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ÖNSÖZ 

Türkiye ekonomisi, hızla büyüyen ve gelişen, aynı zamanda 

ekonomik sorunları aşmak için mücadele veren, dünyaya entegre olmaya 

çalışan bir geçiş ekonomisidir. Türkiye, belirgin bir dinamizmine karşılık iç 

ve dış faktörlerin etkisiyle oluşan iktisadi ve finansal sorunlarına rağmen ciddi 

bir yeniden yapılanma süreci yaşamaktadır. Bir taraftan yakın zamanda 

öngörülemeyen konularda önemli ekonomik atılımlar gerçekleştirilmekte, 

diğer taraftan içerde ve dışarda yaşanan iktisadi ve siyasi çalkantıların 

olumsuz etkileriyle mücadele edilmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de değişen 

iktisadi, mali ve finansal koşullar sosyal bilimlerde yer alan disiplinlerin 

çalışmaları ile yeniden incelenip analiz edilecek ve ekonominin mevcut 

durumu tekrardan değerlendirilecektir.  

Kitapta sosyal bilimler disiplinlerinde yer alan araştırmacılara ait 10 

adet özgün çalışmaya yer verilmiştir. Birinci bölümde, TR21 Trakya 

Bölgesinin makro ekonomik verileri 2015-2021 yılları arasında Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri kapsamında ayrıntılı olarak incelenmiştir. İkinci 

bölümde, kadınların bölgesel kalkınmadaki önemine dikkat çekilerek, 

özellikle kalkınma ajanslarının kadınların ekonomik ortama entegre 

olmalarını sağlayacak faaliyetleri ve konuyla ilgili destekledikleri projelerin 

içerikleri TR2 Batı Marmara Bölgesi’nin alt bölgeleri TR21 Trakya Kalkınma 

Ajansı ve TR22 Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2018-2021 yıllar 

arasındaki yıllık faaliyet raporları incelenmiştir. Üçüncü bölümde, seçilmiş 

bazı makroekonomik değişkenler ile borsada işlem gören hisse senetlerinin 

fiyatları arasındaki ilişki, Türkiye özelinde incelenmiştir. Bu çerçevede BİST-

100 endeksi ile tüketici fiyat endeksi, M2 para arzı, faiz oranı, döviz kuru, dış 

ticaret ihracat ve ithalat miktar endeksi, sanayi üretim endeksi arasındaki ilişki 

2014:M1-2022:M1 dönemi için aylık verilerle test edilmiştir. Dördüncü 

bölümde hem mikro düzlemde ülkeler hem de makro seviyede yıllar ve ülke 

ortalamaları aracılığıyla betimsel analiz yöntemlerinden faydalanılarak; 

yaklaşık çeyrek asırlık bir dönem için 20 OECD ülkesindeki vergi takozu 

gelişmelerini değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde, 2022/6 dönem verileri 

üzerinden 21 Kasım 2022 tarihi itibariyle BİST tarafından hesaplanmaya 

başlanan XKTMT kapsamında işlem gören şirketlerin finansal performansları, 

Topsis ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemleri kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Şirketlerin likidite, etkinlik, faaliyet, mali yapı ve 

karlılıklarına ilişkin 18 oran kullanılmıştır. Altıncı bölümde, finansal sıkıntı 

ile çalışma sermayesi yönetimi ve sektör ilişkisi Türkiye örneği ile 

araştırılmıştır. İşletme sermayesi ölçütü olan “nakit dönüşüm süresinin” (nakit 
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döngüsü süresinin), cari ve geçmiş yıllar değerleri ile finansal başarısızlık 

riski ölçütü olan Altman Z- Skor ile ilişkisi analiz edilerek “nakit döngü süresi 

finansal başarısızlık için erken uyarı sinyali midir?” sorusuna cevap 

aranmıştır. Ayrıca finansal sıkıntı üzerinde sektör etkisi olup olmadığı da 

incelenmiştir. Yedinci bölümde, AB’ye aday ülke olan Türkiye’de 

belediyelerin AB katılım öncesi fonlarından ne ölçüde yararlanabildiği ve bu 

fonların gelir kaynağı olarak belediye mali yapısına etkisi incelenmiştir. 

Çalışmamızda nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. 

Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığının yayınladığı 

belgelerden elde edilen veriler incelenmiş ve çalışmanın amacı doğrultusunda 

analize tabi tutulmuştur. Sekizinci bölümde, yerli ve yabancı literatürde yer 

alan banka birleşme ve satın almaları genel bir çerçeve ile incelenmiştir. Ülke 

içi ve sınır ötesi boyutta yapılan çoğu araştırmalara yer verilmiştir. Aynı 

zamanda gerçekleşen bir banka birleşmesinin finansal performansı da ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. Dokuzuncu bölümde, ARDL sınır testi kullanılarak 

1973-2015 yılları arasında Türkiye’de ÇKE hipotezinin geçerliliği kişi başına 

düşen EF, ihracat, ithalat, kişi başına düşen GSYİH, kentleşme ve kişi başına 

temiz enerji tüketimi değişkenleri yardımıyla analiz edilmiştir. Onuncu 

bölümde, entelektüel sermaye kavramı, unsurları, muhasebeleştirilmesi ve 

raporlanmasına ait konular ile birlikte Piyasa Değeri – Defter Değeri, 

Yaklaşık Tobin Q Değeri, Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer ve Ekonomik 

Katma Değer Yöntemleri gibi entelektüel sermayeyi ölçmek için kullanılan 

yöntemler hakkında bilgiler verilmiştir. 

Değerli akademisyenlerin ortak çalışmaları ile hazırlanmış olan bu 

kitabın, ekonomi ve finans alanında literatüre hem teorik açıdan hem de 

uygulama açısından büyük katkılar sunacağı ve gelecek çalışmalar için de 

teşvik edici nitelikler taşıyacağı düşüncesindeyim. Bu açıdan, kitabın 

oluşturulmasında emeği geçen tüm akademisyenlere ve bu eserin 

yayımlanmasına vesile olan İKSAD yayınevi yönetimine ve çalışanlarına 

teşekkürlerimi sunarım. 

Editörler 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir AYDIN 

Ar. Gör. Zafer DÖNMEZ 
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GİRİŞ 

Sürdürülebilir kalkınma kavramının temelde ortaya çıkmasının asıl 

nedeni, insan ihtiyaçlarının sınırsız olması, teknolojik gelişme ve 

küreselleşmeyle birlikte bu ihtiyaçların daha kolay ve daha hızlı tüketilmesine 

olanak sağlanması nedeniyle tüketim toplumlarının ortaya çıkmasıdır. 

Tüketilen mal ve hizmetlerin yerine en azından eş değerde üretimin kıt 

kaynaklar nedeniyle konmasının giderek zorlaşması bu kavramı daha da 

önemli hale getirmiştir. Sanayi devrimi sonrası üretim kapasitesindeki artışın 

toplam ekonomik çıktıyı artırırken ekolojik dengeyi bozduğunun fark 

edilmesiyle birlikte kalkınma ve çevre arasındaki ilişki yeniden 

değerlendirilmiştir. Bu süreçte nüfusun kontrolsüz şekilde büyük kentlerde 

yığılması, artan üretim miktarını karşılamak için daha fazla hammaddeye 

gereksinim duyulması, insanların artan tüketim ve üretim ihtiyacını 

karşılamak için sınırsız bir kaynak olarak gördüğü doğayı fütursuzca 

kullanmasına ve ciddi tahribatlar yaratmasına neden olmuştur. 

Sürdürülebilir kalkınmanın temelde; ekonomik, çevresel ve sosyal 

olmak üzere üç farklı ayağı bulunmaktadır. Dünyada sanayileşmenin ilk 

dönemlerinde çevresel değerler ekonomik kalkınma çabalarının gölgesinde 

kalmıştır. Söz konusu bu durum kalkınma ile çevrenin birbiriyle çelişen değil 

birbirini destekleyen kavramlar olduğunun anlaşılmaya başlandığı 1960’lı 

yıllara kadar sürmüştür. Bu yıllardan itibaren sürdürülebilir kalkınma kavramı 

ortaya çıkmıştır. Artık kalkınmanın sadece ekonomik değil aynı zamanda 

sosyal ve çevresel değerlerle birlikte kesintisiz devam etmesi gerekliliği kabul 

edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ekonomi odaklı kalkınma 

çabaları; bazı ülkeleri gelişmiş ülke statüsüne taşırken aynı zamanda insanlığı 

zor duruma düşüren çevresel sorunlara sürüklemiştir. Zamanla bu sorunların 

giderek ülke sınırlarını aşması ve neredeyse bütün insanlığı tehdit edecek 

boyutlara ulaşması nedeniyle acil müdahale ve önlemi gerekli kılmıştır. 1970 

sonrası süreçte Birleşmiş Milletler (UN-BM) önderliğinde uluslararası tedbir 

ve önlemler geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Özünde doğal kaynakların tamamen tüketilmeden gelecek nesillere 

aktarılması çabasını ifade eden sürdürülebilir kalkınma yoksulluğa son, 

nitelikli eğitim, cinsiyet eşitliği gibi dünyada yaşayan herkesin yaşamını 

iyileştirmek amacıyla ekonomik ve sosyal olmak üzere 17 evrensel hedefi 

içermektedir. Bu çalışmada TR21 Trakya Bölgesinin makro ekonomik verileri 

2015-2021 yılları arasında ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

kapsamında ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

  



TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR| 6 

 

1. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAVRAMI 

İngiltere’de başlayan ve hızla dünyaya yayılan Sanayi Devrimi’yle 

birlikte endüstrileşme ekonomik kalkınmayı sağlarken ekolojik problemlerin 

doğmasına neden olmuştur. Üretim miktarındaki ciddi artış hammaddeye olan 

ihtiyacı da artırmıştır. Bu ihtiyacın ilk yansıması kaynakların aşırı kullanımına 

dayalı çevre tahribatı olmuştur. Sürdürülebilir kalkınma kavramı özellikle 

1960’lı yıllardan sonra çevresel yıkımların ardından konuşulmaya başlamıştır. 

Bu döneme kadar hâkim olan anlayışın “doğal kaynaklar sınırsız ekonomik 

büyümenin esas amacıdır” anlayışı insan-doğa arasındaki dengenin giderek 

bozulmasına neden olmuştur. Çevre dostu olmayan üretim politikalarının 

sonucu olarak gelecekte kaynakların tükenmesi, insan sağlığının olumsuz 

etkilenmesi, çevre tahribatı ve ekonomik anlamda sıkıntıların yaşanması 

muhtemel olacaktır (Fisher, 2006:292). Ekonomik kalkınmanın, sosyal ve 

çevresel tesirleri dikkate alarak gerçekleştirilmesinin gelecek dünyanın ve 

insanlığın geleceği için önemli olduğu görüşü anlaşılır olmaya başlamıştır. 

1980’lerde ise sürdürülebilir kalkınma kavramı uluslararası kuruluşlar 

tarafından hazırlanan bir raporda ilk kez kullanılmıştır. Birleşmiş Milletler 

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nca hazırlanan Brundtland Raporu -

Ortak Geleceğimiz- adlı raporda sürdürülebilir kalkınma; “bugünün 

ihtiyaçlarını, gelecekteki kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini 

tehlikeye atmadan karşılamak” olarak tanımlanmıştır (Marshall, 1999:705-

707). Tarihsel süreç içerisinde farklı tanımlar yapılmış olsa da üzerinde 

mutabakata varılan evrensel ölçekte ilk tanım, soyut da olsa, “Ortak 

Geleceğimiz” adlı raporda yapılmıştır (Turgut, 1997:703). 

Goodland ve Ledec’e göre, bugün elde edilen ekonomik ve toplumsal 

faydaların gelecekte oluşacak faydalara zarar vermeden en uygun şekilde 

kullanılabilir olmasını sağlayan ekonomik döngü olarak tanımlanan 

sürdürülebilir kalkınma hususunda giderek derinleşen çevresel sorunların ülke 

sınırlarını aşan niteliği sorununun çözümü noktasında, ulusal ve uluslararası 

alanda çabaları gerekli kılmıştır (Najam ve Cleveland, 2003:125). 

Bu kapsamda uluslararası alanda atılan ilk ciddi adım, 1972 Birleşmiş 

Milletler İnsan ve Çevresi Stockholm Konferansı’dır (Keleş vd., 2009:442). 

Stockholm Konferansı ile çevresel problemler ilk defa uluslararası arenada 

tartışılmıştır. 113 ülkenin katıldığı konferans, çevre konusunda kamuoyu 

bilincinin geliştirilmesinde ve uluslararası düzeyde çevre konusundaki 

tartışmaların yoğunlaşmasında önemli bir rol üstlenmiştir (Ertürk, 2009:323). 

“...Çevrenin geliştirilmesi ve korunmasının insanların refahını ve tüm 

dünyadaki ekonomik kalkınmayı etkileyen ana mesele” olduğu Stockholm 
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Bildirgesi’nde açıkça belirtilmiştir (Turgut, 1997:703). Çevrenin korunması 

ile kalkınma kavramlarının birbirleriyle çelişmediği aksine birbirlerini 

tamamladıkları, çevreyi korumanın kalkınmayı yavaşlatmadığı, sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanması için ekolojik dengenin gözetilerek, doğaya zarar 

veren tehditlere karşı önlem alınması gerektiği, ekonomik ve sosyal boyutlarla 

birlikte sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler 

arasındaki farklılıkların giderilmediği sürece çevre koşullarında iyileşmenin 

sağlanamayacağı hususları tartışılmıştır. Bu tartışmalar sonucunda, ülkelerin 

gelişmişlik farklarından hareketle, kalkınmanın temel hedef olarak görülmesi 

ve çevre koruma girişimlerinin ülkelerin kalkınma amaçlarını engelleyici bir 

unsur olarak algılanmaması gerektiği ortaya konulmuştur (Ertürk, 2009:323; 

Sipahi, 2010:333). Uluslararası platformda çevre ile uyumlu ekonomik 

kalkınma stratejilerin ve planların yapılması gerekliliğinin önemle 

vurgulanması sürdürülebilir kalkınma için ciddi bir adım olmuştur. 

Brundtland Raporu sürdürülebilir kalkınmayı; ekonomik, çevresel ve 

sosyal boyutlarıyla değerlendirmiştir. Rapor, sadece ekonomik değerlerin 

kalkınma için yeterli olmadığını bütüncül bir yaklaşımın önemli olduğunu 

ortaya koymuştur. Brundtland Raporu sonrası süreçte küresel çözüm için 

uluslararası çabalar devam etmiştir. 1992 yılında Rio’da düzenlenen Birleşmiş 

Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı sürdürülebilir kalkınmanın amacına 

ulaşabilmesi için küresel ortaklığın önemine vurgu yapılması açısından 

önemlidir (French, 1995:219). Rio de Janerio’da 1992 yılındaki konferansta 

“Gündem 21” kabul edilmiş, ekolojik dengeye ve ekonomik kalkınmaya 

birlikte önem veren ulusal ve yerel yönetimlerin oluşturulabilmesi için 

prensipler belirlenmiştir. Sürdürülebilir kalkınma için önemli zirvelerden biri 

de Birleşmiş Milletler (BM) Binyıl Zirvesi’dir. Bu zirvede kabul edilen Binyıl 

Bildirisi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri ile gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş 

ülkeler arasında işbirliğinin önemi vurgulanmıştır (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 

2022). 1996 yılında ise Habitat II Zirvesi’nde “herkes için yeterli konut ve 

kentleşmenin yaşandığı bir dünya” ele alınırken, Rio +5 Zirvesi’nde ‘bütün 

ülkelerin Ulusal Gündem 21’lerinin oluşturması ve sürdürülebilir kalkınma 

eylem planlarının hazırlanması gerekliliği konuşulmuştur (Ozmehmet, 

2008:1862). Bu kapsamda hem Rio Zirvesi hem Binyıl Zirvesi’nin 

sonuçlarının uyumlaştırılması için 2002 yılında Johannesburg’da 

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi yapılmıştır. 2012 yılında Rio’da yeniden BM 

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi düzenlenmiş ve ‘’İstediğimiz Gelecek’’ 

isimli hükümetlere yol gösteren bir kalkınma haritası içeren sonuç bildirisi 

kabul edilmiştir (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2022). Ayrıca Johannesburg 
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Zirvesi’nde sadece devletlerin değil toplumun her kesiminin sürdürülebilir 

kalkınmayı sahiplenmesi ve çalışmalara katılması gerekliliğine karar verilmiş, 

2000 yılında 2015 yılını hedefleyen Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma 

çabalarında kurum ve kuruluşların uyumlu olunması gerekliliğine dikkat 

çekilmiştir. 

2015 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesi’nde “Dünyamızı Değiştirmek: Sürdürülebilir Kalkınma için 

2030 Gündemi (Gündem 2030)” belgesi kabul edilmiştir. Gündem 2030; 

Deklarasyon, 17 adet küresel amaç ve 169 adet hedeften oluşan sürdürülebilir 

kalkınma amaçları ile 2030 yılına kadar bu hedeflere ulaşılması için gereken 

uygulama araçları ile takip ve gözden geçirme sistemini içermektedir (T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2021:2). 

Akademik inceleme alanı oldukça geniş olan sürdürülebilir kalkınma 

kavramı lisansüstü tezlerde önemli bir araştırma konusudur. Sürdürülebilir 

Kalkınma ile ilgili olarak YÖKTEZ üzerinde erişime açık olarak 2022 yılı 

Kasım ayı itibarıyla 219 Yüksek Lisans, 55 doktora tezi bulunmaktadır. 

Literatürde çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışma bulunmaktadır. 

Çalışmaların büyük bir kısmı sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için daha 

somut öneri, işbirliği ve uygulamaların gerekliliğine dikkat çekmektedir. Bu 

çalışmalara örnek olarak Ozmehmet (2008) çalışmasında, ülkelerin 

sürdürülebilirliğini sağlamak için dünyada politik entegrasyona, toplumsal, 

kültürel ve ekonomik kimliğe göre farklılık gösteren çalışmaların yapıldığına 

dikkat çekilmekte, genel olarak Türkiye’de sürdürülebilirliği sağlamaya 

yönelik planlama ve tasarıma daha fazla önem verilmesi gerektiğine vurgu 

yapmaktadır. Eryılmaz 2011 yılındaki çalışmasında bölgesel kalkınmanın 

sürdürebilir kalkınmayla birlikte düşünülmesi gerektiğini ifade ederken, Tıraş 

(2012) ise ekonomik ve sosyal politikaların çevre politikaları ile uyumunun 

sürdürülebilir kalkınma politikasının her düzeyinde önemli olduğuna işaret 

ederken, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere vereceği desteğin 

önemini vurgulamaktadır. Kaypak (2011) ve Toprak (2006) çalışmalarında 

ise, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluk sorununun doğal çevrenin 

korunmasını ikinci plana attığını ve dünyanın ekolojik düzeninin bozulmasına 

neden olan gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere desteğinin önemli 

olduğunu ifade etmektedirler. Sipahi, 2010 yılındaki çalışmasında ise çevresel 

problemlerin ancak küresel işbirliği içinde kollektif bir yaklaşımla 

çözülebileceğini belirtmiştir. 
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2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE MAKRO 

EKONOMİK HEDEFLER 

Sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile geleceği sahiplenen ortak küresel 

hedefler, herkesin temel ihtiyaçları ile daha iyi bir hayata ilişkin 

beklentilerinin karşılanmasına imkân vermeye yöneliktir. Bu anlayışa göre; 

çevre ile sosyoekonomik gelişme arasındaki ilişkilerin iyi planlanmış 

kalkınma stratejilerinin uygulanması, şimdiki gereksinimleri karşılayabilir 

ancak insanların gelecekteki temel gereksinimlerin karşılanmasını tehlikeye 

sokabilir. Çünkü büyümenin hangi sınırdan sonra çevresel felaketlere yol 

açacağı kesin değildir ve çevresel bozulma çoğu zaman geri döndürülemez 

niteliktedir. Bu nedenle, ekonomik ve sosyal yapı ile çevre etkileşimi bütüncül 

bir şekilde değerlendirilerek bugünkü ve gelecekteki nesillerin kalkınmanın 

getirdiği olanaklardan erdemli bir şekilde faydalanmasının sağlanması, 

sürdürülebilir kalkınmanın temel felsefesini oluşturmaktadır (T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2022). 
 

2.1. Sürdürülebilir Kalkınma ve Küresel Hedefler 

2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu ve açlığı sona erdirmek, eşitsizlik 

ve adaletsizlikle mücadele etmek, temiz suya erişimi sağlamak, iklim 

değişikliğini kontrol altına almak vb. “17 Küresel Hedef” üzerinde dünyanın 

liderleri uzlaşmaya varmıştır. Sürdürülebilir kalkınma için küresel hedefler 

aşağıdaki gibidir (UNDP, 2022): 

Hedef 1: Yoksulluğa Son 

Hedef 2: Açlığa Son (Sıfır Açlık) 

Hedef 3: Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam 

Hedef 4: Nitelikli Eğitim 

Hedef 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Hedef 6: Temiz su ve Sanitasyon 

Hedef 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji 

Hedef 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 

Hedef 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 

Hedef 10: Eşitsizliklerin Azaltılması 

Hedef 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 

Hedef 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim 

Hedef 13: İklim Eylemi 

Hedef 14: Sudaki Yaşam 

Hedef 15: Karasal Yaşam 

Hedef 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 

Hedef 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar 
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Küresel Hedefler olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; yoksul 

sayısını sıfırlamak, dünyayı korumak ve bütün insanlığın barış ve refah içinde 

yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısıdır (UNDP, 2022). 

2.2. Sürdürülebilir Kalkınmanın Makro Ekonomik Hedefleri 

Sürdürülebilir Kalkınma için kabul edilen 17 adet Küresel Hedeflerin arasında 

4 adet hedef makro ekonomik gösterge hedeflerine işaret ermektedir. Bu 

hedefler aşağıdaki gibidir: 

Hedef 1: Yoksulluğa Son 

Hedef 2: Açlığa Son 

Hedef 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 

Hedef 10: Eşitsizliklerin Azaltılması 

Bu dört hedefin alt hedefleri ve alt hedefler için belirlenen 

göstergeler; T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 

yayınlanan 2020 yılı “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Göstergeleri” 

başlıkları yayını baz alınarak, çalışmanın amacına uygun ekonomik 

göstergeler incelenmiş ve sadece makro ekonomik göstergelerle uyumlu 

hedeflere uygun bilgiler tablolarla desteklenerek açıklanmaya çalışılmıştır. 

2.2.1. Yoksulluğa Son Hedefi 

Yoksulluğu tüm biçimleriyle ortadan kaldırmak, insanlığın yüzleştiği 

en büyük zorluklardan biri olmaya devam etmektedir. Geçmiş yıllarda Çin ve 

Hindistan gibi ülkelerdeki hızlı büyüme birçok insanı yoksulluktan kurtarmış 

ancak ilerleme düzensiz olmuştur. Dünyada aşırı yoksulluk içinde 

yaşayanların %80’ni Güney Asya ve Sahra altı Afrika ülkelerinde 

yaşamaktadır. İklim değişikliği, çatışmalar ve gıda güvensizliğinin yol açtığı 

yeni tehditler, insanları yoksulluktan kurtarmak için daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 

“Yoksulluğa son” hedefi, 2030 yılına kadar yoksulluğu tüm biçim ve 

boyutlarda sona erdirmek için cesur bir taahhüttür (UNDP, 2022). 

“Yoksulluğa Son” hedefinin ilgili makro ekonomik alt hedefleri ve 

göstergeleri ile ilgili açıklamaları aşağıdaki gibidir (T.C. Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2021:3-4): 

Hedef 1.1: 2030 yılına kadar, hâlihazırda günlük 1,25 ABD 

dolarından daha az gelirle yaşayanlar olarak tanımlanan aşırı 

yoksulluğu her yerde ve herkes için ortadan kaldırmak. 

Gösterge 1.1.1: Cinsiyet, yaş, işteki durum ve coğrafi konum 

ayrımında uluslararası yoksulluk sınırının altındaki nüfusun oranı. 
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Hedef 1.2: 2030 yılına kadar, ulusal tanımlara göre tüm boyutlarıyla 

yoksulluk içindeki her yaştan erkek, kadın ve çocuk oranını en az 

yarıya indirmek. 

Gösterge 1.2.1: Cinsiyet ve yaş grubuna göre yoksulluk sınırının 

altındaki nüfusun oranı. 

Gösterge 1.2.2: Ulusal tanımlara göre tüm boyutlarıyla yoksulluk 

içinde yaşayan tüm yaşlardaki erkek, kadın ve çocukların oranı. 

2.2.2. Açlığa Son (Sıfır Açlık) Hedefi 

Yetersiz beslenen insan sayısı, hızlı ekonomik büyüme ve artan 

tarımsal verimlilik nedeniyle son yirmi yılda neredeyse yarı yarıya azalmıştır. 

Orta ve Doğu Asya, Latin Amerika ve Karayipler, aşırı açlığın ortadan 

kaldırılmasında büyük ilerleme kaydetmiştir. Ancak hala birçok ülkede 

açlığın yüksek düzeylerde seyretmesi ve yetersiz beslenmenin devam etmesi 

kalkınmanın önünde büyük bir engel olmaya devam etmektedir. Yetersiz 

beslenme ve şiddetli gıda güvensizliği, Güney Amerika’nın yanı sıra 

Afrika’nın neredeyse tüm bölgelerinde artıyor gibi görünmektedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 yılına kadar her türlü açlığı ve kötü 

beslenmeyi sona erdirmeyi hedeflerken; çocukların, kadınların ve tüm 

insanların yeterince beslenmesini önemsemektedir (UNDP, 2022). “Açlığa 

Son (Sıfır Açlık)” hedefinin ilgili makro ekonomik alt hedefleri ve 

göstergeleri ile ilgili açıklamaları aşağıdaki gibidir (T.C. Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2021:5-6): 

Hedef 2.1: 2030 yılına kadar, açlığa son vermek ve özellikle yoksullar 

ve bebekler de dâhil kırılgan durumda olan insanlar başta olmak 

üzere herkes için yıl boyunca güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya 

erişim sağlamak. 

Gösterge 2.1.1: Yetersiz beslenmenin yaygınlığı. 

2.2.3. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Hedefi 

Son yirmi beş yılda, 2008 ekonomik krizinin ve küresel resesyonun 

uzun etkisine rağmen, aşırı yoksulluk içinde yaşayan işçilerin sayısı önemli 

ölçüde azalmıştır. Bununla birlikte, küresel ekonomi toparlanmaya devam 

ederken, daha yavaş bir büyüme, artan eşitsizlikler ve büyüyen bir işgücüne 

ayak uyduracak kadar iş bulunmamaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, daha yüksek üretkenlik 

seviyelerini ve teknolojik yeniliği teşvik etmektedir. 2030 yılına kadar 

cinsiyet ayrımı olmadan her çalışmaya istekli birey için üretkenliği ve tam 

istihdamı ayrıca insana yakışır iş elde edilmesini hedeflenmektedir (UNDP, 

2022). “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” hedefinin ilgili makro 
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ekonomik alt hedefleri ve göstergeleri ile ilgili açıklamaları aşağıdaki gibidir 

(T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2021:17-18): 

Hedef 8.1: Ulusal koşullara uygun olarak kişi başına düşen ekonomik 

büyümeyi sürdürmek ve özellikle en az gelişmiş ülkelerde Gayrisafi 

Yurtiçi Hasılada yıllık asgari %7 oranında büyüme gerçekleştirmek. 

Gösterge 8.1.1: Kişi başına düşen reel gayrisafi yurt içi hasıla 

(GSYH) yıllık büyüme hızı. 

Hedef 8.2: Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere 

odaklanmayı da içerecek şekilde faaliyet çeşitlendirme, teknoloji 

yükseltme ve yenilikçilik yoluyla ekonomik verimliliği daha yüksek 

seviyelere ulaştırmak. 

Gösterge 8.2.1: Çalışan kişi başına düşen reel gayrisafi yurt içi hasıla 

(GSYH) yıllık büyüme hızı. 

Hedef 8.5: 2030 yılına kadar gençler ve engelliler dâhil tüm erkek ve 

kadınlar için tam ve üretken istihdam ve insana yakışır işlere erişmek 

ve eşit işe eşit ücret sağlamak. 

Gösterge 8.5.1: Meslek, yaş ve engellilik durumuna göre, kadın ve 

erkek çalışanların saatlik ortalama kazançları. 

Gösterge 8.5.2: Cinsiyet, yaş ve engellilik durumuna göre işsizlik 

oranı. 

Hedef 8.7: Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve 

insan kaçakçılığını bitirmek ve çocukların asker olarak kullanılması 

dâhil olmak üzere çocuk işçiliğinin en kötü türlerini yasaklamak ve 

ortadan kaldırmak üzere acil ve etkili tedbirler almak ve 2025 yılına 

kadar her türlü çocuk işçiliğini sona erdirmek. 

Gösterge 8.7.1: Cinsiyet ve yaşa göre 5-17 yaş arası çalışan 

çocukların sayısı ve oranı. 

Hedef 8.b: 2020 yılına kadar genç istihdamı için küresel bir strateji 

geliştirmek ve uygulamaya koymak ve Uluslararası Çalışma Örgütü 

Küresel İş Paktı’nı uygulamak. 

Gösterge 8.b.1: Ayrı bir strateji veya ulusal istihdam stratejisinin bir 

parçası olarak, gençlerin istihdamı için geliştirilmiş ve uygulanmakta 

olan bir ulusal stratejinin varlığı. 

2.2.4. Eşitsizliklerin Azaltılması Hedefi 

Gelir eşitsizliği giderek artmaktadır ve Avrupa’da en düşük oranda 

iken Orta Doğu’da en yüksek düzeydedir. Büyüyen bu eşitsizlikler, daha 

düşük gelirlileri güçlendirmek ve cinsiyete, ırka veya etnik kökene 

bakılmaksızın herkesin ekonomik hayata dahil edilmesini özendirmek için 

sağlam politikalar gerektirmektedir. Gelir eşitsizliği küresel çözümler 

gerektirmektedir ve bu çözümler finansal piyasaların ve kurumların 

düzenlenmesi ve izlenmesini iyileştirmeyi, ihtiyacın en fazla olduğu bölgelere 
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kalkınma yardımını ve doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmeyi içermektedir. 

İnsanların güvenli göçünü ve hareketliliğini kolaylaştırmak, genişleyen 

uçurumu kapatmanın da anahtarıdır (UNDP, 2022). “Eşitsizliklerin 

Azaltılması” hedefinin ilgili makro ekonomik alt hedefleri ve göstergeleri ile 

ilgili açıklamaları aşağıdaki gibidir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, 2021:21-22): 

Hedef 10.1: 2030 yılına kadar nüfusun en alt %40’lık kesiminin 

gelirinin ulusal ortalamadan daha yüksek bir oranda, aşamalı olarak 

artmasını ve sürdürülmesini sağlamak. 

Gösterge 10.1.1: Toplam nüfusun ve en alttaki yüzde 40’lık nüfus 

diliminin hanehalkı harcamaları ya da kişi başı gelirinin büyüme hızı. 

Hedef 10.2: 2030 yılına kadar yaş, cinsiyet, engellilik, ırk, etnik 

köken, din, ekonomik ya da başka bir durumuna bakılmaksızın 

herkesin sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasını sağlamak ve 

güçlendirmek. 

Gösterge 10.2.1: Cinsiyet, yaş ve engellilik durumuna göre medyan 

gelirin yüzde 50 düzeyinin altında yaşayanların oranı. 

3.SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ 

KAPSAMINDA TR21 TRAKYA BÖLGESİNDE MAKRO 

EKONOMİK GÖSTERGELERİN GELİŞİMİ 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin makro ekonomiyi ilgilendiren 

dört tanesinin alt hedefleri dikkate alınarak yapılan araştırmada Türkiye geneli 

ve TR21 Trakya Bölgesi verileri Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) resmi 

internet sitesinden yararlanılarak tablolaştırılmıştır. Alt hedeflere uygun 

makro ekonomik göstergelerden, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH), Kişi 

başına düşen GSYH, Gini Katsayısı, Yoksulluk verileri, İşgücü piyasası 

verilerinden yararlanılarak çalışma oluşturulmuştur. Çalışmanın kısıtı 

TÜİK’in istatistiki Düzey 2’de bazı verileri kamuoyuyla paylaşmamasıdır. 

Örneğin; yoksulluk açığı (yoksulluk riski) verileri sadece Türkiye genelinde 

bulunmaktadır. Aslında “Yoksulluk Araştırmaları” kapsamında çoğu 

yoksulluk verisi hem Türkiye genelinde hem de Düzey 2’de kapsamında 

paylaşılmasına rağmen yoksulluk riski paylaşılmamıştır. 

Tablo 3.1, Türkiye genelinde ve TR21 Trakya Bölgesi’nde GSYH 

değerlerini zincirlenmiş hacim endeksine göre vermektedir. Zincirlenmiş 

hacim endeksiyle GSYH, üretimdeki değişimin daha rahat gözlenebilmesi için 

fiyat etkisinin arındırılmasıyla yapılan hesaplamadır. Cari fiyatlarla yapılan 

hesaplamalarda, gerçek değişimlerle birlikte fiyat hareketleri de 

kapsanmaktadır. Zincirlenmiş hacim değeriyle yapılan hesaplamalarda ise, 
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fiyat değişikliklerinden gelen etki giderilerek gerçek değişimler 

ölçülmektedir. Fiyat değişimlerinin etkisinden arındırılıp yalnızca gerçek 

değişimin ölçülmesi için fiyat yapısının güncel olması gerekmektedir (TÜİK, 

2022). 

Tablo 3.1’de görüleceği üzere, 2021 yılı itibarıyla Türkiye geneli 

GSYH değeri 2 Trilyon TL civarıdır. TR21 Bölgesi’ne ait 2021 yılı GSYH 

değeri yayımlanmadığı için bölgenin en son 2020 yılı GSYH değeri 46 Milyar 

TL civarındadır. Tabloda gösterilen verilere gözlemlenen yıllar arasında bir 

önceki yıla göre GSYH’de en fazla artışın olduğu yıl Türkiye genelinde 2021 

yılında %11,4 iken, TR21 Trakya Bölgesi’nde %8,4 ile 2017 yılıdır. İncelenen 

yıllar içerisinde GSYH’de en düşük artış ise Türkiye genelinde %0,8 ve 

TR21’de %1,7 ile 2019 yılıdır. Genel olarak değerlendirildiğinde 2015-2020 

yılları arasında her yıl bir önceki yıla göre TR21 Bölgesi Türkiye genelinden 

daha yüksek değişimle GSYH gerçekleştirmiştir. 

Tablo 3.1: Türkiye Genelinde ve TR21 Trakya Bölgesi’nde GSYH, Harcama 

Yöntemiyle Zincirlenmiş Hacim Endeksi ve Değişim Oranları (2015-2021) 

Yıllar 

Türkiye Geneli TR21 Trakya Bölgesi 

GSYH (Bin TL) 
Değişim oranı 

(%)* 
GSYH (Bin TL) 

Değişim oranı 

(%)* 

2015 1.535.607.237 6,1 37.163.120 6,3 

2016 1.586.636.759 3,3 39.268.359 5,7 

2017 1.705.666.209 7,5 42.568.233 8,4 

2018 1.756.493.104 3,0 44.192.268 3,8 

2019 1.770.257.164 0,8 44.954.111 1,7 

2020 1.804.600.723 1,9 46.882.954 4,3 

2021 2.009.486.002 11,4 - - 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

*Bir önceki yıla göre değişim oranı. 

Tablo 3.2, hem analiz edilen bölge hem de Türkiye geneline göre kişi 

başına düşen GSYH değerlerini TL ve ABD doları bazında göstermektedir. 

ABD doları bazında her iki grupta da kişi başına düşen GSYH değeri düşüş 

yaşarken TL bazında yükselmektedir. 

Türkiye genelinde kişi başına düşen GSYH; TL bazında 2021 yılında 

bir önceki yıla göre %41,54 artarken ABD doları bazında %10,94 artmıştır. 

TR21 Trakya Bölgesi’nde bu gösterge 2020 yılında TL bazında %18,84 

artarken ABD doları bazında %4,13 azalma göstermiştir. Ancak şu bir gerçek 

ki, kişi başına düşen GSYH tek başına anlam içermemektedir. Çünkü bu veri, 

GSYH’nin toplam nüfusa bölünmesiyle elde edilir ve TL bazında analiz 

edildiğinde nüfus artış hızı ve GSYH artış hızı kıyaslamalı olarak 

http://www.tuik.gov.tr/
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incelenmelidir. Ayrıca ABD dolar bazında incelendiğinde döviz kurunun 

değişim hızı önemlidir. 

Tablo 3.2: Türkiye’de ve TR21 Trakya Bölgesi’nde Kişi Başına GSYH (2015-2021) 

Yıllar 
Türkiye Geneli TR21 Trakya Bölgesi 

TL ABD doları TL ABD doları 

2015 30.056 11.085 34.223 12.622 

2016 33.131 10.964 38.138 12.622 

2017 39.019 10.696 45.283 12.414 

2018 46.172 9.793 54.441 11.547 

2019 52.286 9.208 62.022 10.922 

2020 60.525 8.598 73.708 10.470 

2021 85.672 9.539 - - 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

Bu veriyle beraber gelir dağılımına bakmak analizi derinleştirecektir. 

Bu nedenle genel olarak kullanılan Gini Katsayılarını gösteren Tablo 3.3 

hazırlanmıştır. Gini katsayısı “0 ile 1” arasında değişmektedir. Eğer gelir 

dağılımında mutlak eşitlik oluşursa katsayı “0”a eşit olurken, mutlak eşitsizlik 

durumunda katsayı “1” e eşit olacaktır. Sonuç olarak Gini katsayısı 

büyüdükçe, ülkede veya bölgede gelir dağılımında bozulmalar artıyor 

demektir. 

Tablo 3.3: Türkiye’de ve TR21 Trakya Bölgesi’nde Gini Katsayısı (2015-2021) 

Yıllar 

Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir 

Fert Gelirine Göre 

Hanehalkı Kullanılabilir 

Gelire Göre 

Türkiye 

Geneli 

TR21 Trakya 

Bölgesi 

Türkiye 

Geneli 

TR21 Trakya 

Bölgesi 

2015 0,397 0,328 0,386 0,348 

2016 0,404 0,356 0,396 0,369 

2017 0,405 0,369 0,400 0,393 

2018 0,408 0,401 0,403 0,420 

2019 0,395 0,358 0,387 0,380 

2020 0,410 0,335 0,402 0,353 

2021 0,401 0,356 0,391 0,374 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

Tablo 3.3’te hem “Hanehalkı kullanılabilir gelire göre” hem de  

“Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre” Gini Katsayıları 

görünmektedir. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri, hanehalkının yıllık 

kullanılabilir gelirinin hanehalkının eşdeğer hanehalkı büyüklüğüne 

bölünmesiyle elde edilmektedir. Gelir eşitsizliği ise bireysel gelirler 

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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arasındaki farklar değerlendirilerek ölçüldüğü için hanehalkı toplam geliri 

bireysel gelirlere dönüştürülmelidir. Bunun için hanehalkı toplam geliri direkt 

hane fert sayısına bölünmek yerine, hanelerdeki yetişkin ve çocuk sayısına 

göre ağırlıklı olarak belirlenmelidir. Çocukların tüketim düzeyi ile 

yetişkinlerin tüketim düzeyindeki farklılıklar dikkate alınarak TÜİK 

tarafından eşdeğerlik ölçeği kullanılarak hesaplamalar yapılmaktadır. TÜİK 

bu veriyi hesaplarken, hanehalkındaki referans kişi için “1”, 14 yaş ve 

üzerindeki tüm fertler için “0,5” ve 14 yaşın altındaki tüm fertler için “0,3” 

katsayısı ile çarpılarak hesaplandığı OECD ölçeğini kullanmıştır (TÜİK, 

2022). 

Tablo 3.3’ün gösterdiği üzere eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert 

gelirine göre incelenen yıllar içerisinde Türkiye genelinde gelir dağılımının en 

eşitsiz olduğu dönem 0,410 ile 2020 yılı iken, TR21 Trakya Bölgesi’nde 

0,401 ile 2018 yılıdır. Hanehalkı kullanılabilir gelire göre ise Türkiye ve 

TR21’de gelir dağılımının en eşitsiz olduğu yıl 2018 yılıdır. TR21 Bölgesinin 

Türkiye geneline oranla farklı aile yapısının olması bu sonucun doğmasına 

neden olmuş olabilir. Ayrıca tabloya genel olarak bakıldığında TR21 Trakya 

Bölgesi’ndeki Gini katsayılarının Türkiye’dekinden düşük seyretmesi dikkat 

çekmektedir. 

Tablo 3.4 ve Tablo 3.5, Türkiye genelinde ve TR21 Trakya 

Bölgesi’nde 20’lik gruplar itibarıyla gelir dağılımlarını göstermektedir. 

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri küçükten büyüğe doğru 

sıralanarak beş gruba ayrıldığında %20’lik gruplar ortaya çıkarılmaktadır. 

Geliri en düşük olan grup “İlk %20’lik grup” olarak adlandırılırken geliri en 

yüksek olan grup ise “Son %20’lik grup” olarak tanımlanmaktadır ve 

ortalama değerler kullanılarak tablo hazırlanmıştır. Yani ortalama gelir, belli 

bir gruba ait gelirlerin aritmetik ortalamasını ifade etmektedir (TÜİK, 2022). 

Bu açıklamaya göre 3.4 ve 3.5 tabloları incelendiğinde 2015-2021 yılları 

arasında Türkiye genelinde ve TR21 Trakya Bölgesi’nde en yüksek %20’lik 

gelire sahip olan grubun gelir pastasından en büyük payı aldığı 

görünmektedir. 

Tablo 3.4: Türkiye’de Yüzde 20’lik Gruplar İtibarıyla Yıllık Eşdeğer Hanehalkı 

Kullanılabilir Fert Gelirinin Dağılımı (Ortalama) (2015-2021) 

 
İlk 

(%) 

İkinci 

(%) 

Üçüncü 

(%) 

Dördüncü 

(%) 

Son 

(%) 

2015 6,1 10,7 15,2 21,5 46,5 

2016 6,2 10,6 15,0 21,1 47,2 

2017 6,3 10,7 14,8 20,9 47,4 

2018 6,1 10,6 14,8 20,9 47,6 
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2019 6,2 10,9 15,2 21,4 46,3 

2020 5,9 10,6 14,9 21,1 47,5 

2021 6,1 10,8 15,1 21,3 46,7 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

Türkiye’de yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 

ortalamaya göre dikkate alındığında 2021 yılında son %20’lik grubun toplam 

gelirden aldığı payın ilk %20’lik grubun toplam gelirden aldığı paya oranı 

(P80/P20) 7,65 olarak gerçekleşmiştir. İncelenen yıllar arasında bu oran en 

yüksek 2020 yılında 8,05’tir. 

TR21 Trakya Bölgesi’nde eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 

kullanılarak ortalama gelire göre yüzde 20’lik gruplar itibarıyla, beşinci 

grubun bölgenin toplam gelirinden en fazla payı aldığı görünmektedir. Bu 

grubun payı incelenen yıllar içerisinde 2015 yılında %47,5 ile en yüksek 

düzeyine ulaşmıştır. Sonraki iki yılda son %20’lik grubun payı diğer gruplara 

kaymıştır. Bölgede son %20’lik grubun toplam gelirden aldığı payın ilk 

%20’lik grubun toplam gelirden aldığı paya oranı (P80/P20) 2021 yılında 

6,01’dir. Aynı oran TR21 bölgesinde incelenen yıllar arasında en yüksek 2018 

yılında 7,24’tür. 

Tablo 3.5: TR21 Trakya Bölgesi’nde Yüzde 20’lik Gruplar İtibarıyla Yıllık Eşdeğer 

Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirinin Dağılımı (Ortalama) (2015-2021) 

 
İlk 

(%) 

İkinci 

(%) 

Üçüncü 

(%) 

Dördüncü 

(%) 

Son 

(%) 

2015 6,7 10,9 14,4 20,5 47,5 

2016 7,0 11,7 16,5 22,1 42,8 

2017 7,1 11,7 15,6 21,0 44,6 

2018 6,5 10,8 14,9 20,7 47,1 

2019 7,0 12,0 16,1 21,7 43,3 

2020 7,5 12,6 16,9 21,7 41,4 

2021 7,2 12,0 16,1 21,4 43,3 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

 

Gini katsayısı ve %20’lik gruplara göre Türkiye geneli ve TR21 

Trakya Bölgesi kıyaslamalı olarak incelendiğinde bölgede gelir dağılımının 

ülkenin geneline göre daha eşit ama hala yeterli olmadığı söylenebilir. 

Türkiye’de ve TR21 Trakya Bölgesi’nde medyan gelirin %50’sine göre, 

yoksulluk sınırının, yoksul sayısının ve yoksulluk oranının analiz edilmesine 

yardımcı olacak olan Tablo 3.6’da göreli yoksulluk verileri medyan gelire 

göre hesaplandığından göreli yoksulluğun toplumun genel düzeyine göre belli 

bir sınırın altında gelir veya harcamaya sahip olan birey veya hanehalkı 

yoksulluğunu gösterdiğini ve medyan gelirin, gelirler küçükten büyüğe doğru 

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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sıralandığında ortaya düşen değeri ifade ettiğini belirtmek gerekir. Ayrıca 

yoksulluk sınırı; eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan geliri dikkate 

alındığında medyan gelirin %40, %50, %60 ve %70’ine göre TÜİK tarafından 

hesaplanmaktadır. Belirtilen bu sınırların altında eşdeğer hanehalkı 

kullanılabilir fert gelirine sahip nüfusa “yoksulluk riski altındaki nüfus” ve bu 

nüfusun toplam nüfus içindeki oranına “yoksulluk oranı4” denilmektedir 

(TÜİK, 2022). 

Tablo 3.6: Türkiye’de ve TR21 Trakya Bölgesi’nde Medyan Gelirin %50’sine Göre 

Yoksulluk Göstergeleri* (2015-2021) 

Yıllar 

Türkiye Geneli TR21 Trakya Bölgesi 

Yoksulluk 

sınırı (TL) 

Yoksul 

sayısı 

(Bin 

kişi) 

Yoksulluk 

Oranı (%) 

Yoksulluk 

sınırı (TL) 

Yoksul 

sayısı 

(Bin 

kişi) 

Yoksulluk 

oranı (%) 

2015 6.246 11.219 14,7 7.371 159 9,9 

2016 7.116 11.026 14,3 9.407 231 14,2 

2017 7.944 10.622 13,5 10.132 190 11,3 

2018 8.892 11.091 13,9 11.187 231 13,5 

2019 10.793 11.641 14,4 13.012 234 13,3 

2020 12.394 12.267 15,0 14.876 190 10,5 

2021 14.034 11.936 14,4 17.237 224 12,2 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

*Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre değerler. 

 

Medyan gelirin %50’sine göre yoksulluk göstergelerinin yer aldığı 

Tablo 3.6 incelenmeye başlandığında dikkat çeken ilk şey, yoksulluk sınırının 

TL bazında TR21 Trakya Bölgesi’nde Türkiye genelinden daha yüksek 

olduğudur ve bu durum son yedi yıl için de geçerlidir. Yoksulluk oranlarına 

bakıldığında ise tersi durum geçerlidir ve incelenen yıllarda Trakya Bölgesi 

yoksulluk oranları Türkiye geneline göre düşük düzeyde seyretmiştir. 

İki grubun verileri kendi içinde ayrı ayrı değerlendirildiğinde, Türkiye 

genelinde yıllar içerisinde yoksul sayılarının yüksek oranlarda değişmediği 

görülmektedir. Bir önceki yıla göre en fazla yaklaşık olarak 600 bin kişilik bir 

değişimle karşımıza çıkan yoksul kişi sayısının çok değişmemesinin 

nedenleri; toplam gelirin yükselmesi ve gelir dağılımının iyileştirilmesi 

durumlarından biri veya her ikisi de olabilir. Hatta Covid-19 nedeniyle 2020 

yılında bir önceki yıla göre önemli artış gösteren yoksul sayısı 2021 yılında 

Türkiye genelinde yaklaşık 300 bin kişi azalmıştır. Ek olarak incelenen 

 
4 Yoksulluk Oranı=(Yoksulluk riski altındaki nüfus / Toplam nüfus)*100, (bkz. www.tuik.gov.tr, 

Erişim Tarihi: 29/10/2022). 

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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dönemde Türkiye’de yoksul sayısının 10.622 bin kişi ile en düşük yoksulluk 

oranının yaşandığı yıl %13,5 seviyesinde 2017 olurken %15 ile en yüksek 

olduğu yıl 2020’dir. Toplumun genel düzeyine göre belirli bir sınırın altında 

gelire sahip olan bireylerin göreli olarak yoksul olduğu bilindiğinde ve 

eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’si dikkate 

alındığında yoksulluk oranının Türkiye genelinde 2021 yılında bir önceki yıla 

göre 0,6 puan azalarak %14,4 olduğu görülmektedir. 

TR21 Trakya Bölgesi’nin yoksulluk verileri medyan gelirin %50’sine 

göre dikkate alındığında Türkiye geneli ile paralel bir şekilde ilerlemediği 

görülmektedir. İncelenen zaman aralığında, bölgede TL bazında yoksulluk 

sınırı Türkiye genelinden her yıl yüksek belirlenmiştir. Tablo 3.6’da bölgesel 

olarak dikkat çeken en önemli şey 2021 yılında bu verinin bölgede genele 

göre 3.203 TL yüksek olmasıdır. Bu durum beklenenin aksine Trakya 

Bölgesi’nde yaşamın Türkiye geneline göre daha pahalı olduğunu 

düşündürmektedir. Hatta yoksulluk sınırı TL bazında bir önceki yıla göre 

2021 yılında Türkiye genelinde %13,23 artış gösterirken TR21 Trakya 

Bölgesi’nde %15,87 artmıştır. Ayrıca aynı yıl Türkiye’de yoksul sayısı %2,6 

azalırken, TR21’de %17,89 oranında artmıştır. Ek olarak TR21 Trakya 

Bölgesi’nde eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’si 

dikkate alındığında yoksulluk oranı 2021 yılında bir önceki yılın oranına göre 

1,7 puan artarak %12,2 olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 3.7 ve Tablo 3.8, işgücü piyasası hakkında bilgi vermektedir. 

Analize kurumsal nüfus dahil değildir ve TÜİK’e (2022) göre; okul, yurt, otel, 

misafirhane, çocuk yuvası, huzurevi, hastane ve hapishanede bulunanlar ile 

kışla ve ordu evlerinde ikamet edenler kurumsal nüfus kapsamında 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle işgücü piyasası ile ilgili tablolar 15 yaş ve 

üstü kurumsal olmayan nüfusu kapsamaktadır ve Türkiye genelinde 2015 

yılından 2021 yılına kadar kurumsal olmayan nüfus %10,11 artmış, işgücünü 

arz eden toplam kişi sayısı %10,23 ve istihdam oranı ise %8,17 artmıştır. 

