleri 

 

- Kimyasal 

madde ve 

ürünler 

 

- Tarım ve 

hayvancılık 

 

- Başka yerde 

sınıflandırılmam

ış makine ve 

teçhizat 

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. (Ürün sınıflandırmasında 

ISIC Rev.3 2 haneli sınıflandırma kullanılmıştır. 
 

Aydın alt bölgesinin dış ticaret potansiyelinin değerlendirilmesi 

açısından bölgenin tamamlayıcısı olan ülkeler önem kazanmaktadır. 

Tamamlayıcı ülke, herhangi bir ilin ihracat deseni ile en çok örtüşen 

ithalat desenine sahip olan ülkeler olarak ifade edilmektedir (Ekonomi 

Bakanlığı İl İl Dış Ticaret Potansiyeli, 2015: 30-31). Buna göre,  

Tablo 10’da Aydın alt bölgesi illerinin tamamlayıcı ülkelerine yer 

verilmiştir. Tabloya göre, Aydın ilinin tamamlayıcısı olan ürünleri 

üreten ülkeler Danimarka, Rusya, İngiltere ve Romanya; Denizli ili 

için tamamlayıcı ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, İsrail, 

Romanya ve Belçika; Muğla ili için tamamlayıcı ülkeler ise, 

Danimarka, Vietnam ve Venezuela olarak belirlenmiştir. Aydın, 

Denizli ve Muğla’nın tamamlayıcı ülkeleri ile gerçekleştirecekleri dış 
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ticaret faaliyetleri, bölge ekonomisine olduğu kadar Türkiye 

ekonomisine de olumlu katkılarda bulunacaktır.  

 

Tablo 10 : Aydın Alt Bölgesi İllerinin Tamamlayıcı Ülkeleri 

 AYDIN DENİZLİ MUĞLA 

Danimarka X  X 

Rusya X   

İngiltere X X  

Romanya X X  

Birleşik Arap Emirlikleri  X  

İsrail  X  

Belçika  X  

Vietnam   X 

Venezuela   X 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı İl İl Dış Ticaret Potansiyeli, 2005: 30-31. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Ekonomik gelişme sürecinin bir parçası olarak ifade edilen dış ticaret 

faaliyetlerinin çeşitli yollarla ekonomik gelişmeye katkı sağladığı 

düşünülmektedir. Aydın, Denizli ve Muğla’dan oluşan ve Aydın alt 

bölgesi olarak isimlendirilen bölgenin dış ticaret yapısı incelediğinde, 

bölge ihracatında ve ithalatında en yüksek payın Denizli iline ait 

olduğu görülmektedir. Bölge ihracatında ve ithalatında en düşük pay 

ise incelenen dönemin sonuna kadar Muğla olmuştur. Muğla ve Aydın 

illerinin dış ticaret paylarının düşük olması, her iki il açısından da 

turizm sektörünün ekonomik gelişmelerinde önemli bir payının 

olmasına karşın bu sektörün ticarete konu olmayan sektörler arasında 

değerlendirilmesine bağlanabilir.  



 
134 TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE KALKINMA YAZILARI:  

KURAMSAL VE AMPİRİK ÇALIŞMALAR CİLT 1 

Bölgenin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya, İtalya, 

Hollanda, İngiltere ve Yunanistan yer alırken; en fazla ithalat yaptığı 

ülkeler arasında Çin, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Peru ve Fas yer 

almaktadır. Bölgede yer alan illerden en fazla ihraç edilen ürünler 

arasında; “Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat”, “Taş 

ocakçılığı ve diğer madencilik”, “Tekstil ürünleri”,  “Ana metal 

sanayi” ve “Balıkçılık” ürünleri bulunmaktadır. Bölgenin en fazla 

ithal ettiği ürünler arasında ise; “Ana metal sanayi”, “Tekstil 

ürünleri”, “Kimyasal madde ve ürünler”, “Tarım ve hayvancılık” ve 

“Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat” ürünleri 

bulunmaktadır.  

Herhangi bir ilin ihracat deseni ile en çok örtüşen ithalat desenine 

sahip olan ülkeler, “tamamlayıcı ülkeler” olarak adlandırılmaktadır.  

Buna göre, bölge illerinin tamamlayıcı ülkeleri ile yapacakları dış 

ticaret işlemlerinin ekonomik gelişmeye katkı sağlayacağı 

belirtilmektedir. Aydın ilinin tamamlayıcısı olan ürünleri üreten 

ülkeler Danimarka, Rusya, İngiltere ve Romanya; Denizli ili için 

tamamlayıcı ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, İsrail, 

Romanya ve Belçika; Muğla ili için tamamlayıcı ülkeler ise, 

Danimarka, Vietnam ve Venezuela olarak belirlenmiştir. 

Bölgenin dış ticaretinde öne çıkan sektörler gerek kendilerine has 

sektörel sorunlarına çözüm üretilmesi gerekse verimliliklerinin 

artırılması amacıyla çeşitli projelerle desteklenmekte ve dış ticaret 

sektörlerinin bölge ekonomisine katkısı artırılmaya çalışılmaktadır. 

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından hazırlanan 
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TR32 Düzey 2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nda yer alan bilgilere 

göre, Türkiye ihracatında da önemli bir yeri olan tekstil ürünleri 

alanında gelişmiş ülkelerin ihracatçıları ile sipariş usulü çalışılması 

sektörün AR-GE ve yenilik açısından geride kalmasına, üretimde 

katma değerin düşük ve rekabet gücünün zayıf olmasına neden 

olmaktadır. Bölgede yer alan ve dış ticaretinde tekstil ürünlerinin 

önemli bir payı olan Denizli’de uygulanacak olan “AR-GE ve Tekstil 

Tasarım Merkezi Projesi” bu sorunun çözümüne katkıda bulunacaktır. 

Proje, yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitesi yüksek 

sanayi sektörü dönüşümünü sağlayarak, tekstil sektörünün rekabet 

edebilirliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Bölgede yer alan diğer bir il 

olan ve balıkçılık ve su ürünleri dış ticaretinde öne çıkan Muğla’da 

uygulanacak olan “Tarım-Gıda Teknoparkı Projesi” ise toprak havuz 

yetiştiriciliğinde üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, verimliliğin 

artırılması ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasını 

amaçlamaktadır. Bölgede önemli oranda gıda ürünleri ve içecek 

ihracatı gerçekleştiren Aydın’da uygulanacak olan “Organik Tarım 

Üssü Aydın Projesi” ise temel tarımsal ürün üretiminden, markalı 

organik gıda ürünleri tedarikine dönüşümün sağlanması ve tarım 

sektöründe rekabet gücünün arttırılmasını amaçlamaktadır.  