Tablo 3.7: Türkiye İşgücü Piyasası Göstergeleri (2015-2021) 

15 yaş ve üstü 

kurumsal olmayan 

nüfus 

Türkiye Geneli 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nüfus (Bin kişi) 57.854 58.720 59.894 60.654 61.469 62.579 63.704 

İşgücü (Bin kişi) 29.678 30.535 31.643 32.274 32.549 30.735 32.716 

İstihdam (Bin kişi) 26.621 27.205 28.198 28.738 28.080 26.695 28.797 

İşsiz (Bin kişi) 3.057 3.330 3.454 3.537 4.469 4.040 3.919 

İşgücüne Dahil 

Olm. (Bin kişi) 
28.176 28.185 28.251 28.380 28.920 31.844 30.989 
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İşgücüne Katılma 

Or. (%) 
51,3 52,0 52,8 53,2 53,0 49,1 51,4 

İstihdam O. (%) 46,0 43,3 47.1 47,4 45,7 42,7 45.2 

İşsizlik Or. (%) 10,3 10,9 10,9 11,0 13,7 13,1 12,0 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

2015-2021 yılları arasında işgücüne katılma oranının en yüksek 

olduğu yıl %53,2 ile 2018 yılı, istihdamın en yüksek olduğu yıl %47,4 ile yine 

2018 yılı olmuştur. Tablo 3.7; Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 2020 yılında 15 

yaş ve üstü kurumsal olmayan nüfus önceki yıla göre 1.110 bin kişi artmış 

olmasına rağmen, işgücüne katılım oranı ve istihdam oranı düşmüştür. Ancak 

dikkat edilecek olursa 2020 yılında işsizlik oranı da bir önceki yıl gerçekleşen 

%13,7’den %13,1’e düşmüştür. Covid-19 döneminde Türkiye genelinde 

işsizlik oranının düşmüş olması işgücüne katılım oranının önemli oranda 

düşmesinden kaynaklanmaktadır. 2021 yılı verileri ise Türkiye genelinde 

işgücü piyasasının henüz Covid-19’dan önceki durumuna ulaşamadığını 

göstermektedir. 

Tablo 3.8: TR21 Trakya Bölgesi’nde İşgücü Piyasası Göstergeleri (2015-2021) 

15 yaş ve üstü kurumsal 

olmayan nüfus 

TR21 Trakya Bölgesi 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nüfus (Bin kişi) 1.296 1.320 1.367 1.397 1.432 1.458 1.498 

İşgücü (Bin kişi) 744 764 808 834 853 812 858 

İstihdam (Bin kişi) 689 707 741 772 759 739 778 

İşsiz (Bin kişi) 54 58 67 62 94 73 80 

İşgücüne Dahil Olmayan. 

(Bin kişi) 
553 556 559 562 579 646 640 

İşgücüne Katılma O. (%) 57,4 57,9 59,1 59,7 59,6 55,7 57,3 

İstihdam Oranı (%) 53,2 53,5 54,2 55,3 53,0 50,7 52,0 

İşsizlik Oranı (%) 7,3 7,5 8,3 7,5 11,0 9,0 9,3 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

TR21 Trakya Bölgesi’nde son yedi yılda 15 yaş ve üstü kurumsal 

olmayan nüfus %15,58 ve işgücü arzı %15,32 artış göstermiş, istihdam oranı 

ise %12,91 artmıştır. İncelenen yıllarda bölgede işgücüne katılma oranının en 

yüksek olduğu yıl Türkiye geneliyle paralel bir şekilde %59,7 ile 2018 yılı ve 

istihdamın en yüksek olduğu yıl ise %55,3 ile yine aynı yıldır. Genel olarak 

TR21 bölgesinin işgücü piyasası verileri Türkiye geneli verilerinden iyidir. 

Covid-19 pandemi dönemi, TR21 Trakya Bölgesi işgücü piyasasını 

da olumsuz etkilemiştir. Özellikle 2020 yılında bölgede, Türkiye geneline 

benzer şekilde işgücüne katılım oranı, istihdam oranı ve işsizlik oranı 

düşmüştür. 

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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Tablo 3.9 ve Tablo 3.10, Türkiye’de cinsiyete göre işgücü piyasası 

verilerini 2015-2021 yılları arasında vermektedir. Türkiye genelinde 

kadınların 15 yaş ve üstü kurumsal olmayan nüfusu son yedi yılda %9,87 

artarken, işgücü arzları %14,47 ve istihdamları %11,75 artmıştır. Türkiye 

genelinde erkeklerin ise 15 yaş ve üstü kurumsal olmayan nüfusu %10,35 ve 

işgücü arzları %8,32 ile istihdamları %6,62 artış göstermiştir. 

Tablo 3.9: Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Olarak Kadın İşgücü Piyasası Göstergeleri 

(2015-2021) 

15 yaş ve üstü 

kurumsal olmayan 

nüfus 

Türkiye Geneli 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nüfus (Bin kişi) 29.281 29.698 30.244 30.647 31.097 31.623 32.172 

İşgücü (Bin kişi) 9.225 9.637 10.159 10.473 10.686 9.768 10.560 

İstihdam (Bin kişi) 8.058 8.312 8.729 9.018 8.924 8.306 9.005 

İşsiz (Bin kişi) 1.167 1.324 1.431 1.455 1.762 1.462 1.554 

İşgücüne Dahil 

Olm. (Bin kişi) 
20.056 20.052 20.085 20.174 20.411 21.855 21.612 

İşgücüne Katılma 

O.(%) 
31,5 32,5 33,6 38,3 34,4 30,9 32,8 

İstihdam O. (%) 27,5 28,0 28,9 32,9 28,7 26,3 28,0 

İşsizlik Or. (%) 12,6 13,7 14,1 14,2 16,5 15,0 14,7 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

Burada dikkat edilmesi gereken ve ekonomik kalkınmayı yakından 

ilgilendiren durum, kadınların hala büyük çoğunluğunun işgücüne dahil 

olmamayı tercih etmesidir. Son 7 yılda işgücüne dahil olmamama oranı 

kadınlarda %7,75 artış göstermiştir. Son yıl verilerine göre Türkiye’de 

işgücünü arz eden kadınların iki katından daha fazla sayıda işgücünü arz 

etmeyen kadın bulunmaktadır. İşgücünü arz etmeyen kadınların en önemli 

nedeni ise uzun yıllardır “ev işleri ile meşgul olma” durumudur. Cinsiyete 

göre değerlendirildiğinde Türkiye genelinde kadın ve erkek nüfus artış 

oranları birbirine yakındır ancak bu durumda umut artırıcı veri kadınların iş 

piyasaları içerisinde yer alma isteklerinin ve istihdam edilme durumlarının 

erkeklere oranla daha fazla artış göstermesidir. 

Tablo 3.10: Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Olarak Erkek İşgücü Piyasası Göstergeleri 

(2015-2021) 

15 yaş ve üstü 

kurumsal olmayan 

nüfus 

Türkiye Geneli 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nüfus (Bin kişi) 28.573 29.031 29.649 30.007 30.372 30.956 31.533 

İşgücü (Bin kişi) 20.453 20.899 21.484 21.801 21.863 21.105 22.156 

İstihdam (Bin kişi) 18.562 18.893 19.460 19.720 19.156 18.505 19.792 

http://www.tuik.gov.tr/
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İşsiz (Bin kişi) 1.891 2.006 2.024 2.082 2.707 2.599 2.364 

İşgücüne Dahil 

Olm. (Bin kişi) 
8.120 8.133 8.166 8.206 8.509 9.851 9.377 

İşgücüne Katılma 

O. (%) 
71.6 72,0 72,5 72,7 72,0 68,2 70,3 

İstihdam O. (%) 65,0 65,1 65,6 65,7 63,1 59,8 62,8 

İşsizlik Or. (%) 9,2 9,6 9,4 9,5 12,4 12,3 10,7 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

Gözden kaçırılmaması gereken önemli bir durum ise, gelişmekte olan 

ülke profiline uygun bir şekilde Türkiye işgücü piyasasında erkeklerin 

kadınlara göre istihdam oranlarının daha yüksek ve işsizlik oranlarının ise 

daha düşük olmasıdır. Örneğin; 2021 yılı verilerine göre erkeklerin 

Türkiye’de istihdam oranı %62,8 iken kadınların aynı yılda istihdam oranı 

%28’dir. Ayrıca erkeklerin işsizlik oranı %10,7 iken kadınların işsizlik oranı 

%14,7’dir. Ek olarak kadınların genelde ücretsiz aile işçisi olarak istihdam 

edildiği, bu tür istihdamın ise yüksek oranda tarım sektöründe gerçekleştiğini 

de hatırlamak gerekir. Sonuç olarak, Türkiye işgücü piyasasında cinsiyet 

dağılımının eşitliğe hala çok uzak olduğu unutulmamalı, kadın işgücünün 

nitelikli alanlara aktarılması ve kadınların kayıtdışı istihdam durumlarının 

iyileştirilmesi yönünde gerçekleştirilecek ekonomik ve sosyal politikaların 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma sürecinde önemli gelişmelere 

olanak sağlayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Tablo 3.11 ve Tablo 3.12, TR21 Trakya Bölgesi’nde cinsiyete göre 

işgücü piyasası verilerini 2015-2021 yılları arasında vermektedir. 

Tablo 3.11: TR21 Trakya Bölgesi’nde Cinsiyete Dayalı Olarak Kadın İşgücü Piyasası 

Göstergeleri (2015-2021) 

15 yaş ve üstü kurumsal 

olmayan nüfus 

TR21 Trakya Bölgesi 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nüfus (Bin kişi) 634 651 677 688 701 723 735 

İşgücü (Bin kişi) 241 254 267 275 283 277 284 

İstihdam (Bin kişi) 214 224 231 241 238 242 244 

İşsiz (Bin kişi) 27 30 35 34 45 35 40 

İşgücüne Dahil Olmayan. (Bin 

kişi) 
394 397 410 413 418 446 451 

İşgücüne Katılma O. (%) 38,0 39,0 39,4 40,0 40,3 38,3 38,6 

İstihdam Oranı (%) 33,8 34,4 34,2 35,0 34,0 33,5 33,2 

İşsizlik Oranı (%) 11,0 11,9 13,3 12,5 15,8 12,6 13,9 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

İncelenen yıllar içerisinde bölgede 15 yaş ve üstü kurumsal olmayan 

kadın nüfusu %15,93 ve işgücü arzı %17,84 ile istihdam oranı %14,01 artış 

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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göstermiştir. Erkeklerin ise nüfusu %15,25 ve işgücü arzı %14,11 ile istihdam 

oranı %12,42 artmıştır.  

Tablo 3.12: TR21 Trakya Bölgesi’nde Cinsiyete Dayalı Olarak Erkek İşgücü Piyasası 

Göstergeleri (2015-2021) 
15 yaş ve üstü kurumsal 

olmayan nüfus 

TR21 Trakya Bölgesi 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nüfus (Bin kişi) 662 669 690 708 731 735 763 

İşgücü (Bin kişi) 503 510 541 559 571 537 574 

İstihdam (Bin kişi) 475 483 509 531 521 499 534 

İşsiz (Bin kişi) 28 27 32 28 50 38 41 

İşgücüne Dahil Olmayan. (Bin 

kişi) 
159 159 149 150 160 198 188 

İşgücüne Katılma O. (%) 76,0 76,3 78,4 78,9 78,1 73,1 75,3 

İstihdam Oranı (%) 71,8 72,2 73,8 75,0 71,3 67,9 70,0 

İşsizlik Oranı (%) 5,5 5,4 5,9 5,0 8,7 7,2 7,1 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

Bölgede özellikle kadınların işgücü arzının erkeklere göre daha 

yüksek artış göstermesi önemli ve beklenmeyen bir durumdur denilebilir. 

Çünkü sanayileşmenin yoğun olduğu bir bölgede, cinsiyete göre 

değerlendirildiğinde sanayide istihdamın erkekler yönünde artacağı 

beklendiğinden kadın işgücü arzının erkeklere göre yüksek olması, bölgedeki 

sanayi sektörünün lokomotif bir görev üstlendiğini ortaya çıkarmaktadır. 

Özellikle hizmetler sektörünün bu durumdan olumlu etkilenmesi kadın işgücü 

arzını da olumlu etkilemiştir. 

TR21 Trakya Bölgesi’nde 2000’li yılların başından itibaren bölgenin 

belli başlı yerlerinin sanayileşmesi, İstanbul’a mesafesinin kısa olması 

nedeniyle firmaların bölgeye gelmesi ile sanayileşme sonucu ortaya çıkan 

işgücü talebi özellikle göç alarak karşılanmıştır. Yeni sanayileşen bölgelerde 

sanayi sektörünün yüksek işgücü piyasası yaratması, kadın işgücünün de 

sanayi sektöründe yüksek oranlarda istihdam edilmesi beklentisini 

yaratmaktadır (Can, 2021:70).Ancak aynı dönemde veriler incelendiğinde, 

kadınların sanayi sektöründe istihdam artışının beklenenden düşük olduğunu, 

hizmetler sektöründeki kadın istihdamının ve genel olarak tam zamanlı 

çalışma durumunun ciddi bir şekilde artış gösterdiğini gözler önüne 

sermektedir. 

4. SONUÇ YERİNE DEĞERLENDİRME 

Sürdürülebilir kalkınmanın temelde; ekonomik, çevresel ve sosyal 

olmak üzere üç farklı ayağı bulunmaktadır. Bu çalışmada sürdürülebilir 

kalkınmanın ekonomik ayağı istatistiki bölgelerden Düzey 2. bazında 

http://www.tuik.gov.tr/
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incelenmeye çalışılmıştır. 2015 yılında dünya genelinde alınan kararla 

Birleşmiş Milletler önderliğinde belirlenen 17 adet küresel hedeften makro 

ekonomiyi ilgilendiren 4 adet ana hedef belirlenmiştir. Bunlar; Yoksulluğa 

Son, Açlığa Son, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme ile Eşitsizliklerin 

Azaltılması hedefleridir. 169 adet alt hedeften ana hedef grubundaki ilgili alt 

hedefler seçilmiş ve TÜİK’in yayımladığı veriler bu doğrultuda incelenmiştir. 

Ancak çalışmanın hazırlanma sürecinde bazı kısıtlarla karşılaşılmıştır. 

TÜİK’in İBBS 2. Düzeyde bazı verileri kamuoyuyla paylaşmaması nedeniyle 

çalışmanın amacına uygun olarak TR21 Trakya Bölgesi istatistiki düzeyinde 

alt hedef göstergelerinin bazılarına ulaşılamamıştır. Örneğin; yoksulluk açığı 

(yoksulluk riski) verileri sadece Türkiye genelinde bulunmaktadır. Aslında 

“Yoksulluk Araştırmaları” kapsamında çoğu yoksulluk verisi hem Türkiye 

genelinde hem de Düzey 2’de kapsamında paylaşılmasına rağmen yoksulluk 

riski verisine TR21 bölge bazında ulaşılamamıştır. Ayrıca işgücü piyasası 

verileri eğitim durumuna göre, 15-24 yaş arası genç nüfusa göre Düzey 2 

kapsamında bulunamamıştır. Aynı şekilde çocuk işçiliği verileri de bölgesel 

bazda TÜİK tarafından sunulmadığı için çalışma kapsamı dışında tutulmak 

zorunda kalınmıştır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Küresel Hedeflerinin makro ekonomik 

göstergelerinin verileri TR21 Trakya Bölgesi bazında 2015-2021 yılları 

arasındaki gelişmeleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

• 2021 yılı itibarıyla Türkiye geneli GSYH değeri 2 Trilyon TL 

civarıdır. TR21 Bölgesi’ne ait 2021 yılı GSYH değeri 

yayımlanmadığı için bölgenin en son 2020 yılı GSYH değeri 46 

Milyar TL civarındadır. Türkiye genelinde 2015-2021 yılları 

arasında bir önceki yıla göre GSYH’de en fazla artışın olduğu yıl 

%11,4 ile 2021 yılı iken, TR21 Bölgesinde %8,4 ile 2017 yılıdır. 

2015-2020 yılları arasında her yıl bir önceki yıla göre TR21 

Trakya Bölgesi’nin GSYH’si Türkiye genelinden daha yüksek 

değişim göstermiştir. 

• Türkiye genelinde kişi başına düşen GSYH; TL bazında 2021 

yılında bir önceki yıla göre %41,54 artarken ABD doları bazında 

%10,94 artmıştır. TR21 Trakya Bölgesi’nde ise bu gösterge 2020 

yılında TL bazında %18,84 artarken ABD doları bazında %4,13 

azalma göstermiştir. 

• Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre incelenen yıllar 

içerisinde Türkiye genelinde gelir dağılımının en eşitsiz olduğu 
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dönem Gini katsayısı 0,410 ile 2020 yılı iken, TR21 Trakya 

Bölgesi’nde 0,401 ile 2018 yılıdır. Hanehalkı kullanılabilir gelire 

göre ise incelenen yıllar içerisinde Türkiye genelinde ve TR21 

Trakya Bölgesi’nde gelir dağılımının Gini katsayısına göre en 

eşitsiz olduğu yıl 2018 yılıdır. TR21 Trakya Bölgesi’ndeki Gini 

katsayılarının Türkiye’dekinden incelenen her yıl düşük 

seyretmesi dikkat çekmektedir. 

• Türkiye genelinde ve TR21 Trakya Bölgesi’nde, yıllık eşdeğer 

hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin dağılımı ortalamaya göre 

değerlendirildiğinde en yüksek %20’lik gelire sahip olan grup 

incelenen her yılda gelir pastasından en büyük payı almıştır. Bu 

göstergede 2021 yılında son %20’lik grubun toplam gelirden aldığı 

payın ilk %20’lik grubun toplam gelirden aldığı paya oranı 

(P80/P20) Türkiye genelinde 7,65 iken bölgede 6,01’dir. Bu oran 

Türkiye genelinde en yüksek 8,05 ile 2020 yılında gerçekleşirken, 

TR21 Bölgesinde 7,24 ile 2018 yılıdır. 

• Medyan gelirin %50’sine göre yoksulluk göstergelerinde dikkat 

çeken ilk şey, yoksulluk sınırının TL bazında TR21 Trakya 

Bölgesi’nde Türkiye genelinden daha yüksek olduğudur ve bu 

durum son yedi yıl için de geçerlidir. Yoksulluk oranlarına 

bakıldığında ise tersi durum geçerlidir ve incelenen yıllarda 

Trakya Bölgesi yoksulluk oranları Türkiye geneline göre düşük 

düzeyde seyretmiştir. 

• Yoksul kişi sayısı Covid-19 nedeniyle 2020 yılında bir önceki yıla 

göre Türkiye genelinde önemli artış gösterirken, bu sayı 2021 

yılında Türkiye genelinde yaklaşık 300 bin kişi azalmıştır. Eşdeğer 

hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’si dikkate 

alındığında Türkiye genelinde 2021 yılında bir önceki yıla göre 

yoksulluk oranı 0,6 puan azalıp %14,4 olarak tahakkuk ederken 

TR21 Trakya Bölgesi’nde bu oran aynı yıl 1,7 puan artarak %12,2 

olarak gerçekleşmiştir. 

• Yoksulluk sınırı TL bazında TR21’de Türkiye geneline göre 3.203 

TL daha yüksektir. Bu durum beklenenin aksine Trakya 

Bölgesi’nde yaşamın Türkiye geneline göre daha pahalı olduğunu 

düşündürmektedir. 

• Türkiye genelinde 2015 yılından 2021 yılına kadar 15 yaş ve üstü 

kurumsal olmayan nüfus %10,11 artmış, işgücünü arz eden toplam 

kişi sayısı %10,23 ve istihdam oranı ise %8,17 artmıştır. TR21 
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Trakya Bölgesi’nde ise aynı yıllarda nüfus %15,58 ve işgücü arzı 

%15,32 artış göstermiş, istihdam oranı ise %12,91 artmıştır. 15 yaş 

ve üzeri kurumsal olmayan nüfusun, işgücü arzının ve istihdam 

oranının TR21 bölgesinde Türkiye geneline göre daha yüksek 

olmasının nedeni İstanbul’un sanayisinin bölgeye kayması olarak 

değerlendirilebilir. 

• Covid-19 pandemi döneminin en ağır yaşandığı 2020 yılında hem 

TR21 Trakya Bölgesi’nde hem de Türkiye genelinde işgücü 

piyasası olumsuz etkilemiş işgücüne katılım oranları, istihdam 

oranları ve işsizlik oranları düşmüştür. Bu yılda işsizlik oranlarının 

da düşmesinin en büyük nedeni işgücüne katılım oranlarının 

yüksek düzeylerde düşmesi olabilir. 

• Son yedi yılda işgücü piyasasında hem bölgede hem de Türkiye 

genelinde cinsiyete göre değerlendirildiğinde; kadınların işgücüne 

katılma oranlarındaki ve istihdam oranlarındaki artış erkeklere 

göre daha yüksektir. 2021 yılında 2015 yılına göre özellikle TR21 

Bölgesi’nde 15 yaş ve üstü kurumsal olmayan kadın nüfusu ile 

erkek nüfusu birbirine çok yakın oranda artış göstermiştir. TR21 

Trakya Bölgesi’nde 2000’li yılların başından itibaren bölgenin 

belli yerlerinin sanayileşmesi, İstanbul’a mesafesinin kısa olması 

nedeniyle firmaların bölgeye gelmesi ile sanayileşme sonucu 

ortaya çıkan işgücü talebinin genel olarak aile göçü şeklinde 

karşılanması nüfus artış oranının cinsiyet bakımından birbirine 

yakın olmasını açıklayabilir. Bu bölgede dikkat çeken şey ise, 

kadınların işgücü arzının ve istihdam oranlarının erkeklere göre 

daha yüksek gerçekleşmesidir. Aslında sanayileşen bölgede 

erkeklerin kadınlara göre daha yüksek istihdam artışı sağlaması 

beklenirken, sanayi sektörünün hizmetler sektörünün payını artırıcı 

lokomotif görevini gerçekleştirmesi kadınların iş alanlarını 

çoğaltmış ve beklenenden yüksek istihdam oranlarına erişmeyi 

sağlamıştır. 

• Son yıllardaki kadın işgücü piyasasındaki gelişmeler; toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin sağlanması için umut vaat ederken, ekonomik 

kalkınmaya katkı açısından yüksek etkiye sahip değildir. Çünkü 

kadınların hala büyük çoğunluğu işgücüne dahil olmamayı tercih 

etmektedir. İşgücü piyasasına adım atmayan kadınların uzun 

zamandır gösterdikleri en önemli neden “ev işleri ile meşgul olma” 

durumudur. Türkiye’de işgücünü arz eden kadınların iki katından 
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daha fazla sayıda işgücünü arz etmeyen kadın bulunmaktadır. 

Ayrıca yıllardır hem Türkiye genelinde hem de TR21 Trakya 

Bölgesi’nde kayıtdışı istihdamda kadın sayılarının yüksek olması 

ve genelde tarım sektöründe bu durumun meydana gelmesi ise 

dikkatle üzerinde durulması gereken bir vakadır. Bu sebeple 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında hem Türkiye 

genelinde hem de TR21 Trakya Bölgesi’nde uygulanması gereken 

sosyoekonomik politikalar arasında en mühim konu; kadınların 

işgücü piyasasındaki yerinin sağlamlaştırılması ve cinsiyet eşitliği 

bağlamında çalışmaların yürütülmesidir. Ek olarak Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirme yolunda daha spesifik 

araştırmaların yapılabilmesi ve gelişmelerin gözlemlenebilmesi 

için verilere ulaşım kolaylığının sağlanması da ehemmiyetlidir. 
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GİRİŞ 

Ekonomik kalkınma kavramı, ekonomik büyüme ve ekonomik 

gelişme kavramlarından farklı olmasına rağmen çoğu zaman 

karıştırılmaktadır. Ekonomik kalkınma; ekonomik büyümedeki milli gelir 

artışlarıyla birlikte ekonominin yapısında da değişimlerin olması anlamına 

gelirken bölgesel kalkınma ise ekonomik kalkınmanın alt dalı olarak 

değerlendirilebilir. Türkiye’de bölgelerarası gelişmişlik farkının giderilmesine 

yönelik olarak bölgesel kalkınmayı gerçekleştirme hedefinin ilk uygulama 

ayağını 2006 yılında 5449 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile kalkınma 

ajanslarının kurulması süreci oluşturmaktadır. Bu kapsamda Türkiye İstatistik 

Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2’ye göre günümüzde 26 adet 

kalkınma ajansı, bölgesel kalkınma planlarının hazırlanmasında ve planlarda 

yer alan hedeflere ulaşılmasında aktif olarak görev yapmaktadır. 

Toplumda bireyin ekonomik hayatın içindeki yeri iki grupta 

incelenebilir. Birey girişimci olabilir veya özel ya da kamu sektöründe 

istihdam edilebilir. Her bireyin iktisadi katkısı ekonomik büyümeyi 

etkileyecektir ancak ekonomik kalkınma ekseninde işgücü piyasasının 

büyüklüğü ve cinsiyet dağılımı da önemlidir. Özellikle gelişmekte olan ve az 

gelişmiş ülkelerde kadınların erkeklere oranla daha düşük sayılarda işgücü 

piyasalarında yer aldığı ya da ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edildikleri 

gözlemlenmektedir. Ulusal ve bölgesel kalkınmanın önemli kaynaklarından 

biri olan kadınların ekonomik sistem içinde yer almasına olanak sağlamak 

kalkınma ajanslarının hedefleri arasında yer almalıdır. Bu çalışmada, 

kadınların bölgesel kalkınmadaki önemine dikkat çekilerek, özellikle 

kalkınma ajanslarının kadınların ekonomik ortama entegre olmalarını 

sağlayacak faaliyetleri ve konuyla ilgili destekledikleri projelerin içerikleri 

TR2 Batı Marmara Bölgesi’nin alt bölgeleri TR21 Trakya Kalkınma Ajansı ve 

TR22 Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2018-2021 yıllar arasındaki yıllık 

faaliyet raporları incelenmiştir. Kalkınma ajanslarının 2022 yılı ara faaliyet 

raporları da incelenmiş ancak karşılaştırma yapılan iki bölge ajansından 

birinin ara faaliyet raporunu henüz yayımlamaması çalışmanın kısıtı olarak 

belirlenmiştir.  

1. BÖLGESEL KALKINMA VE KADININ 

EKONOMİDEKİ ÖNEMİ 

Kalkınma ekonomisi II. Dünya Savaşı sonrasında dünyada gündeme 

gelen bir ekonomik olgudur. Bir bölgenin kalkınmasının başarılı örnekleri 

basitçe taklit edilerek veya kopyalanarak başka bir bölgenin kalkınmasında 
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kullanılamaz çünkü bölgesel kalkınma dinamik bir süreçtir. Bir bölgeden bazı 

başarılı bölgesel kalkınma stratejilerini kullanmak ve bunları benzer coğrafi, 

kurumsal, örgütsel ve kültürel özelliklere sahip başka bir bölgeye uygulamak 

bir dereceye kadar mümkündür. Bölgesel kalkınmadan bazı faktörler 

doğrudan bazıları ise dolaylı olarak etkilenir. Kalkınmanın temel faktörleri; 

doğal ve insan kaynaklarını, teknolojik gelişme düzeyini, sermayeyi, bilgiyi, 

kurumsal ve yasal çerçeveyi, değerleri, etik ve bağlılığı içerir (Šabić ve 

Vujadinović, 217:467). 

Bölgesel kalkınmada özellikle insan kaynaklarını etkin bir şekilde 

kullanmak önemlidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ile az gelişmiş ülkelerin 

işgücü piyasalarının yapıları karşılaştırmalı olarak incelendiğinde en çok 

dikkat çeken konu kadınların ekonomik yapı içerisinde kümülatif olarak ne 

kadar yer aldığıdır. Çünkü gelişmiş ülkelerde kadınların işgücü arzı ve 

istihdamı, gelişmekte ve az gelişmiş ülkelere göre oldukça yüksektir. Bu 

nedenle ulusal ekonomik kalkınma ve tabii ki bölgesel kalkınma hedeflerine 

ulaşılabilmesi için kadınların daha fazla iş hayatında aktif olarak görev 

almaları ve bu durumu destekleyecek kalkınma ajanslarının varlığı 

ehemmiyetli bir durumdur. 

Aşağıdaki tablolarda, Türkiye genelinde ve TR2 Batı Marmara 

Bölgesinde 2018-2021 yılları arasındaki kadın istihdamının görünümleri 

verilmektedir. 2022 verileri tamamlanmadığı için çalışmaya dâhil 

edilmemiştir. Tablo 1’de görüldüğü üzere, 2021 yılında Türkiye’de 15 yaş ve 

üstü kurumsal olmayan kadın nüfusu 32.172 bin kişidir. Kadınların 10.560 bin 

kişisi işgücünü arz etmektedir ve işgücünü arz eden kadınların oranı 

%32,8’dir. Aynı yıl Türkiye genelinde kadınların istihdam oranı %28 ve 

işsizlik oranı %14,7 olarak gerçekleşmiştir. TÜİK tarafından açıklanan işgücü 

istatistiklerine ve raporlarına göre; kadınların işgücüne katılmalarını 

engelleyen en önemli sebep ev işleri ile meşgul olma durumlarıdır. Ayrıca 

kayıtdışı istihdam oranlarının da kadınlarda erkeklere kıyasla yüksek olması 

kadınların istihdam oranlarını düşüren faktör olarak karşımıza çıkarmaktadır 

(TÜİK, 2022). 

Tablo 1: Türkiye’de Kadın İstihdamının Genel Görünümü (2018-2021) 

15 Yaş Ve Üstü Kurumsal Olmayan 

Kadın Verileri 

Türkiye Geneli 

2018 2019 2020 2021 

Nüfus (Bin kişi) 30.647 31.097 31.623 32.172 

İşgücü (Bin kişi) 10.473 10.686 9.768 10.560 

İstihdam (Bin kişi) 9.018 8.924 8.306 9.005 

İşsiz (Bin kişi) 1.455 1.762 1.462 1.554 
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İşgücüne Dahil Olmayanlar (Bin kişi) 20.174 20.411 21.855 21.612 

İşgücüne Katılma Oranı (%) 38,3 34,4 30,9 32,8 

İstihdam Oranı (%) 32,9 28,7 26,3 28,0 

İşsizlik Oranı (%) 14,2 16,5 15,0 14,7 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022 

TR21 Trakya Bölgesi ve TR22 Güney Marmara Bölgesi’ni gösteren 

Tablo 2’de ise 2021 yılında sırasıyla 15 yaş ve üstü kurumsal olmayan kadın 

nüfusu 735 bin ve 720 bin kişidir. 

Tablo 2: TR21 Trakya Bölgesi’nde ve TR22 Güney Marmara Bölgesi’nde Kadın 

İstihdamının Genel Görünümü (2018-2021) 

15 Yaş Ve Üstü 

Kurumsal 

Olmayan Kadın 

Verileri 

TR21 Trakya Bölgesi TR22 Güney Marmara Bölgesi 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Nüfus (Bin kişi) 688 701 723 735 703 726 718 720 

İşgücü (Bin kişi) 275 283 277 284 229 236 224 238 

İstihdam (Bin kişi) 241 238 242 244 209 209 203 215 

İşsiz (Bin kişi) 34 45 35 40 20 27 22 24 

İşgücüne Dahil 

Olm.(Bin kişi) 

413 418 446 451 474 490 494 482 

İşgücüne Katılma 

Oranı (%) 

40,0 40,3 38,3 38,6 32,6 32,4 31,2 33,1 

İstihdam Oranı (%) 35,0 34,0 33,5 33,2 29,8 28,8 28,2 29,8 

İşsizlik Oranı (%) 12,5 15,8 12,6 13,9 8,7 11,4 9,7 9,9 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

Ancak bu tabloda Türkiye genelinden farklı olarak TR22 Bölgesinde 

2020 yılında 2019 yılına göre kadın nüfusunda yaklaşık 8 bin kişi azalma 

görünmektedir. Kurumsal olmayan 15 yaş ve üstü kadın nüfusunda artış; 

geçmiş yıllarda bebek doğum oranlarının yüksek olması, ölüm oranlarının 

düşük olması, göç alan yerleşim yeri veya bölge olması ve göç alma 

oranlarının yüksek olması, göç verme oranlarının düşük olması, üniversite 

yurtları, yetiştirme yurtları (yetimhane), huzurevi, özel nitelikteki hastane, 

hapishane, kışla vb. yerlerde ikamet edenlerin oranlarının düşük olması ile 

mümkündür (Can ve Eyidiker, 2019:837). Doğal olarak bölgedeki durum 

tersine işlemiş ve bir veya birkaç nedenle kadın nüfusunda azalma yaşanmış 

olabilir.  

İncelenen bölgelerdeki kadınların işgücüne katılma oranları aynı yıl 

TR21’de %38,6 ve TR22’de %33,1’dir. TR21 Trakya Bölgesi’ndeki 

kadınların işgücüne katılma oranları Türkiye genelinin üzerinde iken TR22 

Güney Marmara Bölgesi’ndeki kadınların işgücüne katılma oranları daha 

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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düşüktür. Bu durumu en iyi açıklayacak veri ise istihdamın iktisadi 

faaliyetlerdeki dağılımıdır. Çünkü Tablo 3 ve Tablo 4 birlikte incelendiğinde, 

2021 yılında Türkiye genelinde kadınların %63,7’sinin hizmetler sektöründe 

istihdam edildiği görünmektedir ki bu oran son dört yılda %5,8 artış 

göstermiştir. Tarımda istihdam ise %17,6 olarak gerçekleşirken son dört yılda 

Türkiye genelinde kadınların tarımda istihdamında %8,5 düşüş yaşanmıştır.  

Türkiye genelinde kadınların tarım sektörü istihdamındaki azalışının 

bir kısmı da sanayi sektöründe istihdama kaymıştır. Bu veriler Türkiye 

genelinde kadınların ekonomik hayat içerisindeki yerinin yapısal bir dönüşüm 

geçirdiğini göstermektedir. 

Tablo 3: Türkiye’de Kadın İstihdamında İktisadi Faaliyet Kolları (2018-2021) 

15 Yaş Ve Üstü Kurumsal Olmayan 

Kadın Verileri 

Türkiye Geneli 

2018 2019 2020 2021 

Tarımda İstihdam (Bin Kişi) 2.353 2.241 1.891 1.657 

Sanayide İstihdam (Bin Kişi) 1.444 1.416 1.394 1.669 

Hizmet İstihdam (Bin Kişi) 5.220 5.268 5.021 5.991 

Tarım (%) 26,1 25,1 22,8 17,6 

Sanayi (%) 16,0 15,9 16,8 17,8 

Hizmet (%) 57,9 59,0 60,4 63,7 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

TR21 Trakya Bölgesi ve TR22 Güney Marmara Bölgesi’ndeki 

kadınların istihdamlarının iktisadi faaliyet kolları açısından Türkiye geneli ile 

paralel olduğunu belirtmek yanlış olmamakla birlikte oranlar dikkatli bir 

şekilde incelendiğinde, TR21’de kadınların tarım sektöründeki istihdam 

oranının 2021 yılında %16,8 ve TR22’de ise %30,5 olarak gerçekleştiği 

görülmektedir. Bu veriler göstermektedir ki, TR21 Trakya Bölgesi’nde tarım 

istihdamında kadınların oranı Türkiye genelinden düşükken TR22 Güney 

Marmara Bölgesi’nde aynı oran Türkiye genelinin oldukça üstündedir. TR22 

Bölgesinde kadınların yüksek oranda tarımda istihdam edilmeleri ve en çok 

tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak kadınların çalışması TR21 

Bölgesine oranla işgücüne katılma oranının düşük olmasını açıklamaktadır. 

Tablo 4: TR21 Trakya Bölgesi’nde ve TR22 Güney Marmara Bölgesi’nde Kadın 

İstihdamında İktisadi Faaliyet Kolları (2018-2021) 

15 Yaş Ve Üstü 

Kurumsal 

Olmayan Kadın 

Verileri 

TR21 Trakya Bölgesi TR22 Güney Marmara 

Bölgesi 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Tarımda İstihdam (Bin 42 39 40 41 76 72 62 66 

http://www.tuik.gov.tr/
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kişi) 

Sanayide İstihdam 

(Bin kişi) 

73 69 68 73 24 18 25 26 

Hizmet İstihdam (Bin 

kişi) 

126 130 134 130 110 119 118 123 

Tarım (%) 17,3 16,3 16,5 16,8 36,1 34,2 30,4 30,5 

Sanayi (%) 30,4 29,1 28,2 29,9 11,3 8,7 12,1 12,1 

Hizmet (%) 52,3 54,5 55,3 53,3 52,6 57,1 57,6 57,4 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

Kadın istihdamının iktisadi faaliyet kolları yıllar itibarıyla 

incelendiğinde ise, TR21 Trakya Bölgesi’nde son dört yılda kadınların tarım 

sektöründe ve sanayi sektöründe istihdamlarının nispeten düştüğünü ve 

hizmetler sektörü istihdamlarının arttığını ifade etmek doğru olacaktır. TR22 

Güney Marmara Bölgesi’nde ise kadınların tarım istihdamındaki azalış %5,6 

gibi önemli bir oranla karşımıza çıkarken %4,8’inin hizmetler sektörüne 

kaydığı görünmektedir. 

Tablo 5 ve Tablo 6 ile istihdam edilen kadınların işteki durumları 

analiz edilebilir. Türkiye genelinde ve incelenen bölgelerde ilk dikkati çeken 

şey kadınların genelde ücretli, maaşlı ve yevmiyeli olarak çalışmasıdır. Diğer 

önemli durum ise her iki bölgede ve Türkiye genelinde kadınların ücretsiz aile 

işçisi olarak çalışma verilerinin işveren ve kendi hesabına çalışan verilerinden 

yüksek olmasıdır.  

Tablo 5: Türkiye’de Kadın İstihdamında İşteki Durum (2018-2021) 

15 Yaş Ve Üstü Kurumsal 

Olmayan Kadın Verileri (Bin Kişi) 

Türkiye Geneli 

2018 2019 2020 2021 

Ücretli, Maaşlı Ve Yevmiyeli 5.893 5.947 5.728 6.648 

İşveren Ve Kendi Hesabına 987 930 904 1.057 

Ücretsiz Aile İşçisi 2.138 2.047 1.674 1.756 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

2018-2021 yılları arasında Türkiye genelinde ücretsiz aile işçisi 

olarak çalışan kadınların sayısının yıldan yıla düşmüş ama işveren ve kendi 

hesabına çalışan kadın sayılarından daha fazla olmasına engel olmamıştır. 

Ayrıca son yıl ücretsiz olarak çalışan kadınların sayısının yaklaşık 82 bin kişi 

artması ise daha fazla araştırma yapmaya teşvik etmektedir. TR21 ve TR22 

Bölgelerinde de benzer bir durum yaşanmıştır. Ücretsiz aile işçisi olarak 

çalışan kadınların sayısı son yılda iki bölgede de artış göstermiştir. Trakya 

Bölgesi’nde yaklaşık 3 bin ve Güney Marmara Bölgesi’nde yaklaşık 5 bin 

kadın ücretsiz aile işçisi olarak istihdamda yerlerini almışlardır.   

http://www.tuik.gov.tr/
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Tablo 6: TR21 Trakya Bölgesi’nde ve TR22 Güney Marmara Bölgesi’nde Kadın 

İstihdamında İşteki Durum (2018-2021) 

15 Yaş Ve Üstü 

Kurumsal 

Olmayan Kadın 

Verileri (Bin Kişi) 

TR21 Trakya Bölgesi TR22 Güney Marmara 

Bölgesi 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Ücretli, Maaşlı Ve 

Yevmiyeli 

157 162 169 170 124 125 125 127 

İşveren Ve Kendi 

Hesabına 

30 26 31 28 15 16 22 26 

Ücretsiz Aile İşçisi 54 50 43 46 71 68 56 61 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 24/10/2022. 

Ne yazık ki hem Türkiye genelinde hem de TR21 ve TR22 

bölgelerinde kadınların emeklerinin karşılığının verilmemesi ve konunun 

derinine inildiğinde genelde kayıtdışı olarak istihdam edilmeleri, bölgesel 

kalkınma ve genelinde ulusal ekonomik kalkınma açısından olumsuz bir 

durum ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle kadınların işgücünün ücretsiz aile 

işçisi tanımından işveren ve kendi hesabına çalışan veya ücretli, maaşlı ve 

yevmiyeli çalışan tanımına geçmesi bölgesel kalkınmayı destekleyecektir ve 

bu süreçte en önemli görev ise kalkınma ajanslarına düşmektedir. 

İlk örnekleri 1930’lu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 

görülen kalkınma ajansları, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere 

birçok gelişmiş ülkede bölgesel ve yerel kalkınmanın en önemli aktörleri 

arasında yer almaktadır. Farklı örnekler olmakla birlikte kalkınma ajanslarının 

kuruluş amaçları, bulundukları bölgede kalkınmanın yönlendirilmesi ve 

bölgenin rekabet gücünün artırılması olarak genelleştirilebilmektedir (T.C. 

Kalkınma Bakanlığı, 2018:1). 1960’lı yıllarda Türkiye’de planlı kalkınma 

dönemine geçiş ve 2000’li yılların başından sonra ise bölgesel politikaların 

önemsenmesi kalkınma ajanslarının ekonomik sistem içerisinde yer almasına 

neden olmuştur. 

2. TÜRKİYE İSTATİSTİKİ BÖLGELERİ VE KALKINMA 

AJANSLARI 

Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren kalkınma sorunları ve hızlı iç 

göçle birlikte Türkiye’nin gündemine gelen hızlı kentleşme, bölgesel 

çalışmaların temel kaynağı olmuştur. Bölgesel çalışmaların amacı, kentsel ve 

kırsal alanlar arasındaki dengesizliklere çözüm önerileri getirmektir. Bu 

bağlamda bölgesel olarak dengeli bir planlamanın yapılabilmesi için coğrafi 

bir alanın istatistiki açıdan bölümlere ayrılması önemlidir. Böylece bölgesel 

http://www.tuik.gov.tr/
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bir planlama ölçeği oluşturularak bölgesel plan ve eylemler 

uyumlaştırılabilecektir (Atalık, 2014:9). 

Bölge çalışmaları kapsamında Özçağlar 2003 yılındaki çalışmasında; 

bölgeleri doğal bölgeler, sosyo-ekonomik bölgeler (fonksiyonel bölgeler) ve 

coğrafi bölgeler olarak ayırmıştır. Türkiye’de ilk coğrafi bölümleme 06-21 

Haziran 1941 tarihlerinde yapılan Birinci Coğrafya Kongresi’nde yapılmış ve 

Türkiye 7 büyük coğrafi bölgeye ve 22 alt bölgeye (coğrafi bölüme) 

ayrılmıştır. İlk olarak bu bölgesel bölümlemede temel alınan kriterler yeryüzü 

şekilleri, bitki örtüsü, iklim gibi doğal koşullar olmuştur. Bu coğrafi 

bölümleme ile idari bölümle birçok ilde çakıştığı için bir ilin idari sınırı birden 

çok coğrafi bölgenin içinden kalmıştır (Özçağlar, 2013:14-15). 

2000’li yıllara gelindiğinde Avrupa Birliği uyum çalışmaları 

kapsamında sadece coğrafi bölümleme yeterli görülmemiş sistemsel bir 

gruplama yoluna gidilmiştir. Kalkınma ajanslarının kurulabilmesi için bir ön 

şart olarak istatistiki bölgelerin oluşturulması bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Nitekim İstatistiki Bölge Sınıflandırması (İİBS) o dönem ismi Devlet İstatistik 

Enstitüsü (DİE) ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) çalışmalarıyla 

beraber 22 Eylül 2002 tarihli 24884 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 

oluşturulmuştur (Taş, 2006:186-187). Bu sınıflandırma sonucu Türkiye 3 

Düzeye ve bu düzeyler içinde bölgelere ayrılmıştır. Tablo 3.1’de Türkiye’nin 

istatistiki olarak ayrılan bölgelerini ve kapsadığı iller görünmektedir. Tablo 

3.1’den de görüleceği üzere Düzey 1’de 12 adet ve Düzey 2’de de 26 adet 

grup bulunmaktadır.  

Düzey 1’de İstanbul ili tek başına yer almaktadır. Batı Marmara 

Bölgesi’nde 5 il, Ege, Doğu Marmara, Akdeniz, Orta Anadolu, Ortadoğu 

Anadolu Bölgelerinde 8’er il, Batı Anadolu Bölgesi’nde 3 il, Batı Karadeniz 

Bölgesi’nde 10 il, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 6 il, Kuzeydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde 7 il ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 9 il bulunmaktadır. 

Bölge sınıflandırmasında dikkat çeken nokta İstanbul’un tek ille bir bölge 

olması, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Düzey 2’ye ayrılmaması, en fazla il 

içeren bölgenin Batı Karadeniz Bölgesi olmasıdır. Düzey 1 ayrımında alt 

bölgeye ayrılmayan, Doğu Karadeniz ile İstanbul Bölgesi bulunurken, Ege, 

Akdeniz, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ise üçer ayrı 

bölgelere ayrılmıştır (Can ve Eyidiker, 2019:833-834). 

Düzey 2 grubuna bağlı il sayısı coğrafi durumuna ve bölgesel 

kalkınma potansiyeline göre farklılık göstermektedir. Örneğin; Düzey 2 alt 

gruplarından TR90 Doğu Karadeniz grubu hariç TR42 ve TR71 bölgeleri 5 il 

kapsayarak en fazla il içeren alt gruplarıdır. 
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Tablo 7: Türkiye İstatistiki Bölgeleri 

Düzey 1 

Kod   

Düzey 1 

Bölge Adı   

Düzey 2 

Kod   

Düzey 2 Bölgelerinin Kapsadığı 

İller (Düzey 3) 

TR1   İstanbul   TR10   İstanbul   

TR2   
Batı 

Marmara   

TR21   Tekirdağ, Edirne, Kırklareli   

TR22   Balıkesir, Çanakkale   

TR3   Ege   

TR31   İzmir   

TR32   Aydın, Denizli, Muğla   

TR33   
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, 

Uşak   

TR4   
Doğu 

Marmara   

TR41   Bursa, Eskişehir, Bilecik   

TR42   
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, 

Yalova   

TR5   Batı Anadolu   
TR51   Ankara   

TR52   Konya, Karaman   

TR6   Akdeniz   

TR61   Antalya, Isparta, Burdur   

TR62   Adana, Mersin   

TR63   Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye   

TR7   Orta Anadolu   
TR71   

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, 

Nevşehir, Kırşehir   

TR72   Kayseri, Sivas, Yozgat   

TR8   
Batı 

Karadeniz   

TR81   Zonguldak, Karabük, Bartın   

TR82   Kastamonu, Çankırı, Sinop   

TR83   Samsun, Tokat, Çorum, Amasya   

TR9   
Doğu 

Karadeniz   
TR90   

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, 

Artvin, Gümüşhane   

TRA   
Kuzeydoğu 

Anadolu   

TRA1   Erzurum, Erzincan, Bayburt   

TRA2   Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan   

TRB   
Ortadoğu 

Anadolu   

TRB1   Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli   

TRB2   Van, Muş, Bitlis, Hakkâri   

TRC   
Güneydoğu 

Anadolu   

TRC1   Gaziantep, Adıyaman, Kilis   

TRC2   Şanlıurfa, Diyarbakır   

TRC3   Mardin, Batman, Şırnak, Siirt   
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 26/10/2022. 

Türkiye’de bölge planlamasının yeni bir perspektifle ele alınması ve 

bölgesel kalkınmanın planlanmasında kolaylık sağlaması için bölgesel 

kalkınma ajanslarının oluşturulması AB üyeliğine katılım ortaklığı belgesinde 

yer almıştır. Bu kapsamda ilk olarak AB’nin de kendi içinde oluşturduğu 

yapıya benzer şekilde istatistiki bölgeler oluşturulmuştur. Türkiye’de ise 

bölgesel kalkınma ajansları ile ilgili örnekler şu şeklidedir: GAP-Girişimci 

Destekleme ve Yönlendirme Merkezleri (GİDEM), Ege Bölgesi Kalkınma 

Ajansı, Mersin Kalkınma Ajansı ve Doğu Anadolu Projesi Ekonomik 

Kalkınma Ajansı Önerisi (Berber ve Çelepçi, 2005:150-153). 2006 yılı 5449 

sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 
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Hakkında Kanun ile Türkiye’de kalkınma ajanslarının kurulması için hukuki 

altyapı oluşturulmuştur. Tablo 8’de Kalkınma Ajanslarının isimlerini ve 

kuruluş yıllarını göstermektedir. 

Tablo 8: Türkiye Kalkınma Ajansları İsimleri ve Kuruluş Yılları 
Kodu Adı Kuruluş Yılı 

TR10 İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2008 

TR21 Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) 2009 

TR22 Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2009 

TR31 İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 2006 

TR32 Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2009 

TR33 Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) 2009 

TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2009 

TR42 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2009 

TR51 Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA) 2009 

TR52 Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 2008 

TR61 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2009 

TR62 Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2006 

TR63 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2009 

TR71 Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) 2009 

TR72 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2009 

TR81 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2009 

TR82 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)   2009 

TR83 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2008 

TR90 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 2009 

TRA1 Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2008 

TRA2 Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2009 

TRB1 Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2009 

TRB2 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2008 

TRC1 İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 2008 

TRC2 Karacadağ Kalkınma Ajansı (KARACADAĞ) 2008 

TRC3 Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2008 
    Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 26/10/2022. 

Tablo 8’den de görüleceği üzere, ilk bölgesel kalkınma ajansları İzmir 

ve Çukurova’da 2006 yılında kurulmuştur. 2008 yılında 8 adet, 2009’da 16 

adet kalkınma ajansı ile Düzey 2 istatistiki bölgenin tamamında kalkınma 

ajansları kurulmuştur.  
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3. KALKINMA AJANSLARININ KADINLARA 

YÖNELİK PROJELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI 

İNCELEMESİ: TR2 BATI MARMARA BÖLGESİ 

ÖRNEĞİ 

Bölgesel kaynakların ve potansiyellerin en verimli şekilde 

kullanılarak yerel kalkınma dinamiklerini harekete geçirip kalkınmanın daha 

dengeli ve vatandaşların fırsatlara erişiminin mümkün olduğunca eşit düzeye 

kavuştuğu, aynı zamanda ülkenin tamamını da kapsayacak şekilde tasarlanan 

kalkınma ajanslarının ana hedefi ekonomik büyümenin sosyal gelişme ile 

bütünleştiği çok yönlü bir kalkınma stratejisinin benimsenmesidir. Ekonomik 

ve sosyal kalkınma konusunda; kadın istihdamının artırılması, sosyal 

girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, dezavantajlı grupların (yaşlılar, 

engelliler vb.) toplumsal hayata entegrasyonu, sosyal laboratuvarların 

kurulması, çocuklar ve gençlerin yetenek ve girişimcilik kapasitelerinin 

geliştirilmesi gibi sosyal ve toplumsal yapıyı güçlendirmeyi hedef alan birçok 

farklı alanda ve değişik hedef gruplarına yönelik destek mekanizmalarının 

hayata geçirilmesi amaçlar arasında sıralanabilmektedir. 