Bölgede yer alan illerin dış ticaretinde öne çıkan sektörlerin yanı sıra 

potansiyel dış ticaret sektörlerinin de belirlenerek, çeşitli projelerle 

desteklenmesi ve bu sektörlerde verimliliğin arttırılması bölgenin 

ekonomik gelişmesini arttıracaktır.   
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GİRİŞ 

En açık şekliyle sosyal güvenlik, bireylerin gelecekteki belirsizlikleri 

ve riskleri elemine etme çabalarının bir sonucudur. Bu bağlamda 

devlet adını verdiğimiz kadim yapının vatandaşlarının ekonomik ve 

sosyal ihtiyaçlarını içerecek şekilde bugün ve yarınlarının güvence 

altına almaya dönük politikalar üretmesi kaçınılmazdır. Devlet 

kurumu geçmişten günümüze çok farklı şekil ve boyutlarda olsa da 

sosyal güvenlik hizmetlerini arz etme görevini üstlenmek suretiyle 

toplumsal refahın maksimizasyonu için uğraş vermiştir. Bireyler 

kolektif yaşam içerisinde karşılaştıkları her türlü risk ve 

olumsuzluklardan kaynaklanan ekonomik problemlerin (gelir 

kayıpları ve gider artışları vb.) çözümü için bir takım sosyal 

güvencelere ihtiyaç duyarlar. Bu bağlamda sosyal güvenlik kavramını, 

hastalık, yaşlılık, sakatlık, kaza, işsizlik, analık, ölüm ve çocuk 

yetiştirme gibi sosyal risklerin yol açacağı gelir kayıpları ve gider 

artışlarına karşı bireylerin güvenliklerinin temin edilmesi şeklinde 

tanımlamak mümkündür (Dilik;1992,10).  Devlet ürettiği kamu 

politikaları ile vatandaşlarını bir koruma çemberi içine almayı 

hedefler, bu hedefine ulaşmak içinde sigorta hizmetleri, sosyal 

yardımlar ve sosyal hizmet programları gibi araçları kullanır. 

Toplumsal yaşam içinde yoksul, muhtaç, kimsesiz ve zor durumda 

olan insanlara yardım edilip koruma altına almak geçmişten beri 

süregelen bir eylemdir. Fakat nüfus artışı, şehirleşme, göç ve 

ekonomik krizler geleneksel yardım ve destekleme yöntemlerini 

yetersiz bırakmış ve korunmaya duyulan ihtiyaç, bireyleri yeni 
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arayışlara yöneltmiştir. Dünya tarihine bakıldığında geleceğin 

belirsizliklerine karşı, bireysel ve geleneksel çözüm yollarının 

yetersizliği, Sanayi Devrimi ile birlikte kendini iyice açığa 

çıkartmıştır. Çünkü ortaçağın o feodal, köleci zihniyetinin bulutları 

insanlığın üzerinden henüz kalkarken Sanayi Devrimi ile birlikte 

ortaya çıkan ağır çalışma şartları ve gelir adaletsizlikleri bireylerin 

arasındaki sosyal bağları açıkça zedelemiştir. Bu bağlamda Sanayi 

devriminin bir sonucu olarak işçi sınıfının örgütlü mücadeleye 

girişmesi temelinde, Almanya’da ilk zorunlu sosyal sigortaların 

kurulmasına karar verilmiştir. Bunu takip eden dönemde özellikle iki 

dünya savaşının ve çok büyük boyutlu bir ekonomik buhranın üst üste 

gelmesi ile sosyal güvenliğin tesisinde daha modern yöntemlere ve 

devletin bütünsel olarak sosyal devlet olgusunu hayata geçirmesine 

yönelik kamu politikalarına ihtiyaç doğmuştur. 

 Sosyal güvenlik ihtiyacı hiç şüphesiz en temel insan hakkı olarak, 

yazılı anayasa geleneğine sahip ülkelerde ulusal anayasa içinde 

olmayan ülkelerde ise çeşitli yasa ve uluslararası sözleşmelerde yerini 

almıştır. 20. Yy sosyal güvenlik hizmetlerinin, hem koruma çatısı 

altına aldıkları bireyler hem de riskler açısından kapsamının oldukça 

genişlediği bir dönem olarak kabul edilebilinir. Lord Beveridge 

(1945)’e göre, her ne kadar bireysel sorumluluk öne çıkarılsa da, 

sosyal güvenlik sistemlerinin istihdam ve ulusal sağlık politikaları ile 

bütünleştirilmesi gereğine olan vurgu, sosyal güvenliğin öncelikli bir 

kamu hizmeti olarak algılandığını göstermektedir. 
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1.KAMUSAL BİR HİZMET OLARAK SOSYAL GÜVENLİK  

Tarihsel süreç içerisinde sıklıkla karşılaşılan savaşlar, doğal afetler ve 

ekonomik krizler devlete özellikle de güçlü devlete duyulan ihtiyacı 

arttırırmış, “sosyal devlet” olgusunun daha da güçlenmesine neden 

olmuştur.  Aktan’ a göre sosyal devlet anlayışı; müdahaleci, 

düzenleyici, yeniden dağıtıcı, girişimci, bireylere hak ve özgürlüklerin 

sağlanması bakımından pozitif bir devlet anlayışını temsil eder. 

Toplumsal düzen içinde gelir dağılımındaki adaletsizliklerden 

kaynaklanan dengesizliklerin giderilmesi, güçsüz bireylerin güçlüler 

karşısında ezilmesinin engellenmesi ve milli gelir pastasının paydaşlar 

arasında adaletli bir şekilde bölüştürülmesini sağlamak gibi amaçları 

içeren sosyal devletin bu amaçları gerçekleştirebilmesi için kendi 

içinde güçlerinin olması gerekir. (Aktan, 1995, s. 73-74). Tüm 

toplumu ilgilendiren ulusal boyutta bir kamu hizmeti olarak sosyal 

güvenlik hizmeti bir devletin sunması gereken hizmetlerin en başında 

gelmektedir. 

Sosyal güvenlik kavram olarak ilk kez 1935 yılında ABD’ de 

yürürlüğe giren “Social Security Act” adlı yasada kullanılmış olup, 

sonrasında ILO’ nun1 Dr. Stein tarafından hazırlanan 1941 tarihli 

“Approachesto Social Security” adlı raporu ile yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Ayrıca ünlü Beveridge Raporunda ve 1944’ te 

Philadelphia’ da toplanan Uluslararası Çalışma Konferansında da 

“sosyal güvenlik” kavramına yer verildiği görülmektedir (Andaç, 

2016, s. 48). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 22. Maddesinde 

“Herkesin, toplumun bir üyesi olarak sosyal güvenliğe hakkı 
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vardır…” prensibi yer almış ve Anayasamızın 60.maddesine “Herkes, 

sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak 

gerekli tedbirleri alır ve teşkilat kurar.” İfadeleri ile herkesin bu 

haktan yararlanabileceği vurgulanmıştır (Ayhan, 2012, s. 44). 

Sosyal güvenliğin genel olarak kamunun çalışma alanına girdiği 

düşünülmekte ve bu doğrultuda yapılan hizmetler kamusal nitelik 

kazanmaktadır. Bir ülke sınırları içinde yaşayan vatandaşların sosyal 

güvenlik hakkı yasalarla verilmiş bir hak olup hiçbir kişi yâda 

kurumun insafına terk edilemeyecek kadar önemlidir. Bireylerin diğer 

bireylerle veya devletle olan ilişkilerinde kullandığı hak kavramı, 

özellikle savunmasız olan insanların yaşam kalitesinin iktidarı elinde 

bulunduran ve toplumu yönlendirme otoritesine sahip hükümetler 

tarafından belirlenecek politikalarla üretilip arz edildiği bir olgudur. 

Bu bağlamda devletler gerek kurumları gerek bütçesi ve yine bu 

hizmetleri düzenleyen yasal çerçevesi ile vatandaşlarını gerekli sosyal 

güvenlik kalkanı altına almaya dönük kamusal politikalar arz ederler 

(Cural, 2016, s. 694). 