Bu sıralanan amaçlarla kurulan kalkınma ajansları aslında işgücü 

piyasasında henüz kendisine yeterli yer bulamayan kadın işgücü ile piyasa 

arasında bir köprü görevi üstlenmektedir. Kadın işsizlik oranlarının 

yüksekliği, kadının işgücüne katılım oranlarının istenilen seviyelere 

ulaşamamış olması, kalkınmada önemli bir potansiyelin kullanılamaması 

anlamına gelmektedir ki özellikle kentlerde yoksulluğun giderek 

derinleşmesine yol açmaktadır. Derinleşen yoksulluk ise bölgelerin küresel 

rekabete uyum sağlama ve yatırımlar için sürekli bir çekim merkezi olması 

hedefinden uzaklaşılması sonucunu doğurmaktadır. Nitekim hanehalklarının 

refahının artırılması, yoksullukla mücadele ve bölgesel kalkınma süreçlerinde 

sosyo-ekonomik anlamda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerin ortadan 

kaldırılması özel bir önem taşımaktadır (D. Özaktaş ve Konur, 2012:73). 

Kadın işgücü niteliğinin artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi 

gerekliliği kalkınma ajanslarının temel hareket noktasını oluşturmalıdır. 

Çalışmanın sınırlılığı açısından araştırma TR2 Batı Marmara Bölgesi 

ile sınırlandırılmıştır. TR2 Batı Marmara Bölgesi’nde yer alan TR21 Trakya 

Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ile TR22 Güney Marmara Kalkınma 

Ajanslarının (GMKA) 2018-2022 yılları arasında kadının statüsünün 

artırılması, kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarının 

sağlanması amacı ile yürüttükleri ve destekledikleri çalışmaları faaliyet 
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raporları yardımıyla incelenmiştir. Tablo 9’da incelenen bölge ajanslarının 

faaliyetlerini 2018-2022 yılları arasında vermektedir. Ancak 2022 yılı için 

zamanlama gereği yıllık değil ara faaliyet raporları kullanılarak bilgi 

edinilmiştir. 

Tablo 9: TR21 Trakya Kalkınma Ajansı ve TR22 Güney Marmara Kalkınma 

Ajansı’nın Kadınlara Yönelik Proje ve Faaliyetleri 

 
TRAKYAKA 

(Trakya Kalkınma Ajansı) 

GMKA(Güney Marmara 

Kalkınma Ajansı) 

2018 
-Miras Atölyesi-I 

-Kadınlara Yönelik İl Toplantıları 
X 

2019 

-“Kırsal Turizmin Geliştirilmesi 

Projesi”  

-KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimleri 

-“Coğrafi İşareti Alınan Kapıdağ 

Mor Soğanı Yurtdışı Pazarlara 

Açılıyor”  

-“Kadınları Tarımla Tarımı Suyla 

Kalkındıralım” 

2020 

-“Umutlu Kadınlar Üretiyor-Umutlu 

Yarınlar Projesi” 

-“Kadın Girişimciliğinde Yol 

Haritaları: Kooperatifçilik ve Kendi 

İşini Kurma” 

-“Sandıktan Ekonomiye Ayvacık 

Kadınları Üretiyor” 

2021 X 
-Kadın Kooperatiflerine Yönelik 

E-Ticaret Çalışmaları 

2022 

-Gençler ve Dezavantajlı Kadınlar 

İçin Mikro Ölçekli İş Kurma 

Programı  

-Dezavantajlı Kadınlar İçin Ürün 

Geliştirme Eğitimi ve Mentörlük 

-Gençler ve Dezavantajlı Kadınlar 

İçin Dijital Pazarlama ve E-Ticaret 

Eğitimi   

-“Women Do!” Projesi  

X 

Kaynak: https://www.trakyaka.org.tr; https://www.gmka.gov.tr, Erişim tarihi: 25/10/2022. 

TR21 Trakya Kalkınma Ajansı,  yerel potansiyeli harekete geçirerek 

bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla Tekirdağ 

merkez olmak üzere Edirne ve Kırklareli illerinde, 14 Temmuz 2009 tarihinde 

alınan Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.  

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Miras Atölyesi I projesi ile 

Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde 14 adet tescilli taşınmaz kültür varlığı, 

geleneksel mutfak kültürünü yansıtan lokanta, kafeterya, geleneksel küçük el 

sanatları atölyeleri, yöresel ürün satış ünitesi, ahşap atölyesi, kadın danışma 

evi, Macar Kültür Enstitüsü, kahve evi ve Mübadele Evi gibi fonksiyonlarda 

kullanılmak üzere restore edilmiştir. Böylelikle yerel ürünlerin piyasada yer 

https://www.trakyaka.org.tr/
https://www.gmka.gov.tr/
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bulması, köy pansiyonculuğu, kadınların ekonomik hayata entegre olması gibi 

hususlarla bölgenin turizm potansiyelini artırması hedeflenmektedir 

(TRAKYAKA, 2018). Trakya Kalkınma Ajansı 2018 yılı faaliyet raporu 

incelendiğinde, ajansın tarım ve hayvancılığa ağırlık verdiğini ve bu 

kapsamda yoğun bir eğitim programının hayata geçirildiğini söylemek 

mümkündür. 2018 yılında kadınlara katma değer yaratacak bir proje çalışması 

hayata geçirilmemiş sadece kadına yönelik il toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

2019 yılı faaliyet raporu verilerine göre Trakya Kalkınma Ajansı 

tarafından “Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 5-6 Ağustos 

2019 tarihinde “Kadın Eliyle Traya” temalı bir tanıtım gezisi düzenlenmiştir. 

2019 yılında COVİD-19 pandemisi nedeniyle çalışmalar kesintiye uğramış 

olup sınırlı eğitim programları ve sanal gezi turları düzenlenebilmiştir. 2019 

yılı boyunca KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilmesine devam 

edilmiştir. Düzenlenen toplam 19 eğitimde 429 kişi KOSGEB Uygulamalı 

Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazanmıştır (TRAKYAKA, 2019). 

Trakya Kalkınma Ajansı 2020 yılında, SODES (2019) projeleri 

arasından başarılı bulunan “Umutlu Kadınlar Üretiyor” projesi faaliyetleri 

kapsamında kurulum aşamasında olan girişimci kadın kooperatifine yönelik 

üretim, tasarım ve pazarlama konularında bilgilendirme toplantısı 

düzenlemiştir. “Umutlu Yarınlar Projesi” kapsamında oluşturulan 

“elisiurunler.com” internet sitesinin kurulum ve geliştirilme çalışmalarında, 

üretilen ürünlerin geliştirilmesi, ticari değer kazanması ve satışa hazır hale 

getirilmesi süreçlerinde önemli katkılar sağlamıştır. Trakya Tohumcular 

Derneği’nin organizasyonunda gerçekleştirilen “Kadın Girişimciliğinde Yol 

Haritaları: Kooperatifçilik ve Kendi İşini Kurmak” eğitimine teknik destek 

sağlanmıştır (TRAKYAKA, 2020).  

2021 yılında tarım ve turizmin iyileştirilmesine odaklanılmış, bu 

dönemde doğrudan kadınlara yönelik katma değer yaratma çabası içerisine 

girilmemiştir. 

TR21 Trakya Kalkınma Ajansı 2022 yılında ara faaliyet raporunu 

yayınlamıştır ve bu raporun verilerine göre bir önceki yılın eksikliği 

giderilmeye çalışılmıştır demek yanlış olmayacaktır. İlk olarak “Gençler ve 

Dezavantajlı Kadınlar İçin Mikro Ölçekli İş Kurma Programı” kapsamında 

12-13 Ocak 2022 tarihlerinde “Kadın Girişimciliği, Üretim ve Dayanışma” 

temalı Çalıştay düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen Çalıştay sonucunda 1 adet 

kadın kooperatifi kurulmuş olup, Kırklareli Yatırım Destek Ofisi tarafından 

kooperatifleşme sürecinde eğitim, danışmanlık ve e -ticaret destekleri 

sağlanmıştır.  İzleyen süreçte dezavantajlı kadınlar için ürün geliştirme eğitimi 
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ve mentorluk çalışması hayata geçirilmiştir. Böylece TR21 Bölgesinde 

gençler ve dezavantajlı kadınlar arasında iş kurma ve girişimcilik kültürünün 

geliştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Gençler ve dezavantajlı kadınlar için 

dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimi verilmiştir. Son olarak Kırklareli Üreten 

Kadın Kooperatifi’ni güçlendirmek amacıyla Kanada Büyükelçiliği tarafından 

ilan edilen Yerel Girişimler Fonu (CFLI) programına “Women Do! Projesi” 

ile başvuruda bulunulmuştur (TRAKYAKA, 2022). 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 25 Temmuz 2009 

tarihinde 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan kalkınma 

ajanslarından biridir. Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri sınıflamasına göre 

TR22 Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir ve Çanakkale illerinde 

ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir. 

Ajansın 2018 yılı faaliyet raporuna göre; çalışmalar ağırlıklı olarak enerji ve 

turizm sektörüne yoğunlaşmış bulunmaktadır. Bu faaliyet döneminde kadının 

sosyal ve ekonomik hayata entegre edilmesini hedefleyen çalışma bilgisi 

bulunmamaktadır.  

Bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve 

kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının 

ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı 

kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, 

istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve 

yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını 

yaygınlaştırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 

Genel Müdürlüğü tarafından 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme 

Programı kapsamında “Kadınları Tarımla Tarımı Suyla Kalkındıralım” 

Projesi 2019 yılında imzalanmıştır. 2019 yılı Fizibilite Desteği Programında 

desteklenmeye hak kazanan; S.S. Bereketli Eller Kadın Girişimi Üretim ve 

işletme Kooperatifi tarafından sunulan “Coğrafi İşareti Alınan Kapıdağ Mor 

Soğanı Yurtdışı Pazarlara Açılıyor” projesinin yürütülmesi de GMKA 

tarafından yapılmıştır (GMKA, 2019). 

2020 yılında Karesi Belediyesi tarafından sunulan ve başarılı bulunan 

“Karesi Kadın Çiftçi Akademisi” isimli projenin sözleşmesi eş finansman 

yetersizliği nedeniyle iptal edilmiştir. “Sandıktan Ekonomiye Ayvacık 

Kadınları Üretiyor” projesi ise Çanakkale ilinde hayata geçirilmiştir (GMKA, 

2020). 

Küresel pandemi salgınının ekonomide yarattığı olumsuz havayı 

bertaraf etmek için GMKA 2021 yılı faaliyetlerinde imalat sanayisi yatırım ve 

teşviklerine ağırlık vermiştir. Kabaca üretim verimliliği, dış ticaret ve 
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yenilenebilir enerji sektörlerinde yoğunlaşan çalışmalar nedeniyle doğrudan 

kadınları gözeten çaba “Kadın Kooperatiflerine Yönelik e-ticaret Çalışmaları” 

ile sınırlı kalmıştır. Kırsal kalkınmada önemli bir yeri olan kooperatiflerin 

kapasitelerinin geliştirilmesi, yönetim, planlama, inovasyon ve pazarlama gibi 

alanlarda bilgi ve kabiliyetlerinin artırılması ile rekabet güçlerinin 

iyileştirilmesi amacıyla düzenlenen bu eğitimler önem arz etmektedir. Ajansın 

2022 yılı faaliyet raporuna ise resmî sitesinden ulaşılamamıştır. 

TR2 Batı Marmara Bölgesi’ndeki iki kalkınma ajansının kadınlara 

yönelik çalışmaları incelendiğinde, kadınlar ile ilgili projelerin daha fazla 

desteklenmesi gerektiği kanaati oluşurken, desteklenen ya da gerçekleştirilen 

projelerin ise genellikle istihdamı artırıcı bir faktör olan mesleki eğitim 

verilmesi şeklinde olması dikkat çekicidir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İkinci dünya savaşının neden olduğu ekonomik yıkım, bölgeler 

arasındaki refah farkı kaynaklı demografik bozulmaya ve sanayi bölgelerine 

yoğun göç nedeniyle bölgeler arası gelişmişlik farkını artmasına neden 

olmuştur. Türkiye’de 1960’lı yıllarda Kalkınma Planları ile başlayan bölgesel 

kalkınma çalışmaları 1970’lere gelindiğinde neredeyse bütün Avrupa’yı 

sarmış, hızla kalkınma ajansları kurulmaya başlanmıştır. Küreselleşmenin 

ivme kazanması hem siyasi hem de sosyo-ekonomik değişimleri beraberinde 

getirmiştir. Sermayenin rahat dolaşımı ve teknolojinin hızla gelişmesi bölgeler 

arasındaki dengesizliği artırıcı etkide bulunmuştur. Mevcut durumda ortaya 

çıkan işsizlik, düşük gelir, göç, rekabet gücünün yetersizliği gibi etkenler yeni 

politikalara ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. Tam da bu ihtiyaca cevap 

verebilecek şekilde rekabetçi, yenilikçi ve önceliği yerel bölgelerin 

kalkınmasına ağırlık veren yeni politikalar oluşmaya başlamıştır. Bu yeni yapı 

ve politikalardan biri 2006 sonrası ülkemiz yönetim sistemine dahil olan 

kalkınma ajanslarıdır. 

Türkiye genelinde ve çalışma özelinde kadınların emeklerinin 

karşılığının verilmemesi ve konunun derinine inildiğinde genelde kayıtdışı 

olarak istihdam edilmeleri bölgesel kalkınma ve genelinde ulusal ekonomik 

kalkınma açısından olumsuz bir durumdur. Bu nedenle kadınların işgücünün 

ücretsiz aile işçisi tanımından işveren ve kendi hesabına çalışan veya ücretli, 

maaşlı ve yevmiyeli çalışan tanımına geçmesi bölgesel kalkınmayı 

destekleyecektir ve bu süreçte en önemli görev ise kalkınma ajanslarına 

düşmektedir. Esasen çalışmanın amacı kalkınma ajanslarının iktisadi 
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faaliyetlere yönlendirme açısından kadınları ne kadar desteklediğini 

incelemek ve bunun önemini vurgulamaktır. 

Çalışma kapsamında 26 adet kalkınma ajansının her biri Türkiye’de 

kadının işgücüne katılımına yönelik faaliyetleri bakımından incelenmiş olup 

sınırlılık açısından TR2 Batı Marmara Bölgesi’nde yer alan TR21 Trakya 

Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ile TR22 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 

(GMKA) özelinde değerlendirme yapılmıştır. Gerek TRAKYAKA gerekse 

GMKA bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltmak ve bölgesel kalkınmayı 

sağlamak için yatırım, teşvik ve proje çalışmalarına katkı sağlamasına rağmen 

aslında sürecin katalizörü olan kadın unsuru henüz hak ettiği yere erişebilmiş 

değildir. Kadının ekonomik hayata entegrasyonunu sağlayacak, istihdamdaki 

cinsiyet eşitsizliğini giderecek faaliyetler olması gereken düzeyde değildir. 

Kadının toplumdaki sosyo-ekonomik yerini güçlendirecek, nitelikli işgücünü 

destekleyecek, kadın girişimci sayısını artırmayı sağlayacak daha çok sayıda 

çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır. 

Çalışmanın genişletilebilmesi açısından ve TR2 Batı Marmara 

Bölgesi’ne örnek oluşturması açısından faaliyetleri incelenen diğer kalkınma 

ajanslarından TR83 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) diğer ajanslara 

nazaran kadın merkezli çalışma ve destek programlarına daha yoğun katkı 

sağlamıştır. 2018-2022 yılları arasında destekledikleri projelerde 

kooperatifçiliği ve girişimciliği teşvik ederek kadınların istihdamını artıran 

faaliyetler bakımından bölgesel kalkınmada fark yaratan sonuçlara imza 

atmıştır. 

Çalışma hazırlanırken kalkınma ajanslarının ara ve yıllık faaliyet 

raporları detaylı şekilde incelenmiş, 2022 yılı zamansal olarak yıl bazında 

değerlendirilememiştir. Ayrıca 2022 yılı ara faaliyet raporları incelemesinde 

karşılaştırma yapılan iki bölge ajansından birinin ara faaliyet raporunu henüz 

yayımlamaması çalışmanın kısıtı olarak belirlenmiştir. Bir diğer kısıt ise 

kalkınma ajansları tarafından kadınlara yönelik gerçekleştirilen veya 

desteklenen projelerin çıktılarının net bir şekilde sunulmamasıdır. Faaliyet 

raporlarında çalışmalara dair bilgi ve detaylar yüzeysel kalmakta, proje ve 

faaliyetlerin bölgeye katkısını belirlemede tatmin edici bulgulara 

ulaşılamamaktadır. 

Çalışma kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde bölgesel 

kalkınmanın kadın unsurundan ayrı ve bağımsız gerçekleştirilemeyeceği, 

kadınların sürecin doğrudan içinde ve aktif bir şekilde yer alması gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Sadece bu çalışma ile incelemeye alınan iki kalkınma 

ajansı değil Türkiye’deki tüm kalkınma ajanslarının her biri bölgelerarası 



TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR| 48 

 

gelişmişlik farkını gidererek bölgesel kalkınmayı sağlama hedefine ulaşmak 

için kadınları sosyo-ekonomik yönden destekleyecek ve geliştirecek daha 

fazla sayıda faaliyet gerçekleştirmelidir. 
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GİRİŞ 

Hisse senetleri ve diğer varlıkların fiyatlarının nasıl oluştuğu, hangi 

faktörlerin fiyat oluşumunda etkili olduğu konusu her dönemde yatırımcıların 

üzerinde yoğunlaştığı ve araştırmacıların ilgi gösterdiği bir konu olmuştur. 

Varlık fiyatlarını nelerin etkilediği ile ilgili çalışmalar borsa üzerine yapılan 

çalışmalar kadar eskidir. Bu nedenle hisse senedi fiyatlarının makroekonomik 

değişkenlerle arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmaların da yine çok olduğu 

görülmektedir.  

Finans teorilerinin modernleşmesi Markowitz (1952) ile başlamıştır. 

Markowitz “Porföy Seçimi” modelinde, yatırımcıların en yüksek getiriyi 

sağlayan hisse senetlerinden portföy oluştururken risk unsurunu dikkate 

almamaları eleştirilmiştir. Markowitz modeli sonrasında geliştirilen Finansal 

Varlıkları Fiyatlama Modelinde (CAPM) getiriler sadece piyasa faktöründen 

etkilenmektedir. Bu durum getirileri etkileyen diğer faktörlerin dikkate 

alınmamasına yol açmaktadır (Altınbaş vd.. 2015: 33). Finansal getirileri 

etkileyen diğer faktörlerin de analize dahil edilebilmesi çok faktörlü 

modellerin kullanılması ile mümkün olmaktadır. Roll ve Ross (1980) 

tarafından geliştirilen Arbitraj Fiyatlama Modeli (APM) bu modellerden 

birisidir ve CAPM Modelin’in eksik yönünü gidermektedir. APM modeline 

göre, hisse senetlerinin getirileri makroekonomik değişkenlerdeki 

değişimlerden kaynaklanmaktadır.  

Hisse senedi fiyatları ekonomide yaşanan gelişmelere ve iktisadi 

aktörlerin oluşturduğu beklentilere karşı oldukça duyarlıdır. Küresel olarak 

entegre olmuş bir ekonomide diğer ülkeler tarafından benimsenen 

politikaların ve bazı küresel gelişmelerin ülke ekonomisini etkilediği dikkate 

alındığında, yurtdışında yaşanan gelişmelerin de hisse senedi fiyatları 

üzerinde belirleyici olduğu kabul edilmektedir (Sharma and Mahendru, 2010: 

19). Hisse senedi piyasalarının ekonomik gelişmelere aşırı tepki vermesi bu 

piyasaların risk seviyesini arttırmaktadır. Dolayısıyla yatırımcıların doğru bir 

değerlendirme yapabilmeleri için makroekonomik değişkenleri ve politikaları 

takip etmeleri önemli ve gerekli hale gelmektedir(Albeni ve Demir, 2005:3). 

Zira makroekonomik değişkenler ile hisse senedi piyasası arasındaki ilişkinin 

anlaşılması yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine yardımcı 

olabilmekte, bu da riskin azaltılması anlamına gelmektedir (Hosseini vd., 

2011: 233). 

Bu çalışmanın amacı seçilmiş bazı makroekonomik değişkenler ile 

borsada işlem gören hisse senetlerinin fiyatları arasındaki ilişkiyi Türkiye 

özelinde incelemektir. Bu çerçevede BİST-100 endeksi ile tüketici fiyat 
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endeksi, M2 para arzı, faiz oranı, döviz kuru, dış ticaret ihracat ve ithalat 

miktar endeksi, sanayi üretim endeksi arasındaki ilişki 2014:M1-2022:M1 

dönemi için aylık verilerle test edilmiştir. Sanayi üretim endeksi, dış ticaret 

ithalat ve ihracat miktar endeksi ve M2 para arzı değişkenlerinin düzeyde, 

BIST-100 endeksi, döviz kuru, faiz oranı ve enflasyon değişkenlerinin birinci 

farkında durağan olması nedeniyle ARDL sınır testi uygulanmıştır.  
 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Çeşitli makroekonomik değişkenlerin borsa endeksleri üzerindeki 

etkisine ilişkin literatürde çok sayıda çalışmaya rastlamak mümkündür. Borsa 

endekslerini hangi faktörlerin etkilediğini açıklığa kavuşturmak için 

kullanılan değişkenler çalışmadan çalışmaya farklılık gösterebilmektedir. 

Literatürde, hisse senetleriyle makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çalışmaların daha çok ham petrol fiyatı, para arzı, sanayi üretimi, 

faiz, döviz kuru, dış ticaret değişkenleri ve enflasyon oranı üzerinde durduğu 

görülmektedir. Bu çalışmaların ortak özellikleri borsa endekleri ile 

makroekonomik değişkenler arasında ilişkiyi büyük ölçüde desteklemiş 

olmalarıdır.  

Maysami ve Koh (2000), Singapur için 1988:M01-1995:M01 

dönemini kapsayan çalışmada borsa endeksiyle TÜFE, para arzı (M2), 

bankalararası faiz oranı (3 aylık), devlet tahvili faizi (5 yıllık) ve döviz kuru 

arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Singapur borsasının faiz oranı ve 

döviz kuruna duyarlı olduğu ileri sürülmüştür. Al-Sharkas(2004) reel 

ekonomik aktivite, para arzı, enflasyon ve faiz oranının Amman Borsa’sını 

etkilediğini bulmuştur. Patra ve Poshakwale (2006), 1990:M01-1999:M12 

döneminde Yunanistan Borsa Endeksiyle enflasyon, para arzı ve işlem hacmi 

arasında ilişki olduğu sonucunu elde etmiştir. Rahman vd. (2009), 1986:M01-

2008:M03 dönemi için Malezya Borsa Endeksi (KLCI) ile resmi rezervler, 

sanayi üretim endeksi, para arzı (M2), Hazine bonosu faizi (3 aylık) ve döviz 

kuru arasında ilişki olduğunu bulmuştur. Hsing ve Hsieh (2011), 2000:Q1- 

2010:Q2 döneminde Polonya borsa endeksi ile devlet borçlanma/GSYİH 

oranı, reel faiz oranı, nominal efektif döviz kuru, Alman borsa endeksi 

arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ntshangase vd. (2016), 1994:Q4-

2012:Q4 dönemi için Güney Afrika Borsa Endeksi (JSE) ile para arzı (M3), 

faiz oranı, enflasyon, döviz kuru ve devlet harcamalarındaki değişiklikler 

arasında uzun vadeli bir ilişki olduğu bulgusunu elde etmiştir.  

Hosseini vd. (2011), 1999:M01- 2009:M01 dönemi için Çin ve 

Hindistan’da borsa endeksleriyle ham petrol fiyatı, para arzı (M2), sanayi 
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üretimi ve enflasyon arasında ilişki olduğunu bulmuştur. Kumar ve Padhi 

(2012), 1994:M04-2011:M06 dönemi için Hindistan’da hisse senedi fiyatları 

ile para arzı ve sanayi üretim endeksi arasında pozitif, enflasyon arasında ise 

negatif ilişki olduğunu ortaya koymuştur.  

Osamwonyi ve Evbayiro-Osagie (2012), 1975-2005 dönemi için 

Nijerya Borsa Endeksi ile enflasyon, GSYİH, döviz kuru, para arzı (M2), faiz 

oranı ve bütçe açığı arasında ilişki bulurken, Zubair (2013), 2008 krizi 

öncesinde ve esnasında Nijerya Borsa Endeksi (ASI) ile para arzı arasında 

uzun vadeli ilişki olmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Ratanapakorn ve Sharma (2007), 1975:M01-1999:M04 dönemini 

içeren çalışmasında ABD Borsa Endeksi (S&P500) ile para arzı (M1), sanayi 

üretim endeksi, enflasyon oranı, döviz kuru ve hazine bonosu faizi arasında 

pozitif, devlet tahvili faizi arasında ise negatif ilişki olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Jareño ve Miroslavova (2016), ABD hisse senedi piyasasının faiz 

oranı ve enflasyondaki değişikliklere önemli ölçüde duyarlı olduğu, bunun 

sektörlere ve zamana göre farklılık gösterdiği sonucunu elde etmiştir. 

Pradhan vd. (2015), 1961-2012 dönemi için G-20 ülkelerini 

kapsayacak şekilde çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 

Sonuçlar; ekonomik büyüme, reel efektif döviz kuru, petrol fiyatları, 

enflasyon oranı, hisse senedi piyasası derinliği ve reel faiz oranı arasında uzun 

dönemde ilişki olduğunu göstermiştir. Bahloul vd.(2017), yirmi gelişmiş ve 

gelişmekte olan piyasa için Markov switchig regresyon modelleri ile çeşitli 

makroekonomik değişkenlerin İslami borsa getirileri üzerindeki etkisini 

incelemiştir. İslami hisse senedi endekslerinin geleneksel hisse senedi endeksi 

getirilerinden ve para arzından etkilendiği bulgusuna ulaşılmıştır.  

Bu konuda Türkiye üzerine yapılan çalışmalar da vardır. Erdem vd. 

(2005), 1991:M01-2004:M01 dönemi için BIST100 endeksi ile enflasyon, faiz 

oranı ve döviz kuru arasında ilişki olduğunu göstermiştir. Kendirli ve 

Çankaya (2016), Ocak 2009- Mart 2005 dönemi için döviz kuru ve 

enflasyonun BİST bankacılık endeksi ile ilişkisini incelemiş, bankacılık 

endeksinden döviz kuruna doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine 

rastladıklarını belirtmiştir. Kayral ve Tandoğan (2020), COVID-19 

pandemisinin BİST100 endeksi ve altın getirilerini arttırdığı, ancak bu etkinin 

sınırlı düzeyde kaldığını göstermiştir. Ünal ve Karaş (2021), 2003:Q1 - 

2018:Q3 dönemi için Türkiye’de BIST100 ile GSYH, döviz kuru, faiz oranı 

ve enflasyon arasında uzun dönemde eşbütünleşik ilişki olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Canöz ve Yiğit (2022), 2012-2021 dönemi için Türkiye’de bazı 

makroekonomik değişkenlerin BIST100 endeksi üzerindeki asimetrik 
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etkilerini incelemiştir. Bulgular, sadece dolar kurundaki pozitif şoklardan 

BIST100 endeksine doğru anlamlı bir nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya 

koymuştur.  
 

2. VERİ SETİ VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmada BIST100 endeksi ile tüketici fiyat endeksi, M2 para 

arzı, dış ticaret ihracat ve ithalat miktar endeksi, sanayi üretim endeksi, döviz 

kuru ve faiz oranından oluşan bazı değişkenler arasındaki ilişki ARDL sınır 

testi ile analiz edilmektedir. Bunun için 2014:M1-2022:M2 dönem 

aralığındaki aylık veriler kullanılmıştır. Veriler TCMB Elektronik Veri 

Dağıtım Sistemi’nden (EVDS) elde edilmiş ve doğal logaritması (Ln) alınarak 

modele dahil edilmiştir. 
 

Tablo 1: Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler ADF Testi (Sabitli) PP Testi (Sabitli) 

 Düzey Birinci Fark Düzey Birinci Fark 

BIST-100 -0.4845 -9.8725*** -0.2874 -9.9313*** 

ENF 2.8007 -4.9376*** 3.2803 -4.6402*** 

EX -2.9872** -8.6680*** -4.1482*** -48.7157*** 

IM -4.0722*** -11.0234*** -6.4509*** -19.4004*** 

M2 2.6178 -8.3305*** 3.0866 -8.3226*** 

SUE -3.2888** -10.3604*** -4.4466*** -26.7126*** 

DOV 2.3013 -6.4167*** 3.2054 -6.1350*** 

FAO -2.2882 -4.8960*** -1.9085 -5.0675*** 

Not. ** ve *** sırasıyla %5 ile %1 anlamlılık seviyesini ifade etmektedir. 

Birim kök test sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’den de 

görüldüğü gibi BIST-100 endeksi ve enflasyon değişkeni ADF ve PP test 

sonuçlarına göre birinci farkta durağanken, ihracat, ithalat, M2 para arzı ve 

sanayi üretim endeksi değişkenleri düzeyde durağandır. Değişkenlerin farklı 

seviyelerde durağan olması sebebiyle çalışmada Pesaran vd. (2001) tarafından 

geliştirilen ARDL sınır testi kullanılmıştır. Ayrıca diğer eşbütünleşme testleri 

ile karşılaştırıldığında ARDL sınır testi yaklaşımı ile elde edilen bulguların 

daha güvenilir olduğu kabul edilmektedir (Akel ve Gazel, 2014, s. 30-31).  

Modelin çalışmaya uyarlanmış formu Eşitlik 1’de sunulmuştur.  
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∆𝐵𝐼𝑆𝑇100𝑡=θ0+𝛿1𝐵𝐼𝑆𝑇100𝑡−1+𝛿2𝐵𝐸𝑁𝐹𝑡−1+𝛿3𝐵𝐼𝐻𝑡−1+𝛿4𝐵𝐼𝑇𝐻𝑡−1 

+𝛿5𝐵𝑀2𝑡−1 + 𝛿6𝐵𝑆𝑈𝐸𝑡−1 + 𝛿7𝐵𝐷𝑂𝑉𝑡−1 + 𝛿8𝐵𝐹𝐴𝑂𝑡−1 +

 ∑ 𝛾1𝑖∆𝐵𝐼𝑆𝑇100𝑡−𝑘
𝑎
𝑖=1 +∑ 𝛾2𝑖∆𝐵𝐸𝑁𝐹𝑡−𝑘

𝑏
𝑖=0 +∑ 𝛾3𝑖∆𝐵𝐼𝐻𝑡−𝑘

𝑐
𝑖=0 +

∑ 𝛾4𝑖∆𝐵𝐼𝑇𝐻𝑡−𝑘
𝑑
𝑖=0 +∑ 𝛾5𝑖∆𝐵𝑀2𝑡−𝑘

𝑒
𝑖=0 +∑ 𝛾6𝑖∆𝐵𝑆𝑈𝐸𝑡−𝑘

𝑓
𝑖=0 +

∑ 𝛾7𝑖∆𝐵𝐷𝑂𝑉𝑡−𝑘
𝑔
𝑖=0 +  ∑ 𝛾8𝑖∆𝐵𝐹𝐴𝑂𝑡−𝑘

ℎ
𝑖=0              (1) 

 

Burada θ0 sabit terimini, 𝛿1,2….6 uzun dönem çarpanlarını, ∆ serilerin 

birinci farkını ve 휀𝑡 hata terimini temsil etmektedir. 

ARDL modelinde değişkenler arasındaki ilişki 𝐻0: 𝛿1 = 𝛿2 = 0 

“Eşbütünleşme yoktur” ve 𝐻1: 𝛿1 ≠ 𝛿2 ≠  0 “Eşbütünleşme vardır” hipotezleri 

ile test edilmektedir. Test sonuçlarından elde edilen F istatistiği değeri sınır 

değerlerinden büyük olduğunda eşbütünleşme yoktur hipotezi reddedilerek 

eşbütünleşme vardır sonucuna, sınır değerlerinden küçük olduğunda 

eşbütünleşme yoktur hipotezi reddedilemeyerek eşbütünleşme yoktur 

sonucuna ulaşılır. Eğer elde edilen sonuç alt sınır ve üst sınırın arasındaysa 

eşbütünleşmenin olup olmadığına dair herhangi bir yorum yapılamamaktadır 

(Pesaran et al., 2001). Çalışmaya ilişkin açıklayıcı istatistikler Tablo 2’de 

sunulmuştur.  

Tablo 2: ARDL Sınır Testi Açıklayıcı İstatistikler 

 ARDL 

Tests 

F 

statistics 

Diagnostik Testler Rema

rks 

   Normallik 

(Jarque-

Bera)𝑋2 

Değişe

n 

Varyan

s 

𝑋2 

Otokorel

asyon  

𝑋2 

Ramsey 

Reset 

Testi 

 

F(BIST/ENF,
IH,IT,M2,SU

E,DOV,FAO) 

1, 1, 1, 
1, 2, 0, 

1, 0 

3.862257 
*** 

0.013159 
(0.993442) 

1.573465 
(0.1055) 

0.97392
7 

(0.4898) 

0.411367 
(0.6819) 

Eşbüt
ünleş

me 
 

Anlamlılık 

Seviyesi 

Kritik Değerler T:35 

 Alt Sınır I(0) Üst Sınır I(1) 

1% 3.07  
2.5  

2.22 

4.23  
3.5  

3.17 
5% 

10% 

 

F istatistiği sonuçları, BIST 100 endeksi/ dış ticaret ihracat ve ithalat 

miktar endeksi, tüketici fiyat endeksi, M2 para arzı, döviz kuru, faiz oranı ve 

sanayi üretim endeksi arasında %1 düzeyde uzun dönemli eşbütünleşmenin 
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olduğunu ortaya koymaktadır. Uzun ve kısa dönem katsayılarının tahminin 

yapılması için Eşitlik 2 ve 3 verilmiştir. Açıklayıcı test sonuçlarına göre 

modelde değişen varyans, otokorelasyon sorunu ve model kurma hatasının 

olmadığı ve modelin normal dağılım gösterdiği saptanmıştır. Değişkenler 

arasında uzun ve kısa dönemli ilişkinin olduğu belirlenmiştir.  

∆𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡=μ0+∑ 𝛼1𝑖∆𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡−𝑗
𝑘
𝑖=1 +∑ 𝛼2𝑖∆𝐵𝐸𝑁𝐹𝑡−𝑗

𝑙
𝑖=0 +∑ 𝛼3𝑖∆𝐵𝐼𝐻𝑡−𝑗

𝑙
𝑖=0 +

∑ 𝛼4𝑖∆𝐵𝐼𝑇𝐻𝑡−𝑗
𝑙
𝑖=0 +∑ 𝛼5𝑖∆𝐵𝑀2𝑡−𝑗

𝑙
𝑖=0 +∑ 𝛼6𝑖∆𝐵𝑆𝑈𝐸𝑡−𝑗

𝑙
𝑖=0 +

∑ 𝛼7𝑖∆𝐵𝐷𝑂𝑉𝑡−𝑗
𝑙
𝑖=0 +∑ 𝛼8𝑖∆𝐵𝐹𝐴𝑂𝑡−𝑗

𝑙
𝑖=0 + 휀𝑡      (2) 

∆𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡=μ0+∑ 𝛼1𝑖∆𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡−𝑗
𝑘
𝑖=1 +∑ 𝛼2𝑖∆𝐵𝐸𝑁𝐹𝑡−𝑗

𝑙
𝑖=0 +∑ 𝛼3𝑖∆𝐵𝐼𝐻𝑡−𝑗

𝑙
𝑖=0 +

∑ 𝛼4𝑖∆𝐵𝐼𝑇𝐻𝑡−𝑗
𝑙
𝑖=0 +∑ 𝛼6𝑖∆𝐵𝑀2𝑡−𝑗

𝑙
𝑖=0 +∑ 𝛼5𝑖∆𝐵𝑆𝑈𝐸𝑡−𝑗

𝑙
𝑖=0 +

∑ 𝛼7𝑖∆𝐵𝐷𝑂𝑉𝑡−𝑗
𝑙
𝑖=0 + ∑ 𝛼8𝑖∆𝐵𝐹𝐴𝑂𝑡−𝑗

𝑙
𝑖=0 +𝛽𝐸𝐶𝑀𝑡−1+휀𝑡     (3) 

Eşitlik 3’teki hata düzeltme terimi olarak modele dahil edilen 𝐸𝐶𝑀 ile 

kısa dönemli katsayı tahmini yapılmaktadır. Kısa dönemli ilişkinin varlığı için 

hata düzelteme modelindeki 𝐸𝐶𝑀𝑡−1 katsayısının negatif ve istatistiki olarak 

anlamlı olması gerekmektedir. Değişkenlere ait uzun ve kısa dönem ilişki 

sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3: Değişkenlere İlişkin Uzun ve Kısa Dönem İlişki 

BIST/ENF, IH, IT, SUE, M2, DOV, 

FAO Uzun Dönem İlişki 

BIST/ENF, IH, IT, SUE, M2, DOV, 

FAO Kısa Dönem İlişki 

Değişkenler  Değişkenler  

DOV -0.106872(0.3335) Δ (DOV) -0.077273(0.0035)*** 

ENF -1.803643(0.2892) Δ (ENF) 1.521341(0.0012)*** 

FAO 0.015047(0.1703) Δ (FAO) -0.015126(0.0199)** 

IH 1.210568(0.0495)** Δ (IH) 0.120070(0.0218)** 

IT 0.842992(0.0332)** Δ (IH(-1)) -0.194933(0.0001)*** 

M2 3.148353(0.0026)*** Δ (M2) 0.280847(0.3187) 

SUE -0.922397(0.0952)* C -15.04766(0.0000)*** 

@TREND -0.021847(0.0576)** CointEq(-1)* -0.281012(0.0000)*** 

Not. ** ve *** sırasıyla %5 ile %1 anlamlılık seviyesini ifade etmektedir. 

Tablo 3 incelendiğinde kullanılan dış ticaret ithalat miktar endeksi, 

dış ticaret ihracat miktar endeksi ve M2 para arzı arttığında uzun dönemde 

BIST100 endeksi de artmaktadır. Dış ticaret ihracat miktar endeksi BIST-100 

endeksini uzun dönemde pozitif etkilemektedir. Bununla birlikte kısa 

dönemde dış ticaret ihracat miktar endeksindeki bir birimlik artış BIST-100 
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endeksini cari dönem için % 0.12 artırırken, birinci gecikmeli dönemde % 

0.19 azaltmaktadır. Dış ticaret ithalat miktar endeksi BIST-100 endeksini 

uzun dönemde pozitif etkilemektedir. M2 para arzı BIST 100 endeksini uzun 

dönemde pozitif etkilemekte ancak kısa dönemde etkinin anlamsız olduğu 

görülmektedir. Döviz kuru ve faiz oranı değişkenlerine ait olasılık 

değerlerinin uzun dönemde anlamsız olduğu, kısa dönemde ise döviz 

kurundaki ve faiz oranındaki bir artışın BIST-100 endeksini negatif etkilediği 

görülmektedir. Enflasyon oranı kısa dönemde BIST-100 endeksini % 1.5 

artırmaktadır. M2 para arzı uzun dönemde BIST-100 endeksini pozitif yönde 

etkilemektedir.  

Kısa dönemde meydana gelen şokların uzun dönemde giderilip 

giderilmediğini gösteren BIST/ENF, EX, IM, SUE, M2, DOV, FAO hata 

düzeltme terimi sonuçları %1 düzeyinde anlamlı ve katsayısı -0.28’dır. Bu 

sonuç t-1 dönemindeki bir sapmanın yaklaşık %28’sinin t döneminde 

düzeltileceğini göstermektedir. Çalışmanın Cusum testleri Ek 1'de verilmiştir. 

SONUÇ 

Borsa endeksleri başta ekonomik, psikolojik ve siyasi olmak üzere 

birçok yöndeki gelişmelerden etkilenebilmektedir. Bu nedenle çok sayıda 

araştırmacının ilgisini çeken konu çeşitli yönleriyle araştırılmaya devam 

edilmektedir. Bu çalışma konuyu ekonomik yönüyle ele almakta ve BİST-100 

endeksi ile seçilmiş bazı değişkenler olan enflasyon oranı, sanayi üretim 

endeksi, dış ticaret ithalat ve ihracat miktar endeksi ve M2 para arzı 

arasındaki ilişkiyi 2014-2022 dönemi için aylık verilerle Türkiye özelinde test 

etmektedir. Böylece seçilen değişkenlerin BİST-100 endeksi üzerinde ne 

ölçüde etkili olduğu tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde borsanın 

makro dinamiklerinin anlaşılmasının Türkiye’de politika yapıcıların ve 

yatırımcıların yapacağı tercihler açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Ampirik sonuçlar uzun dönemde dış ticaret ithalat miktar endeksi, 

sanayi üretim endeksi, dış ticaret ihracat miktar endeksi ve M2 para arzı 

değişkenlerinin BIST 100 endeksi üzerinde etkili olduğunu, faiz oranı, döviz 

kuru ve enflasyon oranı değişkenlerinin ise etkili olmadığını ortaya 

koymaktadır. Sonuç itibarıyla dış ticaret ithalat miktar endeksi, dış ticaret 

ihracat miktar endeksi ve M2 para arzındaki artışlar BIST-100 endeksini 

artırırken, sanayi üretim endeksindeki artışın BIST-100 endeksini azalttığı 

gözlemlenmiştir. 
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GİRİŞ 

Günümüzde maliye politikası, çağdaş ekonomilerde iktisadi 

kalkınmanın belirlenmesinde oldukça önemli bir role sahiptir. Karar alma 

mekanizmalarının siyasette ve bürokraside nasıl kullanıldığı ve bunun 

ekonomik büyüme üzerinde yarattığı etkiler aynı nedenle uzun süredir farklı 

yönleriyle araştırılmaktadır. Maliye politikalarının modern ekonomiler 

üzerindeki etkisi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak sadece akademik 

amaçlar için değil, aynı zamanda politika yapıcılar için de önem arz 

etmektedir. Özellikle son yıllarda, içsel büyüme teorisi alanındaki gelişmeler 

iktisadi kalkınma kaynaklarının anlaşılmasına yeni bulgularla ışık tutmaktadır. 

Genel olarak, bu teorinin altında yatan fikir, ekonomik büyümenin rasyonel 

ekonomik kararların bir sonucu olduğunu varsaymasına dayanmaktadır. 

Bu fikri gelişmeler firmalar ve girişimcilik düzeyinde ele alındığında, 

işletmelerin kar ve yenilik elde etmek için hareket etmesi dolayısıyla sermaye 

ve araştırmaya yatırım yapacakları söylenebilir. Öte yandan, bireyler de bilgi 

ve beceri düzeylerini, kısacası sahip oldukları beşeri sermaye seviyesini 

yukarı taşıyarak yaşam süreleri boyunca daha iyi iş ve yüksek kazanç elde 

etmek için eğitim seviyelerini yükseltmektedirler. Yine, asil-vekil ilişkisi 

içerisinde hükümetler ise ekonomik büyümeyi iyileştirmek, doğrudan 

yatırımları artırmak, eğitim kalitesini yükseltmek, sağlık imkânlarını 

ulaşılabilir kılmak gibi bir dizi politikaya dair geniş bir yelpazede karar 

vermektedirler. Fakat bazı durumlarda (amaçlar ile araçların çatıştığı kimi 

hallerde), bu kararların bir araya gelmesi veya birleşmesi, büyüme hızının 

emek geliri üzerinde vergi takozu olarak maliye politikalarından 

etkilenebilecek bir değişken haline gelmesine yol açabilmektedir. Bu ise, 

işsizlikten uluslararası sermaye akışlarına, çıktı ve üretim miktarlarından yeni 

faaliyet alanlarının gelişmesine çok sayıda diğer piyasa kararını 

etkileyebilmektedir.  

Söz konusu etkiler eğer ekonomik büyümenin vergileme 

politikalarıyla negatif etkileşiminden kaynaklanıyor ve olumsuz sonuçlara yol 

açıyor ise mali sürüklenme de yaratarak inovasyon güdüsünde kayıplara yol 

açabilecektir. Ayrıca iktisat teorisi, işgücü piyasasının uzun vadede dengede 

olma eğiliminde olduğunu ve ücretlerin yeterince esnek olmadığı durumlarda 

işsizliğin yeniden ortaya çıkacağını da öne sürmektedir. Dolayısıyla, emek 

geliri, istihdam ve büyüme üzerindeki vergi takozu, işgücü piyasasında düşük 

istihdam ve yetersiz ekonomik büyümeye yol açan bozulmalar yaratabilir. Öte 

yandan, bunun tam tersi bir biçimde, işgücünün veya gelirin 

vergilendirmesinden alınan kaynaklar sosyal refahın finansmanına 



TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR| 70 

 

ayrılabildiği ölçüde de söz konusu negatiflikler telafi edilebilecektir. Ancak 

burada da akla gelen temel soru şudur: ‘Politika yapıcı mekanizma niçin mali 

ve iktisadi yapıyı vergiler yoluyla bozup, ardından, ortaya çıkan bu 

bozulmayı; transfer, teşvik gibi aygıtları vasıtasıyla düzeltmek istesin?’ 

Bu çalışma, hem mikro düzlemde ülkeler hem de makro seviyede 

yıllar ve ülke ortalamaları aracılığıyla, sınırlamaları önceki paragraflarda 

kısaca değinilen düşünsel altyapı çerçevesinde şekillendirilerek ve betimsel 

analiz yöntemlerinden faydalanılarak; yaklaşık çeyrek asırlık bir dönem için 

20 OECD ülkesindeki vergi takozu gelişmelerini değerlendirmeyi 

amaçlamaktadır. Türkiye bu ülkeler içerisinde odak noktasında tutulacak ve 

varsa ülke özelindeki maliye politikası tercihlerine de değinilecektir. Bu 

şekilde, vergi takozu ve bunun işgücü piyasası, ekonomik büyüme ve 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları; yine, bir bütün halinde 

düşünüldüğünde, bu olgunun gelişmekte olan bir ülkenin iktisadi kalkınması 

üzerine olası etkilerine dair çıkarsamalarda bulunmak ve öneriler yapmak 

mümkün olabilecektir.  

1. VERGİ TAKOZU: KAVRAMSAL BAKIŞ 

Literatürde vergi kaması, vergi makası gibi adlarla da anılan vergi 

takozu (tax wedge) kavramı, vergi mükellefi olan çalışanın gelir vergisi ve 

sosyal sigorta primleriyle verginin sorumlusu olan işverenin bordrolar 

üzerinden ödemek durumunda kaldığı vergi ve sigorta primlerinin işgücünün 

toplam maliyetine oranı üzerinden tanımlanmaktadır (Hodge ve Hickman, 

2018: 2). Bir diğer deyişle, vergi takozu, işgücünün kamusal yükler de dâhil 

olmak üzere işverene maliyetiyle işgücünün nakit destekler de dâhil eline 

geçen net ücreti arasındaki farkın işgücünün toplam maliyeti içerisindeki 

yüzdesini ifade eder (Tansöker, 2017: 317). OECD (Ekonomik Kalkınma ve 

İşbirliği Örgütü) ise vergi takozunu, bekâr bir çalışanın ödediği vergi miktarı 

ile işverenin o işçi nedeniyle katlandığı toplam işgücü maliyeti arasındaki fark 

olarak açıklamaktadır. En basit ifadesiyle vergi takozu, çalışan her birey için 

işverenin devlete ödemekle yükümlü kılındığı vergi ve sosyal güvenlik katkı 

paylarının toplamı olarak tanımlanabilir (Nar, 2015: 686; Yılancı vd., 2019: 

288).  

Yukarıdaki belirtilen söz konusu toplam, yasalarca belirlenmekte 

olduğundan her ülke için farklı miktarlar söz konusu olmaktadır (Šeparović, 

2009: 451). İşverenin bakış açısından işgücünün toplam maliyeti, işverenin 

bordro üzerinden yüklendiği vergiler ve çalışanların brüt ücreti ile sosyal 

sigorta primlerinin toplanması sonucu belirlenmektedir. Çalışanın net 
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ücretiyse, brüt ücret üzerinden vergi ve sosyal sigorta primleri düşüldükten 

sonra kalan miktara devletten alınan nakit transferlerin eklenmesiyle bulunur. 

Kısaca formüle edilmek istenirse; “Vergi takozu = (Toplam İşgücü Maliyeti–

Net Ücret)/Toplam İşgücü Maliyeti” olarak gösterilebilir (Uşun, 2019: 436). 

Tarihsel arka planı açısından bakıldığında ise, vergi takozu olgusu ilk 

kez 1919 yılında İngiliz politikacı Sir Herbert Samuel'in İngiliz Kraliyet 

İstatistik Enstitüsü'ne yaptığı klasik başkanlık konuşması sırasında kullanılmış 

ve ardından 1927'de Colwyn Komitesi’nin 1925-1926'ya değin istatistikleri 

içeren raporunu yayınlamaya başlamasıyla gelişim göstermiştir (Shirras, 

1943: 214). Öte yandan, vergi takozunu etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Bunlar; sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi, kişi başına düşen 

gayri safi yurtiçi hâsıla, küreselleşme süreci, sanayi sektörünün büyüklüğü, 

mali ve örgütsel yapı, dışa açıklık seviyesi, istihdam kapasitesi ve işsizlik 

oranı olarak özetlenebilir (Çelikay, 2020: 27). Birçok faktörden etkilenen bu 

kavramın; yatırımlar, tasarruflar, ekonomik büyüme, çalışma isteği, 

yenilikçilik, ekonomik kaynakların tahsisi gibi konularda ise önemli etkileri 

olduğu çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır (Aydın ve Levent, 2022: 94). 

2. VERGİ TAKOZU İLE İŞSİZLİK ARASI İLİŞKİ 

Mali yazında, vergi takozu ile karşılıklı olarak hem betimsel hem de 

deneysel yollarla belki de en fazla analiz edilen değişken işsizliktir. Teorik 

olarak, bir ülke toplamakta olduğu sosyal sigorta primleri ve vergileri 

artırarak vergi takozunu yükselttiğinde, işgücü maliyetleri artacağı için 

işsizlikte artışlar ve istihdamda azalmalarla yüzleşecektir. Tersine, sosyal 

sigorta primleri ve vergilerin azaltılması işgücüne duyulan talebi 

artıracağından, bu gelişme de kaçınılmaz biçimde daha düşük işsizlik ve daha 

yüksek istihdam anlamına gelecektir (Hodge ve Hickman, 2018: 4). Bu 

çerçevede vergi takozu olgusu, OECD ülkeleri açısından işsizlik sorununun 

önemli bir belirleyicisi olarak görülmektedir (OECD, 2006: 60). OECD 

çalışmalarının önemli bir kısmı vergi takozunun istihdam seviyeleri üzerinde 

negatif yönde etkisi olduğunu deneysel olarak da doğrulamaktadır. 