2. UYGULAMADA SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ 

 Bireylerin hayatları boyunca karşılaşacakları olası sosyal ve finansal 

risklere karşı önceden gerekli önlemlerin alınarak kendilerine gelir 

sağlamak üzere oluşturulmuş kamu harcama programları olarak da 

tanımlayabileceğimiz sosyal güvenlik hizmetleri uygulamada farklı 

araçlarla sunulurlar. 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından temel 

insan hakkı olarak ilan edilen, sosyal güvenliğin kapsamında devlet 

tarafından kısa ve uzun vadeli ekonomik ve sosyal risklere karşı 
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sigorta oluşturulması uygulaması önem taşır. Devlet tarafından 

belirlenmiş şartları sağlayan hak sahiplerine aylık bağlanması ya da 

geçici süreli ödemeler yapılması şekli yaygın uygulaması bulunan 

sosyal güvenlik hizmetlerinin yine kamu ya da yarı kamu niteliğine 

sahip sosyal güvenlik kurumları eliyle yürütülmesi gerekir. Her 

ülkenin kendi sosyal ve siyasi yapısı içinde şekillenen sosyal güvenlik 

kurumları kimi zaman bakanlık düzeyinde çoğu zamanda bakanlıklara 

bağlı idareler olarak yapılandırılırlar. Nitekim ülkemizde bu 

hizmetlerin arzında Sosyal Güvenlik Kurumu ağırlıklı olarak yer 

almaktadır. Bu kurumlar başta uzun vadeli sigorta kapsamında, 

emeklilik sigortası, yaşlılık, ölüm ve malullük sigortalarını alarak 

sosyal güvenlik sisteminin temelini oluşturmaya çalışırlar. Kısa vadeli 

sigorta kolları ise daha çok hastalık, analık, , meslek hastalıkları, iş 

kazaları aile yardımları ve işsizlik gibi doğası gereği daha çok sağlık 

ile ilgili sosyal güvenlik alanını içermektedir. Bunların dışında sosyal 

hizmetler ve sosyal yardımlar da geniş anlamda sosyal güvenlik ya da 

sosyal koruma sistemi içinde yer almaktadır.  

Sosyal güvenlik sisteminin sadece sosyal sigortalar ile değil sosyal 

yardım ve sosyal hizmetler ile de toplumsal refaha katkı sunması 

kaçınılmazdır. Bu bağlamda sosyal yardımlar ile gelir dağılımının 

adaletsiz dağıtıldığı ülkelerde düşük gelir grubundaki bireylere en 

azından asgari yaşama koşullarını sağlayacak düzeyde gelir 

takviyeleri öngörülür. Sosyal hizmetler ise doğduğu andan itibaren ya 

da yaşamın herhangi bir döneminde özel gereksinimli hale gelen 

vatandaşların, hiç kimsenin yardımı olmadan hayatlarına devam 

edebilmeleri için gerekli tüm ihtiyaçları temin etmeyi ifade eder.  
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Günümüzde sosyal güvenlik sisteminin bir ülkede başarılı bir şekilde 

uygulandığını söyleyebilmek için öncelikle sosyal güvenlik 

şemsiyesinin nüfusun büyük bölümünü kapsaması, prim ödemelerinin 

makul seviyede olması, aktif çalışma hayatını sona erdirip pasife 

geçen emek sahiplerinin aldıkları maaşların hayatlarını rahat bir 

şekilde geçirmelerine yetecek düzeyde olması gerekir. Bununla 

birlikte, sosyal güvenlik sistemin aktüeryal dengesinin (aktif ve pasif 

oranlarının dengede olması, tercihen ¼) sürdürülebilir, şeffaf ve 

bireylerin sistem içinde sahip oldukları hak ve sorumlulukları 

rahatlıkla anlayabilecek basitlikte tanzim edilmesi önem taşır.  

Geçmişten günümüze dek uygulanagelmiş 4 farklı sosyal güvenlik 

sisteminden bahsetmek mümkündür. Bu sistemler sırasıyla  

 Bismarkçı Sosyal Güvenlik Sistemi, 

  Beveridge Tipi Sosyal Güvenlik Sistemi, 

 Karma Sistem, 

 Özel Zorunlu Bireysel Sigortacılık Sistem’dir. 

Bismarkçı Sosyal Güvenlik Sistemi; Dünyada sosyal güvenlik 

sistemini ilk kez uygulamaya koyan ülke Almanya’dır. Bu yönüyle bu 

sistemin kurucusu olarak literatüre geçen dönemin Almanya 

Başbakanı Bismark olmuştur. Bilindiği üzere sosyal güvenliğe 

duyulan ihtiyaç dünya siyasi ve ekonomik tarihinde “Sanayi Devrimi” 

olarak da adlandırılan süreçle birlikte iyice gün yüzüne çıkmıştır. Hiç 

şüphesiz Sanayi Devrimi ile birlikte özellikle Avrupa Kıtasında yer 
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alan ülkeler çok büyük ekonomik ve toplumsal dönüşümlere sahne 

olmuşlardır. 

19. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ülkelerinde giderek yaygınlaşan 

piyasacı yaklaşım, işçi ve işveren arasında yeni dengelerin 

kurulmasına, işverenler lehine dönüşen iş gücü piyasalarında işçilerin 

haklarını koruyabilmek için örgütlü mücadele isteklerinin artmasına 

neden olmuştur. Ancak işverenler işçilerin bu haklı mücadelesini 

şiddetle reddetmişler ve işçilerin giderek daha da yoksullaşmasına göz 

yummuşlardır. O dönemde sermayenin güçlü bir şekilde yapılanması, 

seri üretime geçilen birçok sektörde makinalaşmanın getirdiği maliyet 

avantajları ve daha az çalışanla daha çok üretim olanaklarının artması 

gibi unsurlar gelir dağılımında büyük uçurumların doğmasına neden 

olmuştur.  Seri üretimin hızlandığı yeni endüstriyel yaklaşım içinde 

mesiş kazalarının artması üzerine ve kırsaldan kentlere doğru göç 

eden işçi sınıfının yaşadığı sefalet,  Alman Devleti’nin sosyal güvenlik 

hizmeti arz edecek bir sosyal sigorta sistemi kurma kararı almasına 

neden olmuştur. Bu bağlamda dönemin Başbakanı Bismark 

Almanya’da bir dizi yasayı yürürlüğe koymuştur. Bu yasalar sırasıyla; 

1883 yılında Hastalık Sigortası Kanununu,  

1884 yılında İş Kazası Sigortası Kanununu 

1889 yılında Yaşlılık ve Malullük Sigortası Kanunu’dur. 

Bu kanunlar o dönemde Almanya’nın paternalistik devlet anlayışı 

dolayısıyla diğer Avrupa ülkelerinden ayrışmasıdır. Bu yasalar 

önceleri geliri belirlenen asgari bir düzeyin alında kalanları çalışanları 
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içerirken, daha sonra git gide tüm çalışanları kapsayacak şekilde 

genişletilmiştir. Bu sistem “Primli Sistem” olarak anılmaktadır. 

Alman sosyal güvenlilik sisteminin esası cebrilik unsuruna 

dayandırılır. Bu durum yasa kapsamına giren vatandaşların ister işçi 

isterse işveren olsun yasa kapsamı dâhilinde sorumluluklarının 

tanımlamıştır. Primler ise işçi ve işveren arasında paylaştırılmıştır. 

Ancak bunun dışında engelli ve yaşlı vatandaşlar için devletinde 

sisteme katkıda bulunması öngörülmüştür. Bu sistemin en büyük 

özelliği diğer bir çok dünya ülkesine ilham olmasında yatmaktadır. 

Beveridge Tipi Sosyal Güvenlik Sistemi; 20 yy.ın ilk yarısı birçok 

açıdan insanlık tarihi açısından zor bir yüzyıl olarak tanımlanabilir. 