Örneklemek gerekirse; vergi takozunun %10 azaltılmasının OECD ülkeleri 

genelinde işsizliği % 2,8 düzeyinde azaltacağı ve istihdamı % 3,7 oranında 

artıracağı yönünde sonuçlara ulaşılmıştır (Çelikkaya, 2013: 71). Benzer 

sonuca konuyu tersten ele alarak varan iki diğer yakın dönem çalışmada 

(Deskar-Škrbić vd., 2018; Radu vd., 2018) ise, yüksek vergi takozu bulunan 

ülkelerde yüksek işsizlik yaşandığı tespiti yapılmaktadır.  
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Günümüzde işsizlik, farklı boyutlarıyla tüm ülkelerin karşı karşıya 

olduğu ortak sorunlardan birisidir. İşsizlik, ekonominin sağlığını ve iktisadi 

performansı yansıtan temel makroekonomik göstergelerin de belli 

başlılarından biridir. Yine işsizlik, toplumlar için üretim, vergi gelirleri ve 

yaşamsal tatminde azalma; suç, şiddet, alkolizm, uyuşturucu kullanımı ve 

boşanmada ise artış gibi ekonomik, sosyal ve psikolojik maliyetlere yol 

açmaktadır. Tüm bu nedenle, bireyler ve toplumlar için maliyeti göz önüne 

alındığında hükümetlerin temel hedeflerinden biri işsizliği azaltmaktır 

(Öztürk, 2021: 61). Özetle; ekonomide makro bir değişken olarak işsizlik, 

büyük ölçüde iktisadi ve sosyal maliyetlere de yol açan; aynı sebeple, gerek 

politika yapıcılar gerekse de iktisatçılarca irdelene gelen temel iktisadi 

sorunlardan birisidir (Akalin, 2021: 38).  

Teorik ve deneysel çalışmalar, işsizliğin pek çok iktisadi ve kurumsal 

faktörden etkilenebildiğini göstermektedir (Bassanini ve Duval 2006: 3). Söz 

konusu faktörlerden birisi de özellikle son yıllarda çok daha fazla tartışma 

alanı bulan vergi takozudur (Góra vd. 2006: 6; OECD, 2006: 60; Dolenc ve 

Laporšek, 2010: 344). Yüksek vergi takozu düzeyleri, birim başına daha 

yüksek işgücü maliyetini beraberinde getireceği için işgücüne olan talebi 

azaltmakta; bu ise, nihai olarak işsizliği artırmaktadır (Ederveen ve Thissen, 

2004: 18; Šeparović, 2009: 449; Dolenc ve Laporšek, 2010: 384; Attinasi vd. 

2016: 6; Todorović vd. 2018: 62). Vergi takozunda yaşanan olası değişimlerin 

istihdamı etkileme düzeyini belirleyen ana unsurlardan bir diğeri ise işgücüne 

duyulan talebin esnekliğidir (Trpeski ve Tashevska, 2012: 572). Bir diğer 

deyişle, işgücü talebi ne denli esnek ise vergi takozu istihdam açısından o 

denli zarar verici olacaktır (Todorović vd. 2018: 65).  

Öte yandan, çalışanların motivasyonu büyük oranda gelirleriyle 

gerçekleştirebilecekleri tüketimden ileri gelmektedir. Dolayısıyla, vergi 

takozunda yaşanan değişimler, istihdamı, talep ile beraber işgücü arzı 

üzerinden de etkilemektedir. Sosyal güvenlik primleri ve gelir vergisindeki 

değişimler çalışma sonucu elde edilecek getiriyi etkileyeceği için bireylerin 

işgücü piyasasına katılıp katılmama, çalışma-boş zaman arası tercihlerini de 

belirleyebilmektedir (Ederveen ve Thissen, 2004: 18; Behar 2009: 81). Bu 

yönüyle, vergi takozunun işgücü arzı üzerinde gelir ve ikame etkilerinden söz 

edilebilir. Vergi takozundaki yükseklik harcanabilir geliri azalttığında, boş 

zamana olan talep azalır, çalışma güdüsü artarsa gelir etkisi; vergi takozunun 

yüksekliği daha düşük getiriye yol açtığı için çalışma şevki azalırsa ikame 

etkisi ortaya çıkmış olacaktır (Attinasi vd. 2016: 4). 
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Özetle, vergi takozunun işgücü arz miktarı üzerinde etkisi olduğu 

ancak yönü konusunda belirlilik bulunmadığı değerlendirilebilir. Fakat mali 

yazında gelir etkisinin ikame etkisinden düşük olduğu aynı nedenle vergi 

takozundaki artışların işgücü arzını azalttığı vurgulanmıştır. Ayrıca, bu artışlar 

bireylerin kayıt dışı sektör, hane halkı faaliyetleri gibi resmi olmayan alanlara 

dönmesine yol açmaktadır (Behar, 2009: 81-82; Ederveen ve Thissen, 2004: 

11; Yılancı vd., 2019: 288-289). Aşağıda, vergi takozunda yaşanan 

değişimlerle işsizlik seviyeleri arasındaki ilişkinin Türkiye’deki görünümüne 

yer verilmektedir. 

 

 
Şekil 1: Türkiye’de Vergi Takozu ile İşsizlik Arası İlişki (2001-2021). 

Kaynak: OECD (2022) ‘OECD.Stat Database’ ve Dünya Bankası (2022) ‘World 

Development Indicators (WDI)’ verilerinden yazar tarafından hesaplanıp derlenmiştir. 

Şekil 1’de Türkiye’de vergi takozunda yaşanan değişimler ile işsizlik 

seviyeleri arasındaki ilişki incelendiğinde, iki değişken arasında kuvvetli bir 

bağ bulunduğu yorumunu yapmak yanlış olmayacaktır. Genellikle, vergi 

takozunda öncelikli yaşanan bir değişimin (aynı veya zıddı yönde) bir süre 

sonra işsizliği de tetikleyebildiği savunulabilir. Son yıllara gelindiğinde ise, 

‘genellikle’ ters yönlü görünümde öncelikli adım işsizlikten gelmiş 

görünmekte ve vergi takozu da bu adımlara aksi yönde bir etkileşimle cevap 

vermekte gibidir. Betimsel araçların kullanıldığı analizlerde kesin 

yorumlardan mümkün olduğunca kaçınılmalı ise de çift yönlü nedensellik 

analizleriyle belki söz konusu karşılıklı ilişki ampirik olarak da tespit edilip 

ispatlanabilir. 
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3. VERGİ TAKOZU İLE DOĞRUDAN YABANCI 

SERMAYE YATIRIMLARI ARASI İLİŞKİ 

Doğrudan yabancı sermaye akımlarını irdeleyen kuramsal 

yaklaşımlar, İkinci Dünya Savaşı öncesinde, Marksist ve klasik bakış açılarına 

göre şekillenmekte iken sonrası dönemde piyasa aksaklıkları, ürün yaşam 

döngüsü teorisi ve eklektik paradigma ile daha da derinleşmiştir. Bu 

bağlamda, görece yeni nesil sayılabilecek savaş sonrası dönemdeki doğrudan 

yabancı sermayeyi tanımlamaya yönelik modellerin konuya çok daha teknik 

ve ayrıntılı açıklamalar getirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

Marksist bakış açısı, çok uluslu şirketleri ve dolayısıyla doğrudan 

yabancı sermayeyi bir sömürü aracı şeklinde ele alarak emperyalizm 

vurgusuna odaklanırken ilişkinin gelişmekte olan ülke ayağında bağımlılık 

teorisinin geçerli olacağını öne sürmektedir (Asongu, Akpan ve Isihak, 2018: 

5). Neoklasik ticaret teorisi ise dış ticaret modelini tam rekabet ve ülkeler 

arası farklılıklar varsayımlarına dayandırmaktadır. Yine bu çerçevede, David 

Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin baz alındığı görülmektedir. 

Ricardo bu kuramında, A ülkesinin B ülkesine kıyasla hiçbir bir malın 

üretiminde mutlak avantaja sahip olmamasına karşın her iki ülkenin de 

uluslararası ticaretten kazançlı çıkabileceğini göstermeye çalışmıştır. 

Neoklasik ticaret teorisi, Heckscher-Ohlin modeline dayandırmaktadır. 

Modele göre çok uluslu şirketler, düşük üretim maliyetleri ve yüksek yatırım 

getirilerinden faydalanmak adına diğer ülkelere yatırımlar yapmaktadır 

(Dökmen ve Kaygusuz, 2019: 207). 

Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan piyasa aksaklıkları teorisi, 

Stephen Hymer ile şekillenmiş ve neo-klasik iktisadın tam rekabet 

varsayımını değil,  aksak rekabet koşullarını esas alıp uzun vadeli yabancı 

yatırımları analiz etmiştir. Stephen Hymer’a göre piyasa başarısızlığı; ölçek 

ekonomileri, mal ve faktör piyasalarındaki aksaklıklar, tekel ve oligopol tipi 

yapıların belki de doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Letto-Gillies, 

2005: 59-61). 1960'larda, teknolojik boşluk kavramı ile uluslararası ticaret 

kuramları yeniden şekillenmiştir. Bu çerçevede Raymond Vernon (1966), 

teknolojik ürünlerin geliştirilmesi, üretimi, ithal/ihraç edilmesine dayalı ürün 

yaşam döngüsü kuramını geliştirmiştir. Vernon, bir ürünün yaşam evrelerini; 

giriş, büyüme, olgunluk ve düşüş şeklinde dört aşamaya ayırmıştır. Yeni 

ürünler önce gelişmiş ülkelere ardından gelişmekte olan ülkelere 

yayılmaktadır. Bu nedenle çok uluslu işletmeler, ilgili ürünü dış piyasa ve 

pazarlara ihraç etme, oralarda da üretim tesisi kurma kararı verebilmektedir 

(Asongu, Akpan ve Isihak, 2018: 5). Dunning (2000) tarafından geliştirilen 
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eklektik paradigmaya göre ise karını ve firma değerini maksimize etme 

arzusunda olan çok uluslu şirket, doğrudan yabancı yatırıma karar verirken üç 

temel avantaj talep etmektedir. Bunlar; mülkiyet, konum ve içselleştirme (tam 

rekabette olmamanın avantajı) üstünlüklerinin varlığıdır. Bu bakış açısı, aynı 

nedenle, OLI (Ownership, Location, Internalization) olarak da 

adlandırılmaktadır. 

Kuramsal yaklaşımlara rağmen iktisadi ve mali yazın doğrudan 

yabancı yatırımların vergisel düzenlemelerden etkilenip etkilenmediği 

konusunda çelişkili sonuçlar ortaya koymaktadır. Çalışmaların bazıları negatif 

yönlü bir ilişki tespit etmiş iken; diğerleri ise ya nötr ya da pozitif korelasyona 

yönelik bazı bulgulara ulaşmıştır (Dökmen ve Kaygusuz, 2019: 210-214; 

Özker, 2020: 41-43). Türkiye’de vergi takozu olgusunu çeyrek asra yakın bir 

dönem için inceleyen bu çalışmada vergi ile doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları arası ilişki incelendiğinde aşağıdaki şekilde bir görünüm ile 

karşılaşılmaktadır. 
 

 
Şekil 2: Türkiye’de Vergi Takozu ile Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Arası 

İlişki (2001-2021). 

Kaynak: OECD (2022) ‘OECD.Stat Database’ ve Dünya Bankası (2022) ‘World 

Development Indicators (WDI)’ verilerinden yazar tarafından hesaplanıp derlenmiştir. 

Şekil 2’de Türkiye’de vergi takozunda yaşanan değişim ile doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarındaki yıldan yıla gerçekleşen değişimler 

karşılaştırılmıştır. Şekle göre, çok keskin olmamakla birlikte uyumlu seyreden 

iki değişken olduğunu söylemek mümkündür. Küresel mali krizde vergi 

takozundaki oynaklık gözle görülür biçimde daha fazla olmakla birlikte diğer 

yıllara bakıldığında, vergi takozundaki artış ve azalışların doğrudan yabancı 

yatırım miktarlarında da değişikliğe yol açtığı izlenimi vardır. Örneğin; 2004 
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yılında vergi takozunda yaşanan değişim sonrasında 2005’te, 2008’de yaşanan 

değişim sonrası 2009’da, 2010’da yaşanan değişimi takiben 2011’de, 2014’te 

yaşanan değişim takiben 2015’te, 2017’deki değişim sonrasında görece düşük 

seviyelerde de olsa 2018’de doğrudan sermayede dalgalanmalar meydana 

gelmiş gibidir. Değişimlerin hemen hepsi aynı yönde görünmektedir. 

4. VERGİ TAKOZU İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASI 

İLİŞKİ 

Dışsal büyüme teorisi, büyümeyi belirlemede maliye politikasına çok 

az rol vermektedir. Teori, ekonomik büyümenin sermaye birikimi ile elde 

edildiğini, teknik ilerlemenin ise dışsal olduğunu ve tasarruf oranlarının 

büyümeyi değil, gelir seviyesini belirlediğini ileri sürmektedir. Başka bir 

deyişle, aynı teknolojiyi ve tasarruf oranlarını paylaşan farklı ülkeler, uzun 

vadede kişi başına düşen gelirin aynı durağan durum düzeyine yaklaşacaktır 

(Bkz.; Solow, 1956). Bu varsayım, farklı gelişme ve büyüme düzeylerine 

sahip ülkelerin, benzer (teknolojik) özellikleri paylaşmaları koşuluyla, uzun 

vadede büyüme oranlarında yakınsayacağını ima etmektedir. Dışsal teori, 

sermayenin uzun dönemde vergilendirilmesinin verimsiz olduğuna işaret 

ederken bu durum tersten düşünüldüğünde vergilendirmenin emeğe yönelik 

olması gerektiği anlamı taşımaktadır. Teori, vergi politikasına fazla 

eğilmemekte, tasarruf oranının belirleyicilerini açıklamamaktadır. Dışsal 

büyüme teorisinde yer alan büyümenin tatmin edici olmayan açıklaması; 

teorinin teknolojik ilerlemenin nasıl ve neden gerçekleştiğini, sermayenin 

neden azalan getirisi olduğunu belirtmemesi gibi eksiklikler, iktisatçıları, 

açıklanamayan bir teknoloji geliştirme sorununu aşmak için içsel büyüme 

modellerini geliştirmeye ve vergilendirmeyi bir büyüme faktörü olarak 

modele dâhil etmeye yöneltmiştir (Festa, 2011). Her ne kadar makro bir 

değişkenle maliye politikası içerisindeki mikro bir değişken arasında bağ 

kurulmasının istatistiksel olarak anlamlı sonuç sağlamayabileceği düşünülse 

de Catalano ve Pezzolla (2015)’nın görece yakın dönemde yapmış oldukları 

bir çalışmada, vergi takozundaki düşüşlerin istihdam yanında ekonomik 

büyüme seviyelerini de gözle görülür biçimde arttırdığı gözlemlenmiştir. 

Vergi takozu -en azından teorik olarak-, doğrudan veya dolaylı bir 

biçimde vergilemenin gelir veya ikame etkilerine yol açabilir. Yani, üretim 

faktörleri üzerinde yaratılan ortalama uygulamaların çok üzerindeki bir vergi 

yükü nedeniyle Schumpetergil vurgudaki gibi bir biçimde inovasyon 

istekliliği törpülenebilir, kar güdüsünü yitiren işveren (girişimci) ve üretim 

güçlerini yitiren firmalar daha fazla çalışmak yerine boş zamana 
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yönelebilirler. Böyle bir durum ise, hem GSYİH ve üretkenlik açısından ve 

hem de arzulanan düzeyde vergi geliri elde edilememesi yönüyle çeşitli 

toplumsal kayıplara yol açabilir. Bu istenmeyen durumu önlemek yine maliye 

politikasını yürüten politikacı ve bürokratların sorumluluğu olmaktadır. Öte 

yandan, önceki başlıklar altında değinilen işsizlik ve doğrudan yabancı 

yatırımlar değişkenlerine kıyasla etkinin görece dolaylı olması nedeniyle 

ekonomik büyüme değişkenine odaklanan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu 

değişkenin genellikle toplam faktör verimliliği ve üretkenlik üzerinden 

aktarımla incelendiği görülmektedir. Yine bu noktada, kısmi olarak da olsa 

(artan oranlılık varsayımı altında), enflasyon ve mali sürüklenme (fiscal drag) 

hususunun da etkili olabileceği değerlendirilebilir (Esener, Darıcı ve Memo: 

2019). Aşağıdaki şekilde, Türkiye özelinde yıldan yıla büyümede ve vergi 

takozunda yaşanan yüzde değişimlere karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. 
 

 
Şekil 3: Türkiye’de Vergi Takozu ile Ekonomik Büyüme Arası İlişki (2001-2021). 

Kaynak: OECD (2022) ‘OECD.Stat Database’ ve Dünya Bankası (2022) ‘World 

Development Indicators (WDI)’ verilerinden yazar tarafından hesaplanıp derlenmiştir. 

Şekil 3’te Türkiye’de vergi takozundaki değişimlerin GSYİH yıllık 

büyüme değerleriyle etkileşimine bakıldığında büyük oranda iki değişken 

arasında aynı yönde bir hareketin söz konusu olduğu savunulabilir. Örneğin; 

gayrisafi yurtiçi hasılanın hemen her ülkede kırılma yaşadığı 2007-2008 

küresel finansal krizinde vergi takozu da aynı yönde sert biçimde düşüş 

göstermiş, ardından ekonomik büyüme seviyelerinin eski dalgalı seviyelerine 

yükselmesini takiben işverenin üzerindeki vergi yükünde de artışlar eşzamanlı 

yükselimler göstermeye başlamıştır. Elbette önceki şekillerde yorumlarken 

şerh düşüldüğü üzere, burada da vergi takozu ile GSYİH arasında yaşanan 
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karşılıklı adımları birebir ve kesin değil, ancak benzer yönlü olarak 

algılayarak yorumlamak sağlıklı ve yerinde olacaktır. Tersten söylenirse, 

neden-sonuç ilişkileri zıddı yöne dönebilmekle birlikte her üç değişken de 

vergi takozundan tamamen bağımsız hareket eder görünmemektedir. 

5. TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE 

VERGİ TAKOZUNUN KARŞILAŞTIRILMASI 

Bir önceki bölümde, vergi takozuyla birlikte mali ve iktisadi 

literatürde sıklıkla incelenen üç değişkenden üçünün de Türkiye’nin yakın 

dönemi (2001-2021 dönem aralığı) için önemli ölçüde vergi takozundaki 

değişmelere duyarlı olduğu tespiti yapılmıştır. Değişkenlerden işsizlik, vergi 

takozundaki değişimlerle büyük ölçüde ters yönlü etkileşim sergilemiş iken; 

ekonomik büyümenin ana göstergesi olan GSYİH büyüme oranı ve doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları (DYY) değişkenleri aynı yönde hareket eder bir 

görünüm sergilemişlerdir. Her ne şekilde olursa olsun bu üç değişkendeki 

gelişim, aynı zamanda uzun vadede iktisadi kalkınmanın fitilini ateşleyecek 

olan temel dinamikleri bünyesinde barındırdığı ve geleceğe dair olumlu 

sinyalleri güçlendirerek bir sonraki dönemde yine pozitif bir ortama zemin 

hazırladığı için önemsenmelidir. Eğer bu yorum ve önerme doğru ise, vergi 

takozundaki değişikliklerin genellikle önce gerçekleştiği ve buna bağlı olarak 

diğer değişkenlerin durumdan etkilendiğine dair en ufak bir izlenim dahi 

edinilmişse, OECD ülkeleri ile yapılacak vergi takozu kıyasları söz konusu 

değişkende hangi çizgide yürünmesinin sağlıklı olacağına dair ortalama bir 

fikir verebilecektir. Bu çerçeve ve varsayım altında, çalışmada aşağıdaki 

Dünya Bankası ve OECD üyesi ülkelerin verilerine başvurulmuştur. Veri 

kısıtı, düşük nüfus, küçük yüzölçümü, sınırlı bir ada ülkesi olma, tek bir doğal 

kaynaktan kamu gelirinin büyük kısmını karşılama gibi kriterler 

doğrultusunda; bu özelliklere sahip ülkelerin, analizin sağlığı açısından 

mümkün mertebe araştırma dışında tutulmasına gayret edilmiştir.  

Tablo 1: Karşılaştırmalı Analizlerde Verilerinden Yararlanılan OECD Ülkeleri 

Almanya Fransa İsveç Meksika 

Amerika Birleşik Devletleri Güney Kore İtalya Polonya 

Avustralya Hollanda Japonya Portekiz 

Birleşik Krallık İspanya Kanada Türkiye 

Çekya İsrail Macaristan Yunanistan 
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Tablo 1’de G7 ülkeleri, bazı İngiliz Milletler Topluluğu temsilcileri 

(Commonwealth), PIIGS olarak adlandırılan 2008 Küresel Mali Krizi 

sonrasında yüksek borç seviyeleri ve kamu kesimi sorunlarıyla yüzleşen 

Avrupa ülkeleri, AB’nin lokomotifi sayılan ülkeler, geçiş ekonomileri de 

denilen ve Berlin Duvarı’nın yıkılışını takiben bağımsızlaşan Demirperde ya 

da Doğu Bloku (Varşova Paktı) ülkeleri, Ortadoğu ve Asya Kaplanları 

gruplarının başlıca bazı temsilcileri yanı sıra birer adet de Okyanusya ve Latin 

Amerika ülkesi yer almaktadır. Tabloda ismi geçen ülkelerin aynı zamanda 

dünyada iktisaden oyunu değiştirdiği düşünülen küresel veya bölgesel güç 

niteliğindeki bazı gelişmiş ve gelişmekte olan başat ekonomiler olduğu 

söylenebilir. 

Elbette tüm ülkelerin kendilerine has özellik, konum, jeopolitik önemi 

farklı olsa da yüzdeler cinsinden çok sayıda ülke üzerinden yapılacak 

analizler, ortalama bir fikir vermesi açısından günümüzde vergi takozunun 

özellikle de merkezi yönetimlerce hangi noktaya doğru evrilmesi gerektiğine 

dair politika yapıcılara ve araştırmacılara ışık tutabilir. Bu bağlamda aşağıda, 

Tablo 1’deki ülkelerin verilerinden faydalanılarak, yatay (yıllar arası) ve 

dikey (ülkeler arası) ortalamalar ile çeyrek asra yakın bir zaman zarfı için 

görece uzun dönemli karşılaştırmalar yapılmıştır. 20 OECD ülkesi ve toplam 

21 yılın dâhil edildiği bu incelemeler ile vergi takozu konusu özelinde görece 

genel geçer birtakım tespitler yapılabileceği varsayılmaktadır. 

 

 
Şekil 4: Türkiye’de ve Çeşitli OECD Üyesi Ülkelerde 2001-2021 Yılları Arasında 

Vergi Takozunun Seyri (Tüm Yıllar Ortalaması). 

Kaynak: OECD (2022) ‘OECD.Stat Database’ ve Dünya Bankası (2022) ‘World 

Development Indicators (WDI)’ verilerinden yazar tarafından hesaplanıp derlenmiştir. 
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Şekil 4’te Türkiye ve tüm örnek ülkelerin vergi takozu 21 yıllık 

ortalamalarına yer verilmiştir. Konjonktürel dalgalanmalardan ziyade yapısal 

ortalamayı temel alan bu şekle göre; Türkiye’de %39.7 olan bu değer OECD 

ülkelerinin toplamının ortalamasında %36.5’tir. Türkiye’den daha yüksek 

seviyede ortalamaya sahip gelişmiş ülkeleri bir yana koyarsak -ki bu ülkeler 

kalkınma süreçlerini çok daha önce tamamladıkları için böyle bir lükse sahip 

olabilecekleri değerlendirilebilir- Yunanistan, Çekya ve Macaristan’ın söz 

konusu ortalamayı yukarı çeken gelişmekte olan ülkeler olduğu düşünülebilir. 

Bir diğer deyişle, Türkiye dâhil toplam dört ülkenin yüksek vergi takozu 

seviyeleri ile işsizlik seviyeleri arasında negatif, GSYİH ve DYY değişkenleri 

arasında bir pozitif etkileşim var ise burada işveren üzerindeki vergi yükü 

önemli bir rol üstleniyor demektir. Öte yandan, çok gözle görünür bir şekilde 

Güney Kore ve Meksika tüm gruptan ayrışmaktadır. Bu iki ülkede vergi 

takozu ve dolayısıyla işverenin vergi yükü 21 yıl ortalamasında oldukça 

düşüktür. Bu durum, toplumun üzerine yüklenecek diğer tüm olası maliyetler 

(ayırma kuramı, gelir ve servet dağılımına dair muhtemel etkiler) bir kenara 

bırakıldığında, bu iki ülke için üretim açısından (işsizlikte azalma, DYY 

çekme ve GSYİH artışları açısından) bir avantaj yaratabilir. Bu iki ülkeyi 

belki de çok sürpriz olmayan bir şekilde İsrail izlemektedir. 
 

 
Şekil 5: Türkiye’de ve Çeşitli OECD Üyesi Ülkelerde 2001-2021 Yılları Arasında 

Vergi Takozundaki Değişimin Görünümü (Tüm Yıllar Ortalaması). 

Kaynak: OECD (2022) ‘OECD.Stat Database’ ve Dünya Bankası (2022) ‘World 

Development Indicators (WDI)’ verilerinden yazar tarafından hesaplanıp derlenmiştir. 

Şekil 5’teki vergi takozu değişim oranlarının analizine Şekil 4’teki 

dikkat çekici ülkelerden başlanırsa, sırasıyla Güney Kore ve Meksika’nın bu 

genel ortalamanın düşüklüğünden çok da hoşnut olmadıkları ve ivmeyi ters 

yöne çevirerek diğer ülkelerin genel ortalamasına yaklaştırmaya çalıştıkları 
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yorumu yapılabilir. Buna karşın, İsrail ise, hâlihazırda düşük olan vergi 

takozu seviyesini daha da düşürmenin gayreti içerisindedir, denilebilir. 21 

yıllık değişimin genel ortalamasına bakıldığında Türkiye için ise yerinde 

saydığı söylenemese dahi politika değişimi çok düşük düzeylerde kalmıştır. 

Esasen Türkiye, İtalya ile birlikte vergi takozunu azaltma eğilimi en düşük 

olan (artırma eğilimindeki dört ülke hariç) iki ülkeden biri konumundadır. 
 

 
Şekil 6: Türkiye’de ve Çeşitli OECD Üyesi Ülkelerde 2001-2021 Yılları Arasında 

Vergi Takozundaki Değişimin Görünümü (Tüm Ülkeler Ortalaması). 

Kaynak: OECD (2022) ‘OECD.Stat Database’ ve Dünya Bankası (2022) ‘World 

Development Indicators (WDI)’ verilerinden yazar tarafından hesaplanıp derlenmiştir. 

Şekil 6’da bir önceki şekilde ülke bazında gösterilen OECD ülkeleri 

toplu bir ortalama ile gösterilmiştir. Tüm ülkelerin 21 yıllık ortalamasındaki 

gelişime bakıldığında, bunun Türkiye’deki değişim ortalaması ile tam olarak 

örtüşmese bile çok da ayrışmadığı savunulabilir. Türkiye’ye ait göstergenin 

zirve yaptığı 2001 krizinden sonraki dönemlerde vergi takozunda yaşanan 

değişimler 20 ülke ortalamasıyla (kimi zamanlar bir yıl kadar gecikmeli dahi 

olsa) hemen hep aynı yönde seyretmiştir. Belki şekle dair bir de 2008 krizinin 

olduğu zaman dilimi dikkat çekicidir. İlgili dönemde, OECD 20 ülke 

ortalaması 2007’de %37.2’den 2008’de %36.4’e inmiş; buna karşın, 

Türkiye’de bunun da ötesinde bir değişimle işveren üzerindeki vergi yükü 

2007’deki %42.2 seviyelerinden %38.2’ye düşmüştür. Bunun ilgili değişkenin 

ardışık iki yıl arasındaki değişimine yansıması, 20 ülke ortalaması için %2.2 

azalma iken Türkiye için ise %8.3 azalma şeklinde olmuştur. Şekilde 

karmaşıklığa yol açmaması açısından verilmemiş olmakla birlikte, 2008 

krizinde vergi takozunda Türkiye ile birlikte genel ortalamayı (%2.2’lik 

azalmayı) diğer ülkelerden büyük bir kopuşla aşağıya çeken öteki üç ülke 

Polonya (%9.1 azalma), İsrail (%8.1 azalma) ve Meksika (%5.1 azalma) 
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olmuştur. Aynı nedenlerle, aşağıda, tekil olarak adı ülkeler ile birlikte diğer 

bazı ülkelerdeki vergi takozu oranlarının gelişimine odaklanılmaktadır. 
 

 
Şekil 7: Türkiye’de ve Seçilmiş Bazı OECD Üyesi Ülkelerde Vergi Takozunun 

Gelişimi (2001-2021). 

Kaynak: OECD (2022) ‘OECD.Stat Database’ ve Dünya Bankası (2022) ‘World 

Development Indicators (WDI)’ verilerinden yazar tarafından hesaplanıp derlenmiştir. 

Şekil 7’de, Şekil 6’da değişim ortalamalarına kısmen de olsa 

değinilen ülkeler de dâhil olmak üzere, seçilmiş bazı ekonomilere yer 

verilmiştir. Dikkat edilirse örnek ülkeler iki ayrı yoldan yürür gibidirler. Üst 

kolda yer alan ülkelerin tamamı Avrupa ülkeleridir. Bu ülkeler, aynı zamanda, 

eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin de birer müttefiki olan 

Polonya, Çekya ve Macaristan ile coğrafi olarak Akdeniz ülkeleri veya 

Güneydoğu Avrupa (Balkan) ülkeleri arasında yer alan Türkiye ve 

Yunanistan’dır. Diğer koldaki üç ülke ise, dünyanın üç ayrı köşesinden, 

Uzakdoğu Asya’daki Kore Cumhuriyeti, Ortadoğu’daki İsrail ve Kuzey 

Amerika’da yer alan başlıca Latin Amerika temsilcisi Meksika’dır. Vergi 

takozu hususunda dünyanın öteki kıtalarındaki üç ülke örneğinden elde edilen 

görünüm, tıpkı pek çok ülkenin uluslararası sermayeyi kendilerine çekmek 

gayesiyle kurumlar vergisinde yaptığı gibi, ‘dibe doğru yarış (race to the 

bottom)’ olgusunu andırır bir çaba içerisinde olmalarıdır. Yine, vergi 

takozuna Türkiye özelinde bakıldığında ise %39.7’lik bir genel ortalamaya 

sahip olunduğu ve en önemli kırılımın 2007 ila 2009 yılları arasındaki finans 

krizinde gözlemlenmektedir. Ancak bu düşüş kalıcı olmamış ve işveren 
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üzerindeki yük, krizin ilk etkilerini takip eden yıllarda tedrici bir artış trendi 

içerisine girmiştir.   
 

 
Şekil 8: Yıllar İtibariyle Türkiye’de Vergi Takozunun Çeşitli OECD Üyesi Ülkelerin 

Genel Ortalaması Karşısındaki Gelişimi (2001-2021). 

Kaynak: OECD (2022) ‘OECD.Stat Database’ ve Dünya Bankası (2022) ‘World 

Development Indicators (WDI)’ verilerinden yazar tarafından hesaplanıp derlenmiştir. 

Şekil 8, vergi takozu açısından tüm ülkeler genel ortalamasının 

Türkiye’de yıllar itibariyle izlenen patikayla örtüşme düzeyini göstermektedir. 

Buna göre, ele alınan hiçbir yılda Türkiye sözü edilen bu genel ortalamanın 

seviyesine inmemiş görünmektedir. Bu ortalamaya en yakın olunan yıl, 2008 

küresel mali krizinin belki de zoraki etkisiyle yaşanan daralma döneminin 

neden olduğu 2009 yılı yakınsamasıdır. Bir önceki şekilde de birçok ülkeyle 

yapılan karşılaştırmalar esnasında değinilen bu kırılma ile vergi takozu %36.7 

seviyelerine kadar düşmüşse de son yıllarda yeniden %40’lara dayanmış 

görünmektedir. Bu yönüyle vergi takozuna dair siyaset üretiminde istikrar 

sağlandığının söylenmesi güçtür. Öte yandan, ele alınan 20 OECD ülkesi 

ortalaması 2001-2021 dönem aralığı için %36.5 iken Türkiye için bu oran 

daha önce de belirtildiği üzere %39.7 düzeylerindedir. 

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Vergi politikaları ekonomideki karar alma mekanizmalarını ve 

dolayısıyla istihdam, yatırımlar, ekonomik büyüme gibi değişkenlerde 

yaşanan değişimleri önemli ölçüde etkilemektedir. Etki doğrudan olmasa dahi 
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bir değişken bir diğerini tetikleyerek yön veya eğilimlerinde farklılaşmalara 

yol açabilmektedir. Aşırı vergilendirme düzeyleriyle çalışma ve üretim 

konularındaki isteklilik azaltılıyorsa piyasanın düzgün işleyişinin bozulacağı 

söylenebilir. Ayrıca yüksek vergi yükü, çalışanın arzu ve kapasitesi 

üzerindeki etkisi dışında işverenleri yeni işçi alma konusunda caydırmakta, 

aksine, kapasite kullanım oranlarının düşürülmesine neden olabilmektedir. 

Yenilik istekliliğinin azalması sonraki sermaye yatırımlarındaki istekliliği 

azaltmakta ve karlılık seviyelerinin azalması firmaların ölçek büyütmelerinin 

ve rekabet edilebilirlik sınırlarını geliştirmelerinin önüne geçebilmektedir.  

Vergi politikaları ile yapılan değişikliğin kaynakların kullanıldığı 

alana göre farklı sonuçlar doğuracağı söylenebilir. Durgunluk ve daralma 

dönemlerinde istihdamın artırılması, kayıt dışı veya tezgâh altı sektörlere 

yönelimin azaltılması gibi politikalarla indirim, istisna, muafiyet ve teşvikler 

artırılırken bir yandan da vergi harcamalarındaki artışa bağlı olarak vergi 

erozyonu ile mücadele edilmeye çalışılır. Refah ve genişleme dönemlerinde 

ise vergileme vasıtasıyla daha büyük fonlar toplanarak altyapı yatırımları 

artırılabilir; gelir ve servet dağılımındaki uçurumlar azaltılmaya çalışılabilir; 

eğitim ve benzeri yapısal değişimler gerektiren uzun dönemli sorunlara karşı 

çeşitli reformlar yapılabilir veya sonraki muhtemel konjonktürel 

dalgalanmalara karşı önlemler alınabilir. Öte yandan, var olan sistemsel 

sorunları en aza indiren politika keşfedilmeye çalışılırken kaybedilen zaman 

veya gecikme uygulanacak olası maliye politikasının en dezavantajlı yanını 

oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada, vergi politikası uygulamalarının olumlu ve olumsuz 

yanları vergi takozu olgusu ile sınırlandırılarak ele alınmıştır. Analizlerde 

önce Türkiye özelinde vergi takozunun karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu 

düşünülen üç değişken (işsizlik, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve 

ekonomik büyüme) incelenmiş; bu değişkenlerle vergi takozu arasında 

doğrudan veya dolaylı bir bağ bulunduğu fikri hâsıl olduktan sonra 20 OECD 

ülkesinde 21 yıllık sürede bu değişkenin görünümü ve kıyaslaması 

yapılmıştır. Çalışmada ele alınan tüm şekiller bir arada değerlendirildiğinde, 

OECD ülkelerinde vergi takozunda bir standardizasyon veya fikir birliği 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak 20 ülkenin 15’inin yıllara yaygın 

olarak işveren üzerindeki vergi yükünü (tıpkı kurumlar vergisindeki dibe 

doğru yarış olgusunda olduğu gibi) azaltma eğiliminde olduğu tespit 

edilmiştir. Kaldı ki değişimleri yukarı yönlü olan söz konusu beş ülkenin de 

üç tanesi de (Japonya, Güney Kore, Meksika) hâlihazırda 20 OECD ülkesinin 

ortalama vergi takozu seviyesinin oldukça altındadırlar. Dolayısıyla, geriye 
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kalan iki Akdeniz ülkesi (Portekiz ve İspanya) dışında tersine hareket 

sergileyen ülke olmadığı savunulabilir. Yine Meksika, Güney Kore ve 

İsrail’in genel ortalamaya kıyasla son derece düşük vergi takozuna sahip 

olmaları bu ülkelerin uluslararası sermaye çekme konusundaki arzularıyla da 

açıklanabilir.  

Konu Türkiye özelinde düşünüldüğünde, yukarıda değinilen üç 

ülkeye Yunanistan, Çekya, Macaristan ve Polonya eklenerek yapılan spesifik 

ülke analizlerinde ise elde edilen bulgulara göre iki gruplu bir gidişat olduğu 

söylenebilir. Vergi takozundaki ikili yapı, alt panelde düşük oranlarla yürüyen 

Meksika, Güney Kore ve İsrail’in olduğu grup ve üst panelde geçiş 

ekonomileriyle Balkanlar’ın iki Akdeniz ülkesini bir araya getiren grup olarak 

değerlendirilebilir. Daha basit bir ifadeyle, Türkiye vergi takozunda 20 ülke 

21 yıl genel ortalamasından yukarıda bir denge noktasına sahiptir ve sözü 

edilen çeyrek yıla yakın dönem zarfında, hiçbir yıl, bu ortalamanın altına 

inmemiştir. 2008 krizinin etkisiyle vergi takozu tüm ülkelerde olduğu gibi 

Türkiye için de dönemsel olarak bir miktar azalma eğilimi gösterse dahi 

sonraki dönemlerde istikrarlı artış trendini sürdürmüştür. Bu noktada, kısa bir 

yorumla, ülkenin ilgili süreç için vergi takozu konusuna has bir planlama 

yapmamış olduğu değerlendirilebilir. Nitekim 21 yıllık Türkiye vergi takozu 

değişim trendine bakıldığında oranın on binde bir olduğu göze çarpmaktadır.    

Sonuç olarak siyasi, mali, iktisadi veya sosyal hangi gerekçeyle olursa 

olsun (kamu kesimi ve bürokrasinin neden olduğu hantallığın azaltması, özel 

sektör faaliyetlerine ivme kazandırılması, çalışanların üzerindeki vergi 

yükünün gelirin ikincil dağılımı yerine doğrudan azaltılması vb.), Türkiye’de 

vergi takozu konusunda bir değişim sisteme dinamizm katılması açısından 

yarar sağlayıcı olabilir. Elbette böyle bir harekete girişilecekse bunun neden 

olabileceği vergisel kayıplar veya erozyon da dikkate alınmalıdır. Kamu 

kesimi esas itibariyle özel sektör gibi kar odaklı hareket etmediğinden, gelir 

ve harcamaları en azından sosyal fayda ve maliyetin buluştuğu noktaya göre 

dizayn etmelidir. Eğer çalışanın ve işverenin mali yüklerini azaltma işlemi, 

politika yapıcılarca, diğer pek çok OECD ülkesine yakınsayacak bir dengede 

yeniden kurulacaksa bunun neden olacağı iktisadi müdahale imkânlarındaki 

kısılmanın olası maliyetlerinin de göze alınması gerekecektir. Türkiye’nin 

vergi takozu açısından -en azından kendisiyle benzeşen ülkelerle-, belirli bir 

standardizasyonu sağlaması hem iç ve dış güven hem de politik istikrar 

açısından önem arz etmektedir. Yine bu çerçevede, politika yapıcıların konu 

özelinde bir yol haritasına ihtiyaç duyduğu da çalışmadan çıkan bir diğer 

önemli sonuçtur. 
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GİRİŞ 

Yatırım tercihlerinde inanç hassasiyetini taşıyan yatırımcıların, İslam 

Hukuku açısından meşru çerçevede faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapma 

niyetleri, Borsa İstanbul’u, özellikle, “İstanbul Finans Merkezi” projesi 

çerçevesinde, Lonra Finans Merkezi’nin İslami Finans ekosisteminden daha 

fazla pay alma girişimlerinin de etkisiyle (Walker, 2013), İslami yatırım 

enstrümanı geliştirme noktasında tetiklemiştir. 2008 yılında yaşanan küresel 

krizin fiktif varlıklarda derinleşmenin oluşturduğu negatif yönlü domino 

etkisi, reel varlık temelli enstrümanlarla gelişim sağlamaya çalışan İslami 

Finans’a olan ilgiyi artırması (Kayed ve Hassan, 2011), Türkiye açısından 

konvansiyonel enstrümanlar dışında yeni ürün ve hizmetlerin gelişimi 

gerekliliğinin önemini ortaya koymuştur.    

Borsa İstanbul (BİST), İslami yatırım perspektifiyle hareket eden 

muhtemel bireysel ve kurumsal yatırımcıların yatırımlarının borsa bünyesinde 

yer alan pay ve endeksler bağlamında değerlendirilmesi veyahut mevcut 

yatırımcılar bağlamında, aynı gaye kapsamında, hem katılım uyum 

değerlerine uygun olarak tespit edilmiş şirketlerin hisselerine hem de temettü 

verme sürekliliğine sahip şirketlerin hisselerine aynı anda yatırım 

yapılabilmesini kolaylaştıracak nitelikte 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren 

BİST Katılım Temettü Endeksi (XKTMT) hizmetini başlangıç değeri 

“3957,3307” olarak sunmaya başlamıştır (Borsaİstanbul, 2022).  

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP-BIY) ilgili şirketlerin 

sayfalarında yer alan “Katılım Finans” bölümünde,  “TKBB Katılım Finansı 

Standartları Standart No:1/Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı” ile 

“Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin 

Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber” (TKBB, 2022) kapsamında şirketler 

tarafından “Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu Şablonu” kullanılarak ilgili 

şirketlerin katılım uyum değerleri açıklanmaktadır ve ilgili bilgi ve değerlerin 

doğruluğunun garantörü ilgili şirketler olduğu beyan edilmektedir.  

KAP-BIY’de Kasım 2022 itibariyle, şirketlerin 2022 yılının 2. çeyrek 

dönem bağımsız denetimden geçmiş finansal verileri doğrultusunda 

yayınlanmış olan verileri kapsamında oluşturulan Katılım Finans ilkelerine 

uygunluk verileri, özetle, tablo 1’de yer almaktadır.  
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Tablo 1: BİST Şirketlerinin Katılım Uyum Verileri 

UGO  

(%) 

Şirket 

sayısı 
UBT  (TL) 

Şirket 

sayısı 
UVT  (TL) 

Şirket 

sayısı 

0 36 0 55 0 73 

0,01-0,05 252 100-1.000.000 31 100-1.000.000 48 

0,05-0,10 38 
1.000.001-

10.000.000 
44 

1.000.001-

10.000.000 
53 

0,10-0,20 29 
10.000.001-

100.000.000 
108 

10.000.001-

100.000.000 
119 

0,20-0,40 38 
100.000.000-

1.000.000.000 
125 

100.000.000-

1.000.000.000 
116 

0,40-0,80 14 
1.000.000.001-

10.000.000.000 
62 

1.000.000.001-

10.000.000.000 
20 

0,80-0,99 14 10.000.000.000- + 4 10.000.000.000- + 0 

0,99-1 8  

Toplam 429 Toplam 429 Toplam 429 

 

İslami nitelikli danışma kurulları tarafından ikincil kaynaklar refere 

edilerek temellendirilen %5’lik eşik değer (Akartepe, 2022) kapsamında, tablo 

1’de yer alan verilerde görüleceği üzere İslami açıdan şirketlerin elde etmiş 

oldukları faizli gelirlerinin toplam gelirleri içerisindeki oranı (UGO) %5 ve 

altı olan şirket sayısı toplamda 288’dir. Diğer bir ifadeyle, banka, finans ve 

diğer sektör şirketleri hariç olmak üzere, katılım kapsamında BİST’e kote 

şirketlerin %65,6’sıdır. Bunlar içerisinde faizli gelirlerinin toplam gelirleri 

içerisindeki oranı 0 olan şirket sayısı 36 (%8,3)’dır. İslam Hukuku açısından 

uygunluk değeri taşımayan borçların toplam varlıklar içerisindeki oranı 

(UVT) 0 olan şirket sayısının 55 (%12,8) olduğu, uygunluk değeri taşımayan 

varlıkların toplam varlıklar içerisindeki oranı (UBT) 0 olan şirket sayısının ise 

73 (%17) olduğu görülmektedir. Tablo 1’de yer alan 2022 2. çeyrek dönem 

verileri kapsamında yer alan bilgiler ışığında, İslami hassasiyet taşıyan 

yatırımcıların rasyonel bir şekilde yatırım kararlarını verebilecekleri 

değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada, 2022/6 dönem verileri üzerinden 21 Kasım 2022 tarihi 

itibariyle BİST tarafından hesaplanmaya başlanan XKTMT kapsamında işlem 

gören şirketlerin finansal performansları, Topsis ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) 

yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Şirketlerin likidite, etkinlik, 

faaliyet, mali yapı ve karlılıklarına ilişkin 18 oran kullanılmıştır. BİST Katılım 

ve BİST Temettü Endeksleri kapsamında işlem gören şirketlerin Katılım 

Finans ilkelerine uyum değerleri üzerinden belirlenen 27 şirketin finansal 

performans, Entelektüel sermayeleri  (Topaloğlu ve Karakozak, 2017) ve 

katılım uyum değerleri, İslami açıdan yatırım kararı almak isteyen birey veya 
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kurumsal bazlı yatırımcıların yatırım kararlarında temettü ödeme alışkanlığı 

bulunan katılım hisselerine kolaylıkla erişim imkânı sunulması ve İslami 

yatırım hassasiyeti çerçevesinde daha rasyonel kararlar alınması açısından 

önem taşımaktadır. Bu bağlamda, çalışmada, şirketlerin finansal 

performanslarının analizine ek olarak, yatırımcıların yatırım kararlarına ışık 

tutması açısından, ilgili şirketlerin Entelektüel sermayeleri hesaplanmış olup, 

şirketlerin Entelektüel sermayeleri, katılım uyum değerleri ve hesaplanan 

performans sıralamaları arasındaki ilişkilerin seviyesi SPSS 26 proğramı 

kullanılarak Spearman korelasyon analizi (Schober vd., 2018) ile tespit 

edilmeye çalışılmıştır.  
 

1. LİTERATÜR 

Literatürde Entropi, Topsis ve GİA yöntemleri kullanılarak yapılan 

çok sayıda (Ayçin, 2019) çalışma bulunmaktadır. Katılım Endeksi 

kapsamında yapılan çalışmalar genel olarak; endeks değeri ile makro düzeyli 

değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin tespit edilmesi (Seçme vd., 

2016; Ögel ve Gökgöz, 2020; Yiğiter ve Tanyıldızı, 2020; Sertkaya, 2022), 

oynaklık, performans ve borsa getirileri arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi 

(Albohalı vd., 2015; Ata vd., 2015; Özbay ve Altıntop, 2016; Sahabuddın vd., 

2018; Sakarya vd., 2018; Buğan vd., 2019; Güçlü, 2019; Kandemir ve Uçar, 

2022), endeksler arası getiri ilişkilerinin analiz edilmesi (İçellioğu, 2018; Koç 

vd., 2018; Baykut ve Çonkar, 2020)  ve fıkhi uygunluk (Akartepe, 2022; 

Ergene ve Ülev, 2022) kapsamındadır. Spesifik olarak Katılım Endeksi 

kapsamında yer alan şirketlerin finansal performansları ile katılım uyum 

değerlerini ve Entelektüel sermaye değerlerini bir arada değerlendiren 

çalışmaya rastlanılmamıştır. 

Sun (2014), dört dizüstü bilgisayar üreticisi firmanın faaliyet 

performansını değerlendirmek için gri ilişki analizi ve entropi yöntemlerini 

bütünleştirdiği model çalışmasında, modelin ürettiği sıralama sonuçlarının 

bilimsel ve rasyonel olarak pratik ve kullanışlı olduğunu belirtmiştir. 

Sarıay ve Özulucan (2017), Entelektüel sermayeyi, Vakıf Yatırım 

Ortaklığı’nın 2010-2014 verileri üzerinden, şirket bağlamında ölçen dört 

farklı ölçüt kullanarak incelemişlerdir.  Çalışma sonuçlarına göre ölçüt ve 

modeller bağlamında üretilen sonuçların birbirinden farklı olduğu tespiti 

yapılmıştır. Piyasa Değerinin defter değerine göre farkının en yüksek 

performansı ürettiği değerlendirilmiştir. 

Topaloğlu ve Karakozak (2017), BİST’te işlem gören 18 şirketin 

2010-2015 dönem verileri üzerinden şirketlerin Entelektüel sermaye 
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değerlerini, Piyasa Değeri/Defter Değeri (Pd/dd), Piyasa Değeri-Defter Değeri 

(Pd-dd) ve Tobin’s Q (Tobin q) ölçütlerini kullanarak analiz etmişlerdir. 

Çalışmada, hizmet sektörü şirketlerinin üst suıralamalar içerisinde, holding 

şirketlerinin ise alt sıralarda yer aldıkları,ölçüt sonuçlarının birbirine paralel 

sonuçları ürettiği belirtilmiştir. 

Akartepe (2022) çalışmasında, şirketlerin Şeri uyum eşik değerlerinin 

temel dayanaklarını analiz etmiştir. Çalışmada, eşik değerlere yüklenen 

mananın azlık-çokluk temelli ekol ile zorunluluk temelli ekol referanslı 

olduğu,  bu ekollerin metadolojilerinde hataları barındırdığı ve bunların neler 

olduğu detaylı olarak ortaya konulmuş olup, sektörel realiteyi dikkate alan 

sektör merkezli ekolü önermiştir.  

Ergene ve Ülev (2022), Katılım Endekslerinin uygulama süreçlerinde 

yaşanan sorunları ele aldıkları çalışmada, TKBB’nin hisse senedi standartları 

kapsamında yer verilmeyen hususları da dikkate alarak fıkhi çerçevede analiz 

çalışması gerçekleştirmişlerdir. İslami ilkelerin tam olarak uygulanmasıyla 

Şeri nitelikli hisselerin sayısının azalacağı, İslam Hukuku açısından uyum 

sorunu taşımayan şirketlere yönelik tam bir fikir birliğinin bulunmayışının 

yatırımcılar açısından güven problemine yol açtığı değerlendirilmiş ve mutlak 

surette endeks izleme kriterlerinde standartlaştırmaya gidilmesi, eşik 

değerlerin kademeli olarak İslami Sermaye Piyasalarının gelişimine bağlı 

olarak azaltılması ve ilkelere uyma hassasiyetinin artırılması gerekliliği 

vurgulanmıştır. 

Zhang vd., (2022), finansal performans değerlendirmesi için 

genelleştirilmiş gri bilgi entropi ağırlıklı Topsis yöntemi modelini 

geliştirmişlerdir. Model ile performans değerlerinde farklılaşma olasılığının 

değerlendirilebileceği, model sonuçlarının reel durumu ortaya koyduğu, 

modelin benzer koşullar altında sıralama performans doğruluğunu artırdığı 

değerlendirilmiştir. 

2. VERİ SETİ 

BİST Temettü Katılım Endeksinde yer alan 27 şirket çalışma 

kapsamına dahil edilmiştir. Çalışma kapsamında yer alan şirketler tablo 2’de 

yer almaktadır. 