Bunun nedeni 2 dünya savaşı arasında ortaya çıkan ekonomik kriz 

yani “1929 Büyük Ekonomik Buhran’ı ile birlikte çok aşağılara inen 

refah düzeyleridir”. Bu felaketlerin üst üste gelmesi sonrası özellikle 

Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan büyük tahribatın giderilebilmesi ve 

yaraların sarılabilmesi için 2. Dünya Savaşı’nı takiben “sosyal refah 

devleti” yaklaşımı önem kazanmıştır. Sosyal refah devleti yaklaşımı, 

19. yy’in sonlarından 20. yy’in son çeyreğine kadar kayda değer 

oranda büyüme gösteren Avrupa devletlerinde yaygın şekilde 

uygulanan bir yaklaşımı ifade eder. Sınırları içinde yaşayan 

vatandaşlarına asgari bir gelir sağlama ve sosyal koruma hizmetlerinin 

yaygınlaştırmak suretiyle toplumsal refahı maksimize etme hedefini 

öngören sosyal refah devleti esasında ekonomiye müdahaleyi öngören 

bir politika yolu takip eder. Bu dönemde yaşanan olumlu gelişmeler 

sosyal güvenlik hizmetlerinin de gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu 
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döneme atfen “Altın Çağ” deyimi kullanılmaktadır. Altın çağda 

vatandaşların hem kendileri hem de yakınları için sosyal güvenlik 

garantisi sağlamış, geleceğe güvenle bakabilecekleri bir sosyal hayat 

tesis edilmiştir ( TÜSİAD, 1997: 29-30). Bu dönemde özellikle 

İngiltere’de Lord Beveridge tarafından bizzat Kraliçenin emriyle 

hazırlanan rapor ileride “Beveridge Tipi Sosyal Güvenlik Sistemi” 

olarak anılan sisteme temel oluşturmuştur.  

Beveridge Tipi Sosyal Güvenlik Sistemi esas itibariyle 1940’lı yılların 

başında ülkede dağınık bir yapıda gelişen sosyal güvenlik 

hizmetlerinin toparlayarak sosyal sigortalar yanında, sosyal yardım ve 

sosyal hizmetleri bütünleştiren bir sistemdir. Lord Beveridge bir 

anlamda İngiltere’de işçi kesiminin içine düştüğü sefaleti ortadan 

kaldırmayı hedeflemiştir bu bağlamda sosyal güvenlik hizmetlerinin 

üç yolla dağıtılması gerektiğini savunmuştur. Bunlar; sosyal 

sigortalar, sigorta kapsamı dışındaki vatandaşlar için ulusal yardımlar 

ve isteğe bağlı özel sigorta yöntemidir. Sistemin belli başlı unsurları;  

Yönetimde birlik, primlerde birlik ve ödemede zorunluluk, tam 

çalıştırma ve sağlık politikası ile bütünlük, kişisel sorumluluk, ailenin 

ihtiyaçları ve yaygın bir sosyal güvenlik, raporun temel ilkelerindendir 

(Tuncay, 2002: 24-25).  

Karma Sistem,  Bismarck tarafından kurulan ve ilk çağdaş sosyal 

güvenlik sistemi modeli olarak kabul edilen “İşçi Sigortası Modeli” ile 

Lord Beveridge tarafından tasarlanan “Halk Sigortası Modeli” 

birbirine rakip gibi görünseler de her iki sisteminde belli başlı 

unsurlarını birlikte ele alan pek çok ülke mevcuttur. Bu yaklaşım iki 
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sistemin hibrit şekilde uygulanmasını içermektedir. Karma sosyal 

güvenlik sisteminde finansman, işçi ücretlerinin belirli bir oranı 

üzerinden bizzat işverenleri tarafından sağlanmaktadır. Bu modeli 

uygulayan ülkelerin başında Hollanda gelmektedir. Karma sistemde 

mesleki risk yerine sosyal riski vurgulayan düzenlemeler, etkin 

işleyen bir sosyal güvenlik yönetimi, sosyo-ekonomik politikaların 

üretildiği kurumsal bir yapı, gelir transferleri ve kadınların da 

işgücüne etkin katılı gibi unsurlar yer almaktadır (Jackson, 2006’dan 

aktaran Özmen, 2017:603). 

Özel Zorunlu Bireysel Sigortacılık Sistem; Günümüzde çok farklı 

şekillerde uygulanan bireysel emeklilik modelleri mevcuttur. Zorunlu 

kamu sosyal güvenlik sistemlilerinde “dağıtım yöntemi” bir 

finansman yöntemi olarak benimsenirken, özel zorunlu bireysel 

sigortacılık sisteminde “fon biriktirme” yöntemi esas alınır. Fon 

biriktirme sisteminde primlerle elde edilen gelirlerin ve bunların 

yatırımlara yönlendirilmesinde elde edilen gelirlerin bir fondan 

toplanması ve ödenecek emekli aylıklarının bu fonlardan karşılanması 

amaçlanır. Farklı ülke uygulamaları özellikle iki model üzerinde 

yoğunlaşır, Bunlar; “önceden belirlenmiş prim”  ve “önceden 

belirlenmiş yardım (aylık)” modelleridir. 

Almanya ve İngiltere gibi Batı Avrupa ülkelerinde, “önceden 

belirlenmiş aylık modeli” nin uygulandığı göze çarpmaktadır. Şili, 

Arjantin, Meksika, Kolombiya, Macaristan ve Polonya zorunlu 

bireysel emeklilik sigortalarının yaygın olarak kullanıldığı diğer 

dünya ülkeleridir. Özel emeklilik fonları konusunda çok önemli 
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adımların atıldığı Şili’de 1980 tarihinde kabul edilen 3500 sayılı 

Emeklilik Fonları Yasası ile birlikte “dağıtım modeline dayalı sosyal 

güvenlik sistemi” yerine “fonlama modeline dayalı özel emeklilik 

sistemine” geçilmiştir. Bu sayede sisteme dâhil olanlar emekliye 

ayrıldıklarında ek gelir olanağına kavuşmaktadırlar. Daha makro 

açıdan ise amaçlanan sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmesidir. 

Arjantin’de sosyal güvenlik sistemini kamu ile birlikte özel sektör 

birlikte yapılandırmaktadır. Bu yapıda çalışanlar için bireysel tasarruf 

hesapları oluşturulmuştur.  Sosyal güvenlikte kamu –özel birlikteliği 

Arjantin ekonomisi için son derece olumlu sonuçlar doğurmuştur. 

Nitekim yurtiçi tasarrufların ve sermaye birikiminin artması uzun 

dönemde emek ve sermaye piyasalarının gelişmesine, istihdamın 

artmasına ve sigortacılık sektörünün gelişmesine neden olmuştur.  

3. TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİNİN 

GELİŞİMİ 

3.1 Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Öncesi Sosyal Güvenlik 

Sisteminin Gelişimi 

Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin Cumhuriyet döneminden çok 

daha önceleri yapılandığı ve hatta Türk tarihinin Göktürklere dek 

uzanan yazıtlarda yerini bulduğu söylenebilir. Bu konuda Bilge 

Kağan’ın kadim Orhun Kitabelerine kazılı sözleri “ölecek halkı 

dirilttim, aç halkı doyurdum, çıplak halkı giydirdim, yoksul halkı 

zengin kıldım. Sayıca az halkı çoğalttım, güçlü devleti olandan daha 

iyi kıldım. Dört bucaktaki halkları hep kendime bağımlı kıldım. Türk 

halkını düşmansız kıldım, bu halkların hepsi bana bağımlı oldular” 
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Türk geleneğinde sosyal güvenlik anlayışının ne kadar eski zamanlara 

dayandığının en önemli göstergesidir (Şakar, 2004: 35). 

Türk toplumunun geleneksel yapısı içerisinde yardımlaşma, düşkün ve 

muhtaçlara el uzatma, güçlü aile bağları etrafında en yakından 

başlayarak uzak akrabalara kadar ihtiyaç içinde olanların ihtiyaçlarını 

giderme geleneği yaygındır. Aile Türk toplumu için önemlidir ama 

aile dışında İslamiyet’in getirdiği cemaat tipi yardımlaşma anlayışı 

(fitre, zekaat, sadaka vb.) da yoksul insanların yardımına yetişmiştir. 

İlerleyen dönemlerde ortaya çıkan meslek loncaları, bireylerin 

seçtikleri mesleğe giriş ve ilerlemeleri açısından ağır koşullar 

koymayan ve herhangi bir din, dil, ırk farkı gözetmeyen birliklerdir. 

Meslek loncaları bünyesinde oluşturulan “teavün sandıkları”(orta 

sandığı) lonca mensubu iş erbaplarının ihtiyaçlarına binaen bir yardım 

kuruluşu özelliği taşımaktadır. Özellikle mensuplarının sağlık 

sorunları ile ilgili tedavi giderlerini karşılamak, yaşlanıp iş göremez 

hale gelen, hastalık ve sakatlık nedeniyle işini kaybeden lonca 

mensuplarının ister usta ya da kalfa isterse de çırak mertebesinde 

olsun geçimlerini temin etmek teavün(orta) sandıkların en temel amacı 

olmuştur. Bu sandıklardan yapılan yardımlarla yoksul esnaf ailelerinin 

bizzat kendileri ya da ailelerinden birinin vefatı halinde cenaze 

giderlerini karşılanması da mümkündü (Tunçomağ, 1987: 47). 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde sosyal yardımlaşma açısından 

“Vakıf Kültürü” de çok önemli bir yer tutmuştur. İmparatorluk 

ahalisinin her daim yardımına koşan bu vakıflar farklı amaçlar için 

ihdas edilmiş olsalar da yoksulluk, hastalık, muhtaçlık, işsizlik 
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dolayısıyla zor duruma düşmüş halkın kurtarıcısı olmuşlardır. Bu 

vakıflar içinde en önemlileri Avarız Vakıfları adı ile bilinenleridir. 

Osmanlı’nın gelişme ve refah dönemlerinde çok önemli bir işlev 

üstlenen vakıfların, imparatorluğun gerileme dönemine girmesiyle 

birlikte güç kaybettiği, gelirlerinin ekonomik bozulmayla birlikte ciddi 

ölçüde kayba uğradığı söylenebilir. Bu durum toplumsal refah 

üzerinde de olumsuz etkiler yaratmıştır. Bu etkilerin giderilmesi adına 

İmparatorluk özellikle askeri personelini ve ailelerini(şehitlik ve 

gazilik durumunda) güvence altına alan bir takım uygulamalar 

başlatmıştır. 

Tanzimatla birlikte Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde 

yürürlüğe sokulan bir takım sandıklar ve Nizamnameler sayesinde 

işçilerin meslek hastalıklarına, iş kazalarına ve sağlık giderlerinin 

karşılanmasına yönelik tedbirler düzenlenmiştir. Tekaüt (emekli) ve 

Teavün (yardımlaşma)Sandıklarının kurulması Osmanlı’da ki 

yenileşme çabalarının bir göstergesidir (Alper, 2007). Ayrıca 

çıkartılan Nizamnamelerin en ünlüleri, 1865 yılında Ereğli kömür 

havzasında çalışan işçileri sosyal güvenlik hizmetleri ile güvence 

altına alan “Dilaver Paşa Nizamnamesi” ve 1869 yılında çıkartılan 

“Maadin Nizamnamesidir”. Ayrıca 1909 yılında tersane işçilerinin 

sosyal güvencelerini tesis etmek amacıyla çıkartılan “Tersane-i Amire 

ye Mensup İşçi Vesairenin Tekadüiyeti Hakkında Nizamname” ve 

1910 tarihli “Hicaz Demir Yolu Memur ve Müstahdemlerine Yardım 

Nizamnamesi” de mevcuttur. 
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3.2 Türkiye Yakın Siyasi Tarihinde Sosyal Güvenlik Sisteminin 

Gelişimi 

Cumhuriyetin ilanı ve Yeni Türkiye’nin inşaası ile birlikte sosyal 

güvenlik sisteminin oluşturulması yolunda önemli adımlar atılmıştır. 

Bu bağlamda 1921 tarihinde çıkartılan 114 sayılı “Zonguldak Ereğli 

Havzai Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menfaii 

Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun” ve yine aynı yıl 

yürürlüğe konulan 151 Sayılı “Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden 

Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunu’dur.  151 sayılı kanun ile 

Ereğli kömür havzasında çalışan işçilerin hem kendilerinin hem de 

işverenlerinin ödeyecekleri primlerle sosyal güvence altına alınması 

için Amele Birliği kurulmasına da karar verilmiştir. Bu bağlamda 

bölgede ki tüm işçiler zorunlu sigorta kapsamına dâhil edilmişlerdir 

(Tunçomağ, 1987: 50). 

1935 yılında kurulan Çocuk Esirgeme Kurumu’nun temelleri ise yine 

ülkenin ilk yıllarında, yani 1921 yılında kurulmuş olan  “Ankara 

Merkezli Himaye-i Etfal Cemiyeti” ile atılmıştır. Bu cemiyet Kurtuluş 

Savaşının geride bıraktığı kimsesiz çocukların bakımı ve ihtiyaçlarının 

karşılanmasını üstlenmiştir. Cemiyetin gelirleri; üyelerin senelik 

aidatları, Hükümetin ve belediyelerin tahsisatları, Emvâl ve emlâkının 

gelirleri ve halktan toplanacak bağış, yardımlardan oluşmaktadır. 

Cemiyet’in harcamaları ise; başta şehit çocukları olmak üzere çatısı 

altına alacağı vatan çocuklarının korunması için yapılan harcamalar, 

halkın yoksul kesimine yönelik sağlık, eğitim harcamaları, maddi 

yardımlarda oluşmaktadır. 
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Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hem Osmanlıdan miras alınan bir 

takım kurumların isim ve yapı değiştirilmesi hem de Cumhuriyetin 

ruhuna uygun modern sosyal güvenlik kurumlarının ortaya çıkması ile 

sosyal güvenliğin bir hak olarak vatandaşlara tanındığı görülmektedir. 

Bu bağlamda ilk kez 1961 Anayasası’nda da bu haktan söz 

edilmektedir. 1961 Anayasası’nın 48. Maddesi “Herkes, sosyal 

güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve 

sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Devletin 

ödevlerindendir ” şeklinde hükmü ile sosyal güvenlik hakkını anayasal 

bir hak haline getirmiştir. 