 

 

 

 

 



95 | TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

Tablo 2: BİST Katılım Temettü Endeks Şirketleri 

Sıra No Şirket Kodu Şirket Adı 

1 ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 

2 AKCNS AKCANSA 

3 AKSA AKSA 

4 ALKA ALKIM KAGIT 

5 ALKIM ALKIM KIMYA 

6 ASELS ASELSAN 

7 BAKAB BAK AMBALAJ 

8 BIMAS BIM MAGAZALAR 

9 CEMTS CEMTAS 

10 EGEEN EGE ENDUSTRI 

11 EGGUB EGE GUBRE 

12 EREGL EREGLI DEMIR CELIK 

13 FMIZP F-M IZMIT PISTON 

14 ISMDR ISKENDERUN DEMIR CELIK 

15 JANTS JANTSA JANT SANAYI 

16 KFEIN KAFEIN YAZILIM 

17 LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 

18 NUHCM NUH CIMENTO 

19 OTKAR OTOKAR 

20 PETUN PINAR ET VE UN 

21 PNSUT PINAR SUT 

22 POLHO POLISAN HOLDING 

23 SANKO SANKO PAZARLAMA 

24 SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 

25 VERUS VERUSA HOLDING 

26 VERTU VERUSATURK GIRISIM 

27 VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 

Kaynak: www.borsaistanbul.com.tr 

 

Şirketlerin finansal performanslarının hesaplanmasında kullanılan 

oranlar (Akgüç, 2006; Akdoğan ve Tenker, 2007; Akyüz vd., 2013; Aydın, 

2018; Ceylan ve Korkmaz, 2008; İçke ve Aytürk, 2011; Öztürk, 2017;Temiz 

ve Hacıhasanoğlu, 2017; Dayı, 2019; Demirhan, 2022);  tablo 3’de yer 

almaktadır. 
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Tablo 3: Kriterler 

Kriter 

Kodu Kriter Kriter Yönü 

Kriter 

Grubu 

R1 Alacak Tahsil Süresi (Gün) Minimum Faaliyet 

R2 Borç Ödeme Süresi (Gün) Maksimum Faaliyet 

R3 Cari Oran Maksimum Likidite 

R4 F/K Maksimum Etkinlik 

R5 FD/FAVÖK Maksimum Etkinlik 

R6 FD/Satışlar Maksimum Etkinlik 

R7 Kaldıraç Oranı Minimum Mali Yapı 

R8 Likidite Oranı Maksimum Likidite 

R9 Nakit Oranı Maksimum Likidite 

R10 Net İşletme Sermayesi/Aktif Toplam Maksimum Likidite 

R11 Stok Tutma Süresi (Gün) Minimum Faaliyet 

R12 Temettü Verimliliği Maksimum Etkinlik 

R13 Toplam Borç/Özsermaye Minimum Mali Yapı 

R14 Faaliyet Gideri Marjı (Yıllıklandırılmış) Minimum Faaliyet 

R15 Favök Marjı (Yıllıklandırılmış) Maksimum Etkinlik 

R16 Net Kar Marjı (Yıllıklandırılmış) Maksimum Karlılık 

R17 Özsermaye Karlılığı (Yıllık) Maksimum Karlılık 

R18 Aktif Karlılığı Maksimum Karlılık 

 

Çalışma kapsamında yer alan şirketlere ilişkin 2022/06 dönemi kriter 

verileri tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4: 2022/06 Dönemi Kriter Verileri 

2022/6 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

ACSEL 40,45 20,34 2,67 7,58 8,07 1,81 0,29 

AKCNS 59,15 4,91 1,21 7,51 7,25 1,06 0,60 

AKSA 43,03 3,86 1,04 10,41 6,61 1,50 0,67 

ALKA 44,76 7,62 2,31 4,78 4,20 1,24 0,43 

ALKIM 48,70 7,13 2,33 6,75 5,07 1,47 0,40 

ASELS 140,31 3,99 1,40 6,18 9,25 2,43 0,46 

BAKAB 96,32 2,77 1,08 5,77 6,61 0,70 0,75 

BIMAS 16,53 5,31 0,91 10,81 6,50 0,57 0,79 

CEMTS 53,78 25,11 3,12 3,08 3,14 1,03 0,27 

EGEEN 88,09 6,37 2,44 8,06 12,14 4,55 0,33 

EGGUB 15,42 5,75 1,13 11,74 5,59 1,95 0,44 

EREGL 39,68 8,06 2,35 4,32 2,85 1,00 0,36 

FMIZP 30,90 23,84 3,52 21,74 32,18 6,97 0,25 

ISDMR 19,69 9,00 2,18 6,80 3,76 1,25 0,36 

JANTS 68,54 6,37 1,47 11,30 13,16 2,76 0,48 

KFEIN 69,84 22,44 1,83 18,17 7,87 1,51 0,33 
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LKMNH 48,96 5,20 0,61 6,24 6,23 1,49 0,69 

NUHCM 44,31 7,47 1,65 8,37 8,99 2,09 0,48 

OTKAR 86,90 4,70 1,26 8,59 11,90 2,09 0,81 

PETUN 62,23 4,26 1,22 5,16 7,78 0,80 0,41 

PNSUT 88,98 3,95 1,13 5,19 6,40 0,53 0,53 

POLHO 80,92 4,12 1,24 6,67 6,57 1,25 0,44 

SANKO 76,44 8,53 1,55 6,27 29,59 0,30 0,45 

SELEC 90,18 4,12 1,39 7,04 5,72 0,27 0,68 

VERUS 38,74 12,85 10,77 13,91 57,63 11,65 0,11 

VERTU 0,00 0,00 104,00 0,79 242,60 0,00 0,02 

VESBE 92,58 2,51 1,05 7,37 5,23 0,77 0,76 

2022/6 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

ACSEL 1,85 0,96 0,28 62,35 0,23 0,41 3,17 

AKCNS 0,82 0,10 0,25 63,06 2,02 1,51 3,23 

AKSA 0,66 0,21 0,11 59,21 2,88 2,02 3,17 

ALKA 1,73 1,16 0,13 59,97 3,94 0,77 2,26 

ALKIM 1,53 0,87 0,21 89,50 3,45 0,74 5,87 

ASELS 0,90 0,11 0,24 186,34 0,79 0,85 7,05 

BAKAB 0,74 0,17 0,18 72,44 3,52 3,06 6,51 

BIMAS 0,39 0,09 -0,01 40,27 3,34 3,80 12,04 

CEMTS 1,57 0,23 0,64 124,46 1,00 0,37 4,34 

EGEEN 1,58 0,50 0,41 137,94 2,88 0,50 6,02 

EGGUB 0,54 0,20 0,17 130,24 1,37 0,80 9,20 

EREGL 0,91 0,36 0,32 171,80 14,76 0,58 1,54 

FMIZP 2,55 0,59 0,00 30,33 3,18 0,33 3,93 

ISDMR 0,69 0,33 0,28 146,44 11,89 0,56 0,94 

JANTS 0,88 0,14 0,33 89,44 1,11 0,92 9,52 

KFEIN 1,83 0,35 0,19 0,56 0,19 0,53 14,52 

LKMNH 0,48 0,02 0,03 20,14 2,14 2,69 5,81 

NUHCM 1,16 0,44 0,24 51,39 3,34 0,93 6,50 

OTKAR 0,66 0,13 0,26 163,25 4,41 4,32 20,15 

PETUN 0,93 0,03 0,19 38,85 4,98 0,70 8,65 

PNSUT 0,82 0,01 0,23 45,38 3,94 1,11 8,32 

POLHO 0,97 0,27 0,13 49,63 0,39 0,80 5,05 

SANKO 1,53 0,23 0,13 2,68 9,14 0,80 1,83 

SELEC 1,07 0,07 0,24 33,25 3,07 2,17 4,43 

VERUS 10,46 9,84 0,04 57,19 0,05 0,17 7,36 
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VERTU 104,00 103,96 -0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 

VESBE 0,74 0,02 0,15 75,49 4,35 3,13 5,70 

2022/6 R15 R16 R17 R18 

 

ACSEL 20,15 25,15 71,56 28,46 

AKCNS 14,61 11,04 35,78 9,32 

AKSA 22,65 13,27 65,85 13,20 

ALKA 29,48 32,13 114,70 43,62 

ALKIM 28,97 24,38 68,92 25,36 

ASELS 26,27 35,11 34,46 8,59 

BAKAB 10,55 9,18 45,58 6,09 

BIMAS 8,77 4,58 63,23 8,93 

CEMTS 32,76 30,96 77,33 36,70 

EGEEN 37,47 55,72 86,45 31,49 

EGGUB 34,81 15,76 39,78 15,66 

EREGL 35,07 20,51 30,44 10,62 

FMIZP 21,65 32,25 135,67 50,43 

ISDMR 33,15 17,03 27,20 11,81 

JANTS 20,94 23,28 69,64 21,58 

KFEIN 19,23 8,41 15,63 3,09 

LKMNH 23,86 15,61 59,27 7,56 

NUHCM 23,27 23,23 47,39 16,22 

OTKAR 17,56 18,85 94,23 8,39 

PETUN 10,32 11,99 18,31 4,67 

PNSUT 8,22 6,30 16,00 5,13 

POLHO 19,02 16,44 24,09 8,60 

SANKO 1,02 5,65 23,54 6,33 

SELEC 4,65 3,89 28,91 7,25 

VERUS 20,21 110,33 36,83 15,99 

VERTU 0,00 0,00 93,53 43,21 

VESBE 14,81 8,98 42,51 7,54 

 

İlgili şirketlerin verilerine Kamuyu Açıklama Platformu (KAP), 

Fintables, Halk Yatırım ve İş Yatırım üzerinden erişilmiştir.  

Entropi yöntemiyle hesaplanan kriter ağırlık değeri tablo 5’te yer 

almaktadır.  
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Tablo 5: Kriterlerin Entropi Ağırlık Değerleri 

Kriter Kodu Değer Kriter Kodu Değer 

R1 0,014 R10 0,023 

R2 0,026 R11 0,025 

R3 0,151 R12 0,040 

R4 0,012 R13 0,032 

R5 0,097 R14 0,021 

R6 0,043 R15 0,015 

R7 0,010 R16 0,032 

R8 0,180 R17 0,014 

R9 0,240 R18 0,025 

 

3.YÖNTEM 

3.1.  Entropi Yöntemi 

ÇKKV problemlerinde çözüm yöntemi olarak ortaya konulan birçok 

model, sahip olduğu matematiksel formlar ve koşullar nedeniyle farklı 

metodolojilere sahiptir. Dolayısıyla ilgili modeller kapsamında kullanılacak 

muhtemel kriterlerin ağırlıklandırılması, model sonuçlarının daha anlamlı ve 

rasyonel sonuçları ortaya koyabilmesi açısından önem taşımaktadır.  

Literatürde yapılan araştırmalarda öznel ve nesnel formlarda 

geliştirilmiş çeşitli ağırlıklandırma yöntemleri bulunmaktadır. Kriter 

ağırlıklandırmalarında sıklıkla kullanılan yöntemlerden birisi olarak Entropi 

yöntemi, objektif bir yöntemdir (Çakır ve Perçin, 2013).  

Entropi yönteminin temelini teşkil eden, sosyal bilimler başta olmak 

üzere çeşitli alanlarda kullanılan kavramlardan biri olan Entropi, fizik kökenli 

bir kavram olup, 1865’li yıllara dayanmaktadır (Shannon, 1948; Proops, 

1987).  

Entropi, bir mesajda bulunan bilgi miktarının bir ölçüsü, yani bir 

değişkene ilişkin belirsizliğin düzensiz bir ölçüsüdür (Zhang vd. 2011). 

ÇKKV problemlerinde kriterlere ilişkin Entropi değerinin büyüklüğü ile kriter 

ağırlıkları zıt yönlü bağlamda olup, kriterin entropi değer yüksekliği kriterin 

ayırt edici gücünün düşüklüğünü işaret etmektedir (Zhou vd., 2013).  

Entropi yöntemi adımları aşağıda yer aldığı şekildedir (Karami ve 

Johansson, 2014): 

1. Farklı ölçüm birimleri ve ölçeklerdeki anormallikleri ortadan 

kaldırmak için Pij (i alternatifinin j kriteri kapsamında normalize 

edilmiş değeri) değeri bulunur. 
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𝑃𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑚
𝑖

; ∀𝑗                                                     

2. Kriterler bazında Entropi (𝐸𝑗) değerleri hesaplanır. 

𝐸𝑗 = (
−1

ln(𝑚)
)∑ [𝑝𝑖𝑗𝑙𝑛𝑝𝑖𝑗]; ∀𝑗

𝑚
𝑖=1   

3. Çeşitlendirme derecesi olarak belirsizlik 𝑑𝑗’si bulunur. 

𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝑗; ∀𝑗 

4.  J. kriterin önem derecesi olarak ağırlıklar (𝑊𝑗) hesaplanır. 

𝑊𝑗= 
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑗=1

; ∀𝑗                                                                                             

3.2. Topsis Yöntemi 

ÇKKV problemlerinin çözümünde kullanılan bir yöntem olarak Yoon 

ve Hwang (1981) tarafından geliştirilen ve literatürde yer alan çalışmalarda 

sıklıkla tercih edilen Topsis yöntemi, pozitif ideal çözüme en yakın mesafe ve 

negatif ideal çözüme en uzak mesafeyi referans almaktadır. Bu bağlamda 

uzlaşmalı çözüm, ideal çözüme en kısa Öklit mesafesi ve olumsuz ideal 

çözümden en uzak Öklit mesafesiyle çözüm seçimi şeklindedir. Yöntem 

aşamaları aşağıda yer almaktadır (Tzeng ve Huang, 2011):  

1. Normalleştirilmiş derecelendirmelerin hesaplanması kapsamında 

karar matrisi oluşturulurak normalize edilir. 

𝑟𝑘𝑗(𝑥) =
𝑥𝑘𝑗

√∑ 𝑥2𝑘𝑗
𝑛
𝑘=1

(𝑘 = 1,2… , 𝑛; 𝑗 = 1,2… ,𝑚)                                      

2.  Fayda (daha büyük olan daha iyidir) ve maliyet (daha küçük olan 

daha iyidir) kriterleri (𝑟𝑘𝑗) tespit edilerek, ağırlıklandırılmış 

standardize karar matrisi oluşturulur. Matris sütun elemanları (𝑟𝑘𝑗) ile 

kriter ağırlıkları (𝑤𝑗) çarpılır ve matris standart matrise (𝑉𝑘𝑗) 

dönüştürülür. Pozitif ve negatif ideal çözümler 

(𝑃𝐼𝑆𝐴+, PIS𝐴−)bulunur. Kriter yönüne göre değerler seçilir.  

  𝐴+ = {(𝑚𝑎𝑥𝑘 𝑣𝑘𝑗(𝑥)|𝐽𝐸𝐽1), (𝑚𝑖𝑛𝑘𝑣𝑘𝑗𝐼𝐽𝐸𝐽2)}{𝑣1
+, 𝑣2

+, … , 𝑣𝑚
∗ (𝑥)}                                  
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  𝐴− = {(𝑚𝑖𝑛𝑘 𝑣𝑘𝑗(𝑥)|𝐽𝐸𝐽1), (𝑚𝑎𝑥𝑘𝑣𝑘𝑗𝐼𝐽𝐸𝐽2)}{𝑣1
−, 𝑣2

−, … , 𝑣𝑚
−(𝑥)}                               

3. 𝐷𝑘
∗ 𝑣𝑒𝐷𝑖

− ayrım değerleri hesaplanır. 

  𝐷𝑘
∗ = √∑ [(𝑣𝑘𝑗(𝑥) − 𝑣1

+(𝑥)]
2𝑚

𝑗=1   𝐷𝑖
− =

√∑ [(𝑣𝑘𝑗(𝑥) − 𝑣1
−(𝑥)]

2𝑚
𝑗=1                                                                                              

4. Performans skoru hesaplanarak sıralama gerçekleştirilir. 

  𝐶𝑘
∗ =

𝐷𝑘
−

𝐷𝑘
∗+𝐷𝑘

−                                                                                                   

3.3. Gri İlişkisel Analiz Yöntemi 

Bir sistem hakkındaki mevcut bilgilerin, sistemi karakterize 

edebilecek ilişkisel bir analiz için yetersiz olduğu veya model oluşturacak 

nitelikte olamayacağı temelinde Deng (1987) tarafından geliştirilen bir 

yöntemdir. Yöntem, n farklı faktör veya değişken arasındaki ilişkilerin tespit 

edilmesi bağlamında, karar vericilere, rasyonel karar verebilecek nihai 

çıktıların tespit edilmesi fırsatını sunmaktadır (Tzeng and Tsaur 1994).  

Gri sistemde ilişkisel analiz, alternatiflerin değerlendirilmesine 

yönelik bir çeşit nicel analiz olup, yöntem aşamaları aşağıda yer almaktadır 

(Tzeng ve Huang, 2011; Kar vd., 2018): 

1. Normalleştirilmiş derecelendirmelerin hesaplanması kapsamında 

karar matrisi oluşturulurak veriler normalize edilir.  

xi
∗(k) =

xi(k)−minxi(k)

maxxi(k)−minxi(k)
   

maxxi(k) sıralaması yapılan birimdeki maksimum değer, minxi(k) 

sıralaması yapılan birimdeki minimum değer ve x0(k) sıralaması 

yapılacak birim için ideal değerdir. 

2. Gri ilişki katsayısı hesaplanır. 

∆0,i(k) = |x0(k) − xi(k)| 

γ0,i(k) = γ (xi(k), xj(k)) =
∆min+δ∆max

∆0,i(k)+δ∆max
    

∆max =1 iken ∆min=0’dır. 

 γ katsayısı 0,50’dir.  

3. Gri İlişki derecesi hesaplanır.  
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γ(x0, xi) = ∑ wjγ(x0j,xjγ)
m
i=1   

γ(x0, xi)  x0ile xi arasındaki gri derecedir. 

 

4. BULGULAR 

Topsis yöntemi ile GİA yönteminin adımları izlenerek hesaplanan 

sıralama değerleri, alternatifler bazında tablo 6’da yer almaktadır.  

Tablo 6: Topsis Yöntemi ve GİA Sıralama Değerleri  

Alternatif 
Topsis GİA 

Si+ Si- Pi Sıra 𝛄 Sıra 

ACSEL 0,34326 0,02423 0,06594 9 0,70723 17 

AKCNS 0,34694 0,01746 0,04791 19 0,73773 10 

AKSA 0,34694 0,01707 0,04690 21 0,71564 14 

ALKA 0,34349 0,02377 0,06472 10 0,69269 20 

ALKIM 0,34414 0,02066 0,05663 12 0,68803 21 

ASELS 0,34628 0,0188 0,05149 16 0,69822 19 

BAKAB 0,34727 0,0132 0,03663 25 0,72531 11 

BIMAS 0,34807 0,01261 0,03496 27 0,74480 8 

CEMTS 0,34487 0,02719 0,07309 7 0,67911 22 

EGEEN 0,34308 0,02718 0,07342 6 0,63462 27 

EGGUB 0,34707 0,01818 0,04977 18 0,71353 15 

EREGL 0,34550 0,0308 0,08186 4 0,71205 16 

FMIZP 0,33934 0,03546 0,09462 3 0,66296 25 

ISDMR 0,34572 0,0278 0,07443 5 0,72327 12 

JANTS 0,34557 0,02008 0,05492 14 0,66966 24 

KFEIN 0,34529 0,02201 0,05992 11 0,75907 7 

LKMNH 0,34787 0,01568 0,04312 23 0,73914 9 

NUHCM 0,34509 0,02049 0,05604 13 0,69908 18 

OTKAR 0,34659 0,01297 0,03607 26 0,63529 26 

PETUN 0,34678 0,01944 0,05307 15 0,77108 3 

PNSUT 0,34732 0,01744 0,04782 20 0,76847 4 

POLHO 0,34669 0,01824 0,04999 17 0,76441 5 

SANKO 0,34360 0,02648 0,07154 8 0,79185 1 

SELEC 0,34709 0,01608 0,04429 22 0,76090 6 

VERUS 0,31059 0,05816 0,15772 2 0,67320 23 

VERTU 0,04903 0,34627 0,87596 1 0,78509 2 

VESBE 0,34759 0,01384 0,03829 24 0,71810 13 
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Şirketlerin Entelektüel sermayelerine ilişkin hesaplanan değerleri, 

alternatifler bazında tablo 7’de yer almaktadır.  
 

Tablo 7: Şirketlerin Entelektüel Sermaye Değerleri 

2022/6 PD/DD PD-DD (Milyon TL) TobinQ 

ACSEL 3,95 368,24 3,09 

AKCNS 2,14 2266,01 1,50 

AKSA 5,47 15306,21 2,48 

ALKA 3,79 1448,82 2,58 

ALKIM 3,71 2273,34 2,39 

ASELS 1,81 23249,73 1,43 

BAKAB 2,11 403,44 1,27 

BIMAS 5,58 40289,19 1,94 

CEMTS 1,74 1068,07 1,54 

EGEEN 5,33 5766,67 3,88 

EGGUB 4,03 1483,77 2,68 

EREGL 0,96 -3653,44 0,96 

FMIZP 25,49 1735,15 19,37 

ISDMR 1,43 19811,74 0,62 

JANTS 5,36 5224,74 3,27 

KFEIN 2,67 289,41 1,98 

LKMNH 2,93 387,31 1,44 

NUHCM 3,23 6011,37 2,16 

OTKAR 6,54 8641,96 2,04 

PETUN 0,75 -325,51 0,85 

PNSUT 0,63 -770,18 0,82 

POLHO 1,4 988,61 1,22 

SANKO 1,16 146,31 1,09 

SELEC 1,84 4157,24 1,26 

VERUS 3,99 3306,06 2,77 

VERTU 0,5 -1074,63 0,51 

VESBE 2,64 8965,89 1,40 

 

Şirketlerin Katılım Finans ilkelerine uyum değerleri (uygun olmayan 

gelirler oranı/UGO, uygun olmayan varlıklar toplamı/UVT, uygun olmayan 

borçlar toplamı/UBT) alternatifler bazında tablo 8’de yer almaktadır.  
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Tablo 8: Şirketlerin Katılım Finans İlkelerine Uyum Değerleri 

Alternatif UGO (%) UVT (TL) UBT (TL) 

ACSEL 1,14 27.418.926,00 17.800.903,00 

AKCNS 0,02 124.345.127,00 1.245.972.863,00 

AKSA 0,61 1.218.028,00 2.752.874,00 

ALKA 1,64 441.433.659,00 56.289.851,00 

ALKIM 2,74 464.222.326,00 73.784.519,00 

ASELS 0,09 3.855.432,00 9.010.591,00 

BAKAB 0,12 8.429.713,00 410.277.493,00 

BIMAS 0,00 0,00 0,00 

CEMTS 1,06 169.841.143,00 311.365.136,00 

EGEEN 0,00 457.319.492,00 563.436.938,00 

EGGUB 0,23 350.638,00 163.155.571,00 

EREGL 1,50 10.973.404,00 21.655.758,00 

FMIZP 0,07 11.713.492,00 0,00 

ISDMR 1,36 4.929.722,00 7.713.145,00 

JANTS 0,00 109.428.035,00 456.092.823,00 

KFEIN 0,94 13.978.690,00 12.635.360,00 

LKMNH 0,83 0,00 150.104.900,00 

NUHCM 0,88 883.082.601,00 1.397.259.065,00 

OTKAR 4,87 697.129,00 2.946.352,00 

PETUN 1,34 13.641.872,00 272.881.200,00 

PNSUT 0,19 0,00 773.124.204,00 

POLHO 2,97 925.945.360,00 849.131.329,00 

SANKO 0,51 135.004.256,00 0,00 

SELEC 0,39 486.377.106,00 478.677.560,00 

VERUS 0,68 61.551.030,00 90.802.567,00 

VERTU 0,26 10.025.840,00 45.616.350,00 

VESBE 4,86 557.325,00 2.800.718,00 

 

Şirketlerin ilgili yöntemler bazındaki sıralama sonuçları ile 

Entelektüel sermaye ve Katılım Finans ilkelerine uyum sıralamaları 

mukayeseli olarak alternatifler bazında tablo 9’da yer almaktadır.  
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Tablo 9: Şirketlerin Mukayeseli Sıralama Sonuçları 

Alternatif Topsis GİA PD/DD TobinQ PD-DD UGO UBT UVT 

ACSEL 9 17 19 24 7 9 18 12 

AKCNS 19 10 12 13 15 24 2 9 

AKSA 21 14 24 20 24 15 24 21 

ALKA 10 20 18 21 12 5 15 6 

ALKIM 12 21 17 19 16 4 14 4 

ASELS 16 19 9 11 26 22 20 20 

BAKAB 25 11 11 9 9 21 8 18 

BIMAS 27 8 25 15 27 27 25 25 

CEMTS 7 22 8 14 11 10 9 7 

EGEEN 6 27 22 26 20 25 5 5 

EGGUB 18 15 21 22 13 19 11 24 

EREGL 4 16 4 5 1 6 17 16 

FMIZP 3 25 27 27 14 23 25 15 

ISDMR 5 12 7 2 25 7 21 19 

JANTS 14 24 23 25 19 26 7 10 

KFEIN 11 7 14 16 6 11 19 13 

LKMNH 23 9 15 12 8 13 12 25 

NUHCM 13 18 16 18 21 12 1 2 

OTKAR 26 26 26 17 22 1 22 22 

PETUN 15 3 3 4 4 8 10 14 

PNSUT 20 4 2 3 3 20 4 25 

POLHO 17 5 6 7 10 3 3 1 

SANKO 8 1 5 6 5 16 25 8 

SELEC 22 6 10 8 18 17 6 3 

VERUS 2 23 20 23 17 14 16 11 

VERTU 1 2 1 1 2 18 13 17 

VESBE 24 13 13 10 23 2 23 23 

 

Şirketlerin ilgili yöntemler bazındaki sıralama sonuçları ile 

Entelektüel sermaye ve Katılım Finans ilkelerine uyum sıralamaları arasındaki 

ilişkilerin Spearman korelasyon analizi sonuçları tablo 10’da yer almaktadır. 
 

Tablo 10: Şirketlerin Spearman Korelasyonu Sonuçları 
 Topsis GİA PD/DD TobinQ PD-DD UGO UBT UVT 

Topsis 1 -0,234 0,178 -0,107 0,317 0,053 -0,073 0,409 
GİA -0,234 1 0,669 0,764 0,453 -0,015 0,078 -0,165 

PD/DD 0,178 0,669 1 0,887 0,564 0,203 0,293 0,083 

TobinQ -0,107 0,764 0,887 1 0,356 0,211 0,085 -0,196 

PD-DD 0,317 0,453 0,564 0,356 1 0,141 0,233 0,08 
UGO 0,053 -0,015 0,203 0,211 0,141 1 -0,145 0,15 
UBT -0,073 0,078 0,293 0,085 0,233 -0,145 1 0,452 
UVT 0,409 -0,165 0,083 -0,196 0,08 0,15 0,452 1 
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada, 2022/6 dönem verileri üzerinden BİST Katılım 

Temettü Endeksi kapsamında işlem gören şirketlerin finansal performansları, 

Topsis ve GİA yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Şirketlerin finansal 

performans, entelektüel sermayeleri ve katılım uyum değerleri arasındaki 

ilişkilerin düzeyleri SPSS 26 proğramı üzerinden Spearman korelasyon analizi 

ile incelenmiştir. Güncel katılım uyum değerleri, 2022/6 aylık finansal 

tablolar esas alınarak açıklandığı için 27 Şirketin verilerinin analizinde 2022/6 

aylık finansal tablolar esas alınmıştır. Çalışma, yöntem, veri. kriter ve dönem 

bağlamında kısıtlıdır.  

Topsis yöntemi sonuçları açısından en başarılı performansı üreten 

şirketler Vertu, Verus, Fmizp ve Eregl iken en düşük performansı Bimas, 

Otkar, Bakab ve Vesbe şirketlerinin ürettiği tespit edilmiştir. GİA yöntemi 

sonuçları açısından en başarılı performansı üreten şirketler Sanko, Vertu, 

Petun ve Pnsut iken en düşük performans Egeen, Otkar, Fmizp ve Jants 

tarafından üretilmiştir. Her iki yöntemde en iyi performansı üreten şirketler 

açısından benzerlik sadece Vertu şirketi bağlamında iken en düşük 

performans açısından Otkar şirketi her iki yöntem açısından aynı sıralamada 

yer almıştır. Yöntemlerin metodolojilerindeki farklılıklar ve seçilen kriterler 

kaynaklı olarak yöntemlerden birinde başarılı performans üreten bir şirket 

diğer yöntem kapsamında düşük performans üretebilmektedir. Fmizp ve Selec 

şirketleri bu bağlamda değerlendirilebilir. 

Şirketlerin Entelektüel sermayelerine göre üç farklı değerlendirme 

ölçütü kapsamında elde edilen sıralamalarda Pd/dd ile Tobin q açısından 27. 

sırada yer alan Fmizp ile 1. sırada yer alan Vertu şirketlerinin farklı değerler 

kapsamında aynı sıralama sonuçlarını ürettiği tespit edilmiştir. Tobin q ile Pd-

dd açısından 9. sırada yer alan Bakab, 4. sırada yer alan Petun ve 3. sırada yer 

alan Pnsut aynı sıralamaya sahiptir. Pd/dd ile Pd-dd açısından bakıldığında 24. 

sırada yer alan Aksa ve 5. sırada yer alan Sanko şirketerinin aynı sıralamaya 

sahip olduğu görülmüştür. Toplaoğlu ve Karakozak (2017), çalışmalarında 

Entelektüel sermaye ölçütlerinin paralael sonuçlar ürettiğini belirtmiş iken, 

çalışmamızda elde edilen sonuçlar ise birbirinden farklı sıralamaları 

üretmiştir.  

Katılım Finans uyum değerleri açısından sıralamalara bakıldığında 

Ugo, Ubt ve Uvt açısından her üç ölçüt kapsamında aynı sıralama değerine 

sahip olan bir şirket bulunmadığı tespit edilmiştir. Ugo ve Ubt açısından aynı 

sıralamaya sahip bir alternatif bulunmamakla birlikte Ugo ve Uvt açısından 4. 

sırada yer alan Alkim bağlamında aynı sıralama sonucunun bulunduğu tespit 
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edilmiştir. UBT ve UVT açısından aynı sıralama değerini 20. sırada bulunan 

Asels, 25. sırada yer alan Bimas, 22. sırada yer alan Otkar ve 23. sırada yer 

alan Vesbe şirketleri üretmiştir. KAP’ta yer alan verilerin doğru olduğu 

düşünüldüğünde her üç ölçüt açısından en iyi değerlerle tam uyumu sağlayan 

şirketin Bimas olduğu değerlendirilmektedir. Fmızp, Lkmnh ve Sanko 

şirketlerinin Bimas şirketinin ardından uyum değeri yüksek olan şirketler 

olduğu söylenebilir. Otkar ve Vesbe şirketlerinin ise uyum bağlamında son iki 

sırada yer aldıkları ifade edilebilir.  2001 krizi sonrası iflas eden katılım finans 

şirketlerinden İhlas Finansın bünyesinde bulunduğu İhlas grubuna ait olan ve 

BİST’te işlem gören şirketlerinden IHYAY ve IHGZT şirketlerinin “Standart 

madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olmak 

veya Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birini yapmak” 

kapsamında katılım uyumsuzluğu sergilemesi dikkati çeken bir husus olarak 

değerlendirilmiştir. Ayrıca Anadolu Efes gibi faaliyet alanı açısından İslami 

meşruiyet taşımayan sektör şirketlerinin de değerleme kapsamında yer 

almaması gerektiği düşünülmektedir. Akartepe (2022),  Katılım Finans 

ilkelerine uyumda eşik değer tespitinde izlenen metodolojinin hatalı 

olduğunu, sektörel verilerin de değerlendirmelerde referans alınması 

gerekliliğini ve dinamik bir yapıda bir değerleme setinin oluşturulmasının 

daha isabetli olacağını değerlendirmektedir. Bu kapsamda, çalışma 

sonuçlarının katılım uyumu bağlamında ulaşılan sonuçları, Akartepe 

(2022)’nin değerlendirmeleri ile benzer doğrultudadır. 

İlgili yöntem ve değerlendirme ölçütlerinin sıralama sonuçları 

arasındaki ilişkilere bakıldığında, Topsis ile GİA sıralama sonuçları arasında 

negatif yönlü zayıf ilişki bulunmaktadır. Kar vd. (2018) çalışma sonuçlarında 

Topsis ile GİA yöntem sıralama sonuçları arasında yüksek korelasyon 

bulunduğu sonucunun aksine bu çalışmada anlamlı bir ilişki tespit 

edilememiştir. GİA yöntemiyle Entelektüel sermaye değerleri sıralama 

sonuçları arasında makul düzeyde anlamlı pozitif ilişki tespit edilirken, GİA 

yöntemiyle Katılım Finans uyum değerleri arasında ise herhangi bir ilişki 

tespit edilememiştir. Topsis yöntemiyle Entelektüel sermaye değerleri 

sıralama sonuçları arasında çok zayıf bir ilişki tespit edilirken, Topsis 

yöntemiyle Katılım Finans uyum değerleri arasında ise, sadece UVT 

bağlamında orta düzeyde bir anlamlı ilişki bulunduğu görülmüştür. Ayrıca 

Entelektüel sermaye ölçütlerinden Tobin q ile GİA yöntemi arasında güçlü ve 

anlamlı olarak pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

Çalışma sonuçlarıyla ulaşılan tüm bu sonuçlardan hareketle, özetle, 

şirketlerin finansal performansları, Entelektüel sermaye değerleri ve Katılım 
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Finans uyum değerleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmadığı 

değerlendirilmektedir. Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilecek muhtemel 

çalışmalarda, farklı yöntem, dönem verileri ve kriterlerle benzer veya 

farklılaşan düzeyde sonuçlara ulaşılabilecektir. Ayrıca şirketlerin finansal 

performansları, Entelektüel sermaye değerleri ve Katılım Finans uyum 

değerleri arasındaki ilişkilerde benzerlik veya farklılaşmaya yol açan 

faktörlerin detaylıca ele alındığı çalışmaların Literatüre, İslami Sermaye 

Piyasaları bağlamında anlamlı katkılar sunabileceği değerlendirilmektedir.  
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            GĠRĠġ 

Çalışma (işletme) sermayesi yönetim etkinliği, çalışma sermayesi 

bileşenleri (alacaklar, stoklar ve borçlar)  için risk ve karlılık arasında 

dengenin sağlandığı optimal çalışma sermayesi seviyesi ile faaliyet 

gösterilmesini ve böylece işletmenin sürdürülebilirliğinin temin edilmesini 

sağlamaktadır (Filbeck & Krueger 2005: 11). Çalışma sermayesini etkin 

yöneten firmalar karlılık-risk dengesini gözeterek ödemelerini zamanında 

yapan, faaliyetlerini aksatmadan devam ettiren, nispeten sağlam finansal 

yapısı ile olumsuz ekonomik koşullardan daha az etkilenen ve finansal sıkıntı 

(finansal başarısızlık) riski daha düşük olan firmalardır (Gitman & Zutter, 

2014; Şahin, 2019). Etkin yönetilmeyen çalışma sermayesi, karlılık-risk 

dengesini bozarak likidite sorunlarına yol açmakta ve finansal sıkıntı 

olasılığını artırmaktadır  (Ni vd. 2014; Uğurlu & Aksoy, 2006; Xuezhou vd. 

2020).  

Ekonomik, finansal ve kurumsal koşulları nedeniyle kurumsal likidite 

sorunlarının daha belirgin olduğu gelişmekte olan ülkelerde (Akgüç 2010; 

Sevil & Başar, 2015) çalışma sermayesi yönetim zafiyeti finansal başarısızlık 

için nispeten daha önemli bir risk unsuru haline gelebilir. Çalışma sermayesi 

yönetim etkinliğinin karlılık başta olmak üzere finansal performans ile 

ilişkisini inceleyen çok sayıda çalışma olmasına rağmen finansal sıkıntı ile 

ilişkisinin yeterince araştırmalara konu olmadığı görülmüştür. Çalışma 

sermayesi ve finansal sıkıntı ilişkisini doğrudan inceleyen bir çalışmaya 

(Nema & Lyroudi, 2020’nin çalışması) ulaşılmıştır  

Bu çalışmada, finansal sıkıntı ile çalışma sermayesi yönetimi ve 

sektör ilişkisinin Türkiye örneği üzerinden araştırılması amaçlanmıştır. 

İşletme sermayesi ölçütü olan “nakit dönüşüm süresinin” (nakit döngüsü 

süresinin)2, cari ve geçmiş yıllar değerleri ile finansal başarısızlık riski ölçütü 

olan Altman Z- Skor ile ilişkisi analiz edilerek “nakit döngü süresi finansal 

başarısızlık için erken uyarı sinyali midir?” sorusuna cevap aranmıştır. Ayrıca 

finansal sıkıntı üzerinde sektör etkisi olup olmadığı da incelenmiştir. Bu amaç 

ile Borsa İstanbul (BIST)’da listelenen finansal olmayan 222 firmanın 2014-

                                                            
2 Nakit dönüşüm süresi bir firmanın üretim kaynağı/mal veya hizmet almak için ödediği nakit 

ile ürün/mal satışı veya hizmet ifası ile kazandığı nakdi elde ettiği zaman arasındaki net zaman 

aralığını yansıtmaktadır. Bir firmanın normal faaliyet akışı içinde yaptığı bir birim nakit 

ödemeyi tekrar nakde çevirmek için ihtiyaç duyduğu süreyi belirlemektedir (Richards & 

Laughlin, 1980: 34).  
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2021 yılları arasındaki 8 yıllık panel veri setine panel veri analizi 

uygulanmıştır. 

Çalışmanın giriş bölümünden sonra nakit dönüşüm süresinin çalışma 

sermayesi ölçütü olarak kullanımı ve ilgili literatür özeti ikinci bölümde 

sunulmuştur. Analizde kullanılan veri seti, veri setine uygulanan yöntem ve 

analiz bulguları üçüncü bölümde verilmiş ve dördüncü bölüm ile çalışma 

özetlenmiştir. 

1. NAKĠT DÖNÜġÜM SÜRESĠ VE ĠLGĠLĠ LĠTERATÜR 

ÖZETĠ  

Nakit dönüşüm süresi (NDS), çalışma sermayesinin etkinliğini 

ölçmede statik (geleneksel) likidite oranlarının (cari oran, asit-test oranı) 

dinamik alternatifi olan popüler bir ölçüm aracıdır. NDS, varlık devir hızı ile 

ilişkili olan dinamik yapısı ile geleneksel likidite oranlarına göre nakit akışları 

üzerindeki işletme sermayesi baskısını bir başka ifade ile likidite pozisyonunu 

daha doğru yansıtmaktadır (Costa, 1997; Richards & Laughlin, 1980; Nema & 

Lyroudi, 2020; Vural, Sökmen & Çetenak, 2012).  

İşletme sermayesi yatırımı, duran varlık yatırımlarına göre kar ve 

nakit akımı üretme potansiyeli nispeten düşük olan ancak faaliyetin 

aksamadan sürdürülebilmesi için optimal düzeyde tutulmaya çalışılan kısa 

vadeli yatırımdır. NDS’nin sektörden uzun olması veya uzaması işletme 

sermayesi bileşenlerine daha fazla yatırım yapılmasını ve faaliyetin 

finansmanı için daha fazla kaynak temin edilmesini gerektirir. Finansman 

ihtiyaç süresi olarak ta ifade edilen NDS’nin nakit ihtiyacını ve kaynak 

maliyetini (faiz giderleri) artırıcı ve karlılığı düşürücü yönde etkileri geri 

ödeme riskini (Vural, Sökmen & Çetenak, 2012; SPL 2021; Şahin, 2019) 

dolayısı ile finansal sıkıntı riskini artırmaktadır. Bu sebeple çalışma sermayesi 

yönetiminde NDS mümkün olduğunca düşük tutulmaya veya en azından stok, 

satış veya alış politikaları değişmedikçe, satış büyüme hızına nispetle 

korunmaya çalışılmaktadır (Costa, 1997). Nakit yönetimi haricinde işletme 

sermayesi yönetiminin temel hedefleri; alacak tahsil suresini ve stok 

bulundurma süresini kısaltmak buna karşılık borç ödeme süresini artırmaktır 

(Şahin, 2019).  

İlk olarak Hager (1976) tarafından kullanılan NDS kavramı, Richards 

& Laughlin (1980) tarafından statik likidite analizini destekleyecek dinamik 

bir likidite analizi olarak önerilmiş (aktaran Nema v& Lyroudi, 2020: 112) ve 

ilgili yıllardan itibaren çalışma sermayesi ölçütü olarak akademik 

çalışmalarda kullanılmıştır.  
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Filbeck ve Krueger (2005) 1996-2000 yılları ABD sektör ve dönem 

NDS’lerini karşılaştırarak değerlendirmeler yapmıştır. Szpulak (2016) 

Polonya’nın büyük bir perakende işletmesi üzerinde negatif NDS ile de 

finansal başarısızlığın mümkün olduğunu göstermiştir. Konu durumu, negatif 

nakit akım döngüsünün yarattığı serbest nakit akımlarının sermaye piyasası 

kontrolünü ve firma şeffaflığını azaltarak finansal riski artırması ile 

açıklamıştır. Dalci ve Ozyapici (2018) 52 halka açık Avrupa hastanesinin 

2008-2016 dönemi verileri ile yüksek kaldıraçlı hastanelerde NDS uzamasının 

karı düşürdüğünü buna karşılık düşük kaldıraç durumunda karı artırdığını 

göstermiştir.  Nastisi, Atahau ve Supramono (2019) Endonezya borsasında 

2010-2017 yıllarında işlem gören 137 üretim firması üzerinde çalışma 

sermayesi yönetiminin (nakit dönüşüm süresi ile ifade edilen) karlılığı ve 

karlılık dolayısı ile sürdürülebilir büyümeyi etkilediğini göstermiştir. Nema ve 

Lyroudi (2020) Yunanistan süt ürünleri sektöründe üç işletmenin 2012-2016 

yılları arasında nakit dönüşüm süresi ile finansal sıkıntı riski (Altman Z-Skor 

ile ölçülen) arasında yüksek pozitif korelasyon ilişkisi olduğunu ancak 

regresyon analizi ilişkisinin doğrusal olmadığını bulmuştur. Türkiye’de 

çalışma sermayesi yönetim etkinliğinin firma performansına etkisini ölçen 

çalışmalardan 20 çalışma Tablo 1 ile özetlenmiştir.  

Tablo 1’de yer alan 20 çalışma BIST’e kote firmalar üzerinde 

gerçekleştirilmiş olup çoğu (ilk 16 çalışma) imalat sanayi ve/veya imalat 

sanayi alt sektör firmaları (sektörleri) verilerini kullanmıştır. Tablo 1’in son 4 

çalışmasından 17. ve 18. satırda verilen iki çalışma (Kiracı & Beşer, 2009;  

Dursun & Ayrıçay, 2012) imalat ve ticaret sektörü firma verilerini birlikte 

kullanmıştır. Topak (2018) BIST ticaret endeksi işletmeleri ile Söylemez 

(2020) BIST teknoloji endeksi firmaları ile analiz gerçekleştirmiştir. Söz 

konusu 20 makalenin analizinde çoğunlukla karlılık oranları ve kısmen piyasa 

oranları finansal performansı yansıtan değişkenlerdir. Bu çalışmaların ikisi 

(Büyükşalvarcı & Abdioğlu, 2010; Zengin & Tanrıöven, 2016) çalışma 

sermayesi ile kriz etkileşimine odaklanmıştır. NDS-karlılık ilişkisine 

odaklanan 18 çalışmanın 9’unda NDS artışının, 3’ünde 2 NDS bileşeni (ATS 

ve SBS) artışının firma karlılığını/performansını düşürdüğü sonucuna 

varılmıştır.  
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Tablo 1. Türkiye Verileri ile Yapılan Çalışmaların Literatür Özeti 

Ġmalat Sektörü Dönem Firma Sayısı Bulgu 

1 Öz ve Güngör (2007) 1992-2005 68 - 

2 Kiracı (2009)  2002-2006 155-159 SBS - 

3 Bülbül (2010) 2008 49 0 

4 Büyükşalvarcı ve Abdioğlu (2010) 2005-2007 154 Kriz 

5 Akbulut (2011)  2000-2008 127 0 

6 Coşkun ve Kök (2011) 1991-2005 74 - 

7 Aygün (2012) 2000-2009 107 - 

8 Vural, Sökmen ve Çetenak (2012) 2002-2009 75 - 

9 Çerçi, Uzkaralar ve Önal (2013)  1991-2011 134 - 

10 Çakır (2013)  2000-2010 52 - 

11 Şamiloğlu ve Akgün (2016)  2003-2012 120 ATS - 

12 Zengin ve Tanrıöven (2016) 2004-2014 114 Kriz - 

13 Atmaca (2016) 2009-2015 24 + 

14 İltaş ve Erdoğan (2017) 2003-2013 4 - 

15 Yılmaz T. ve Söylemez (2019) 2010-2017 12 ATS - 

16 Çerçel ve Sökmen (2019) 2010-2017 32 + 

Diğer Sektörler 
   

17 Kiracı ve Beşer (2009) 1988-2008 162 - 

18 Dursun ve Ayrıçay (2012) 1996-2005 120 - 

19 Topak (2018) 2004-2017 12 - 

20 Söylemez (2020) 2010-2019 19 - 

Not. NDS: nakit dönüşüm süresi, ATS: alacak tahsil süresi, SBS: stok bekleme süresi. Bulgu 

sütununda; “-”: NDS ile negatif yönlü ilişki. “+” : NDS ile pozitif yönlü ilişkiyi. “0” : ilişki 

bulunmama durumu. “kriz”: kriz etkisinin incelendiğini. “SBS-”: stok bekleme süresi ile 

negatif yönlü etkileşimi. “ATS-”: alacak tahsil süresi ile negatif yönlü etkileşimi ifade 

etmektedir.  

 

2. YÖNTEM VE BULGULAR 

BIST’te listelenen, finansal hizmetler sektörü dışında kalan, 29 

sektörden analize uygun verisi bulunan 222 firmanın 2014-2021 yılları 

arasındaki 8 yıllık verisi Refinitiv veri tabanından elde edilmiştir. Finansal 

başarısızlıkta çalışma sermayesinin ve sektör etkisinin analiz edilesi için 

oluşturulan 33 panel veri modeli dirençli standart hatalalı tesadüfi etkiler 

tahmincisi ile tahmin edilmiştir. 
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2.1. Veri Seti 

Bağımlı Değişken, Z-Skor: Finansal başarısızlık risk ölçütü olarak 

muhasebe temelli iflas tahmin modellerinden yaygın kullanımı olan Altman 

Z-Skor (Kulalı, 2016) kullanılmıştır. Finansal sıkıntıda olan firmaların iflas 

olasılığını tahmin etmek üzere Altman (1968) tarafından geliştirilen çok 

değişkenli model (Altman, 1968; Nema & Lyroudi, 2020: 108) 1. eşitlikte 

verilmiştir. 1. Eşitlikte; X1: çalışma sermayesi/varlıklar, X2: dağıtılmayan 

karlar/varlıklar, X3: faiz, vergi öncesi kazanç/varlıklar, X4: piyasa 

değeri/defter değeri, X5: satışlar/varlıklar şeklindedir. Z-Skor değeri 

küçüldükçe (2,67 değerinin altı başarısız, üzeri başarılı) finansal başarısızlık 

riski artmaktadır (Kulalı, 2016: 286-287). 

Z-Skor =1.2X1 + 1.4 X2+ 3.3X3 + 0.6X4 +0.999X5                       (1.eşitlik)  

Bağımsız Değişken, Nakit Dönüşüm Süresi (NDS): Çalışma sermayesi 

etkinliği ölçen NDS, alacak tahsil süresi (ATS), stok bulundurma süresi (SBS) 

toplamından ticari borç ödeme süresi (BÖS)’nin çıkarılması ile elde edilir. 

ATS, SBS ve BÖS cari yıl ve önceki yıl ortalamasını ifade etmektedir. 

ATS=365x(ortalama ticari alacaklar/net satışlar). SBS=365x(ortalama 

stoklar/satılan malın maliyeti). BÖS=365x(ortalama ticari borçlar/satılan 

malın maliyeti). Analize NDS’nin gecikmeli değerleri de dahil edilmiştir.  

NDS= ATS + SBS – BÖS                                                      (2.eşitlik) 

Kontrol Değişkeni, Borç: Firmaların uzun vadeli borç ödeme 

gücü, borçlanma düzeyine ve varlık karlılığına bağlıdır. Borçlanma 

maliyeti varlık karlılığından yüksek olan borçlanma seviyesi yüksek 

firmaların olumsuz ekonomik koşullarda sabit nitelikte borç geri 

ödemesini yapacak nakit elde edememe ve iflas etme riski 

bulunmaktadır (Akgüç, 2010; Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve 

Eğitim Kuruluşu A.Ş [SPL], 2021: 113). Yüksek borçlanmanın finansal 

sıkıntı riskini artıracağı beklentisi ile borç oranı (toplam borç/toplam 

varlık)
3
 kontrol değişkeni olarak panel veri modellerinde yer almıştır.  

                                                            
3 Dursun ve Ayrıçay (2012) çalışmasında da kaldıraç kontrol değişkenidir.   
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Yapay Değişken, Sektör: Refinitiv veritabanında halka açık 

şirketler 30 sektör (ve 1 sınıflandırılamayanlar grubu) olarak 

sınıflandırılmıştır. Bütün firmalarına ait gözlemleri kayıp olan inşaat ve 

inşaat malzemeleri sektörünün çıkarılması sonucunda 29 sektörden 222 

firma analize dahil edilmiştir. Finansal başarısızlık riski ile sektör 

ilişkisi, 29 sektöre ait yapay değişkenlerin modellere dahil edilmesi ile 

test edilmiştir. 

2.2. Yöntem ve Bulgular 

Z-Skor ile NDS (ve NDS’nin gecikmeli değerleri), borç oranı 

ve sektör değişkenleri ilişkisini gösteren temel panel veri modelleri 3. 

eşitlik ve 4. eşitlik ile verilmiştir. 

Z-Skorit = α + β1NDSit + β2BORÇit  + uit                             (3. Eşitlik) 

Z-Skorit = α + β1NDSit + β2BORÇit  + β3SEKit  + uit            (4. Eşitlik) 

3.ve 4. eşitlikte belirtilen temel modellerde bağımlı değişken: Z-Skor.  

Bağımsız değişkenler; NDS: nakit dönüşüm süresi, BORÇ: borçlanma oranı, 

SEK: sektör yapay değişkenidir. Ayrıca α: sabit terim, β: eğim parametresi, u: 

hata terimi, i: BIST şirketi, t: yıl için kullanılmıştır.  

3. eşitlikte NDS, NDS’nin bir gecikmeli (NDS1), iki gecikmeli 

(NDS2) ve üç gecikmeli (NDS3) değerlerinin her birinin ayrı bir modelle 

tahmin edilmesi sonucunda 4 model (1. Model ila 4. Model) oluşturulmuştur. 

4. Eşitlikte SEK değişkeni için 29 sektörün (SEK1 ila SEK29) ayrı ayrı dahil 

olduğu 29 model kurulmuştur (5. Model ila 33. Model). Toplam 33 panel veri 

modelinde (4+29=33) klasik modelin geçerliliği F testi ve Skor Test ile 

sınanmıştır. Sabit etkiler tahmincisi ile tesadüfi etkiler tahmincisi seçimi için 

Hausman testi kullanılmış ve tesadüfi etkiler tahmincisinin uygunluğuna karar 

verilmiştir. Tesadüfi etkiler modeli temel varsayım testleri (LBF, DW, LBI, 

LM ve ALM testleri) sonuçları modellerde çoğunlukla heteroskedastise ve 

otokorelasyon sorunu olduğunu göstermiş ve tahminlerde dirençli standart 

hatalar kullanılmıştır. Sonuç olarak 33 panel veri modeli dirençli standart 

hatalı tesadüfi etkiler tahmincisi ile tahmin edilmiş ve modellere ait parametre 

tahmin, ön test ve varsayım test istatistikleri Tablo 2 ila Tablo 8’de 

verilmiştir.  
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Tablo 2. Z-Skor ve NDS ilişkisi Modelleri Parametre Tahminleri 

    1. Model 2.Model 3.Model 4.Model 

Bağımlı Değişken: Z Skor NDS NDS1 NDS2 NDS3 

Bağımsız Değişken  

Katsayı 

(Z istatistiği) 

NDS 
-0,00** 

(-2,36) 

-0,00** 

(-2,27) 

-0,00** 

(-2,05) 

-0,00** 

(-2,19) 

BORÇ 
-1,77 

(-0,88) 

-1,71 

(-0,77) 

-1,36 

(-0,50) 

-8,82 

(-0,21) 

Model  

İstatistiği 

Gözlem Sayısıᵃ 1334 1168 1013 831 

Wald X² 15,03*** 8,23** 8,66** 10,84** 

Ön Testler 

F Testi_F 1,22** 1,16* 1,30 1,11 

Skor Testi_X² 6,17** 3,58* 1,09 1,84 

Hausman Testi  0,81 0,76 2,08 1,97 

Varsayım  

Sınama Testleri 

LBF Testi_W0 4,34*** 4,34*** 4,34*** 4,34*** 

Durbin-Watson  2,14 2,21 2,28 2,33 

Baltagi-Wu LBI  2,22 2,29 2,38 2,48 

LM 13,81*** - - - 

ALM 4,38** - - - 

Kaynak: Refinitiv veritabanından elde edilerek analize uygun şekilde düzenlenen veriler Stata 

paket programı kullanılarak tahmin edilmiştir. 

Not. NDS1: NDS’nin bir gecikmeli değeri. NDS2: NDS’nin iki gecikmeli değeri. NDS3: 

NDS’nin üç gecikmeli değeri. Z Skor Bağımlı Değişken, NDS temel bağımsız değişken, BORÇ 

kontrol değişkenidir. 1. Modelde NDS, 2. Modelde NDS1, 3. Modelde NDS2, 4. Modelde 

NDS3 regresyona bağımsız değişken olarak katılmıştır. F Testi, Ho: Sabit birim etkisi yoktur. 

Skor Testi, Ho: Rassal birim etkisi yoktur. Hausman Testi, Ho: Parametrelerin farkı sistematik 

değildir. LBF Testi_W0, Ho: Heteroskedasite yoktur. Durbin-Watson, Baltagi-Wu LBI, LM ve 

ALM testleri, Ho: Otokorelasyon yoktur. LM ve ALM testleri NDS gecikmeli değerlerin yer 

aldığı modeler için hesaplanamamıştır. 

ᵃDeğişkenlerde kayıp verilerin bulunması ve aykırı değerlerin analiz dışında tutulması 

nedeniyle her bir regresyonun gözlem sayısı farklıdır. 

***: p<0,01, **: p<0,05, *: p<0,1. 

Tablo 2’de sunulan bulgulara göre NDS ve NDS’nin gecikmeli 

değerleri ile Z-Skor arasında anlamlı negatif ilişki vardır. NDS’nin uzaması 

Z-Skor’u düşürmekte ve finansal sıkıntı riskini artırmaktadır. NDS’nin cari ve 

üç yıla kadar geçmiş değerleri ile olan negatif ilişki, NDS’nin finansal 

başarısızlık için erken uyarı sinyali olabildiğinin işaretidir.  
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Tablo 3. Z-Skor ve Sektör ilişkisi Modelleri Parametre Tahminleri 1 

 5.Model 6.Model 7.Model 8.Model 9.Model 

 Değişkenler SEK1 SEK2 SEK3 SEK4 SEK5 

NDS 
-0,00** 

(-2,38) 

-0,00** 

(-2,44) 

-0,00** 

(-2,24) 

-0,00** 

(-2,39) 

-0,00** 

(-2,37) 

BORÇ 
-1,77 

(-0,88) 

-1,82 

(-0,91) 

-1,66 

(-0,83) 

-1,83 

(-0,92) 

-1,73 

(-0,88) 

SEK1 
0,70** 

(2,15) 
        

SEK2   
-2,97*** 

(-8,84) 
      

SEK3     
1,71* 

(0,09) 
    

SEK4       
-1,18** 

(-2,04) 
  

SEK5   
   

0,49 

(0,80) 

Gözlem Sayısı 1334 1334 1334 1334 1334 

Wald X² 44,92*** 138,21*** 18,69*** 16,74*** 17,79*** 

Hausman Testi  0,82 0,84 0,82 0,79 0,84 

LBF Testi_W0 4,34*** 4,34*** 4,34*** 4,34*** 4,34*** 

Durbin-Watson  2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

LM 13,80*** 13,69*** 13,64*** 13,72*** 13,81*** 

Kaynak: Refinitiv veritabanından elde edilen veriler analize uygun olarak düzenlenmiştir.  

Not. SEK1: Havacılık. SEK2: Alternatif Enerji. SEK3: Otomobiller ve Parçaları. SEK4: 

İçecekler. SEK5: Kimyasallar. Tablo 3’ün 5 modelinde (5. ila 9. Model). Z Skor Bağımlı 

Değişken, NDS temel bağımsız değişken, BORÇ kontrol değişkenidir. Her modele ayrı bir 

sektör yapay değişkeni (SEKX) katılmıştır. 5. Modelde SEK1, 6. Modelde SEK2, 7. Modelde 

SEK3, 8. Modelde SEK4, 9. Modelde SEK5 sektörleri bağımsız değişken olarak katılmıştır. 

Hausman Testi, Ho: Parametrelerin farkı sistematik değildir. LBF Testi_W0, Ho: 

Heteroskedasite yoktur. Durbin-Watson ve LM testleri, Ho: Otokorelasyon yoktur. ***: 

p<0,01, **: p<0,05, *: p<0,1.  
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Tablo 4.  Z-Skor ve Sektör ilişkisi Modelleri Parametre Tahminleri 2 

 10.Model 11.Model 12.Model 13.Model 14.Model 

  SEK6 SEK7 SEK8 SEK9 SEK10 

NDS 
-0,00*** 

(-2,61) 

-0,00** 

(-2,38) 

-0,00** 

(-2,36) 

-0,00** 

(-2,13) 

-0,00** 

(-2,37) 

BORÇ 
-1,94 

(-0,98) 

-1,76 

(-0,88) 

-1,78 

(-0,89) 

-1,83 

(-0,90) 

-1,74 

(-0,85) 

SEK6 
-2,64*** 

(-4,54) 
        

SEK7   
0,65 

(0,75) 
      

SEK8     
-0,51 

(-0,47) 
    

SEK9       
1,45 

(1,02) 
  

SEK10   
   

-0,32 

(-0,38) 

Gözlem Sayısı 1334 1334 1334 1334 1334 

Wald X² 28,04*** 16,76*** 15,25*** 17*** 17,29*** 

Hausman Testi  0,96 0,83 0,82 0,69 0,83 

LBF Testi_W0 4,34*** 4,34*** 4,34*** 4,34*** 4,34*** 

Durbin-Watson  2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

LM 13,42*** 13,80*** 13,80*** 13,72*** 13,79*** 

Kaynak: Refinitiv veritabanından elde edilen veriler analize uygun olarak düzenlenmiştir.  

Not. SEK6: Elektrik. SEK7: Elektronik ve Elektrik Ekipmanları. SEK8: Sabit Hat Telekom. 

SEK9: Gıda ve İlaç Perakendecileri. SEK10: Gıda Üreticileri. Z Skor Bağımlı Değişken, NDS 

temel bağımsız değişken, BORÇ kontrol değişkenidir. Her modele ayrı bir sektör yapay 

değişkeni (SEKX) katılmıştır. 10. Modelde SEK6, 11. Modelde SEK7, 12. Modelde SEK8, 13. 

Modelde SEK9, 14. Modelde SEK10 sektörleri bağımsız değişken olarak katılmıştır. Hausman 

Testi, Ho: Parametrelerin farkı sistematik değildir. LBF Testi_W0, Ho: Heteroskedasite yoktur. 

Durbin-Watson ve LM testleri, Ho: Otokorelasyon yoktur. ***: p<0,01, **: p<0,05, *: p<0,1. 

Tablo 3 ila Tablo 8’de her bir sektörün temel modele (1. Model) ayrı 

olarak dahil edilmesi sonucunda oluşan 29 modelin istatistikleri sunulmuştur. 

Sektör değişkenli modellerin tamamında NDS’nin Z Skor ile olan negatif 

ilişkisi istatistiksel önemini korumuştur. BORÇ değişkeni ise bir model 

(SEK14’ün dahil olduğu 18. Model) dışında 28 modelde istatistiki olarak 

anlamlı değildir. 
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Tablo 5 . Z-Skor ve Sektör ilişkisi Modelleri Parametre Tahminleri 3 

 15.Model 16.Model 17.Model 18.Model 19.Model 

  SEK11 SEK12 SEK13 SEK14 SEK15 

NDS 
-0,00** 

(-2,35) 

-0,00** 

(-2,32) 

-0,00** 

(-2,38) 

-0,00** 

(-2,46) 

-0,00** 

(-2,36) 

BORÇ 
-1,77 

(-0,88) 

-1,77 

(-0,89) 

-1,78 

(-0,87) 

-2,58** 

(-2,10) 

-1,77 

(-0,88) 

SEK11 
0,69 

(1,42) 
        

SEK12   
-0,1 

(-0,22) 
      

SEK13     
-0,25 

(-0,43) 
    

SEK14       
13,65 

(1,28) 
  

SEK15 
    

0,012 

(0,02) 

Gözlem Sayısı 1334 1334 1334 1334 1334 

Wald X² 31,66*** 23,57*** 14,95*** 19,62*** 17,59*** 

Hausman Testi  0,81 0,81 0,82 0,44 0,81 

LBF Testi_W0 4,34*** 4,34*** 4,34*** 4,34*** 4,34*** 

Durbin-Watson  2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

LM 13,81*** 13,81*** 13,8*** 5,39** 13,81*** 

Kaynak: Refinitiv veritabanından elde edilen veriler analize uygun olarak düzenlenmiştir.  

Not. SEK11: Ormancılık ve Kağıt. SEK12: Gaz, Su. SEK13: Genel Endüstriler. SEK14: Genel 

Perakendeciler. SEK15: Sağlık Hizmeti. Z Skor Bağımlı Değişken, NDS temel bağımsız 

değişken, BORÇ kontrol değişkenidir. Her modele ayrı bir sektör yapay değişkeni (SEKX) 

katılmıştır. 15. Modelde SEK11, 16. Modelde SEK12, 17. Modelde SEK13, 18. Modelde 

SEK14, 19. Modelde SEK15 sektörleri bağımsız değişken olarak katılmıştır. Hausman Testi, 

Ho: Parametrelerin farkı sistematik değildir. LBF Testi_W0, Ho: Heteroskedasite yoktur. 

Durbin-Watson ve LM testleri, Ho: Otokorelasyon yoktur. ***: p<0,01, **: p<0,05, *: p<0,1. 
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Tablo 6.  Z-Skor ve Sektör ilişkisi Modelleri Parametre Tahminleri 4 

 20.Model 21.Model 22.Model 23.Model 24.Model 

  SEK16 SEK17 SEK18 SEK19 SEK20 

NDS 
-0,00** 

(-2,44) 

-0,00** 

(-2,55) 

-0,00** 

(-2,36) 

-0,00** 

(-2,37) 

-0,00** 

(-2,33) 

BORÇ 
-1,80 

(-0,89) 

-1,81 

(-0,90) 

-1,79 

(-0,90) 

-1,79 

(-0,89) 

-1,76 

(-0,87) 

SEK16 
0,60 

(1,08) 
        

SEK17   
1,25 

(1,08) 
      

SEK18     
-0,63 

(-1,39) 
    

SEK19       
-1,00 

(-1,32) 
  

SEK20         
-0,39 

(-0,35) 

Gözlem Sayısı 1334 1334 1334 1334 1334 

Wald X² 18,78*** 17,21*** 15,17*** 15,63*** 15,00*** 

Hausman Testi  0,82 0,89 0,80 0,83 0,81 

LBF Testi_W0 4,34*** 4,34*** 4,34*** 4,34*** 4,34*** 

Durbin-Watson  2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

LM 13,78*** 13,71*** 13,76*** 13,81*** 13,76*** 
Kaynak: Refinitiv veritabanından elde edilen veriler analize uygun olarak düzenlenmiştir.  

Not. SEK16: Ev Eşyaları ve Ev İnşaatı. SEK17: Endüstri Mühendisliği. SEK18: Endüstriyel 

Metaller ve Madencilik. SEK19: Endüstriyel Taşımacılık. SEK20: Eğlence Ürünleri. Z Skor 

Bağımlı Değişken, NDS temel bağımsız değişken, BORÇ kontrol değişkenidir. Her modele 

ayrı bir sektör yapay değişkeni (SEKX) katılmıştır. Hausman Testi, Ho: Parametrelerin farkı 

sistematik değildir. LBF Testi_W0, Ho: Heteroskedasite yoktur. Durbin-Watson ve LM testleri, 

Ho: Otokorelasyon yoktur. ***: p<0,01, **: p<0,05, *: p<0,1. 

Tablo 3 ila Tablo 8’in bulgularına göre 9 modelde sektör değişkeninin 

Z-Skor ile ilişkisi (6’sı negatif, 3’ü pozitif) istatistiki açıdan anlamlıdır. Bir 

başka ifade ile söz konusu 9 modelde (5. Model, 6. Model, 7. Model, 8. 

Model, 10. Model, 27. Model, 28. Model, 30. Model ve 33. Model) NDS 

değişkeni ile birlikte sektör değişkeninin de Z-Skor’u açıklama gücü vardır.  
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Tablo 7.  Z-Skor ve Sektör ilişkisi Modelleri Parametre Tahminleri 5 

 25.Model 26.Model 27.Model 28.Model 29.Model 

  SEK21 SEK22 SEK23 SEK24 SEK25 

NDS 
-0,00** 

(-2,38) 

-0,00** 

(-2,44) 

-0,00** 

(-2,24) 

-0,00** 

(-2,39) 

-0,00** 

(-2,37) 

BORÇ 
-1,77 

(-0,88) 

-1,82 

(-0,91) 

-1,66 

(-0,83) 

-1,83 

(-0,92) 

-1,73 

(-0,88) 

SEK21 
1,45 

(1,02) 
        

SEK22   
1,45 

(1,02) 
      

SEK23     
-1,18** 

(-2,04) 
    

SEK24       
-1,18** 

(-2,04) 
  

SEK25         
-0,51 

(-0,47) 

Gözlem Sayısı 1334 1334 1334 1334 1334 

Wald X² 15,03*** 143*** 32,30*** 29,68*** 15,06*** 

Hausman Testi  0,84 0,83 0,80 0,65 0,81 

LBF Testi_W0 4,34*** 4,34*** 4,34*** 4,34*** 4,34*** 

Durbin-Watson  2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

LM 13,81*** 13,80*** 13,77*** 13,64*** 13,80*** 
Kaynak: Refinitiv veritabanından elde edilen veriler analize uygun olarak düzenlenmiştir.  

Not. SEK21: Medya. SEK22: Madencilik. SEK23: Petrol, Gaz Üreticileri. SEK24: Kişisel 

Eşyalar. SEK25: İlaç ve Biyoteknoloji. Z Skor Bağımlı Değişken, NDS temel bağımsız 

değişken, BORÇ kontrol değişkenidir. Her modele ayrı bir sektör yapay değişkeni (SEKX) 

katılmıştır. Hausman Testi, Ho: Parametrelerin farkı sistematik değildir. LBF Testi_W0, Ho: 

Heteroskedasite yoktur. Durbin-Watson ve LM testleri, Ho: Otokorelasyon yoktur. ***: 

p<0,01, **: p<0,05, *: p<0,1.  
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Tablo 8. Z-Skor ve Sektör ilişkisi Modelleri Parametre Tahminleri 6 

 30.Model 31.Model 32.Model 33.Model 

  SEK26 SEK27 SEK28 SEK29 

NDS 
-0,00*** 

(-2,61) 

-0,00** 

(-2,38) 

-0,00** 

(-2,36) 

-0,00** 

(-2,13) 

BORÇ 
-1,94 

(-0,98) 

-1,76 

(-0,88) 

-1,78 

(-0,89) 

-1,83 

(-0,90) 

SEK26 
1,71* 

(0,09)   
  

SEK27   
-0,19 

(-0,40)  
  

SEK28   
 

1,45 

(1,02) 
  

SEK29   
  

-2,64*** 

(-4,54) 

Gözlem Sayısı 1334 1334 1334 1334 

Wald X² 32,69*** 16,61*** 27,39*** 19,73*** 

Hausman Testi  0,79 0,81 0,76 0,99 

LBF Testi_W0 4,34*** 4,34*** 4,34*** 4,34*** 

Durbin-Watson  2,14 2,14 2,14 2,14 

LM 13,75*** 13,81*** 13,72*** 11,48*** 
Kaynak: Refinitiv veritabanından elde edilen veriler analize uygun olarak düzenlenmiştir.  

Not. SEK26: Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri. SEK27: Destek Hizmetleri. SEK28: Teknoloji 

Donanım Ekipmanları. SEK29: Seyahat ve Eğlence. Z Skor Bağımlı Değişken, NDS temel 

bağımsız değişken, BORÇ kontrol değişkenidir. Her modele ayrı bir sektör yapay değişkeni 

(SEKX) katılmıştır. Hausman Testi, Ho: Parametrelerin farkı sistematik değildir. LBF 

Testi_W0, Ho: Heteroskedasite yoktur. Durbin-Watson ve LM testleri, Ho: Otokorelasyon 

yoktur. ***: p<0,01, **: p<0,05, *: p<0,1.  

Z-Skor ile anlamlı negatif ilişkisisi (%1 ve %5 anlam düzeylerinde) 

olan 6 sektör (SEK2, SEK4, SEK6, SEK23, SEK24, Sek29); 1) alternatif 

enerji, 2) içecekler, 3) elektrik, 4) petrol, gaz üreticileri, 5) kişisel eşyalar ve 

6) seyahat ve eğlence sektörleridir. Z-Skor ile önemli negatif ilişkili olan söz 

konusu 6 sektörde faaliyet gösteren firmaların finansal başarısızlık riski daha 

yüksektir.  

3 sektörün (SEK1, SEK3, SEK26) anlamlı pozitif ilişkisi (%5 ve %10 

anlam düzeylerinde) bulunmakta olup bu sektörler; 1) havacılık, 2) 

otomobiller ve parçaları 3) yazılım ve bilgisayar hizmetleri sektörleridir. Söz 
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konusu 3 sektörde faaliyet gösteriyor olmanın finansal başarısızlık riskini 

düşürdüğü söylenebilir.  

SONUÇ 

Çalışma sermayesi yönetimi kapsamında firmalar karlılık ve risk 

dengesini gözeterek ticari alacaklar, stoklar ve ticari borçlar için optimal 

seviyeler belirlemeye ve çalışma sermayesi yönetim etkinliğinin ölçütü olan 

nakit dönüşüm süresini kısaltmaya çalışmaktadırlar. Zira nakit dönüşüm 

süresinin uzaması getiri olanağı kısıtlı olan çalışma sermayesine yapılan ilave 

yatırım için doğacak kaynak maliyetine katlanmayı gerektirir. Bu yönleri ile 

nakit döngüsü süresinin uzaması karı azaltıcı ve finansal riski artırıcı 

özelliktedir.  

Nakit döngüsü süresi ile karlılık ilişkisi birçok akademik çalışmaya 

konu olmuştur ancak nakit döngüsü ile finansal başarısızlık ilişkisi yeterince 

araştırılmış bir konu değildir. Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde faaliyet 

gösteren firmalar için nakit döngü süresinin finansal risk için önemli bir 

belirleyici olabileceği düşünülerek bu çalışmada finansal başarısız riskinde 

nakit döngü süresinin etkisi ve sektörel etki analiz edilmiştir. BIST’te 

listelenen 222 finansal olmayan firmanın 2014-2021 dönemine ait verilerine 

panel veri analizi uygulanmıştır. 

Analiz sonuçları, nakit dönüşüm süresinin cari ve üç yıla kadar 

geçmiş değerlerinin finansal başarısızlık riskini artırdığını göstermiştir. Nakit 

döngü süresindeki uzamaların finansal başarısızlık için bir erken uyarı sinyali 

olduğu söylenebilir. Ayrıca finansal başarısızlıkta sektörel etkiler bulunmakta 

olup 1. alternatif enerji, . 2. içecekler, 3. elektrik, 4. petrol- gaz üreticileri, 5. 

kişisel eşyalar ve 6. seyahat-eğlence sektörleri şeklindeki altı sektörde faaliyet 

gösteren firmalarda finansal başarısızlık riski yüksektir. 
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GİRİŞ  

Avrupa Birliği (AB), İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’da 

kalıcı bir barışın tesisine yönelik düşüncenin sonucu olarak kurulmuştur. 

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nun kurulmasıyla oluşturulan ekonomik 

temelli yapı zaman içerisinde yaşanan değişimlere bağlı olarak ekonomik ve 

siyasal entegrasyon yolunda çeşitli politikalar benimsemiş ve uygulamaya 

koymuştur. Kurucu anlaşmalarda yapılan değişikliklerle AB’nin hukuki ve 

idari yapısı yeni katılan üyelerin durumu da dikkate alınarak yenilenmeye tabi 

kılınmıştır. 1990 sonrası AB politikalarında birliğin genişlemesi ve 

derinleşmesinin sağlanabilmesi için izlenecek politikalarda sadece üye 

ülkelerin durumu değil aday ve potansiyel aday ülkelerle kurulacak ilişki 

modelleri de ele alınmıştır. Aday ülkelere sağlanan fonlarla AB, katılım 

sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla destek olmakta ve gelişmişlik 

seviyesi bakımından var olan farkları azaltmayı amaçlamaktadır (Efe, 2017: 

222). AB tarafından Türkiye’ye sağlanan mali kaynaklar geçiş dönemi ile 

birlikte başlamakta ve çeşitli fonlardan oluşmaktadır. Bahsi geçen fonlar, 

Avrupa Yatırım Bankası tarafından sağlanan düşük faizli ve uzun vadeli 

krediler ile AB bütçesinden sağlanan proje bazlı hibeleri içermektedir (Aykın 

ve Gürsoy, 2011: 160). Gelir ve giderleri arasındaki dengesizlik, yeterli öz 

gelire sahip olunmaması, yeni ekonomik kaynakların oluşturulmasına yaşanan 

güçlükler, mali bakımdan merkezi yönetime bağımlılık dereceleri 

belediyelerin temel sorun alanları arasında görüldüğünden (Ulusoy ve 

Tekdere, 2019: 170) AB fonları belediyeler için destekleyici gelir kaynağı 

durumundadır. Bu bağlamda çalışmamızın amacı, aday ülke sıfatına haiz olan 

Türkiye’de belediyelerin AB katılım öncesi fonlarından ne ölçüde 

yararlanabildiği ve bu fonların gelir kaynağı olarak belediye mali yapısına 

etkisini incelemeye yöneliktir. Çalışmamızda nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman analizi kullanılmıştır. Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği 

Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Avrupa 

Birliği Başkanlığının yayınladığı belgelerden elde edilen veriler incelenmiş ve 

çalışmanın amacı doğrultusunda analize tabi tutulmuştur. 
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1. BELEDİYELERİN GELİR KAYNAKLARI 

Belediyeler, belirli bir yerleşim yerinde yaşayanların mahalli 

müşterek ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sunmakla görevli 

ve yetkili yerel idari kuruluşlardır. Çeşitli yerel hizmetlerin sunumundan 

sorumlu tutulan belediyeler, söz konusu hizmetleri sağlamak için finansal 

kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin mali 

ilişkileri bağlamında belediyelerin gelirleri mevzuatla düzenlenir. 1982 

Anayasası’nın 127. maddesi yerel yönetimlere görevleriyle orantılı gelir 

sağlanacağını hüküm altına almakla yetinerek ayrıntılı düzenlemeye 

gitmemiştir. Gelir bölüşümünde dikkat edilecek temel ölçütü belirterek yerel 

yönetimlere sağlanacak gelir türü ve kaynakları hakkında hükümlere yer 

vermemiştir (Ulusoy ve Tekdere, 2019: 171). Yerel yönetimlerin mali 

yapılarının düzenlenmesi kanunlara bırakılmıştır. Çıkarılan farklı kanunlarla 

yerel yönetimlerin ve dolayısıyla belediyelerin gelir kaynakları belirlenerek 

yerel hizmetlerin nasıl finanse edileceği kanuni zeminde çözüme 

kavuşturulmuştur.  

Dünyada belediyelerin finansal kaynaklarının genel görünümü 

incelendiğinde belediye gelirlerinin vergiler, sunulan hizmetlerin karşılığı 

olarak vatandaşların ödediği kullanım ücretleri, merkezi yönetim tarafından 

sağlanan transferler ve çeşitli yatırımlar, mülk satışları ve izinler karşılığında 

elde edilen gelirlerden oluştuğu görülmektedir (Ökmen ve Koç, 2015: 552). 

Belediyelerin sahip oldukları kaynakları elde ediliş biçimi bakımından 

değerlendirildiğinde belediye gelirleri öz gelirler, transferler ve borçlanma 

gelirleri şeklinde sınıflandırılmaktadır (Arıkboğa, 2016: 278). 

1.1. Transferler 

Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar belediyelerin gelir 

yapısı içinde yer alır (Şengül, 2020: 218). Transferler, merkezi yönetim 

tarafından yerel yönetim birimlerine doğru gerçekleşen kaynak aktarımıdır 

(Arıkboğa, 2017: 97). Dünya ölçeğinde genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan 

payların dağıtımında tek tip uygulamadan bahsetmek mümkün 

görünmemektedir. Bazı ülkeler nüfus yoğunluğunu esas alarak bir paylaşım 

yaparken başta gelişmiş ülkeler olmak üzere diğer ülkeler ise çok değişkene 

dayalı paylaşım sistemini benimsemişlerdir (Şengül, 2020: 218). Türkiye’de 

yerel yönetimlerin genel yapısı ele alındığında genel bütçe gelirleri ile yerel 

yönetimlerin öz gelirleri arasında yapılan kıyaslama sonucu merkezi 

yönetimin aktardığı paylar özellikle belediyeler için önemli bir gelir 

kaynağıdır (Sakınç, 2018:140).  
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5779 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilen pay dağıtımında 

belediyeler % 1.50’lik paya sahiptir. Bu payın %80’ı belediyelerin nüfusuna 

göre dağıtılırken %20’si gelişmişlik durumlarına göre dağıtılmaktadır. 

Büyükşehir ilçe belediyeleri ise genel bütçe vergi gelirlerinden %4.50’lik pay 

almaktadır. Bu payın %60’ı ilçe belediyeler payı, %30’u büyükşehir belediye 

payı ve %10’u büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon payı olarak 

ayrılmaktadır. Payların dağıtımında büyükşehir belediyeleri için ayrı bir 

model öngörülmüştür. Kanuni sınırlamalar saklı kalmak şartıyla büyükşehir 

sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi tahsilatının toplamından ayrılan 

%6’lık pay büyükşehir belediye payıdır. Bu payın %60’ı doğrudan ilgili 

büyükşehir belediyesine gönderilirken yeniden dağıtıma konu olmak üzere 

%40’ı büyükşehir gelir havuzunda toplanır.  %40’ın büyükşehir belediyeleri 

arasında yeniden dağıtımı %70’i büyükşehir nüfusu ve %30 büyükşehir 

belediye yüzölçümü dikkate alınarak gerçekleştirilir.  
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Tablo 1: Genel Bütçe Vergi Gelirlerinin Belediyelere Dağıtım Modeli 

 

Kaynak: Şengül, 2020: 220 

 

 

Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Büyükşehir 
İlçe Belediyelerine Ayrılan Payın Dağılımı 

(%4,50)

%30

Büyükşehir Belediye 
Payı

%10

Büyükşehir Belediyesine 
Bağlı Su ve 

Kanalizasyon Payı

%60

İlçe Belediyeleri 
Payı

%10 İlçe 
Yüzölçümüne 

Göre

%90 İlçe 
Nüfusuna Göre

Büyükşehir Sınırları İçinde Yapılan Genel Bütçe Vergi 
Gelirleri Tahsilatı Toplamından Ayrılan Payın Dağılımı 

(%6)

%60

Doğrudan İlgili Büyükşehir 
Belediyelerine Gönderilen 

Pay

%40

Büyükşehir Gelir Havuzu

%30

Büyükşehir 
Yüzölçümüne Göre

%70 Büyükşehir 
Nüfusuna Göre
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1.2. Borçlanma Gelirleri 

Belediyeler, nüfus artışına bağlı olarak sürekli artan ve çeşitlenen 

kentsel ihtiyaçları karşılamak için daha fazla gelire ihtiyaç duymuştur 

(Türkoğlu, 2009: 108). Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerdeki 

büyükşehir belediyeleri, altyapı yetersizliği, kentleşme, çağdaş kent 

seviyesine ulaşma, çarpık kentleşme gibi çeşitli sorunlara çözüm bulma 

ihtiyacının doğmasıyla birlikte, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında daha çok 

finansmana ihtiyaç duymaktadır (Doğan ve Baş, 2013: 295). Belediyeler 

açısından ülke içi ve dışı olmak üzere iki tür borçlanma yolu bulunmaktadır. 

İç ve dış sermaye piyasaları, merkezi yönetim tarafından oluşturulan fonlar 

veya ülke içerisinde yerel yönetim bankaları tarafından sağlanan kaynaklar 

aracılığıyla borçlanma sağlanabilmektedir (Arıkboğa, 2016: 279). 

Türkiye’deki belediyeler, iç borçlanmayı genellikle İller Bankası 

(İLBANK) aracılığı ile yapmaktadırlar. İller Bankası, belediye projelerinin 

finansmanı için genel bütçe, yurtiçi ya da yurt dışı hibelerin ya da fonların 

kullanılmasında yol gösterici bir role sahiptir (Sakınç, 2018: 142). İller 

Bankasının dışında yasal düzenlemelerde bahsedildiği şekliyle belediyelerin 

diğer bankalardan da borçlanması mümkündür. Türkiye’de iç borçlanmanın 

yaygın türlerinden birisi tahvil çıkarmaktır (Güngör, 2011: 8-9). Açıklanan 

borçlanma türlerine ek olarak belediyelerin birbirlerine kaynak sağlamaları ya 

da diğer kamu kurumlarından borçlanma aracılığı ile kaynak sağlanması iç 

borçlanma kapsamında değerlendirilmektedir (Sakınç, 2018: 142). 

Belediyelerde dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yapılmaktadır. 

İlgili kanunda, dış borçlanmanın yalnızca belediyelerin yatırım programları 

kapsamına dahil olan projeler için yapılabileceği belirtilmiştir. Belediyeler dış 

borçlanmaya gittikleri takdirde borçlanma, hazine garantili ve hazine 

garantisiz olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır (Sakınç, 2018: 143). Hazine 

garantisi, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar ya 

da diğer yerel yönetim kuruluşları için dış borçlanma yolu ile elde ettikleri 

kaynakların geri ödenmesi konusunda hazine tarafından verilen garantidir 

(Hazine ve Maliye Bakanlığı Terimler Sözlüğü, 2022).   

1.3. Öz Gelirler 

Genel olarak yerel yönetim birimleri açısından ve özelde birçok 

hizmeti yerine getirmeleri nedeniyle belediyeler açısından öz gelirler önemli 

bir konumdadır. Yerel yönetim birimleri açısından öz gelire sahip olmalarının 

önemi öz gelir ile mali özerklik arasında kurulan bağlantıdan 
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kaynaklanmaktadır (Arıkboğa, 2017: 96). Türkiye’de yerel yönetimlerin sahip 

olduğu öz gelirlerin değişkenlik gösterdiği ve bu değişkenliğin şu sebeplere 

dayandığı tespit edilmiştir (Sakınç, 2018: 137-138); 

• Kentleşme düzeyi, 

• Nüfus yoğunluğu, 

• Kalkınmışlık düzeyi, 

• Gelir paylaşımında kabul edilen oranlardaki farklılaşmalar, 

• Doğal kaynaklar. 

Yerel yönetim birimlerinin sahip olduğu öz gelirlerin saptanması 

ülkelerin siyasi, idari, ekonomik ve geleneklerine bağlı olarak değişkenlikler 

gösterebilmektedir. Herhangi bir ülkede vergi oranlarının ve tarifelerinin 

belirlenmesi konusunda yerel yönetim birimleri yetkili kılınmışken başka bir 

ülkede yerel yönetimlerin yetkileri sınırlı kalabilmektedir. Taşınmaz mal 

gelirleri, teşebbüs gelirleri, ücret vb. konularda ise yerel yönetim birimlerinin 

geniş yetkilerle donatılması eğiliminin olduğunu söylemek gerekir (Arıkboğa, 

2017: 96). Belediyelerin sahip olduğu öz gelirler, kanunlar tarafından 

belediyelere kontrol etme yetkisi verilen gelir kaynaklarından oluşur. Ancak 

belediyeye ait bir öz gelirden bahsedilebilmesi için tarh, tahakkuk ve tahsilat 

işlemlerinin doğrudan belediye tarafından yapılması, ek olarak ise bu 

kaynakların kullanımında yine yetkinin belediyede olması gerekmektedir 

(Arıkboğa, 2016: 278).  

5393 sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde sıralanan 

belediyelerin gelir kalemleri şunlardır: 

“a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları,  

b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay,  

c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler,  

d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle 

değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,  

e) Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek 

hizmet karşılığı ücretler,  

f) Faiz ve ceza gelirleri,  

g) Bağışlar,  

h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler, i) Diğer 

gelirler.” 

Belediyelere gelir olarak bırakılan faaliyet alanları çeşitli kanunlarda 

ayrıca düzenleme konusu olmuştur. Öz gelir kategorisini oluşturan gelirlere 
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ilişkin ayrıntılı düzenlemeler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda 

yapılmıştır. Belediye gelir türlerinin kategorik ayrımı tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Belediyelerin Gelir Türleri 

Vergiler Emlak Vergisi, Çevre Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve 

Havagazı Tüketim Vergisi, Eğlence Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi 

Harçlar Bina İnşaat Harcı, İşyeri Açma İzni Harcı, Yapı Kullanma İzni Harcı, 

Kaynak Suları Harcı, Tellallık Harcı, Hayvan Kesimi Muayene ve 

Denetleme Harcı, İşgal Harcı 

Pay 

Gelirleri 

Yol Harcamalarına Katılma Payı, Kanalizasyon Harcamalarına 

Katılma Payı, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı, Taşınmaz 

Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payları, Maden Sahalarındaki 

İşyerlerine Verilecek Ruhsatları 

Sermaye 

Gelirleri 

Bina, Arazi Ve Arsa Gibi Taşınmaz Satış Gelirleri, Taşınır Satış 

Gelirleri, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 

Hizmet 

Karşılığı 

Ücretler 

Muayene ruhsat ve rapor ücreti, imar planı tasdik ücretleri, oturma 

ruhsatı ücreti, imar durum ücreti, yangın tesisat kontrol ücreti  

Faiz ve 

Ceza 

Gelirleri 

Kurum Alacak Faizleri, Menkul Kıymet ve Mevduat Faizleri, Vergi, 

Resim ve Harç Gecikme Faizleri, İdari Para Cezaları, Vergi Cezaları 

Girişim, 

İştirak ve 

Faaliyetler 

Karşılığı 

Sağlanacak 

Gelirler 

Su, Ulaştırma, Sağlık, Eğitim, Doğalgaz, Tarımsal, Kültürel, Çevre ve 

Esenlik ile Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı ve Karı, 

Otopark, Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 

Alınan 

Bağış ve 

Yardımlar 

Merkezi yönetim bütçesine dahil edilen idarelerden, diğer idarelerden, 

kurum ve kişilerden, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi yurtdışı 

kurumlardan alınan bağış ve yardımlar. 

Kaynak: Sakınç, 2018: 136-137. 
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2. BELEDİYELER İÇİN ALTERNATİF BİR GELİR 

KAYNAĞI: AB FONLARI 

Ekonomik, sosyal ve kültürel olarak farklı ülke yapılarına sahip olan 

AB, kendi içerisindeki gelişimi sağlamak ve buna bağlı olarak oluşan uyumu 

yerel ve bölgesel aktörlerin desteği ile sürdürülebilir kılmak amacıyla çeşitli 

program ve faaliyetler yürütmektedir (Atmaca ve Sağır, 2017: 72). AB uyum 

politikasının bir parçası olarak kabul edilen fonlar, bir dizi finansal araçtan 

oluşmakta ve gerek AB’ye üye ülkelerde gerekse adaylık sürecinde olan 

ülkelerde eşitsizlikleri en aza indirgemeyi amaçlamaktadır (Bache vd, 2011: 

125). AB, yıllık periyotlarda gerçekleştirdiği mali yardımlarında, projeler 

kapsamında sağladığı fonların 1/3’ünü bölgesel kalkınma ve sınır ötesi iş 

birliğini kapsayan projelere kullandırmaktadır (Çarkçı, 2008: 140). AB’nin 

kendi üyelerine ve üye olmayan ülkelere yönelik sağladığı mali yardımlar 

Avrupa Yatırım Bankası tarafından sağlanan mali yardımlar ve Avrupa 

Toplulukları genel bütçe harcamaları kapsamında sağlanan mali yardımlar 

olarak ikiye ayrılmaktadır (Karabacak, 2004: 70). 

AB’nin genişleme döneminden önceki süreçte fonlar başta sosyal ve 

ekonomik olmak üzere birçok alanda ülkelerin katılıma hazırlanması, birliğin 

yapısında bozulmalar yaşanmaması, üyelik durumunda entegrasyonun 

sağlanmasında önemli bir araç olmuştur. AB’ye tam üyelik sürecinin sağlıklı 

bir şekilde ilerlemesi amacıyla aday ülkelere mali kaynaklar sağlanmaktadır 

(Schultz, 2005: 1; Gösterici ve Ormanoğlu, 2007: 163). Katılım öncesi 

gerçekleştirilen mali yardımların diğer sebebi üyeliğin gerçekleşmesinden 

sonra birliğin uyum politikası kapsamında yapısal fonlar ve uyum fonu için 

uygun zeminin hazırlanmasıdır (Odabaşı Sarı, 2006: 17). Bu fonlar birlik 

politikalarının bölgesel bir alanda uygulanmasını kolaylaştıran önemli bir mali 

araç olmanın yanı sıra mali açıdan kaynak olma niteliği ile birlik üyesi ülkeler 

için de büyük bir avantaj oluşturmaktadır. AB, aday ülke ve potansiyel aday 

ülke statüsüne sahip ülkeler için de fonlar oluşturup onların kullanımına 

açmaktadır (Atmaca ve Sağır, 2017: 72-74). Yararlanan ülkeler açısından 

fonlar onları AB’ye üyeliğe hazırlamak üzere yapılacak politik, ekonomik ve 

sosyal reformların uygulanması için bir yardımdır. Ayrıca katılım öncesi 

fonlar sürdürülebilir ekonomik kalkınma, güvenlik, savunma, ulaşım, çevre, 

iklim değişikliği gibi alanlardaki AB’nin politikalarını desteklemektedir 

(Mureşan ve Grad-Rusu, 2021:133). 
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2.1. Türkiye’ye Sağlanan AB Fonları 

2000 yılı sonrası oldukça yoğunlaşmakla birlikte Türkiye’ye mali 

kaynak sağlayan en önemli örgütlerden birisi de AB’dir (Durukal ve Genç, 

2015: 338). AB tarafından Türkiye’ye gerçekleştirilen mali yardımların 

başlangıcını 1964 yılında yürürlüğe giren Ankara Anlaşmasına dayandırmak 

mümkündür (Kösecik ve Akbaş, 2009: 45). Ankara Anlaşmasının ilgili 

maddelerinde geçiş dönemi itibari ile Türkiye’den beklenilen uyumun 

sağlanması amacı ile çeşitli yardımların yapılması öngörülmüştür (Karabacak, 

2004: 91). 1999 yılında Helsinki’de gerçekleştirilen zirvede Türkiye aday ülke 

olarak kabul edilmiştir. Ankara Antlaşması sonrasında katılım öncesi strateji 

ortaklığı niteliğine kavuşan mali yardımlar, birliğe katılım sürecinde ilk somut 

adımdır ve Türkiye tarafından yerine getirilmesi taahhüt edilen konuların 

uygulanmasında kullanılacağı öngörülmüştür (Çokgezen ve Yıldırım, 2007: 

157-158).  Aday ülke olmasıyla birlikte mali işbirliğinin sağlanması adına 

Türkiye, diğer aday ülkelerin de yararlandığı PHARE (Poland and Hungary: 

Assistance for Restructuring Their Economies), ISPA (Instrument for 

Structural Policies for Pre-accession) ve SAPARD (Special Accession 

Programme for Agriculture and Rural Development) gibi çeşitli mali 

yardımlara katılma talebinde bulunmuştur. Ancak bu talep bütçenin 

kesinleşmesi gerekçesiyle reddedildiğinden Türkiye için alternatif fon 

kaynakları oluşturulmuştur (Doru, 2010: 130). 1964 ile 1995 yılları arasında 

sosyal ve ekonomik gelişimin desteklenmesi amacıyla çeşitli protokoller 

imzalanmış ve fon yardımları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 1605 Milyon-

Euro taahhüt edilmiş olmasına rağmen 1005 Milyon-Euro kullanılabilmiştir. 

1990’lı yıllarda MEDA I Programı’nın kabul edilmesi ile 1995-1999 arasında 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülke çeşitli fonlardan yararlanmıştır. 

(Gönültaş, 2017: 107-108).  

AB’nin ekonomik ve sosyal gelişimi artırmaya yönelik sunduğu mali 

yardımlar, 2007 yılında yeni bir döneme girerek devam etmiştir. 2007 

sonrasında aday ülke statüsünü sürdüren Türkiye’ye yapılan yardımlar, IPA 

(Instrument for Pre-accession Assistance/ Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) 

adı altında gerçekleşmiştir (Durukal ve Genç, 2015: 338). IPA ile AB 

tarafından gerçekleştirilen mali yardımların programlanması ve dağıtılmasının 

etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir (Gösterici ve 

Ormanoğlu, 2007: 175). AB, 2007-2013 yıllarını kapsayan dönemde yardım 

mekanizmalarının daha sistemli bir şekilde işlemesi ve daha kapsamlı yasal 

bir sürecin oluşturulması için IPA’yı ortaya çıkarmıştır (Gönültaş, 2017: 111). 

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi, aday ülkelere ve aday ülke olma 
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potansiyeli taşıyan ülkelerde AB uyum sürecine destek olma amacına yönelik 

gerçekleştirilen mali yardımları kapsayan IPA (Gösterici ve Ormanoğlu, 

2007: 175), aday ülkelerin AB üyeliği döneminde ülkenin ihtiyaçlarına ve 

önceliklerine yönelik projelerin desteklenmesini amaçlamaktadır (Yurdakul, 

2014: 69). 

2007’de yürürlüğe giren IPA, daha önce farklı şekillerde yürütülen 

yardım ve destek programlarını tek çatı altında toplamıştır. AB fon yönetimi 

açısından bir yeniliktir. Bu süreçte aday ülke ve potansiyel aday ülke ayrımı 

yapılmıştır. IPA, önceki deneyimleri dikkate alarak, bu statü kapsamında olan 

ülkelere yapılacak yardımlarda uyum ve etkinliği hedeflemektedir (Slim, 

2011:150). 

IPA, beş bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler; geçiş ve kurumsal 

inşa yardımı, AB’ye aday veya aday olmaya uygun olan ülkelerde sınır ötesi 

iş birliği, çevre, ulaşım, bölgedeki ve ekonomideki kalkınmayı 

gerçekleştirecek bir bölgesel kalkınma, insan kaynaklarını, beşerî sermayeyi 

güçlendirme ve kırsal kalkınma şeklinde sıralanmaktadır (Atmaca ve Sağır, 

2017: 72-74; Slim, 2011:152). Aday ülkeler beş bileşenden 

yararlanabilmektedir. AB Komisyonu 80/2010 numaralı kararıyla beş bileşen 

için ortak kurallar belirlemiştir (Slim, 2011:151). AB Komisyonu IPA 

çerçevesinde çoklu yıllar üzerinden programlama yapmakta; fondan istifade 

edecek ülkeleri ve bileşenleri içeren çok yıllı mali çerçeve hazırlamaktadır. 

Fondan kaynak aktarımında başta Kopenhag kriterlerini gözetme gibi ilgili 

ülkenin genel ve özel çeşitli ölçütlere riayet edip etmediği dikkate 

alınmaktadır. Uygulamada IPA’nın biçimleri bileşenlere göre değişmekle 

beraber genel olarak formasyon ve bilgi değişimine yönelik idari işbirliği 

önlemleri, teknik destek, bütçe desteği, projelerin hazırlanmasında çeşitli 

destek mekanizmaları gibi unsurları içermektedir (Slim, 2011:155-156). 

2007-2013 döneminde IPA için öngörülen 11,6 milyar Euro 

değerindeki bütçenin %65,1’i üç aday ülkeye tahsis edilirken geriye kalan 

bütçe potansiyel aday ülkeler, bölgesel/yatay programlar ve idari giderlere 

ayrılmıştır. IPA’dan yararlanacak ülkeler için ayrılacak paylar ülkenin 

büyüklüğü, kişi başına düşen milli gelir ve AB Komisyonu tarafından 

belirlenen ihtiyaç ve ilerlemelere göre belirlenmiştir. 2007-2013 dönemine 

mahsus IPA bütçesinde Türkiye’nin payı %40 olmuştur (Slim, 2011:153-154). 

2021-2027 dönemi için IPA III bütçesi 14,2 milyar Euro olarak karara 

bağlanmıştır (https://www.econostrum.info/Le-Conseil-de-l-UE-accorde-142-

mrds-d-aides-de- readhesion_a27525.html Erişim Tarihi:19.10.2022). 

https://www.econostrum.info/Le-Conseil-de-l-UE-accorde-142-mrds-d-aides-de-%20readhesion_a27525.html
https://www.econostrum.info/Le-Conseil-de-l-UE-accorde-142-mrds-d-aides-de-%20readhesion_a27525.html
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Katılım öncesi fonları Türkiye’nin politik ve ekonomik reformlarına 

mali ve teknik destek sağlayarak Türkiye’deki mevzuat ve standartları AB 

yaklaşım ve uygulamalarına uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır. Yönetsel 

kapasitenin AB müktesebatınca belirlenen düzeye çıkarılması vatandaşların 

AB vatandaşlarıyla eşdeğer yaşam standartlarına kavuşmasını sağlayacaktır. 

2014 - 2020 kapsamında desteklenecek sektörler olarak demokrasi ve 

yönetişim; hukukun üstünlüğü ve temel haklar; çevre ve iklim faaliyetleri; 

ulaşım; enerji; rekabet edebilirlik ve inovasyon; eğitim, istihdam ve sosyal 

politikalar; tarım ve kırsal kalkınma ile bölgesel ve ülkesel işbirliği sektörleri 

belirlenmiştir (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 2022). 

2.2. Belediyelere Sağlanan Fonlar 

AB fonları kapsamında belediyelere sağlanan mali kaynaklar Avrupa 

Yatırım Bankası (AYB) kredileri ve AB katılım öncesi fonları (IPA) olmak 

üzere iki koldan gerçekleşmektedir. AYB tarafından uzun vadeli ve düşük 

faizli kredi imkanları kâr amacı gütmeksizin proje finansmanlarında 

kullanılmaktadır. Kredi sağlanan ülkedeki projeler; az gelişmiş bölgelerin 

güçlendirilmesi, teşebbüslerin modernleşmesi, iç pazarın kurulması ya da 

işleyiş süreçlerinde ülkelerin finanse edemediği yeni istihdam olanaklarının 

oluşturulmasını desteklemektedir. Dolayısıyla AYB tarafından sağlanan kredi 

imkanları gerek AB aday ülkesi statüsünde değerlendirilen gerekse AB üyesi 

ülkeler için finansman aracı olarak kullanılmakta ve gerçekleştirilen yatırım 

programlarının finansmanını kolaylaştırmaktadır (Avrupa Birliği Başkanlığı, 

2019). Mali iş birliği kapsamında Türkiye’deki belediyelerin 1995 ve 2019 

yılları arasında AYB kredileri ile gerçekleştirmiş olduğu projeler aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 
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Tablo 3: AYB Tarafından Türkiye’deki Belediyelere Sağlanan Fonlar 
PROJENİN ADI FAYDALANAN 

BELEDİYE/KURULUŞ 
MİKTARI 
(YAKLAŞIK) 

Kanalizasyon Hizmetleri  Antalya Su ve Atıksu İdaresi 
(ASAT) 

55 Milyon Euro 

Kanalizasyon Hizmetleri  Ankara Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ASKİ) 

45 Milyon Euro 

Adana Belediyesi Su Temini ve 
Kanalizasyon Bertaraf Hizmeti  

Adana Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ASKİ) 

45 Milyon ECU 

Diyarbakır'da Çevreyi Koruma 
Çalışmaları  

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (DİSKİ) 

45 Milyon ECU 

Atık Su Tesislerinin 
İyileştirilmesi  

Tarsus Belediyesi 38 Milyon Euro 

Hafif Raylı Sistem İnşası ve 
Tesislerin Rehabilitasyonu 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 110 Milyon Euro 

Çevre Koruma Çalışmaları  Mersin Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (MESKİ) 

60 Milyon Euro 

Su Temini ve Kanalizasyon 
Yatırımları 

Sivas ve Siirt Belediyeleri 60 Milyon Euro 

Bursa Atık Su Yatırımları  Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(BUSKİ) 

80 Milyon Euro 

Bursa Hafif Raylı Transit 
Sistem İnşası 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 330 Milyon Euro 

Eskişehir Kentsel Gelişim  Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 110 Milyon Euro 
Samsun Atık Su Projesi  Samsun Su ve Kanalizasyon 

İdaresi (SASKİ) 
70 Milyon Euro 

Samsun Hafif Raylı Sistem 
İnşası  

Samsun Büyükşehir Belediyesi 125 Milyon Euro 

Antalya Hafif Raylı Sistem 
İnşası  

Antalya Büyükşehir Belediyesi 122 Milyon Euro 

İstanbul Şehir İçi Ulaşım  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 120 Milyon Euro 
Bursa Hafif Raylı Transit 
Sistem II  

Bursa Büyükşehir Belediyesi 150 Milyon Euro 

Bursa Atık Su Projesi II  Bursa Su ve Kanalizasyon 
İşletmesi (BUSKİ) 

200 Milyon Euro 

İstanbul Şehir İçi Ulaşım  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1550 Milyon Euro 
İller Bankası Çevre Kredisi İller Bankası 300 Milyon Euro 
İller Bankası Çevre ve Ulaşım 
Kredisi (2014)  
Su, kanalizasyon, ulaşım ve katı 
atık için sağlanmakta 

İller Bankası  550 Milyon Euro 

İstanbul Yeraltı Demiryolu 
Şebekesi  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1400 Milyon Euro 

İstanbul Yeraltı Demiryolu 
Şebekesi II 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 Milyon Euro 

Belediye Dayanıklılık Tesisi I- 
MADAD Fonu  

İller Bankası3 67 Milyon Euro 

Kaynak: Avrupa Yatırım Bankası, 2022. 