Yakın siyasi tarihimizde Türk sosyal güvenlik sisteminin gelişimi 

adına en önemli gelişme 1 Ocak 1946 yılı itibariyle Türkiye 

Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan 

“Sosyal Sigortalara Kurumu’nun faaliyete geçirilmesidir”. Aslında 

ilk kez 1936’da “3008 sayılı İş Kanunu” ile Sosyal Sigortalar 

Kurumu’nun oluşturulması öngörülmüş olmakla birlikte, İkinci Dünya 

Savaşının patlak vermesi nedeniyle kurum ancak savaşın bitiminde 

yani 1946 yılında faaliyete geçebilmiştir. Aynı yıl çıkartılan “4772 

sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu” 

ve “4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu” ile İşçi Sigortaları 

Kurumu kurulmuş ve daha önceki yıllarda kurulmuş tüm sandıkları 

bünyesinde toplamıştır. 1950 yılında kabul edilen “5417 sayılı 

İhtiyarlık Sigortası Kanunu”, 1951yılında yürürlüğe sokulan “5502 

sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu” ve 1957 yılında kabul 

edilen “6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortası Kanunu” 

kabul edilmiştir (SGK, 2021). 
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1949 tarihinde kabul edilip, 1950 tarihinde yürürlüğe giren “5434 

sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu” ile 11 adet emeklilik sandığı lav 

edilmiş, işçi ve işveren primlerine dayalı, bütünleşik bir sistem için 

harekete geçirilmiştir. Bu sistemin tek elden uygulanabilmesi için de 

“T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü”  kurulmuştur. 

1964 yılında çıkartılan 506 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu” hukuki 

anlamda dağınık halde bulunan birçok düzenlemeyi tek bir yasa 

çerçevesi içinde toplamıştır. Bu kanunla, sigorta kapsamında 

çalışanların ailelerinin de bu kapsama dâhil edilmesi, kadın işçilerle 

ilgili şartların iyileştirilmesi ve emeklilik yaşının 55 e çekilmesi 

sağlanmıştır.  

1971 yılında yürürlüğe sokulan 1479 Sayılı “Esnaf ve Sanatkârlar ve 

Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu” ile 

bağımsız çalışanlarında sosyal sigorta kapsamına alınması 

sağlanmıştır. Adı geçen kanunla, sonraki yıllarda finansman açıkları 

dolayısıyla çok tartışılacak olan “BAĞ-KUR” kurumu ihdas edilmiştir 

(Talas, 1992: 200).  Bu tarihten itibaren geçen 20 yıllık süreçte sosyal 

sigortalarla ilgili 5 ten fazla yeni kanuni düzenleme 

gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte 1982 yılında değişen Anayasamızın 

60. Maddesi ile “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu 

güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmü 

kesinlik kazanmıştır. Sadece 60. Madde değil 61, 62, 64 ve 65. 

Maddelerde sosyal güvenlik ile ilgili ifadeler içermektedir.  
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Ülkemizde çok dağınık şekilde arz edilen sosyal güvenlik hizmetleri 

(5 farklı yasa kapsamında; 506,1479, 2925 5434 ve 2926 sayılı 

Kanunlar) ne yazık ki vatandaşlar arasında farklı norm ve standartların 

doğmasına neden olmuştur. Bu sorunun zaman içinde gittikçe 

büyümesi ve sosyal sigorta kurumlarının açıklarının finansmanın da 

güçlükler ortaya çıkması sistemin sürdürülebilirliği konusunda 

endişelerin artmasına neden olmuştur. Bu durum Türk sosyal güvenlik 

sisteminin revize edilmesi, dağınık sosyal güvenlik kurumlarının tek 

çatı altında toplanması ve sistemin sürdürülebilir kılınması için itici 

bir güç olmuştur. Bu bağlamda 20.05.2006 tarihinde kabul edilen 

5502 sayılı kanunla, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı Genel 

Müdürlüğü ve BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü aynı çatı altında 

birleştirilerek “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı” kurulmuştur. 

Yeni kurulan çatı kurumla birlikte sigorta kapsamındaki vatandaşların 

sosyal güvenlik hizmetleri ile ilgili hak ve yükümlülüklerinin 

eşitlenmesi, sürdürülebilir bir sağlık emeklilik sisteminin kurulması 

amaçlanmıştır. Nüfusu 80 milyonu aşan ülkemizde nüfusun tamamına 

adil, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti arzını amaçlayan genel 

sağlık sigortası sisteminin oluşturulması da hedefler arasındadır. Bu 

itibarla, 2006 yılında “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu” kabul edilip, 01.01.2008 tarihinde de yürürlüğe 

girmiştir. 
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4.TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARININ 

ANALİZİ 

Sosyal güvenliğin finansman kaynakları dayandığı yönteme bağlı 

olarak değişir. Genel anlamda iki farklı programdan oluşan sosyal 

güvenlik sisteminin finansmanında muhtaç, kimsesiz, dul ve yetim, 

malul vb. kişilere karşılıksız olarak yapılan ve finansmanını merkezi 

bütçe, yerel yönetim birimleri, vakıf ve gönüllü kuruluşların 

gerçekleştirdiği sosyal yardımlar primsiz yöntemini oluşturmaktadır. 

Bir diğer yöntem ise sosyal sigorta esaslarına göre düzenlenen ve 

sosyal güvenliği devletin kurup yönettiği organizasyonlarla sağlayan 

primli yöntemdir (Yılmaz B, 2014, s. 23). Aşağıda bu iki sistemin 

ayrıntıları ve ülkemizde gerçekleşen rakamları verilmeye 

çalışılacaktır. 

4.1 Primli Sistem 

Primli sistem esas itibariyle, sosyal güvenlik hizmetinden yararlanan 

bireylerin ödemekle mükellef oldukları primlerden oluşmaktadır. Bu 

bağlamda sosyal sigortaların en önemli gelir kaynağıdırlar. Prim 

ödemeleri bireylerin iradesine bırakılmadığı ve cebrilik unsuru taşıdığı 

için vergiye yaklaşırken, karşılığında belirli bir hizmetin arzı söz 

konusunda olduğundan vergi benzeri gelir olarak nitelendirilebilir. 

Sistemin temelinde sosyal sigortalar bulunmaktadır. Sosyal sigorta 

hizmetlerinden yararlanabilmek isteyen bireylerin sisteme dâhil 

olarak, belirli oranlarda sisteme katkıda bulunmaları gerekmektedir. 

Primli sistemde hem işçi hem de işveren prim öder. Çoğunlukla prim 

ödemesinde devlet de katkı koyar. Primli sistem, özel emeklilik 
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sigortalardan farklı olarak, kar amacı gütmez. Bu bağlamda çalışanlar 

açısından katılımı cebri, hukuki çerçevesi çizilmiş bir yapı gösterir. 

Birer paydaş olarak sigortalı, işveren, devlet, sosyal sigorta kurumu ve 

sigortalının aile bireyleri bu sistemin bel kemiğini oluştururlar 

Aşağıda verilen Tablo 1 incelendiğinde “Primli Sistemin” aktif 

sigortalılar, pasif sigortalılar, bağımlılar ve özel sandıklardan oluştuğu 

görülmektedir. Burada aktif sigortalılar cari dönemde aktif olarak 

çeşitli statülerde çalışanları ifade etmektedir. Aktif sigortalıların 4/a, 

4/b, 4/c statüsünde ve muhtar kadrolarında çalışanları içerisine aldığı 

söylenebilir. Bununla birlikte çırak, stajyer ve kursiyerler ile isteğe 

bağlı sigortalılar da aktif sigortalılar içerisinde yer alırlar. Ülkemizde 

aktif sigortalı kapsamına giren bireylerin sayısında yıllar itibariyle 

düzenli bir artış göze çarpmaktadır. Sosyal güvenlik sistemi 

içerisindeki pasif sigortalılar ise yaşlılık, malullük, ölen sigortalının 

eşi ve çocukları ile sürekli iş göremezlik geliri alanlardan oluşur. 