 
3 Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Kilis illerinde iletim, içme suyu ve atık 

yönetimi ile ilgili projelerde kullanılmak üzere sağlanan bir kaynaktır. 
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AYB haricinde aday ülkeler için bir dizi AB programlardan ve 

finansal araçlardan oluşan IPA, fonlardan faydalanan ülkelere katılım sonrası 

süreçte AB politikalarına uyum sağlayabilmesi için uygun zeminin 

hazırlanması amacıyla kullanılmaktadır (Avrupa Birliği Komisyonu, 2022). 

Türkiye’ye sağlanan IPA fonları üç çok yıllı operasyonel programlar 

aracılığıyla uygulanmaktadır. Bu programlar çevre operasyonel programı, 

ulaştırma operasyonel programı ve bölgesel rekabet edilebilirlik programı 

şeklinde gerçekleşmektedir. Programın genel görüntüsü ve sağlanan fonlar 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 4: Bölgesel Kalkınma Operasyonel Programı Kapsamında Türkiye’ye 

Sağlanan Fon Miktarları 

Bölgesel Kalkınma 

Operasyonel 

Programı (2007-

2013) 

IPA (AB) 

Fonlarının 

Katkısı = %85 

Ulusal Kamu 

Fonları'(Türkiye) 

Katkısı = %15 

Toplam Kamu 

Fonları 

Ulaşım 584.716.662 103.185.294 687.901.956 

Çevre 605.154.148 106.791.910 711.946.058 

Bölgesel Rekabet 

Edebilirlik 

416.808.304 73.554.435 490.362.739 

Türkiye'deki III. 

bileşen için toplam 

1.606.679.114 283.531.639 1.890.210.753 

Kaynak: European Comission, 2022. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı IPA fonları 

vasıtasıyla özellikle çevre altyapılarının yapılmasında belediyelere destek 

olmaktadır. Çevre politikaları içinde su, atık su ve katı atık yönetimi ön 

planda yer almaktadır. IPA I döneminde (2007-2013) Çevre Operasyonel 

Programı kapsamında 30’u altyapı projesi, 7’si kapasite geliştirme projesi 

olmak üzere 37 proje uygulanmıştır. Projelere yapılan 710 milyon Euroluk 

harcamanın 604 milyon Eurosu AB hibesidir. IPA II. dönem öncelikleri, IPA 

I. dönemden elde edilen sonuçlara dayanmaktadır Bakanlık tarafından Çevre 

Operasyonel Programı’nın devamı niteliğinde olan Çevre ve İklim Eylemi 

Sektör Operasyonel Programı (ÇİSOP) hazırlanmıştır. IPA II dönemi ÇİSOP 

kapsamında Türkiye’nin öncelikleri arasında yer alan su, atık ve sürdürülebilir 

kalkınma için çevre yönetimi olmak üzere üç adet eylem konusuna yer 

verilmiştir (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 2022:117). 

Belediye faaliyetleri içinde gittikçe artan bir öneme sahip olan 

çevresel faaliyetler dikkate alındığında uygulanan çevre programındaki temel 

amacın çevresel alt yapı çalışmalarının desteklenmesiyle vatandaşların çevre 
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koruma ve yaşam standartlarının arttırılması olduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda özellikle su temini, kanalizasyon, atık su arıtma ve entegre katı atık 

yönetimine yönelik projelere fon sağlanmıştır. Programda dört öncelik 

belirlenmiş olup birinci öncelik AB standartları kapsamında uygun çevre alt 

yapısının geliştirilmesiyle iyileştirilmiş su temini, kanalizasyon ve atık su 

arıtma hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. İkinci öncelik, çevre dostu 

entegre yönetimi modelleri oluşturarak kontrolsüz bir şekilde atık depolamak 

için kullanılan alanlardaki atık miktarını azaltmak, eski çöplükleri rehabilite 

etme ve kapatmayı kapsayan geliştirilmiş entegre katı atık yönetimidir. 

Üçüncü öncelik, çevre programları kapsamında görev alacak kurumların idari 

kapasitesini güçlendirmek ve uygulama, izleme, değerlendirme, kontrol ve 

iletişim faaliyetlerini destekleyerek ilerleyen dönemlerdeki projelere 

hazırlanmasını amaçlayan teknik yardımdır. Dördüncü öncelik ile Türkiye’nin 

Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapması nedeniyle özel bir amaç içermekte 

olup Türk vatandaşları ve Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yönelik yardım müdahalesini kapsamaktadır.    

Tablo 5: Çevre Operasyonel Programı Mali Tablosu 

Yıllar 

2007-

2013 

Toplam 

Kamu 

Harcaması  

Avrupa 

Birliği 

Katkısı   

Ulusal Kamu 

Katkısı  

IPA ortak 

finansman 

oranı  

Öncelik 

Ekseni 1 
507.441.913 431.325.629 76.116.284 %85 

Öncelik 

Ekseni 2 
109.795.727 93.326.367 16.469.360 %85 

Öncelik 

Ekseni 3 
22.901.477 19.466.253 3.435 +.224 %85 

Öncelik 

Ekseni 4 
71.806.941 61.035.899 10.771.042 %85 

Toplam 711.946.058 605.154.148 106.791.910 %85 

Kaynak: European Comission, 2022. 

Çevre programlar kapsamında hassas olarak değerlendirilen alanlarda 

iyileştirmelerin sağlanması, bölgelerdeki mevcut ekolojik durumun 

desteklenmesi, AB ve Türk kalite standartlarının karşılanması, yağmur suyu 



149 | TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

ve atık su sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi, içme suyunun temin edilmesi ve gerekli alt yapı ve üst yapı 

çalışmalarının tamamlanması, Akdeniz’de ve Ceyhan Nehri’ndeki kirlilik 

seviyesinin azaltılması, su kayıplarının engellemesi gibi amaçları 

gerçekleştirmek için birçok proje AB tarafından desteklenmiştir. Bu 

projelerden bazıları ve sağlanan yardımlar şöyledir; 

• Ordu Atıksu Arıtma Tesisi: 19 milyon Euro 

• Ceyhan Atıksu ve Yağmursuyu: 19 milyon Euro 

• Erdemli Su ve Atıksu: 11 milyon Euro 

• Manavgat Su ve Atıksu: 17,8 milyon Euro 

• Doğubayazıt İçme Suyu Temini: 28 milyon Euro 
 

Türkiye’de yerel yönetimlere yönelik sağlanan AB mali yardımlarını 

değerlendirmelerin yapıldığı bir çalışmada yerel yönetim projeleri arasında 

sayı bakımından % 62,5’lik bir oranla en çok belediye projelerine fon 

sağlandığı aktarılmıştır. Sağlanan fonlarla alt yapı projeleri, aktif iş gücü 

projeleri, yerel ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen projeler, turizm ve 

çevre alt yapısı için sağlanan projelere ek olarak sınır ötesi iş birlikleri, sosyal 

diyaloğun desteklenmesi ve kültürel haklara yönelik birçok projenin 

desteklendiği görülmektedir (Kösecik ve Akbaş, 2009: 175-176). 

SONUÇ 

Halka en yakın hizmet sağlayıcı birimlerden biri olan yerel 

yönetimler aynı zamanda AB politikalarının uygulanmasında ve bütünlük 

sağlaması konusunda oldukça önemli bir konuma sahiptirler. Bu nedenle aday 

ülkelerin yerel yönetim birimlerini güçlendirmesi ve yerel yönetimler 

tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi beklenmektedir. 

Madrid Konferansıyla birlikte AB, aday ülkelerin yönetim kapasitelerinin 

güçlendirilmesi konusuna hassasiyet göstermektedir. Yerel yönetimleri de 

içeren bu politikalar için kriterler belirlemiş, politikaların başarısı için fonlar 

oluşturulmuştur.   

Türkiye’ye aday ülke statüsü verilmesini takiben AB tarafından 

belirlenen kriter ve önceliklere uygun düzenlemeler uyum paketleri adı altında 

hayata geçirilmeye başlanmıştır. Katılım öncesi fonlara işlerlik 

kazandırılmasıyla birlik üyesi ülkelerle Türkiye’nin de içinde bulunduğu aday 

ülkeler arasındaki mali yapıların ve gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi 

amaçlanmaktadır. AB’ye uyum sürecinde Türkiye’de yerel yönetimlerde 

yapısal ve işlevsel olarak dönüşüm yaşanmış ve bu dönüşüm belediyelerin 
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hizmet sunum kapasitelerine yansımıştır. Belediye hizmetlerinde verimliliğin, 

etkinliğin ve etkililiğin sağlanması için sahip oldukları mali kaynakların 

görevleri ile orantılı olması anayasal bir gereklilik olduğu kadar pratik bir 

zorunluluktur.  

Belediyeler, AYB tarafından sağlanan krediler aracılığıyla dış 

borçlanma yoluyla gelir elde edebildikleri gibi katılım öncesi sağlanan fonlar 

sayesinde hizmet sunumunda farklı bir kaynağa erişmektedirler. AB fonları 

belediye görevlerinin icrası için duyulan finansman ihtiyacının 

karşılanmasında alternatif bir gelir kaynağıdır. Yerel yönetim kategorisi 

içinde fonlardan en fazla istifade eden belediyeler olmuştur. Bilhassa altyapı 

yatırımlarının finansmanında, sürdürülebilir çevre politikalarının 

uygulanmasında, ekonomik ve sosyal kalkınmanın arttırılmasında fonlar 

sağladıkları gelirlerle destekleyici işlev görmüşlerdir. Fonlar mevcut hizmet 

ihtiyaçlarının karşılanmasındaki olumlu etkileri yanında yenilikçi yatırım ve iş 

olanaklarını teşvik edip yönlendirmesiyle yerel kalkınma politikalarını 

güçlendirmektedir. Belediyelerin finansman modelinde oluşabilecek gelir 

açığını kapatmada elverişli imkanlar sunmaktadır.  
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GİRİŞ 

İşletmeler ekonomik anlamda daha iyi pozisyonlara gelmek, piyasada 

tutunabilmek, büyümek, sürdürülebilirliğinin devam etmesi ve benzeri 

amaçlar doğrultusunda birleşme yoluna gidebilirler. Bu bağlamda kurumsal 

birleşme ve satın alma çoğunlukla bir işletmenin hedef işletmeyi ticari işletme 

varlıklarını sahiplenme veya yönetim mülkiyeti haklarını işlem faaliyeti 

yoluyla elde etmesi anlamına gelmektedir (Gao, 2015, s. 718).  

Özellikle ticari işletmelerin birleşme veya satın alma yoluna 

gitmelerindeki başlıca nedenler arasında; rekabetin azaltılması, maliyetlerin 

azaltılması, büyüme, güçlenerek piyasada iyi bir konuma gelme ve ürün 

çeşitlendirme ile daha fazla pazar payı elde etme sıralanabilir. Şirketler 

olumsuz ekonomik koşullar altındayken ayakta kalabilmek için de birleşme 

yoluna gidebilirler. Son dönemlerde büyük artış gösteren birleşme ve satın 

alma faaliyetleri şirketler tarafında oldukça kullanılan bir araç olarak 

görülmektedir. 

Ülke içinde gerçekleşen banka birleşme ve satın almalarda ölçek 

ekonomisinden yararlanma, dağıtım kanallarının artırma maliyetleri azaltma 

gibi sektör payını artırma temel hedefler içerisinde yer alırken sınır ötesi 

banka birleşme ve satin almalarda alan ekonomisinden faydalanmak 

amaçlanmıştır. Bankaları gerçekleştirdiği sınır ötesi birleşmelerle farklı 

bölgede faaliyet gösteren bankaların tecrübesinden yararlanmaktadırlar. 

Böylece riski en aza indirerek pazar payını ve ürün çeşitliliğini artırmış 

olabileceklerdir (Işık, 2008, s. 5). 

Finansal piyasalarda faaliyet gösteren şirketlere bakıldığında ise 

birleşme ve satın alma işlemlerinin oldukça tercih edildiği görülmektedir. 

Yaklaşık son çeyrek dönemde yaşanan finansal liberalizasyon ve teknolojinin 

gelişimine bağlı olarak kullanımının fazlalaşması şirketler arasındaki rekabet 

ortamını arttırmıştır. Teknoloji kaynaklı yatırımlar için gerekli sermayenin 

elde edilebilmesi, şirketleri stratejik kararlar almasına yöneltmiştir. 

Ülkemizde finans sektördeki faaliyetlerde en büyük paya sahip olan 

bankacılık sektörü, artan rekabetle birlikte yeni stratejiler hedeflemektedirler.   

Bankacılık sektörü artan rekabetle beraber daha fazla müşteri portföyüne ve 

daha fazla pazar payına ulaşmaya çalışarak zorlu rekabet ortamında 

faaliyetlerine devam etmeye çalışmaktadırlar. Bankacılık sektörünün bu 

stratejileri geliştirmek için birleşme ve satın alma yolunu da 

kullanmaktadırlar. Tercih edilen bu stratejik yol ile ölçek ekonomisi ve sinerji 

avantajlarından yararlanabilmektedirler (Eroğlu ve Çerşit, 2019, s. 10). 
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1. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BANKA BİRLEŞME VE 

SATIN ALMA FAALİYETLERİ 

İlk banka birleşmesi 1794’da İtalya’da gerçekleşmiştir. “Banco Di 

Napoli” bankasının Palermo ve Mesina illerindeki 2 şubenin birleştirilmesi ilk 

banka birleşmesi olarak bilinmektedir. Bankaların birleşmesinden sonra 

“Banco Di Sicillia” bankası kurulmuştur. 1894’de ise “Banco Commerciale 

Italiane” ile “Banco Commerciale Triestona” birleşmesi görülmüştür (Işık, 

2008, s. 29). Böylelikle ilk banka birleşmeleri 17.yy’da gerçekleşmiştir. 

Ancak bankacılık sektöründe yoğun olarak gerçekleşen birleşmeler 1980’den 

sonra görülmektedir. İlk uluslararası banka birleşmesi ise Fransız “Societe 

Generale” bankasının 1998’de İngiliz “Hambros Bank”’ı satın alması ile 

gerçekleşmiştir (Kellegöz ve Başçı, 2021, s. 150). 

Dünyada banka birleşme ve satın alma faaliyetlerine bakıldığında, 

özellikle Amerika Birleşik Devleti’nin Bretton Wood sisteminden ayrıldığı 

dönemlerde ön plana çıkmıştır. O dönemde görülen finansal piyasalardaki 

daralma bankacılık sektörünü oldukça etkilemiştir. Faaliyetlerini sürdürmede 

sıkıntı yaşamaya başlayan bankalar bu riskli durumdan kurtulabilmek adına 

birleşme yoluna gitmişlerdir. Yapılan birleşme ve satın almalar yoğun olarak 

Amerika Birleşik Devletleri, bazı batı Avrupa ülkeleri, Japonya ve Güney 

Kore’de görülmüştür (Kellegöz ve Başçı, 2021, s. 149). 

Dünya genelinde 1980 yılından itibaren yaşanan ekonomik 

değişiklikler, krizler ve beraberinde piyasalarda artan rekabet ortamı banka 

dışı kurumların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Banka dışı kurumların 

piyasada faaliyet göstermesi rekabet ortamından dolayı faiz marjının ve 

karlılığın azalmasına neden olmuştur. Bu durum bankacılık sektöründe 

faaliyet gösteren kuruluşları olumsuz etkilemiştir (Işık, 2008, s. 30). 

1990 sonrasında gelişen teknolojilerle birlikte hızlı küreselleşme 

sürecine girilmiştir. Bu küreselleşmenin etkileri şirketleri özellikle birleşme 

ve satın alma işlemlerindeki artışla kendini göstermiştir. Küreselleşmenin 

etkisi ile birleşme ve satın almalar ülkeler arasında gerçekleşmeye başlamıştır. 

Şirketlerin özellikle sınır ötesi birleşme ve satın alma faaliyetlerine 

yönelmesindeki temel amaç ise diğer ülkelerdeki düşük maliyet ve işgücü ve 

benzeri imkanlara ulaşabilmeleridir. Bunun beraberinde bu gelişmelerden ve 

değişimlerden yaklaşık son çeyrek yıldır bankacılık sektörü de oldukça 

etkilenmiştir. Bankacılık sektöründe yaşanan değişmelerle birçok ülkelerde 

banka sermayelerinde yabancı sermaye payı artmaya başlamıştır. Bu durumun 

ülkeler için ilerleyen süreçte dezavantaj veya avantaj sağlayabileceği 
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konusunda farklı fikirler ortaya konmaktadır (Ateşoğlu Coşkun ve Karğın, 

2016, s. 42). 

1997’de yaşanan Asya krizi ile 1998’de yaşanan Rusya krizi birçok 

ülkeyi etkileyerek bankacılık sektörünü derinden sarsmıştır.  Krizlerle birlikte 

bankaların sorunlu kredi hacimlerinde artış yaşanmıştır. Devlet bankaları 

koruyabilme adına bazılarını devlet kurumuna devretmiş, bazı bankaların 

satışını gerçekleştirmiş bazı sorunlu bankalara ise yabancı sermeyenin girişini 

kolaylaştırmak için yabancı sermaye üzerindeki kısıtlamaları azaltma 

politikaları ile çalışmalar yürütmüştür. Yapılan bütün bu çalışmalar banka 

birleşmelerine sebep olmuştur (Işık, 2008, s. 5). 

Türk bankacılık sektörüne bakıldığında ise yakın geçmişte, kamu 

otoritelerince gerçekleştirilen ve mali yapısı bozuk bankalara yönelik olan 

yasal birleşme ve satın alma sayılarının azaldığı görülmüştür. Bunun yerine, 

etkinlik, verimlilik gibi benzer diğer nedenlerle stratejik birleşme ve satın 

almalar gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu gelişmeler de Türk bankacılık 

sektörüne yabancı ilgisini artırmıştır (Şahin ve Doğukanlı, 2015, s. 9). 

Türkiye’de Kasım 2000 ve Şubat 2001 de yaşanan krizlerin etkileri 

nedeni ile 2001 yılında ‘‘Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma 

Programı’’ uygulanmıştır.  Bu uygulama ile bankacılık sektörünün sorunları 

çözüm aranarak olası krizler karşısında sağlamlığı arttırılması hedeflenmiştir. 

Bu zaman zarfında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 13 

bankayı birleştirmiştir. 5 bankayı faaliyet gösteren diğer bankalara satış 

işlemini gerçekleştirirken, 3 bankayı tasfiye etmiştir.1 bankayı ise Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde varlık yönetimi geçiş bankası olarak 

yapılandırmasını gerçekleştirmiştir. Yapılandırma programının uygulanması 

ile sınır ötesi satın almaların da yolu açılmıştır. Bu sayede yabancı sermayeli 

bankalar Türkiye’deki bankacılık sektörüne yatırımlarını gerçekleştirmişlerdir 

(Sarıgül ve Kurşunel, 2012). 

Türkiye’de 2001 ve 2017 yılları arasında istikrarlı olarak düşen 

enflasyon ve faiz oranları ekonomiye pozitif etki yaratmıştır. Bu durum 

özellikle de yabancı bankaların dikkatini çekmiştir.  Bunun beraberinde ise 

birçok yabancı oyuncu Türk bankacılık sektörüne birleşme ve satın alma 

yoluyla giriş yapmıştır (Eroğlu ve Çerşit, 2019 s. 11). 

Yaşanan krizlerin ardından tekrar eden bankacılık olaylarının pek çok 

boyutta etkileri vardır. Bunlar; ekonomik, sosyal, siyasi ve toplumsal 

boyutlardır. Kriz sonrası mali yapısı bozulan bankalardan kapatılan veya 

birleştirilenlerin olumsuz etkileri yalnızca sahip/sahipleri ile sınırlı 

kalmamaktadır.  Ülke yurtdışı piyasalarında güvensiz bir konuma düşerek 
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ülkeye yabancı sermaye çekmesi zorlaşmaktadır. Yurt içinde ise zarar gören 

bankaların öncelikle, tasarrufun tamamı devlet garantisinde ise bu bankaların 

zararı anonimleştirilmektedir. Böylece zarar tüm ülke bireylerinden tazmin 

edilmektedir. Bu durum, bu tür bankacılık olaylarının olumsuz etkileri olarak, 

hem yurt içinde hem de yurtdışında olumsuzluklara neden olmaktadır 

(Cihangir, 2005, s.114). Türk bankacılık sektöründe gerçekleşen krizlerin 

etkisi ile sektörün yeniden yapılandırılması yoluna gidilmiştir. Bu 

yapılandırma gereği ile sektörde banka birleşme ve satın alma sayılarında artış 

gözlemlenmiştir (Bumin ve Cengiz, 2009, s.68). 

Banka birleşmelerinin bir diğer önemli boyutu ise kanunlardır. 

Bankalar anonim şirket şeklinde kurulmaktadırlar. Banka birleşmeleri Türk 

Ticaret Kanunu’nun düzenlemelerine göre gerçekleşmemektedir. Banka 

birleşmeleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 

yapılan özel düzenlemelere göre gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte 

gerçekleştirilen banka birleşmelerine Rekabetin Korunması Hakkında kanun 

hükümleri uygulanarak denetime alınmaktadır. Buradaki amaç birleşmenin 

rekabet düzenini bozup bozmadığının incelenebilmesidir. Fakat bu 

denetimlerin bankalara uygulanabilmesi için 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 

belli kurallarının gerçekleşmesini öngörmektedir. Bunlar bir bankanın 

birleşme faaliyetinden sonra Rekabet Kurumunun denetimine tabi olduğu 

tespit edilmektedir. Daha sonra birleşme Rekabet Kanunu hükümleri 

gereğince denetime tabi olup bu gerçekleşen birleşme hakkında rekabet 

düzenini ihlal edip etmediği konusunda Rekabet Kurulu tarafından karar 

verilmektedir (Güngör, 2012, s. 1). 

Dünyada ve Türkiye’de farklı dönemlerde yaşanan banka birleşme ve 

satın almalar farklı etkilere ve farklı sonuçlara neden olmuştur. Bunlar hem 

ülke içi boyutta hem sınır ötesi boyutta hem satın alan banka hem de hedef 

banka açısından farklı sonuçlar doğurduğu görülmüştür. Birçok araştırmacının 

ilgi konusu olan bu alanda birçok çalışmalar mevcut olmakla birlikte her 

geçen gün yerli ve yabancı literatürde yeni araştırmalar eklenmektedir. 

Aşağıda banka birleşme ve satın almalarının her boyuttaki çalışmaları dikkate 

alınarak yerli ve yabancı literatür taramasına yer verilmiştir. 

1.1.Literatür Taraması 

Bankacılık sektöründe gerçekleşen birleşme ve satın alma faaliyetleri 

yerli ve yabancı literatür olarak iki bölümde incelenmiştir. 
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1.1.1.Yerli Literatür 

Altay (2002), çalışmasında bankaların satın alma sonrası etkinlik ve 

verimliliklerine odaklanmıştır. Analiz için 1992 yılında gerçekleşen 

TÖBANK’ın T. Halk Bankası’na devredilmesi, Denizcilik Bankasının ise T. 

Emlak Bankası’na devredilmesi ile sonraki iki yıl rasyoları incelenmiştir.  

Bankaların bilançolarının etkinlik rasyolarının incelenmesi sonucu satın alan 

bankaların bilançolarında devir sonrası olumlu bir etki olduğu görülmüştür.   

Cihangir (2005), çalışmasında finansal krizlerin banka birleşmelerine 

etkisini incelemiştir. Yaşanan krizler sonrasında banka birleşmeleri ile 

sektördeki banka sayısını oldukça azalış gösterdiği görülmüştür. Aynı 

zamanda krizlerin beraberinde sektörde görülen düşük performans banka 

birleşmelerinin etkisi ile birlikte ilerleyen dönemlerde tekrardan yükselişe 

geçmiştir.  

Çukur ve Eryigit (2006), 2004-2005 yılları içinde gerçekleşen banka 

birleşmelerinin borsa üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Analiz için olay 

çalışması yöntemi kullanılarak beş banka incelenmiştir. Analiz sonuçlarına 

göre Türkiye Garanti Bankası A.Ş. hariç diğer bankalarda anlamlı anormal 

getiriler saptanmıştır. Kümülatif anormal getirilerde ise Yapı ve Kredi 

Bankası’nda duyuru günü sonrasındaki 10 günlük zaman dilimini içeren olay 

penceresi için anlamlı çıkmıştır. Birleşme ve satın alma isteklerinin kamuya 

açıklanması ile genel olarak borsada olumlu karşılanmıştır. Bu olumlu 

karşılanma ile pozitif anlamlı getiriler saptandığı sonucuna varılmıştır.  

Damar (2007), Banka birleşmeleri ile şube sayıları arasındaki ilişkiyi 

kriz dönemi sonrası için incelemiştir. İnceleme bankaların başarısız ve başarılı 

kurum birleşmeleri veya satışı farkına odaklanarak yapılmıştır. 

Kılıç ve Akın (2008), 2005-2006 yıllarında Türkiye’de gerçekleşen 

on banka birleşmesinin etkinliğini incelemişlerdir. Veri Zarflama Analizi 

yöntemini kullanarak yapmış oldukları analizde satın alınan bankalarda 

önemli bir değişim gözlenmediği bulgulanmıştır. 

Keskin vd. (2009), Halkbank ile Pamukbank birleşmesini 

değerlendirmiştir. Bankaların birleşme sürecinde görev alan 4 tepe 

yöneticisiyle görüşmeler yapılmıştır.  Analiz sonucu değerlendirmelerle; 

çalışan odaklı olma, üst yönetimin liderliği, hızlı karar alma, proje 

organizasyonu, merkezi denetim ve ileri iletişim faktörlerinin şirket 

birleşmelerinin performanslarına başarısında etkisi olabileceği 

gözlemlenmiştir. 

Deniz ve Işık (2011), Türkiye’de 2000 ve 2001 krizi sonrasında 

birleşmelerin sık yaşandığını ve birleşmelerin 2001 yılından beri bankacılık 
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sektöründe yoğunlaşma ortaya çıkardığı görülmüştür. Aynı zamanda piyasada 

zayıf oligopol kurallarının geçerli olduğu tespit edilmiştir. Fakat Türk 

bankaları arasında devlet müdahalesi olmadan gerçekleşen birleşmelere 

bakıldığında şube, personel verimliliği ve kârlılık oranlarında artış 

gözlemlenmiştir. 

Çelen ve Kalkan (2013), Türkiye’de, Bankacılık Kanunu kapsamında 

bazı banka birleşmelerini, birleşmelerin kontrolü rejiminden muaf tuttuğunu 

vurgulamıştır. Bankacılık Kanunu ile birçok banka birleşmeleri Rekabet 

Kurumu’nun iznini almayarak faaliyetini sürdürebildiğini ve bu duruma 

Rekabet Kurumu, Avrupa Komisyonu ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar 

tarafından karşı çıkıldığını belirtmiştir. Bankacılık sektöründe uygulanan bu 

muafiyete ilgili olarak düzenleyici ve akademik amaçlarla bir etki analizi 

olmadığı vurgulanmıştır. Yapılan araştırma ile de bu karmaşıklığa bir açıklık 

getirmek ve katkı sağlamak amacıyla söz konusu mevzuatın etki analizini 

yapmışlardır. Kredi talebine bağlı olarak bir kesikli seçim talep modeli 

tahmini uygulanmış ve bazı hipotetik banka birleşmeleri için simülasyonlar 

gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara bakıldığında ise, bankacılık muafiyeti dahilinde 

olan hipotetik banka birleşmelerinin refah düşürücü etkilerinin çok az ve 

makul seviyede olduğunu görülmüştür. 

Ateşoğlu Coşkun ve Karğın (2016), bankaların sınır ötesi birleşme ve 

satın alma faaliyetlerinin finansal performanslarına etkisini incelemişlerdir. 

Değerlendirme için Denizbank, Finansbank ve ING Bank verileri 

kullanılmıştır. Yöntem olarak CAMELS analizi kullanılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre satın alınma işlemlerinden sonra yabancı bankalar tarafından 

satın alınan bu bankaların finansal performanslarında kötüleşme tespit edildiği 

ancak bu durumun satın alma faaliyeti sonrası 2008 krizinin etkilerinin devam 

ettiği döneme denk gelmesi ile yakın ilişkili olabileceği düşünülmüştür. 

Kılıç ve Akın (2008), 2002-2008 döneminde faaliyet gösteren 31 

bankanın etkinliğini değerlendirmişlerdir. Analiz için veri zarflama yöntemi 

kullanılmıştır. İncelenen bankalardan 31’inin 10’u yabancı bankalar 

tarafından satın alınan bankalardır. Analiz sonuçlarında yabancı bankalar 

tarafından satın alınan bankalarda gözle görülür bir etkinlik artışı olmadığı 

bulgulanmıştır. 

Kellegöz ve Başçı (2021), çalışmalarında belirlenen kriterlere göre 

gerçekleştirilen bütün banka birleşme ve satın almaları değerlendirmişlerdir. 

Değerlendirmeler sonucunda genel çıkarım küresel ölçek düzeyinde 

değerlendirilmiştir. Buna göre bankacılık sektöründe bazı ülkelerin 

GSMH’larından da büyük ölçekli bankalar ortaya çıkararak bankacılık 
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sektöründe önemli bir hale geldiğini gözlemlenmiştir. Birleşmeler sonucu 

ortaya çıkan büyük ölçekli bankaların varlığı ile finansal yapıları güçlenen 

ülkeler ve dolayısıyla bu fonlardan yararlanan ülkeler avantajlı konuma 

gelmişlerdir. Diğer taraftan, dışa açık gelişmekte olan ülke ekonomilerinin ise 

bankacılık sektöründe yapısal değişikler yaparak bu fonları kendi ülkelerine 

çekebilme yarışı içinde oldukları gözlemlenmiştir. 

1.1.2.Yabancı Literatür 

Paroush (1995), yapmış olduğu çalışmasında birleşme ve satın alma 

faaliyetinin bankacılık sistemindeki toplam riski azalttığını savunmaktadır. 

Yüksek seviyedeki birleşme ve satın alma faaliyetinin yanı sıra yüksek banka 

başarısızlık sebeplerinin, optimal boyuta uyum sürecinden kaynaklandığı öne 

sürülmektedir. Aynı zamanda araştırma sonucunda, birleşme sonrası ortaya 

çıkan şirketin daha çeşitli bir portföye ve daha güçlü bir sermaye yapısına 

sahip olması nedeniyle ortaya çıkan şirketin göreceli riske maruz kalmasının 

azaldığı görülmüştür. Bir diğeri, birleşme ve satın almaların mutlak banka 

sayısını azaltarak sistemdeki toplam riski doğrudan azalttığı görülmektedir.  

Vennet (1996), Avrupa Birliği bankacılık sektöründe yer alan ve 

1987-1993 dönemleri içinde gerçekleşen 422 yerel olmak üzere 70 sınır ötesi 

birleşmeyi incelemişlerdir. Analiz için finansal rasyo analizi ve stokastik 

maliyet sınır analizi kullanmışlardır. İncelenen birleşmelerde uluslararası satın 

alan bankaların büyük ölçekli, alanında çok iyi hizmet veren kurumlar olduğu 

ve bu kuruluşların birleşmeden sonra iyi performans gösterdiği gibi 

birleşmeden önceki performanslarının da çok iyi olduğu gözlemlenmiştir. 

Satın alınan bankaların ise birleşmeden önceki operasyonel etkinlik düzeyi 

kötü seviyede olduğu görülmüştür. Analiz sonuçları aynı zamanda sınır ötesi 

birleşme sonrası dönemde, hedef bankaların operasyonel performanslarında, 

maliyet etkinliklerinde artış ve faiz marjlarında oldukça belirgin azalmalar 

görülmüştür. Aynı zamanda etkinlik artışının, kârlılık artışı ile 

sonuçlanmadığı belirlenmiştir.  

Seth vd. (2000), Avrupa’da yapılan banka birleşmelerini 

araştırmışlardır. Avrupa’da bankacılık sektörünün ciddi bir biçimde 

denetlenmesi nedeni ile banka yöneticilerin kendi menfaatlerini koruyarak 

birleşme faaliyetlerinde bulunmalarının mümkün olmadığı görülmüştür.  

Denetleyici kurumlar başta olmak üzere banka ortaklarının da aynı şekilde 

birleşme sürecini yakından izleyerek denetlemeleri birleşmeleri daha da 

zorlaştırdığı görülmüştür. 
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De Long (2002), coğrafi çeşitlenme amaçlı yapılan banka 

birleşmelerin, verimliliklerine uzun dönemde olumlu etkilerinin olabileceği 

belirlenmiştir. Küçük ölçekli bankalar coğrafi çeşitlenme amacıyla yaptıkları 

birleşmelerle pazar paylarını arttırma yoluna giderken büyük ölçekli 

bankaların coğrafi çeşitlenme için yapmış oldukları birleşmelerle atıl olan 

şubelerini kapatarak maliyetlerini düşürmekte ve bu yolla avantaj sağlamaya 

çalıştıkları gözlemlenmiştir. 

Pilloff (2004), 1980-2004 dönemleri içinde gerçekleşen birleşmelerin 

çok büyük bir oranının aynı piyasada faaliyet gösteren banka kuruluşları 

arasında gerçekleştiğini vurgulamıştır. Bunun nedeni olarak, bankaların 

piyasadaki hakimiyetlerini korumaya ve ellerinde tutmaya çalışmalarından 

kaynaklandığı görülmüştür. Sınır ötesi piyasalarda gerçekleşen banka 

birleşmelerinin ise bankalar açısından riski azaltma olanağı sağlamaktadır. 

Choi vd. (2010), 1995-2002 yılları içinde gerçekleşen 890 sınır ötesi 

banka birleşmesindeki tarafların kar dağılımlarını incelemişlerdir. Kar 

dağılımlarının haftalık değişimlerine odaklanılan çalışmada regresyon modeli 

kullanılmıştır. Birleşmelerde tarafların en azından birinin banka kuruluşu 

diğer tarafın ise finansal kuruluş olduğu belirtilmiştir. Analiz sonuçları satın 

alma işlemlerinin kâr dağılımına önemli ve pozitif olağandışı etkisi olduğu 

bulgulanmıştır. 

Hsu ve Chen, (2011), satın alan bankaların perspektifinden birleşme 

ve satın alma öncesi ve birleşme ve satın alma sonrası performansı 

karşılaştırarak genel kredi notlarındaki değişiklikleri değerlendirmek için 

araştırma yapmışlardır.  CAMEL kriterleri, birleşme ve satın alma öncesi 

performans açısından banka notunun belirlenmesi için referans alınabileceğini 

vurgulamışlardır. Aynı zamanda, birleşme ve satın alma performansının 

ekonomi ölçeği için sermaye yeterliliği ve likiditenin dikkate alınması 

gerektiğini ve nedeni olarak sermaye sağlamlığının sinerji yaratarak bir 

birleşme ve satın almanın gerçekleşmesini hızlandırabileceğini 

vurgulamışlardır. 

Ong ve Ng (2012), çalışmalarında 1999 yılından 2006 yılına kadar 

Malezya'da faaliyet gösteren yedi çift ana bankaya odaklanmışlardır.  Bu ana 

bankalar küçük bankaları birleştiren ve satın alan bankalardır. Araştırmada 

bankaların birleşme ve satın alma öncesi ve sonrasındaki 5 yıllık sermaye 

oranları ile karlılık oranlarını karşılaştırmak için tanımlayıcı istatistikleri 

kullanmışlardır.  Ayrıca bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenler 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için regresyon analizini 

kullanmışlardır. Analizin genel sonucunda, Malezya ana bankalarında 
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birleşme ve satın almanın bankanın sermaye yapısını önemli ölçüde 

artırmadığını kanıtlamıştır. Ancak ROA ve ROE sonuçları, birleşme ve satın 

alma sonrasında bankaların performansının artacağını göstermiştir. 

Halkos ve Tzeremes (2013), banka birleşme ve satın almalarının kısa 

vadede verimliliklerini incelemek için araştırma yapmışlardır. Araştırma için 

seçmiş oldukları yöntem Veri Zarflama Analizidir. 45 Banka birleşmesini 

dikkate aldıkları çalışma 2007 ile 2011 yılları döneminde gerçekleşen banka 

birleşmelerdir. Analiz sonuçlarında ise elde edilen bulgular; Yunanistan mali 

krizinden bir yıl önce ve sonrası için potansiyel banka birleşmelerinin 

çoğunluğunda kısa vadeli işlem verimliliği kazanımları sağlanamadığı 

görülmüştür. Aynı zamanda 2011 yılı içindeki değerlendirmelerde banka 

birleşme ve satın almalarının büyük bir kısmının kısa vadeli işletme 

verimliliğinin pozitif yönde olabileceği görülmüştür. 

Boschma ve Hartog (2014), çalışmalarında Amsterdam’daki Hollanda 

bankacılık sektörünü incelemişlerdir. İnceleme banka birleşme ve satın 

almaların, bankacılık sektörünün mekânsal kümelenmesine ne ölçüde katkı 

sağladığı üzerinedir.  Analiz, 1850-1993 dönemi içindeki Hollanda'daki tüm 

bankaların bilgelerine dayanmaktadır.  Araştırmada Hollanda bankacılık 

sektörünün mekansal kümelenmesinin, bankaların Amsterdam bölgesinde 

daha iyi performans göstermesi gerçeğinden kaynaklanmadığını 

bulgulamışlardır. Amsterdam'da yerleşik olarak faaliyet göstermek bankaların 

hayatta kalma şanslarını artırmak yerine azalttığı görülmüştür. Ancak, 

Amsterdam'daki bankaların, Amsterdam dışındaki diğer bankaları satın alma 

konusunda orantısız bir şekilde aktif oldukları belirlenmiştir. Birleşme ve 

satın almalarda esas olarak Amsterdam bölgesinde biriken deneyim orada 

bulunan bankaların hayatta kalma şansları üzerinde olumlu bir etkisi olduğu 

görülmüştür. Genel sonuç itibari ile birleşme ve satın alma etkinliğinin, 1850 

ile 1993 dönemi içerisinde Hollanda bankacılık sektörünün mekansal 

kümelenmesinin arkasındaki itici güç olduğunu göstermektedir. 

Adhikari (2014), Birleşme ve satın almanın çalışanlar ve müşteriler 

üzerindeki etkisini değerlendirmek için, webropol ve Microsoft excel 

kullanılarak web tabanlı nicel bir araştırma benimsemişlerdir. Bu araştırma ile 

farklı finansal göstergeler de kullanılarak işletmenin birleşme öncesi ve 

birleşme sonrası performansı karşılaştırılmıştır ve analiz edilmiştir. Son 

olarak, birleşme ve satın almaların finansal piyasa üzerindeki etkisini 

belirlemek için Machhapuchchhre Bank Limited'in şube müdürü ile 

derinlemesine bir görüşme yapılmıştır. Araştırmanın sonucu, birleşme ve satın 

almaların birleştirilmiş banka ve finans kuruluşları üzerinde dikkate değer bir 
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etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Genel olarak, çalışanların yüzde 20'si, 

birleştirilmiş kurumun farklı çalışma bölümlerinden işten çıkarılmıştır. Benzer 

şekilde, birleşmiş tüzel kişi müşterilerinin ve müşterilerinin yüzde 80'i Nepal 

finans sektöründeki son yapısal değişikliklerden haberdar olmadığı 

görülmüştür. Bununla birlikte, birleşme ve satın alma, işverenler, kurumsal 

müşteriler ve müşteriler ile hissedarlar arasında birleştirilmiş varlık tarafından 

daha iyi performans gösterme konusunda yüksek derecede güven ve umut 

yaratmıştır. Birleşme ve satın almaların enjekte ettiği tüm finansal piyasada 

olumlu bir sinyal görülmüştür. 

Amu ve Chigbu (2015), çalışmalarında, Nijerya'da bankacılık 

sektörünün birleşme öncesi ve sonrası ve satın alma performansı arasındaki 

ilişkiyi incelemişlerdir. Analiz için 1981-2013 dönemini kapsayan bankacılık 

verileri kullanılmıştır. Birleşme öncesi ve sonrası ile satın alma dönemlerinin 

betimsel analizinden elde edilen sonuçlara bakıldığında, bankacılık sektörü 

performansının birleşmeden sonra birleşme öncesine göre önemli ölçüde daha 

iyi olduğunu göstermiştir. Ayrıca Pearson korelasyon katsayılarına 

bakıldığında, birleşme öncesi ve sonrası dönem arasında bir ilişkinin olmadığı 

görülmüştür. Genel olarak sonuçlar, birleşme öncesi ve birleşme sonrası ve 

satın alma dönemlerinde Nijerya bankacılık sektörünün performansında 

önemli bir fark olduğu görülmüştür. 

Natocheeva, vd., (2017), bankacılık sektöründe gerçekleşen birleşme 

ve satın alma pazarını analiz etmişlerdir.  Analiz, yabancı yatırımcıların 

piyasadan çıkış yaptığını ve anlaşma değerlerinin büyüdüğünü göstermiştir. 

Aynı zamanda bankaların, piyasa pozisyonlarını güçlendirmek ve maliyetine 

bağlı olan sermayeyi konsolide etmek için diğer bankacılık dışı sektörlerle 

birleşme ve satın alma faaliyetleri gerçekleştirdiğini göstermiştir. Birleşme ve 

satın alma pazarındaki işlemlerde yer alan bankacılık sermayelerini 

karakterize eden fiyat parametreleri geliştirilmiştir. Fiyat parametreleri, 

enflasyon oranı, bugünkü iskonto edilmiş değer, vergi düzeyi, sermaye yapısı, 

kredi kuruluşlarının fon çekme ve yerleştirme faiz oranları ile mevcut 

teorilerde henüz dikkate alınmayan parametreleri içermektedir. Çalışmada, 

fiyat parametrelerinin birleşme ve satın alma dahil olan bankaların sermaye 

maliyeti üzerindeki önemli etkisi hakkında hipotez ortaya koymuşlardır. 

Bununla birlikte mekansal, zamansal ve mekansal optimizasyon olmak üzere 

üç optimizasyon seçeneği önermişlerdir. Hipotezin doğrulanması ile, kredi 

kuruluşlarının sermaye kaynakları çeşitlendirmesinin ve nakit akışı 

ayrıntısının mekansal-zamansal optimizasyonuna yansıdığı gözlemlenmiştir. 
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Ab-Hamid vd., (2018), maliyet ve kâr etkinliklerinin birleşme sonrası 

banka piyasa riski üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Maliyet ve kâr 

verimliliklerini tahmin etmek için Stokastik Sınır Analizini kullanmışlardır. 

Piyasa risklerini hesaplamak için ise Riske Maruz Değer ve Beklenen Kayıp 

yöntemini kullanmışlardır. 2000-2015 döneminde Bursa Malezya’da 

listelenen banka verilerinden yararlanarak panel analizi ile etkileri 

ölçmüşlerdir.  Sonuçlar, birleşme sonrası bankaların küresel finansal krizden 

kaynaklanan piyasa riskine maruz kalmayı sürdürebileceğini göstermektedir. 

Maliyet ve kâr verimliliğindeki artış piyasa riskini artırmaktadır. Aynı 

zamanda araştırma sonuçlarının banka düzenleyicileri ve yöneticilerinin 

piyasa riskini daha iyi yönetmek için verimlilikle ilgili girişimlere 

odaklanmaları gerektiğini vurgulamıştır. 

Olufemi (2019), 2002 yılından 2010 yılına kadar Nijerya banka 

endüstrisinden alınan veriler kullanarak banka konsolidasyonunun finansal 

aracılık üzerindeki etkisini incelemiştir. Analiz için borç verme ve mevduat 

faaliyetleri olmak üzere iki model belirlenmiş ve tahmin yapılmıştır. Sonuçlar, 

banka konsolidasyonu için temel politika aracı olan birleşme ve satın almanın 

Nijerya'daki bankaların hem kredi verme hem de mevduat faaliyetleri 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Sonuç ayrıca, 

bankalar arasındaki faiz oranları arasındaki farkın temsil ettiği banka 

piyasalarındaki ortalama rekabet derecesindeki değişimlerin hem kredi hem 

de mevduat piyasalarında pozitif ve anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu, 

bankalar arasındaki yüksek fiyat rekabetini doğrulamaktadır. Konsolidasyon 

uygulamasının hem finansal aracılık hem de özellikle mevduat seferberliği 

üzerinde önemli olumlu etkileri olduğu görülmüştür. 

Astricia vd., (2020), Endonezya'daki bankacılık endüstrilerinin 

birleşme ve satın alma öncesi ve sonrasındaki anormal getirilerini analiz 

etmeyi amaçlamışlardır. Örneklem olarak, Endonezya'da 2018'den 2019'a 

kadar 7 birleşme ve satın alma anlaşması incelenmiştir. Çalışmada anormal 

getiri öncesi ve sonrası arasındaki farkı anlatmak için Eşleştirilmiş Örneklem 

T-Testi kullanılmıştır. Hesaplama için kullanılan veriler birleşme ve satın 

almanın -30 ile +30 arasıdır. Sonuçlara bakıldığında, 7 birleşme ve satın alma 

işleminden önemli bir farka sahip olan yalnızca bir banka olduğunu, geri 

kalanların ise olay öncesi ve sonrasında önemli bir fark göstermediğini 

göstermiştir. 

Zafar ve Shah (2020), Birleşme ve satın almaların, bankaların finansal 

performansı üzerindeki etkisini, uzun vadede, satın alan firma üzerinde sanayi 

ile karşılaştırmalı olarak test etmişlerdir. Satın alan firmaların ve endüstrinin 
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performansını karşılaştırmışlardır. Çalışmada, sermaye yeterliliği, aktif 

kalitesi, yönetim sağlamlığı, verimlilik ve likidite ile ilgili 25 ana oranın 

kapsamlı bir oran analizini yapmışlardır. Bu çalışma için üç banka seçilmiş ve 

birleşme sonrası kârlılıkları açısından Banka İslami, Bank Albarakah ve 

Faysal Bank Limited bankaları incelenmiştir. Her banka için ayrı ayrı yirmi 

beş oran ve bu üç bankanın ortalaması sektör ortalamaları ile 

karşılaştırılmıştır. Oran analizi amacıyla SPSS yardımı ile eşleştirilmiş 

örneklem T-testleri uygulanmıştır. Sonuçta, birleştirilmiş bankanın sektör 

ortalamalarından önemli ölçüde farklı oranlara sahip olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Yani, Pakistan'daki birleştirilmiş bankaların 

performansının uzun vadede sektör ortalamalarından önemli ölçüde farklı 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Türkiye’de ise 2011 yılında Fortis Bank A.Ş. Türk Ekonomi Bankası 

A.Ş.’ye tüm aktif pasifi ile devredilmiştir. Bu birleşme faaliyetinin Türk 

Ekonomi Bankası A.Ş’nin  finansal performansı üzerindeki etkisi  aşağıda 

detaylı olarak incelenmiştir. 

2.BİRLEŞME ve SATINALMA ÜZERİNE İNCELEME 

Fortis Bank A.Ş. 2011 yılında Türk Ekonomi Bankası (TEB) A.Ş.’ye 

devri gerçekleştirilmiştir. Türkiye Bankalar Birliği’nde yapılan “Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12 Şubat tarih ve 27844 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan, 10 Şubat 2011 tarih ve 4048 sayılı Kararı ile Fortis 

Bank A.Ş.’nin 25 Ocak 2011 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’ye tüm 

aktif pasifi ile kül halinde devredilmesine izin verilmiştir. Devir Kararı 14 

Şubat 2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda tescil edilmiştir. 

Fortis Bank A.Ş. ünvanı devir sonucu birleşmek suretiyle tasfiyesiz infisah 

ettiğinden İstanbul Ticaret Sicilindeki kaydının silindiği 14 Şubat 2011 

tarihinde tescil ve ilan edilmiştir” (Türkiye Bankalar Birliği (TBB)) 

açıklaması ile bildirilmiştir. 

Bankalarda birleşme ve satın alma öncesi ve sonrası finansal 

performansını inceleyebilmek için Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ele alınmıştır. 

Bankanın birleşmeyi gerçekleştirdiği 2011 yılından önce 2002 yılına kadar ki 

9 yıllık zaman   ve sonrası 2019 yılına kadar ki 9 yıllık zaman aralığı 

incelenmiştir.  İncelemenin 2002 yılına kadar alınmasının sebebi 2001 yılı 

verilerine ulaşılamamasıdır. Tablo 1’de görüldüğü üzere birleşme öncesi ve 

sonrası 9 yıllık finansal verilerin ortalaması alınmıştır. Türk Ekonomi Bankası 

A.Ş. özel sermayeli mevduat bankasıdır. Çalışmada özel sermayeli mevduat 

bankalarının da grup bilgileri dikkate alınarak bankanın finansal performansı 
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ait olduğu banka grubuna göre kıyaslanmıştır. Finansal performansı ise beş 

kategoride ele alınmıştır; sermeye yeterliliği, bilanço yapısı, aktif kalitesi, 

likitide ve karlılıktır. 

Tablo 1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin Verileri 
  

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 

Birleşme Öncesi Birleşme Sonrası 

(2010-2002) 

Türk 

Ekonomi 

Bankası 

A.Ş. 

(2010-2002) 

Özel 

Sermayeli 

Mevduat 

Bankaları 

(2019-2011) 

Türk 

Ekonomi 

Bankası 

A.Ş. 