Tıpkı aktif sigortalılarda olduğu gibi pasif sigortalı sayısında da yıllar 

itibarıyla bir artış trendi gözlemlenmektedir. Ancak sistemin 

sürdürülebilirliğinin ölçülmesi açısından aktif ve pasif sigortalıların 

ülke nüfusuna oranı değerlendirildiğinde, nüfusun en güncel haliyle 

%85’den fazlasının sosyal sigortalar aracılığıyla sosyal güvenlik 

kapsamına alındığı, ancak aktif/pasif sigortalı oranının ise %1,87 

civarında kaldığı görülmektedir. Aktüeryal denge açısından bu oranın 

(1/4) olarak gerçekleşmesi gerekirken yani 4 çalışanın 1 emekliyi 

finanse etmesi ideal kabul edilirken bu oran ülkemizde oldukça düşük 

kalmakta ortalama olarak her 2 çalışan bir pasif sigortalıyı finanse 

etmektedir. Bu durum prim ödeyen aktif sigortalı sayısı sistemde bu 
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kadar düşükken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açık vermesine ve bu 

açığında TC Merkezi Yönetim Bütçesi’nden karşılanmasına neden 

olmaktadır. 

4.2 Primsiz Sistem 

Primsiz sistem esas olarak sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden 

oluşmaktadır. Devletin yönetimini üstlenen iktidar gücünün sosyal 

güvenlik ile ilgili faaliyetlerini yürüten bakanlık olan “TC. Aile ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı” 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı adıyla tüm sosyal yardım ve sosyal hizmetleri tek bir 

bakanlık çatısı altında toplamıştır. Sosyal yardım ve hizmetler devletin 

anayasal çerçevede görev olarak addettiği, vatandaşlarının sosyal 

güvenlik ihtiyacını temin etme görevini arz etmekle yükümlüdür.  Bu 

bağlamda devlet, sosyal sigortalar kapsamı dışında kalan grupları veya 

sosyal sigortalara dâhil olup yeterince korunamayanları hayatları 

boyunca ortaya çıkacak sosyal risklere karşı koruma altına alır. Sosyal 

hizmetler ise korunma ihtiyacı duyan, yardım ve bakıma muhtaç aile, 

çocuk, yaşlı, özel gereksinimli ve diğer sosyal açıdan dezavantajlı 

gruplara götürülen hizmetleri konu almaktadır. 
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Tablo 1. Sosyal Sigortalar Kapsamında Yer Alanların Sayısı

 

Kaynak: TC. Sosyal Güvenlik Kurumu, https://veri.sgk.gov.tr/, Erişim Tarihi; 

(10.11.2021) 

Ülkemizde 2020 Yılında TC. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

6.630.682 haneye sosyal yardımda bulunmuştur. Bu hanelerden 

2.450.080 hane düzenli yardım, 2.733.721 hane süreli yardım almıştır. 

1.436.799 hane ise hem düzenli hem de süreli yardımlardan 

Yıl

Year
2016 2017 2018 2019 2020

I- Aktif sigortalı- Active insured 21.131.838 22.280.463 22.072.840 22.000.964 23.344.547

1- Zorunlu- Compulsory insured 19.099.026 20.241.389 20.093.780 20.172.891 21.064.613

           Zorunlu 4-1/a, 4-1/b (Tarım hariç), 4-1/c

           Compulsory 4-1/a, 4-1/b (Except agricultural), 4-1/c
18.367.294 19.511.173 19.374.552 19.542.660 20.490.475

       Tarım zorunlu (4-1/b)- Compulsory in agricultural sector (4-1/b) 717.876 705.592 696.175 600.787 547.075

        Muhtar- Demarch 13.856 24.624 23.053 29.444 27.063

2- Çırak- Apprentice 1.170.080 368.373 341.659 319.017 346.624

3- Yurtdışı topluluk- Collective insurance 24.710 21.592 22.899 21.002 16.219

4- Tarım (4-1/a)- Insured in agricultural sector (4-1/a) 36.125 50.602 45.384 41.108 31.250

5- Diğer sigortalı- Other insured 442.552 462.452 407.996 364.434 445.079

6- Stajer ve kursiyer (*)- Intern and trainee 359.345 1.136.055 1.161.122 1.082.512 1.440.762

Dosya- File 11.171.059 11.418.722 11.867.931 12.214.543 12.490.714

Kişi- Person 11.755.365 12.154.140 12.613.151 12.977.719 13.264.220

1- Yaşlılık aylığı- Old-age pension 8.121.461 8.402.314 8.729.758 8.968.462 9.133.884

2- Malullük aylığı- Invalidity pension 120.923 123.494 124.936 126.947 124.602

3- Vazife malulü aylığı- Duty invalidity pension 12.170 12.934 13.504 14.039 14.381

4- Ölüm aylığı (Dosya)- Survivor's pension (File) 2.787.524 2.748.356 2.863.274 2.963.088 3.072.907

5- Ölüm aylığı (Haksahibi)- Survivor's pension 3.343.265 3.451.929 3.576.046 3.692.788 3.813.421

6- Sürekli iş göremezlik geliri- Permanent incapacity for work benefit 70.081 73.035 75.654 79.209 80.891

7- Ölüm geliri (Dosya)- Survivor's benefit (File) 58.900 58.589 60.805 62.798 64.049

8- Ölüm geliri (Haksahibi)- Survivor's benefit 87.465 90.434 93.253 96.274 97.041

III- Bağımlı- Dependent 34.933.242 35.522.020 35.096.530 35.305.977 35.556.141

Aktif / pasif oranı-  Active / passive insured ratio 1,89 1,95 1,86 1,80 1,87

IV- Özel sandıklar- Funds 392.201 406.856 413.983 420.020 428.475

1- Aktif sigortalı- Active insured 140.174 141.285 142.391 140.529 141.678

2- Aylık alanlar- Pensioners 85.920 91.670 92.906 94.027 94.972

3- Bağımlı- Dependent 166.107 173.901 178.686 185.464 191.825

4- Aktif / pasif oranı-  Active / passive insured ratio 1,63 1,54 1,53 1,49 1,49

Sosyal Güvenlik Kapsamı (I+II+III+IV)- Social security coverage 68.212.646 70.363.479 70.196.504 70.704.680 72.593.383

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Tescil Edilenler

Registered under the general health insurance
10.189.469 9.825.269 10.585.086 11.473.608 9.767.789

Genel Sağlık Sigortası Primleri Kendileri Tarafından Ödenenler

Person who general health insurance premiums paid by themselves
2.679.737 1.889.260 2.322.684 2.393.087 1.941.961

Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet Tarafından Ödenenler

Person who general health insurance premiums paid by State
7.509.732 7.936.009 8.262.402 9.080.521 7.825.828

II- Pasif (Aylık/gelir alan) sigortalı- Pensioner and benefiter
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faydalanmıştır. Kovid-19 Salgını nedeniyle dünya genelinde olduğu 

gibi ülkemizde de vatandaşlarımızın hayatları sosyal ve ekonomik 

açıdan olumsuz etkilenmiştir. Bu noktada salgının sosyal ve ekonomik 

etkilerinin azaltılması amacıyla sosyal devlet olmanın bir gereği 

olarak hayata geçirilen sosyal yardım alanına ilişkin önlemler 2020 

yılında sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısının artışına sebep 

olmuştur (http://www.ailevecalisma.gov.tr/media/73621/2020-

faaliyet-raporu.pdf). 

Bilindiği üzere 2020 yılında tüm dünyada ortaya çıkan Kovid-19 virüs 

salgını nedeniyle pandemi ilan edilmiş bu bağlamda da ülkemizde 

“Salgın Sosyal Destek Programı” uygulanmaya başlanmıştır. Bu 

program kapsamında ilgili bakanlık tarafından salgın nedeniyle ihtiyaç 

sahibi haline gelmiş haneler tespit edilmiş ve sisteme eklenmişlerdir. 

Pandemi döneminde 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Kanunu’nun ilgili hükmü doğrultusunda TC. 

Cumhurbaşkanlığınca “acil durum hali” ilan edilmiştir. Acil durum 

hali ilanıyla birlikte salgın öncesi dönemde sosyal yardım 

programlarından faydalanmayan haneler de geçici yoksulluk riskine 

maruz kalmaları dolayısıyla sosyal yardım programları kapsamına 

alınmışlardır (http://www.ailevecalisma.gov.tr/media/73621/2020-

faaliyet-raporu.pdf). 

Ülkemizde uygulanan sosyal yardımlar kapsamında Elektrik 

Tüketim Desteği, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yapılan Yardımlar 

(aylık 325 TL olmak üzere 2 aylık sürelerle 650 TL düzenli yardım 

ödemesi), Muhtaç Asker Ailelerine Yardım kapsamında askerlik 

http://www.ailevecalisma.gov.tr/media/73621/2020-faaliyet-raporu.pdf
http://www.ailevecalisma.gov.tr/media/73621/2020-faaliyet-raporu.pdf
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görevini ifa eden erlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç 

sahibi aileleri içi aylık 400 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 800 

TL düzenli yardım ödemesi gerçekleşmiştir. Ayrıca bakanlık, Öksüz 

ve Yetim Yardımı, Şartlı Nakit Transferleri (Şartlı Eğitim Yardımı 

(ŞEY) Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında 

ihtiyaç sahibi olan ailelere yapılan yardım), Yabancılara Yönelik 

Şartlı Eğitim Yardımı Programı gerçekleştirmektedir 

(http://www.ailevecalisma.gov.tr/media/73621/2020-faaliyet-

raporu.pdf). 

Ülkemizin jeopolitik açıdan çok riskli bir coğrafyada konumlanmış 

olması ne yazık ki savunma harcamaları bütçemizle birlikte terörden 

zarar gören vatandaşlar ve şehit ve gazi askeri personelin aileleri 

içinde zaman zaman sosyal yardım harcamaları yapılmasını 

gerektirmektedir. Bu bağlamda terör olaylarından etkilenen 

vatandaşlara Terör Zararı Yardımı kapsamında gıda, giyim, eğitim 

ve barınma gibi temel ihtiyaçlarına yönelik nakdi ödemeler 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik 

Yardımlar 3294 sayılı yasa gereğince Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Fonundan da destek alınarak şehit yakınları ve 

gazilere ödenmektedir. Bunların dışında; Afet Acil Durum Yardımları, 

Yabancı Yardımları, Gıda Yardımları, Aşevi Yardımları, Barınma 

Yardımları, Sosyal konut projesi, Yakacak Yardımları, Sosyal Uyum 

Yardım Programı vb. sosyal yardım programlarına merkezi yönetim 

bütçesinden ödenek tahsis 

edilmektedir(http://www.ailevecalisma.gov.tr/media/73621/2020-

faaliyet-raporu.pdf). 
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Aşağıdaki Tablo 2 tarafımızca derlenmiş olup Türkiye’de ki Merkezi 

Yönetim Bütçesi dâhilinde yapılan primsiz ödemelerin finansmanına 

ışık tutması amaçlanmıştır. 

Tablo 2.TC. Merkezi Yönetim Bütçesi Dâhilinde Yer Alan Sosyal Güvenlik 

Harcamaları 

Milyon TL 2002 2006 2010 2014 2018 2019 2020 2021 

Bütç

e 

2021 

YSGT 

2022 

Teklif 

SOSYAL 

GÜVENLİK 

GİDERLERİ 

TOPLAMI 

11.2

05 

23.5

18 

55.0

39 

77.2

94 

148.3

88 

197.0

65 

245.9

76 

259.7

37 

245.7

96 

280.6

83 

Devlet 

Sosyal 

Güvenlik 

Katkısı 

0 0 14.9

65 

30.5

12 

57.56

0 

74.09

2 

82.20

0 

87.48

1 

103.8

74 

114.1

66 

Sosyal 

Güvenliği 

Olmayanlar

ın Sağlık 

Primi 

0 0 0 6.24

4 

8.974 12.11

9 

14.45

5 

15.96

4 

18.50

3 

23.35

4 

Faturalı 

Ödemeler 

0 955 4.61

7 

3.21

7 

31.46

8 

33.06

1 

35.28

8 

38.63

8 

38.48

3 

43.55

6 

İşveren 

Sigorta 

Primi 

0 0 3.82

0 

8.77

0 

20.28

1 

22.33

3 

24.42

7 

27.71

8 

29.03

8 

35.23

6 

Ek 

Karşılıklar 

0 0 1.25

4 

1.75

7 

2.494 3.197 3.442 3.764 3.764 4735 

Emeklilere 

Ek Ödeme 

0 0 3.31

4 

5.56

5 

9.914 12.29

5 

14.18

4 

16.60

8 

16.94

0 

20.67

9 

Sosyal 

Güvenlik 

Açık 

Finansmanı 

(Hazine 

Yardımı) 

0 0 27.0

69 

21.2

29 

17.69

8 

39.96

8 

71.98

0 

69.56

4 

35.19

5 

38.95

6 

Sosyal 

Güvenlik 

Açık 

Finansmanı

/Yeni GSYH  

0 0 2.3 1.0 0.5 0.9 1.4 1,2 0.5 0,5 

Açık+Katkı 0 0 42.0

34 

51.7

41 

75.25

8 

14.06

0 

154.1

80 

157.0

45 

1390

69 

153.1

23 
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Açık+Katkı/

Yeni GSYH 

0 0 3.6 2.5 2.0 2.6 3.1 2,8 2,1 1,9 

GSYH’ye  

Oranları (%) 

Yeni Seri 

3.1 3.0 4.7 3.8 3.9 4.6 4.9 4,6 3,7 3,6 

Bütçe 

Payları (%) 

9.4 13.2 18.7 17.2 17.9 19.7 20.4 19,3 16,3 16 

Artış 

Oranları (%) 

  -1.0 4.5 7.7 12.0 32.8 24.8 18,7 -0,1 8,1 

Kaynak: TC. Strateji Ve Bütçe Başkanlığı,2021 (Bütçe Gerçekleşme Verilerinden 

Tarafımızca Derlenmiştir). 

Tabloda yer aldığı şekliyle Merkezi Yönetim Bütçesi’nde sosyal 

güvenlik giderleri 2020 yılında 246 milyon Tl civarında 

gerçekleşmiştir. Bu kümülatif rakamın içinde devletin çalışanlar için 

yaptığı sosyal güvenlik katkı payı ödemeleri, sosyal güvenlik çatısı 

altında olmayanlar için yaptığı sağlık primi ödemeleri ve diğer 

ödemeler yer almaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin açık finansmanı 

için yine merkezi yönetim bütçesinden 72 milyon TL’lik bir kısım 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılmıştır. Bu durum sosyal 

güvenliğin GSYH ya oranlarına bakıldığında da açıkça görülmektedir. 

Ülkemiz sosyal develt olma bilinciyle sosyal güvenlikte hem primli 

hem de primsiz sistemin gereklerini bütçesi elverdiğince 

gerçekleştirme çabası içindedir. 
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