(2019-2011)  

Özel 

Sermayeli 

Mevduat 

Bankaları 

Sermaye yeterliliği %         

Sermaye Yeterlilik Rasyosu 15,09 19,08 15,11 15,93 

Özkaynaklar / Toplam 

Aktifler 

9,61 12,84 10,05 11,72 

Bilanço içi Döviz Pozisyonu / 

Özkaynaklar 

88,04 28,31 119,78 62,70 

Bilanço Yapısı %         

TP Varlıklar / Toplam 

Varlıklar 

60,07 59,76 72,21 61,14 

YP Varlıklar / Toplam 
Varlıklar 

39,93 40,24 27,79 38,86 

Toplam Mevduat / Toplam 

Varlıklar 

64,21 62,90 63,93 58,74 

Alınan Krediler / Toplam 
Varlıklar 

13,69 11,37 13,72 10,58 

Aktif Kalitesi %         

Finansal Varlıklar (Net) / 

Toplam Varlıklar 

14,26 31,69 14,17 21,71 

Toplam Krediler / Toplam 

Varlıklar 

52,28 44,62 69,77 62,65 

Toplam Krediler / Toplam 

Mevduat 

82,28 71,43 109,35 106,76 

Donuk Alacaklar / Toplam 

Krediler 

0,86 1,08 3,18 3,40 

Likidite %         

Likit Aktifler / Toplam 
Aktifler 

39,78 36,90 23,78 25,31 

Likit Aktifler / Kısa Vadeli 

Yükümlülükler 

58,86 64,56 39,44 46,66 

Likit Aktifler/ 
(Mevduat+Mevduat Dışı 

Kaynaklar) 

49,92 47,60 29,56 31,69 

Karlılık %         

Ortalama Aktif Karlılığı 1,27 1,89 1,12 1,53 

Ortalama Özkaynak Karlılığı 13,61 14,86 11,14 12,95 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB). 
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Çalışmada analizler, TEB’in birleşme faaliyetinden önce ve sonrası 9 

yıllık verilerinin ortalaması alınarak incelenmiştir. Ayrıca, analizde TEB’in ait 

olduğu banka grubunun ortalama değerleri de kullanılmıştır. 

TEB’in birleşme öncesi sermaye yeterliliği %15,09’dur. TEB’in bağlı 

olduğu banka grubunun sermaye yeterliliği oranı ise %19,08’dir. TEB’in 

birleşme öncesi sermaye yeterlilik rasyosu ait olduğu banka grubunun altında 

kalırken, birleşme sonrası sermaye yeterliliği ait olduğu banka grubunun 

sermaye yeterlilik rasyosuna yakın çıkmıştır. Birleşme sonrası sermaye 

yeterlilik rasyosunun ait olduğu banka grubunun ortalamasına yakın çıkması 

dikkat çekicidir. Bunda bankanın birleşme sonrası güçlü bir sermaye yapısına 

ulaşması etkili olmuş olabilir. TEB’in özkaynakların toplam aktiflere oranı 

birleşme öncesi %9,61 iken sonrası %10,05’e yükselmiştir. Aynı şekilde 

TEB’in bilanço içi döviz pozisyonunun özkaynaklara oranının da birleşme 

sonrası yükseldiği görülmektedir. Birleşmenin en çok etkilediği bilanço 

kalemlerinden biri, bilanço içi döviz pozisyonu/özkaynaklar kalemi olmuştur. 

Fortis Bank’ın bilanço içi döviz pozisyonu/özkaynaklar kaleminin yüksek 

olması durumu devir işleminden sonra da devam etmiştir.  

TEB’in birleşme öncesi bilanço yapısına bakıldığında ise TP 

varlıkların toplam varlıklara oranında birleşme sonrası artış göstermiştir. Aksi 

şekilde YP varlıkların toplam varlıklara oranında ise birleşme sonrası düşüş 

yaşadığı görülmüştür. TEB’in toplam mevduatlarının toplam varlıklara oranı 

ise birleşme sonrası %64,21’den %63,93’e düştüğü görülmektedir. 

TEB’in aktif kalitesi bakıldığında ise finansal varlıkların toplam 

varlıklara oranı birleşme sonrası yaklaşık olarak aynı seviyelerde kalmıştır. 

Toplam kredilerin toplam varlıklara oranı ise birleşme öncesi %52,28 iken 

birleşme faaliyetinden sonra %69,77’ye yükselmiştir. Toplam kredilerin 

toplam mevduata oranı ise birleşme öncesi %82,28 iken birleşme 

faaliyetinden sonra %106,76’ya yükseldiği görülmektedir. Donuk alacakların 

toplam kredilere oranı ise birleşme sonrası yaklaşık 3,5 katı kadar artış 

göstermiştir. Bu artışın sebebinin birleşme kaynaklı olduğu 

düşünülmemektedir.  Bu artışın sebebi incelendiğinde bankaların bu orana 

ilişkin ortalamasının, 2018 ve 2019 yıllarındaki artıştan kaynaklandığı tespit 

edilmiştir. Sektördeki bu orana ilişkin artıştan kaynaklı olarak TEB’in bu 

oranı artmıştır. Bunda da TFRS 9’un, 1 Ocak 2018’den sonra başlayan dönem 

için uygulanması sonucunda gerçekleşmiş kredi zararları modelinden 

beklenen kredi zararları modeline geçilmesinin etkili olduğu düşünülmektedir. 

Likitide oranlarına bakıldığında, TEB’in birleşme öncesinde likit 

aktiflerinin toplam aktiflere oranı %39,78 iken birleşme sonrası %23,78’e 
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düştüğü görülmektedir. Likit aktiflerin kısa vadeli yükümlülüklere oranı ise 

birleşme öncesi %58,86 iken birleşme faaliyeti sonrasında %39,44’e 

düşmüştür. Likit aktiflerin mevduat+mevduat dışı kaynaklara oranı ise düşüş 

göstermiştir. Ancak birleşme öncesi bu oran bankanın ait olduğu grubun 

ortalamasından yüksek iken birleşme faaliyeti sonrasında ait olduğu banka 

grubunun ortalamasından düşük olduğu görülmektedir. 

TEB’in birleşme faaliyetinin gerçekleştirmesi ile karlılık 

performansında ise düşüş gözlemlenmiştir. TEB’in karlılık oranlarının özel 

sermayeli mevduat bankalarının karlılık oranları ile kıyaslandığında ise her iki 

dönemde de düşük olduğu görülmektedir. 

TEB’in birleşme öncesi ve sonrası finansal oranları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığı Wilcoxon 

İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. Eşleştirilmiş Örneklem T Testi’nin 

parametrik olmayan alternatifi olan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, N<30 

olduğunda ve veriler normal dağılım göstermediğinde kullanılan bir testtir.  

Analiz sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.   
 

Tablo 2. Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Analiz Sonuçları 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Z p 

Sermaye yeterliliği %   

Sermaye Yeterlilik Rasyosu -0,415 0,678 

Özkaynaklar / Toplam Aktifler -0,534 0,594 

Bilanço içi Döviz Pozisyonu / Özkaynaklar -1,599 0,110 

Bilanço Yapısı %   

TP Varlıklar / Toplam Varlıklar -1,718 0,086 

YP Varlıklar / Toplam Varlıklar -1,718 0,086 

Toplam Mevduat / Toplam Varlıklar -0,178 0,859 

Alınan Krediler / Toplam Varlıklar -415 0,678 

Aktif Kalitesi %   

Finansal Varlıklar (Net) / Toplam Varlıklar -0,296 0,767 

Toplam Krediler / Toplam Varlıklar -2,666 0,008 

Toplam Krediler / Toplam Mevduat -2,547 0,011 

Donuk Alacaklar / Toplam Krediler -2,670 0,008 

Likidite %   

Likit Aktifler / Toplam Aktifler -2,666 0,008 

Likit Aktifler / Kısa Vadeli Yükümlülükler -2,666 0,008 

Likit Aktifler/ (Mevduat+Mevduat Dışı Kaynaklar) -2,666 0,008 

Karlılık %   

Ortalama Aktif Karlılığı -1,335 0,182 

Ortalama Özkaynak Karlılığı -1,897 0,058 
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Tablo 2’den de görülebileceği üzere TEB’in birleşme öncesi ve 

sonrası finansal oranları 5 kategoriden 3’ünde (sermaye yeterliliği, bilanço 

yapısı ve karlılık) anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). Aktif 

kalitesi kategorisine giren finansal oranlardan finansal varlıklar (net) / toplam 

varlıklar haricinde diğer 3 oran açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir 

(p<0,05). Likidite kategorisinde ise 3 finansal oranın da anlamlı bir farklılık 

gösterdiği görülmektedir (p<0,05). Bu farklılıkta birleşmenin etkisi olduğu 

kadar, piyasalardaki gelişmelerin de etkili olduğu söylenebilir. Özellikle 2018 

ve 2019 yıllarında bankaların donuk alacaklar/toplam krediler kaleminde 

artıştan kaynaklı anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 
 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Bilgi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte küresel boyutta ticaret 

faaliyetleri ve ülkeler arası etkileşimin hızı artmaya başlamıştır. Özellikle 

1990 yılından sonra artan küresel trend ile birlikte birleşme ve satın alma 

faaliyetleri ülkeler arası boyutlara taşınmıştır. Büyümek, farklı pazarlara 

hakim olabilmek, rekabet gücünden faydalanmak; çeşitliliği ve verimliliği 

artırmak gibi amaçlar için birleşme ve satın alma faaliyetleri iyi bir seçenek 

olmuştur. Birleşme ve satın alma faaliyetlerine konu olan sektörlerden biride 

finansal sektörlerin başında gelen bankacılık sektörüdür. Finansal sistemin 

temeli olan bankalar ulusal ve uluslararası ekonomilerde vazgeçilmez bir 

unsur olmuştur. Bankalar Türkiye’de de finansal sistem içinde önemli bir yere 

ve bir paya sahiptir.  

Çeşitli nedenlerle bankalar geçmişten bugüne birleşme ve satın alma 

faaliyetlerinde yer almışlardır.  Birleşme sebepleri ise literatür incelemesinde 

görüleceği üzere yaşanan kriz dönemlerine, ülkenin ekonomik koşullarına, 

yönetimsel hukuki süreçlerine ve benzeri faktörlere göre değişmektedir. 

Özellikle küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamında bankalar 

sürdürülebilirliklerini ve karlılıklarını devam ettirebilmek için 

çabalamaktadırlar. Bu süre zarfında birçok ülkede yer alan finansal sistemin 

önemli bir aracı olan bankalar yeniden yapılandırma veya piyasa 

koşullarından dolayı yöneticilerin farklı stratejilerinden kaynaklı olarak 

birleşme ve satın alma faaliyetlerinde yer almıştır.  

Yapılan incelemelerle de birçok farklı ülkeden birçok farklı sebeplerle 

hem sınır ötesi hem de ülke içinde birleşme ve satın alma faaliyetleri 

görülmektedir. Birçok araştırmacı için de ilgi konusu olan bu alanla yapılan 

araştırma sonuçları değerlendirilmektedir. Araştırma sonuçlarında, banka 
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birleşme ve satın almaların avantajları ve dezavantajları 

değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada da TEB’in birleşme faaliyeti üzerine 

yapılan detaylı incelemede özellikle birleşmenin finansal performansa olan 

etkisi ele alınmıştır. Aynı zamanda yapılan literatür ve banka incelemesi ile 

banka yöneticilerine farklı fikirlerde ışık tutarken, ülke boyutunda da katkı ve 

zararların belirlenebilmesinde yardımcı olması beklenmektedir.  

Bu çalışma ile yerli ve yabancı literatürde yer alan banka birleşme ve 

satın almaları genel bir çerçeve ile incelenmiştir. Ülke içi ve sınır ötesi 

boyutta yapılan çoğu araştırmalara yer verilmiştir. Aynı zamanda gerçekleşen 

bir banka birleşmesinin finansal performansı da ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

İncelemeler geçmişten günümüze değerlendirilirken, hali hazırda hala 

araştırmalara konu olduğu ve konu olmaya devam edeceği de 

gözlemlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR| 174 

 

KAYNAKÇA 

AB-HAMID, M.F., ABDUL-RAHMAN, A., ABDUL-MAJID, M. & JANOR 

H. (2018). Market Risk and Efficiencies of the Malaysian Banking 

Industry: The Post-Merger and Acquisition, Jurnal Ekonomi Malaysia 

52(1), 3-13. 

ADHIKARI, S. (2014), Merger and Acquisition as an Indispensable Tool For 

Strengthening Nepalese Banking and Financıal Institutions, Lapland 

University of Applied Sciences School of Business and 

Administration Degree Programme in Innovative Business Services, 

Thesis. 

ALTAY, N.O. (2002), Türk Bankacılık Sektöründe Füzyon, İktisat İşletme ve 

Finans, 17(195), 71-79. 

AMU, C.U. & CHIGBU, E.E. (2015), Relationshıp Between Pre and Post 

Merger and Acquisition Banking Industry Performance In Nigeria, 

Independent Journal of Management & Production, 6(3), 850-865. 

ASTRICIA, R. ANDRIANA, I. & GHASARMA, R. (2020). Banking Stock 

Abnormal Return Analysis of Pre And Post Merger And Acquisition 

In Indonesia. Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen, 17(2). 

ATEŞOĞLU COŞKUN, S., & KARĞIN, S. (2016), Sınır Ötesi Birleşme ve 

Satın Almaların Bankaların Finansal Performansına Etkileri: Üç 

Banka Üzerinde CAMELS Analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 

41-59. 

BOSCHMA R. & HARTOG M.  (2014). Merger and Acquisition Activity as 

Driver of Spatial Clustering: The Spatial Evolution of the Dutch 

Banking Industry, 1850-1993, Economic Geography, 90:3, 247-

266, DOI: 10.1111/ecge.12054. 

BUMİN, M., & CENGİZ, A. (2009), Banka Birleşme ve Devralmalarının 

Etkinlik Üzerine Etkisi: Pamukbank’ın Halkbank’a 

Devredilmesi, İktisat İşletme ve Finans, 24(279), 68-96. 

CHOI, S., FRANCIS, B.B.  & IFTEKHAR H. (2010), Cross-Border Bank 

M&As and Risk: Evidence from the Bond Market, Journal of Money, 

Credit and Banking, 42(4), 615-645. 

CİHANGİR, M. (2005), Finansal Krizlerin Banka Birleşmelerine Etkileri: 

Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri Çerçevesinde Kronolojik Bir 

Yaklaşım, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 

(1), 99-116. 

https://doi.org/10.1111/ecge.12054
https://ideas.repec.org/a/iif/iifjrn/v24y2009i279p68-96.html
https://ideas.repec.org/a/iif/iifjrn/v24y2009i279p68-96.html
https://ideas.repec.org/a/iif/iifjrn/v24y2009i279p68-96.html
https://ideas.repec.org/s/iif/iifjrn.html


175 | TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

ÇELEN, A. & KALKAN, E. (2013), Türkiye’de Bankacılık Sektörünün 

Birleşmelerin Kontrolü Rejiminden Muafiyeti Üzerine Bir Etki 

Analizi, İktisat İşletme ve Finans, 28(327), 9-30. 

ÇUKUR, S. & ERYİĞİT, R. (2006), Banka Birleşmeleri ve Devralma 

Olaylarının Borsadaki Etkisi, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 

21(243), 96-107. 

DAMAR, E. (2007). Does Post-Crisis Restructuring Decrease the Availability 

Of Banking Services? The Case Of Turkey, Journal Of Banking And 

Finance, 31 (9), 2886-2905. 

DELONG, G. L. (2002), The Effects Of Cross-Border Bank Mergers on Bank 

Risk and Value, Journal Of International Money And Finance, 21(6), 

857-877. 

EROĞLU, N. & ÇERŞİT, Y. Ç. (2019), Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile 

Türk Bankacılık Sektöründe 2001-2017 Yılları Arasında Yaşanan 

Banka Birleşmelerinin Etkinlik Ölçümü, Maliye ve Finans Yazıları, 

112, 9-30. 

GAO, Z. (2015). The Enterprise Merger and Acquisition Effect on Firm 

Value-A Discussion on Geely’s Acquisition of Volvo for Example, 

Modern Economy, 6, 717-726. Published Online June 2015 in SciRes. 

http://www.scirp.org/journal/me 

http://dx.doi.org/10.4236/me.2015.66068. 

GÜNGÖR, S. Ş. (2012), Banka Birleşmelerinin Rekabet Hukuku Kapsamında 

Değerlendirilmesi ve Banka Birleşmelerine Rekabet Kurulu 

Tarafından Verilecek İzin, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 1-9.  

HACOĞLU DENİZ, M. & IŞIK, N. (2011), Banka Birleşmelerinde 

Verimlilik ve Kârlılık Arayışları: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine 

Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 57-78. 

HALKOS,  G.E. & TZEREMES,  N.G. (2013), Estimating the Degree of 

Operating Efficiency Gains From a Potential Bank Merger and 

Acquisition: A DEA Bootstrapped Approach, Journal of Banking & 

Finance, 37(5), 1658–1668. 

HSU, C. & CHEN, J.H. (2011). The Determinants Of Bank Rating Changes: 

An Analysis of Global Banking Merger and Acquisition (M&A). 

Economics, Management, and Financial Markets, 6(1), 916-925. 

IŞIK, N. (2008), Banka Birleşmeleri Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Yıldız 

Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426613000186?casa_token=wjWpU9RMCb0AAAAA:E0blMnmZVp5ekkbll9BRpTZg8dtL8BnqMXVaggnvUenpdimebLP_ZE7HWIWlIRANc7z4P7hmUPI#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426613000186?casa_token=wjWpU9RMCb0AAAAA:E0blMnmZVp5ekkbll9BRpTZg8dtL8BnqMXVaggnvUenpdimebLP_ZE7HWIWlIRANc7z4P7hmUPI#!
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=212


TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR| 176 

 

KELLEGÖZ, T., & Başçı, E. S. (2021), Banka Satın Alma ve Birleşmelerine 

İlişkin Dünya Ölçeğinde Bir Araştırma, Gaziantep University Journal 

of Social Sciences, 20(1), 146-165. 

KESKİN, N., BAŞ, T. & YILDIZ, G. (2009), Halkbank-Pamukbank 

Birleşmesini Başarılı Kılan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik 

Keşfedici Bir Araştırma, İktisat İşletme ve Finans, 24(279), 36-67. 

KILIÇ, M., & AKIN, A. (2008), Banka Satın Almalarının Hedef Bankaların 

Performansına Olan Etkileri: Türk Bankacılık Sektörü Üzerinde 

Ampirik Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, 10(3), 229-255. 

NATOCHEEVA, N. N., ROVENSKY, Y. A., BELYANCHIKOVA, T. V., & 

RUSANOV, Y. Y. (2017). The Diversification of Banking Capital 

Sources and Cash Flow Granularity in Merger and Acquisition 

Transactions. European Research Studies Journal, 20(4A), 501-514. 

OLUFEMI, S. (2019). The Impact of Merger and Acquisition on Financial 

Intermediation: Empirical Evidence from Nigerian Banking Industry 

(December 28, 2019). Erişim adresi; SSRN: https://ssrn.com/ 

abstract=3510430 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3510430. 

ONG, T. S. & NG, P.P. (2012), Capital Structure Before and After Merger 

and Acquisition: Banking Industry in Malaysia (January 10, 2012). 

International Journal of Management Sciences and Business 

Research, 2012, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract= 

2705687. 

PAROUSH, J. (1995), The Effect Of Merger And Acquisition Activity On 

The Safety And Soundness Of A Banking System, Rev Ind Organ, 10, 

53-67. PILLOFF, S. J. (2004), Bank Merger Activity In The United 

Nations, 1994-2003, Board Of Governers Of The Rederal Reserve 

System, Staff Study, No: 176. 

SARIGÜL, H. & KURŞUNEL, F. (2012). Bankacılık Sektöründe Birleşme ve 

Satın Alma Nedenleri: 2001-2011 Türkiye Örnekleri, 11.Ulusal 

İşletmecilik Kongresi, Mayıs, 2012, Konya. 

SETH, A., SONG, K.P. & PETTIT, R. (2000), Synergy, Managerialism Or 

Hubris? An Emprical Examination Of Motives For Roreign 

Acquisitions Of U.S. Firms, Journal of International Business 

Studies, 31(3), 387-405. 

ŞAHİN, A. & DOĞUKANLI, H. (2015), Banka Birleşme ve Satın Alma 

Duyurularının Hedef Banka Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkileri, 

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 52(600), 9-25.  

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3510430


177 | TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (TBB), https://www.tbb.org.tr/modules/ 

bankabilgileri/banka_Listesi.asp?tarih=8/10/2022 . 

VENNET, R. V. (1996), The Effect of Mergers and Acquisitions on the 

Efficiency and Profitability of EC Credit Institutions, Journal of 

Banking & Finance, 20, 1531-1558. 

ZAFAR, M.R. & SATTAR, A.S. (2020). Long Run Financial Performance 

Analysis of Pakistani Banks After Mergerand Acquisition 

incomparison with whole Banking Industry, KASBIT Business 

Journal, 13(2), 62-84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR| 178 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 | TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 9 

 

ÇEVRESEL KUZNETS EĞRĠSĠ HĠPOTEZĠNĠN TÜRKĠYE ĠÇĠN 

TEST EDĠLMESĠ: EKOLOJĠK AYAK ĠZĠNĠN ROLÜ 
 

Doç. Dr. Süleyman YURTKURAN
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Trabzon Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Bölümü, Trabzon, Türkiye, suleymanyurtkuran@trabzon.edu.tr, ORCID ID: 0000-

0002-7085-9203 

mailto:suleymanyurtkuran@trabzon.edu.tr


TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR| 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 | TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

GĠRĠġ 

21. yüzyılda dünya genelinde, iklim değişikliği ve küresel ısınma 

nedeniyle ortalama küresel sıcaklıkta bir artışa tanık olunmaktadır. 2013-2017 

dönemi için beş yıllık ortalama hava sıcaklığı değerleri rekor düzeyde, 1981–

2010 normallerinin 0,4°C ve sanayi öncesi dönemin 1,0°C üzerinde 

gerçekleşmiştir (World Meteorological Organization, 2017). Bu artışın 2100 

yılına kadar 1,4–5,8°C olması beklenmektedir (Steinfeld vd., 2006). Sera gazı 

emisyonları, sıcaklık artışına neden olan ana faktördür. Sanayi öncesi 

dönemden bu yana, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler sonucunda başta 

karbondioksit (CO2) olmak üzere sera gazı emisyonlarında 1970 ile 2004 

yılları arasında küresel olarak %70‟lik bir artış olmuştur (IPCC, 2007). Bu 

gazların atmosferik yoğunluğunun artması kalıcı hasarlara neden olmaktadır 

(IPCC, 2014). CO2 emisyonları dünyadaki sera gazının yaklaşık %70‟ini 

oluşturmaktadır (Yılancı ve Pata, 2020) ve küresel düzeyde insan kaynaklı 

olumsuz çevresel etkilerin en büyük payını temsil etmektedir (Baek, 2016). 

Fosil yakıtlar küresel enerji arzı içerisinde büyük bir paya sahiptir. Bu 

yakıt tüketimi insan faaliyetleri sonucunda aşırı bir biçimde artmıştır. Bu 

durum da çevre kirliliğine neden olmaktadır. Fosil yakıt tüketimi başta CO2 

salımı olmak üzere çevre kirliliğini arttırmakta ve iklim değişliğine sebebiyet 

vermektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş bu yakıtların tüketimini 

azaltacak, enerji güvenliğini artıracak ve CO2 salımını düşürecektir. Bir 

ülkede yenilebilir enerji kaynakları tüketimi artarsa fosil yakıt tüketiminde 

azalma yaşanacaktır (Apergis ve Payne, 2012). Dolayısıyla yenilenebilir 

enerji kaynaklarının üretimi ve tüketimi tüm dünyada giderek büyük öneme 

sahip olmaktadır.  

Birçok çalışmada CO2 salımı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 

incelenmektedir (Zoundi, 2017; Pata, 2019). Ancak CO2 salımı çevre kirliliği 

göstergelerinden sadece bir tanesidir (Destek ve Sarkodie, 2019). Bu kirlilik 

göstergesine ek olarak orman arazisi, madencilik ve petrol gibi kaynak 

stokları da büyük baskı altındadır. Rees (1992) ve Wachernagel ve Rees 

(1996), küresel sürdürülebilirliğin oldukça etkili bir ölçüsü olarak hesaplanan 

ekolojik ayak izini (EF) geliştirmişlerdir. EF, çeşitli insan faaliyetlerini takip 

ederek antropojenik baskıların birleşik etkisini izler ve çevresel bozulmayı 

anlamak ve bu sorunlara çözümler bulmak için kullanılabilir (Galli vd., 2012). 

EF‟nin ölçülmesinde, insan tarafından talep edilen yönler arasında bitki 

bazlı besinler, lifli gıdalar, büyük ve küçük geviş getiren hayvanlar, deniz 

ürünleri, kereste gibi orman ürünleri ve inşaat yer alır. Ayrıca ormanların fosil 
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yakıtlardan kaynaklanan karbon emisyonlarını ne ölçüde emdiğini de ölçer 

(Galli vd., 2012). Bu kaynakları tüketirken yaşam döngüsünün devamlılığını 

sağlamak hayati önem taşımaktadır. EF altı bileşen içerir: ekili alan, otlak 

alanı, orman ürünleri, balıkçılık alanları, yapılaşmış alan ve karbon ayak izi 

(CF) (Ulucak ve Bilgili, 2018). CF, bu altı bileşen arasında en yüksek paya 

sahip olup, CO2 salımıyla mücadele için gerekli ekolojik kapasitenin 

olmadığını ve emisyonların azaltılmasının önemini vurgulamaktadır 

(Wieddman ve Minx, 2008). EF hesaplaması, biyolojik olarak üretken orman 

alanı arttıkça atmosfere salınan CO2 salımının yoğunluğunun nasıl azaldığı 

göz önüne alındığında, dünya ormancılığının ne kadarının insan kaynaklı 

CO2‟yi emebileceği ve temizleyebileceğine ilişkin bir tahmine dayanmaktadır. 

EF, dünya nüfusunun ekosistemden ne kadar kaynak talep ettiğini ve ne 

kadarının geri kazanılması gerektiğini ölçmek için kullanılır (Caviglia-Harris 

vd., 2009). Biyokapasite, doğal kaynak arzını temsil eder ve EF, doğal kaynak 

talebini gösterir (Galli vd., 2012). EF ve biyokapasite, bir hektarlık arazinin 

üretim kapasitesini dünyanın ortalama üretkenliği üzerinden temsil eden 

küresel hektar (gha) adı verilen ortak bir birimde ifade edilir. Doğal 

kaynakların biyokapasitesi, yenilenme (var olma) durumlarının EF‟ye eşit 

veya daha yüksek olmasını gerektirir, böylece sürdürülebilir bir yaşam alanı 

sağlar. EF biyokapasiteyi aşarsa, ekolojik açık oluşur. Aksi takdirde ekolojik 

rezerv oluşur. EF çevre sorunlarını kapsamlı bir şekilde yansıttığından, çevre 

kirliliği ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler incelenirken bu gösterge 

kullanılarak güvenilir ve güçlü bulgular elde edilebilir. 

Grossman ve Krueger (1991) kirlilik-gelir bağlantısına odaklanan ilk 

çalışmayı yürüttüler ve Panayotou (1993) “çevresel Kuznets eğrisi (ÇKE)” 

terimini kullanan ilk araştırmacıydı. Ekonomik büyümenin uzun vadede 

çevresel kaliteyi olumlu yönde etkilediğini ifade eden ÇKE hipotezi, o 

zamandan beri araştırmacılar için öne çıkan bir konu olmuştur (Tamazian vd., 

2009). Bu hipotez, kalkınmanın ilk aşamalarında sanayileşme ile birlikte 

kaynakların verimsiz kullanımının çevre kirliliğini artıracağını, ancak belirli 

bir dönüm noktasından sonra toplumun çevre örgütleri kurabileceğini, temiz 

bir çevre talep edebileceğini ve çevre kirliliğini azaltabileceğini 

varsaymaktadır. Hükümetler hızlı ekonomik büyüme faaliyetleri için doğal 

kaynak tüketimini görmezden gelmektedir (Munasinghe, 1999). Gelişmekte 

olan ekonomilerde itici güç tarımsal faaliyetlerdir. Bu ülkelerde tarım 

sektöründen sanayi sektörüne geçişte çevresel hedeflerden ziyade ekonomik 

büyüme hedefleri ön planda olmaktadır. Dolayısıyla çevre kirliliğinde 

artışların olmasının temel sebebi çevre kirliliğine sebebiyet veren 
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teknolojilerin kullanılmasıdır. Gelişmiş ülkelerde ise tam tersine, ileri 

teknolojiler devreye girdikçe, ağır sanayi ürünü üreten bir sanayi sektöründen 

bilgi ve teknoloji yoğun hizmet sektörüne geçiş yaşanmaktadır. 
 

1. LĠTERATÜR TARAMASI 

Grossmann ve Krueger (1991), kişi başına ekonomik büyümenin asılı 

partikül madde, kükürt dioksit ve karanlık madde konsantrasyonu üzerindeki 

etkisini test etmiştir. Sonraki yıllarda çevre kirliliğine neden olan diğer 

değişkenler de analize dahil edilmiştir. Ekonomik büyümeye ek olarak ithalat 

(Bouznit ve Pablo-Romero, 2016; Rafindadi, 2016; Pata, 2018c), ihracat 

(Bouznit ve Pablo-Romero, 2016; Zambrano-Monserrate vd., 2017; Apergis 

vd., 2018; Pata, 2018c), doğrudan yabancı yatırım (Pao ve Tsai, 2011; Tang 

ve Tan, 2015) ve kentleşme (Abdallh ve Abugamos, 2017; Sbia vd., 2017) de 

araştırmalarda kullanılmıştır. 

Çalışmalarda kullanılan değişkenlerden bir tanesi, çevre kirliliğinin en 

büyük kısmını oluşturan insan faaliyetlerinden etkilenen enerji tüketimidir. 

Fransa için Ang (2007), Soytaş vd. (2007) Amerika Birleşik Devletleri için, 

Jalil ve Mahmud (2009) Çin için, Jalil ve Feridun (2011) Çin için, Nasir ve 

Rehman (2011) Pakistan için, Hossain (2012) Japonya için, Kohler (2013) 

Güney Afrika için ve Shahbaz vd. (2017) Avustralya için enerji tüketiminin 

daha yüksek çevre kirliliğine yol açtığını tespit etmişlerdir. Yenilenebilir 

enerji kaynaklarının tüketimi, son yıllarda ÇKE hipotezinin analizinde 

kullanılan bir değişken olmuştur. Bazı araştırmalarda yenilenebilir enerji 

kaynaklarının CO2 salımını azalttığı aşikardır. 29 OECD ülkesi için Shafiei ve 

Salim (2014); Malezya için Azlina vd. (2014); 33 Avrupa Birliği üyesi ve 

aday ülke için Menegaki ve Tsagarakis (2015); Endonezya için Sugiawan ve 

Managi (2016); 27 OECD ülkesi için Onater-Isberk (2016); Pakistan için 

Danish vd. (2017); Türkiye için Pata (2018c); Malezya için Gill vd. (2018); 

Pakistan için Naz vd. (2018); G20 ülkeleri için Qiao vd. (2019); Çin için Chen 

vd. (2019) ve 12 Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkesi için Kahia vd. (2019), 

yenilenebilir enerji tüketiminin çevre kirliliği üzerinde olumsuz etkisi olduğu 

sonucuna varmıştır. Ayrıca, Ben Jebli vd. (2015) 24 Sahra altı ülkesi için ve 

Pata (2018b) Türkiye için yenilenebilir enerji kaynaklarının CO2 emisyonları 

üzerinde bir etkisi olmadığını belirtmektedir. 

Son zamanlarda, ekolojik ayak izi, ÇKE hipotezinin analizine dahil 

edilmiştir. Bagliani vd. (2008) 2001 yılında 144 ülke için kesitsel, en küçük 

kareler (OLS) ve ağırlıklı LS kullanmıştır. Caviglia-Harris vd. (2009), 146 

ülke için 1961-2000 dönemi için panel sabit etkiler (FE) yöntemi kullanmıştır. 



TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR| 184 

 

Wang vd. (2013) 2005 yılında 150 ülke için bir panel yaklaşımı 

gerçekleştirmiştir. Pablo-Romero ve Sanchez-Braza (2017), 1995-2009 

döneminde 40 ülke için panel çok seviyeli karma efektler yöntemi 

kullanmıştır. Özcan vd. (2018), Türkiye için 1961-2013 dönemi için Granger 

nedensellik testi gerçekleştirmiştir. Bu altı çalışmanın sonuçları ÇKE 

hipotezini desteklememektedir. 

Öztürk vd. (2016), 144 ülke için 1988-2008 döneminde GMM ve S-

GMM zaman serisi kullanmıştır. Yazarların sonuçları ÇKE hipotezini 

doğrulamaktadır. Aşıcı ve Acar (2016) 2004-2008 döneminde 116 ülke için 

bir panel FE yapmış ve yazarlar ÇKE hipotezinin geçerli olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Mrabet ve Alsamara (2017), ARDL sınır testi kullanarak 1980-

2011 dönemi için Katar‟ı incelemiş ve ÇKE hipotezinin geçerli olduğunu 

tespit etmişlerdir. Charfeddine ve Mrabet (2017), 15 Orta Doğu ve Kuzey 

Afrika ülkesi için 1995-2007 döneminde FMOLS ve DOLS yöntemlerinden 

yararlanmışlardır. Yazarların elde ettiği sonuçlara göre, EF ile ekonomik 

büyüme arasında ters U şeklinde bir ilişki bulunmuştur ve ÇKE hipotezinin 

geçerli olduğu belirlenmiştir. Charfeddine (2017), Katar için 1970-2015 

döneminde gerçekleştirmiş olduğu analizde ÇKE hipotezini doğrulamıştır. 

Destek vd. (2018), 15 AB ülkesi için 1980-2013 döneminde FMOLS ve 

DOLS yöntemleri kullanmıştır. Yazarlar EF ile ekonomik büyüme arasında 

ters U şeklinde bir ilişki bulmuştur ve ÇKE hipotezini doğrulamıştır. Destek 

ve Sarkodie (2019), 1977-2013 döneminde 11 yeni sanayileşmiş ülke için 

artırılmış ortalama grup tahmincisi ve heterojen bir panel nedensellik yöntemi 

kullanmış ve ÇKE hipotezini doğrulamıştır. Yılancı ve Özgür (2019), 1970-

2014 yılları arasında G7 ülkelerini bootstrap panel nedensellik testi kullanarak 

incelemişler ve Japonya ve ABD‟de ÇKE hipotezinin geçerli olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. 

Literatürdeki bilgilere bakıldığında, sadece üç çalışma ÇKE hipotezi 

çerçevesinde yenilenebilir enerjinin EF üzerindeki etkisini incelemiştir. Al-

Mulali vd. (2015), 1980-2008 dönemi için 93 ülkeyi panel FE ve GMM 

kullanarak incelemişlerdir. ÇKE hipotezini üst orta ve yüksek gelirli ülkelerde 

geçerli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca yenilenebilir enerji üretiminin EF‟yi 

artırdığı sonucuna varmışlardır. Bello vd. (2018), Malezya için 1971-2016 

döneminde ARDL yöntemini kullanmıştır. Hidroelektrik enerji tüketiminin 

CO2 salımını, EF ve CF‟yi azalttığı sonucuna varmışlardır ve tüm çevre 

kirliliği göstergeleri için ÇKE hipotezinin geçerliliğini doğrulamışlardır. 

Destek ve Sinha (2020), 1980-2014 dönemi için çeşitli panel veri yöntemleri 



185 | TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

uygulamışlar ve 24 OECD ülkesinde yenilenebilir enerji tüketiminin EF‟yi 

azalttığını bulmuşlardır. 

Literatürde Türkiye‟de temiz enerji tüketiminin EF üzerine etkisini 

araştıran bir çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca sadece Özcan vd. (2018), 

EF‟yi analize bağımlı değişken olarak dahil ederek ÇKE hipotezini 

incelemiştir. Yazarlar çalışmalarında nedensellik testi kullanmışlardır. Ayrıca, 

literatürdeki çoğu çalışma, yapısal değişikliklerin çevre kirliliği üzerindeki 

etkilerini ihmal etmektedir. Bu çalışma literatürdeki bu boşlukları doldurmayı 

hedeflemektedir. Bu amaçla, bu çalışmada Türkiye‟de kentleşme, ithalat, 

ihracat, EF ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki yapısal bir kırılma ile 

araştırılmaktadır. Bu çalışmanın, daha kapsamlı bir gösterge kullanılması, 

ihmal edilen değişken sorununun dikkate alınması ve yapısal değişiklik gibi 

çeşitli açılardan literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. 
 

2. VERĠ SETĠ VE MODEL 

Bu çalışmada ÇKE hipotezinin geçerliliğini test etmek için 1973-2015 

dönemi için yıllık veriler kullanılmıştır. Temel model şu şekilde ifade 

edilmektedir: 

lnEFt  0+ 1lnYt+ 2lnYt

2
+ 

3
lnCECt+ 4lnEXt+ 5lnIMt+ 6lnURBt+ t   (1) 

Denklem 1‟de, EFt kişi başına düşen ekolojik ayak izini (gha); Yt ve 

Yt
2
, kişi başına gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYİH) ve kişi başına düşen 

GSYİH‟nın karesini (2010 sabit fiyatlarla $); CEC, hidro, nükleer, jeotermal 

ve güneş enerjisini (ktoe) içeren kişi başına temiz enerji tüketimini;   t, mal 

ve hizmet ihracatını (GSYİH‟nın yüzdesi);   t, mal ve hizmet ithalatını 

(GSYİH‟nin yüzdesi) ve URBt kentleşmeyi (toplam nüfusun yüzdesi) ifade 

etmektedir. Veriler, Dünya Kalkınma Göstergeleri (WDI, 2021), Küresel 

Ayak İzi Ağı (2021) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA, 2021)‟ndan 

derlenmiştir. Tüm seriler logaritmik forma dönüştürülmüştür. 

 
1
 ve  

2
 katsayıları, ÇKE hipotez varsayımı altında farklı sonuçlar 

verir.  
1 
   

2
  0 olduğunda, kirlilik ile büyüme arasında bir ilişki yoktur. 

 
1
 negatif ve  

2
   0 olduğunda monoton azalan doğrusal bir ilişki vardır; 

 
1
 pozitif ve  

2 
  0 olduğunda monoton artan doğrusal bir ilişki 

bulunmaktadır.  
1 

 negatif ve  
2
 pozitif olduğunda, U şeklinde bir ilişki 

vardır.  
1
 pozitif ve  

2
 negatif olduğunda, ÇKE hipotezinin geçerli olduğunu 

gösteren ters U şeklinde bir ilişkisi bulunmaktadır. Ters U şeklinde bir ilişki 

olduğunda, ÇKE hipotezinin dönüm noktası değerini hesaplamak için - 
1
 2 

2
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formülü uygulanır. Bu değer daha sonra logaritmik biçimden parasal değere 

dönüştürülür. Temiz enerji kaynakları ve ihracat EF‟yi azalttığından,  
  

 ve 

 
  

 katsayılarının negatif olması beklenirken, ithalat ve kentleşme EF‟yi 

arttırdığından  
  
     

6 
katsayılarının pozitif olması tahmin edilmektedir. 

 

3. METODOLOJĠ 

3.1. Birim Kök Testleri 

ARDL yöntemi gerçekleştirilmeden önce, değişkenlerin I(2) olmadığını 

kanıtlamak için birim kök testlerinin uygulanması gerekmektedir. Ng-Perron 

(2001) birim kök testi, Phillips-Perron (PP) (1988) birim kök testinin 

geliştirilmiş versiyonudur. Bu birim kök testi, otoregresif kökler bire yakın 

olduğunda PP birim kök testinden daha gerçekçi sonuçlar vermektedir. Ancak 

geleneksel birim kök testleri, modelde yapısal kırılmaları içermediği için 

yanıltıcı sonuçlar verebilir. Bu nedenle, bu çalışmada iki içsel yapısal 

kırılmaya izin veren Clemente-Montanes-Reyes (CMR) (1998) birim kök testi 

de kullanılmıştır. 
 

3.2. ARDL Sınır Testi 

Pesaran vd. (2001) tarafından uygulanan ARDL yöntemi birçok yönden 

diğer eşbütünleşme testlerinden daha avantajlıdır. Bu yöntemde, bağımlı 

değişken I(1)‟de durağan olmalıdır, ancak açıklayıcı değişkenler I(0) veya 

I(1)‟de durağan olabilir. Ayrıca kısa ve uzun vadeli etkiler eş zamanlı olarak 

değerlendirilerek az sayıda gözlem içeren seriler kullanılabilmekte ve diğer 

eşbütünleşme testlerine ilişkin içsellik sorunu ortadan kaldırılabilmektedir. 

 lnEFt  0+∑  1k

k

j 1

 lnEFt-i+∑  2k

l

j 0

 lnYt-i+∑  3k

m

j 0

( lnYt-i)
2
+ 

∑  4k

n

j 0

 lnCECt-i  ∑  5k

p

j 0

 lnEXt-i+∑  6k

r

j 0

 lnIMt-i 

(2) 

++∑  7k

s

j 0

 lnURBt-i+ 1
lnEFt-1+ 2

lnYt-1+ 3
(lnYt-1)

2
 

+ 
4
lnRENt-1+ 5

lnEXt-1+  6
lnIMt-1+ 7

lnURBt-1+ t 

Denklem 2‟de sunulan kısıtsız hata düzeltme modelinde, " 0 sabit 

terimi;  t hata terimlerini, " 1, 2  3  4  5  6  7 hata düzeltme 
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dinamiklerini;  
1
,  

2
,  

3
,  

4
,  

5
,  

6
,  

7
 uzun dönem katsayılarını ve k, l, m, 

n, p, r ve s, Schwarz bilgi kriteri (SIC) tarafından belirlenen optimal gecikme 

uzunluklarını göstermektedir. 

Durum II ve Durum III‟te eşbütünleşme olmadığını ifade eden boş 

hipotez H0: ( 0  1
= 

2
= 

3
= 

4
= 

5
  

6
  

7
=0), alternatif hipotez HA‟ya 

karşı test edilir: ( 0  1
  

2
  

3
  

4
  

5
  

6
  

7
 0). Pesaran vd. (2001) çok 

sayıda gözlemle test sonuçlarını değerlendirmek için tablo kritik değerleri 

geliştirmiş, Narayan (2005) küçük örnekler için uygun kritik değerler 

oluşturmuştur. Mevcut çalışma 43 gözlem içerdiğinden, sınır testi sonunda 

elde edilen F-istatistiklerinin anlamlılığını belirlemek için Narayan tablo 

değerleri esas alınmıştır. Elde edilen F istatistikleri alt sınır I(0)‟dan küçük 

olduğunda, boş hipotez reddedilemez. Elde edilen F istatistiği I(1)‟den büyük 

olduğunda alternatif hipotez kabul edilir ve seriler arasında eşbütünleşme 

olduğu belirlenir. Bu aşamadan sonra uzun ve kısa dönem katsayıları tahmin 

edilir. Son olarak, hesaplanan F istatistiği değeri I(0) ile I(1) arasında 

olduğunda, eşbütünleşme olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya 

varılamaz. Bu nedenle diğer eşbütünleşme testlerinin uygulanması 

önerilmektedir. 

İkinci aşamada uzun dönemli katsayılar belirlendikten sonra üçüncü 

aşamada (son aşama), ARDL yaklaşımına dayalı ECM olan denklem 3 

oluşturulur. 

   EFt  0+∑  
1

a

j 1

   EFt-i+∑  
2

b

j 0

   Yt-i+∑  
3

c

j 0

(   Yt-i)
2
+ ∑  

4

d

j 0

      t-i+∑  
5

e

j 0

 lnEXt-i+∑  
6

f

j 0

 lnIMt-i 

(3) 

+∑  
7

g

j 0

 lnURBt-i+ ECTt-1
+ut 

Denklem 3‟te  
0
 sabit terimdir;  

1,2,3,4,5,6,7
 kısa dönem katsayılardır;   

hata düzeltme teriminin (ECT) katsayısıdır, ut hata terimleridir ve a, b, c, d, e, 

f ve g optimal gecikme uzunluklarıdır. Kısa dönemde meydana gelen 

dengesizliğin uzun vadede ne ölçüde giderilebileceğini belirlemek için   

katsayının değerine bakılmaktadır. 
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3.3. Ampirik Sonuçlar 

Tablo 1‟de, Ng-Perron birim kök testi sonucu yer almaktadır. Sonuçlar, 

EF ve URB serilerinin düzey seviyesinde, diğer serilerin ise birinci 

farklarında durağan olduğunu göstermektedir. Bu geleneksel testlerden elde 

edilen sonuçlar, yapısal kırılma noktaları hakkında bilgi eksikliğine neden 

olabilir. Bu nedenle yapısal kırılmalı testler sonuçları daha güvenilir hale 

getirecektir. 

Tablo 1: Ng-Perron Birim Kök Testi Sonuçları 
DeğiĢkenler MZa MZt MSB MPT 
lnEF -19,045** -3,079** 0,162** 4,826** 
lnY (Y2) -7,590 -1,778 0,234 12,365 
lnEX -5,672 -1,635 0,288 15,957 
lnURB -28,994*** -3,748*** 0,129*** 3,484*** 
lnCEC -7,573 -1,943 0,257 12,040 
lnIM -12,247 -2,414 0,197 7,767 

ΔlnEF -- -- -- -- 

ΔlnY (lnY2) -20,470** -3,198** 0,156** 4,458** 
ΔlnEX -19,640** -3,129** 0,159** 4,668** 
ΔlnURB -- -- -- -- 
ΔlnCEC -20,409** -3,086** 0,151** 5,115** 
ΔlnIM -20,307** -3,186** 0,157** 4,492** 
*** ve ** sırasıyla 1% ve 5%‟te anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 
 

Tablo 2‟de CMR birim kök testi sonuçları, EX, IM ve URB‟nin 

seviyelerinde, diğer değişkenlerin ise birinci farklarında durağan olduğunu 

göstermektedir. İki birim kök testlerinin sonuçları göz önüne alındığında, 

değişkenlerin farklı derecelerde durağan olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle 

serilerdeki uzun dönemli ilişkiyi belirlemek için ARDL sınır testi 

uygulanmıştır. 

Tablo 2: Clemente-Montanes-Reyes Birim Kök Testi Sonuçları 

DeğiĢkenler 

Seviyesinde  
 

Birinci farkında 

t-istatistiği TB1 TB2   t-istatistiği TB1 TB2 

lnEF -2,800 2001 
  

-10,693** 2000 
 

 
-5,204 1988 2001 

 
-8,124** 1976 2000 

lnY (lnY2) 0,038 2001 
  

-5,375** 2000 
 

 -1,733 1984 2002  -7,481*** 2000 2008 
lnEX -3,547 1978 

  
-5,866** 1983 

 

 
-7,324*** 1980 1992 

 
- - - 

lnURB -7,517*** 1979 
  

- - - 

 
-12,577*** 1979 2000 

 
- - - 

lnCEC -4,257 1985 
  

-7,213*** 1987 
 

 -4,783 1985 2008  -7,377*** 1987 2006 

lnIM -4,863** 1978 
  

- - - 

 -6,725*** 1978 1992  - - - 

*** ve ** sırasıyla %1 ve %5 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 3‟te gösterilen sınır testi sonuçları göz önüne alındığında, 

hesaplanan F istatistiği Narayan (2005)‟ın tablo kritik değerlerinden büyüktür, 

dolayısıyla seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmaktadır. 

Tablo 3: Sınır Testi Sonuçları 

Model 

ARDL (1,0,0,0,0,0,0)  k=6 

F istatistik 

Durum II Durum III 

7,376*** 7,102*** 

Tablo kritik değerleri 

1% 5% 1% 5% 
I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 
3,540 4,931 2,591 3,766 3,790 5,411 2,764 4,123 
k, denklem 1‟deki bağımsız değişken sayısını göstermektedir.  

Tablo 4, seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin tanımlanmasını takiben 

tahmin edilen uzun dönemli katsayıları göstermektedir. Sonuçlar, ithalattaki 

%1‟lik bir artışın, EF‟yi %0,116 oranında artırdığını göstermiştir. İhracatta 

%1‟lik bir artış, EF‟yi %0,103 oranında azaltmaktadır. Temiz enerji tüketimi, 

kişi başına EF‟yi etkilememektedir. Kişi başına düşen GSYİH katsayısının 

pozitif değeri ve kişi başına düşen GSYİH karesi katsayısının negatif değeri 

ÇKE hipotezinin Türkiye‟de geçerli olduğu göstermektedir. Bu çalışmada, 

ÇKE hipotezine dayalı dönüm noktası değeri 16.045 dolardır. Bu değer, bu 

çalışmanın gözlem aralığı dışındadır. Ayrıca CMR birim kök testi sonunda 

elde edilen 2001 yılı değeri ARDL modeline eklenmiştir ve o tarihe ait katsayı 

negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 2001 krizi Türkiye‟de 

üretimi yavaşlatmış ve ekonomik büyüme gerilemiştir. Bu nedenle çevre 

kirliliğinde azalma olmuştur. 
 

Tablo 4: Uzun Dönem Katsayıları 

DeğiĢkenler Katsayılar t-istatistiği 

Y 8,207*** 5,657 

Y2 -0,424*** -5,457 

EX -0,103*** -3,185 

URB -0,120 -0,745 

CEC 0,030 1,455 

IM 0,117*** 3,214 

D2001 -0,08*** -2,903 

C -38,111*** -6,074 

Diagnostik testler Test istatistikleri p-değeri 

ARCH 0,209 0,650 

Ramsey Reset 0,755 0,456 

BPG 0,772 0,630 



TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR| 190 

 

White  0,737 0,658 

BG-LM  0,016 0,902 

Jarque-Bera 0,238 0,888 

CUSUM 0,576 0,464 

CUSUMSQ 0,091 1,000 

*** %1‟de anlamlı  
 

Diagnostik test sonuçlarına bakıldığında, Breusch-Godfrey LM (BG-

LM) testi, otokorelasyon sorununun olmadığını göstermektedir. White, 

Breusch-Pagan-Godfrey (BGP) ve otoregresif koşullu değişen varyans 

(ARCH) testleri değişen varyans sorununun olmadığını ortaya koymaktadır. 

Jarque-Bera testi, hata terimlerinin normal dağıldığını göstermektedir. 

Ramsey Reset testi, modelin uygun bir yapısal form üzerine inşa edildiğini 

belirtmektedir. CUSUM ve CUSUMSQ testlerinin sonuçları, modelden elde 

edilen katsayıların kararlı olduğunu göstermektedir. 
 

Tablo 5: Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

DeğiĢkenler Katsayılar t-istatistikleri 

 Y 9,561*** 3,563 

 Y2 -0,496*** -3,347 

 EX -0,118*** -4,471 

 URB -0,052 -0,186 

 CEC 0,033 0,167 

 IM 0,129*** 5,105 

ECTt-1 -1,120*** -5,871 

D2001 -0,086*** -4,666 

C -42,511*** -5,785 

*** %1‟de anlamlı  

 

Son olarak, Tablo 5, ARDL modeline dayalı ECM sonuçlarını 

sunmaktadır. Kısa dönem katsayıları göz önüne alındığında, temiz enerji 

tüketimi ve kentleşme dışındaki tüm değişkenlerin EF‟yi etkilediği 

görülmektedir. Kısa dönemde, ihracattaki %1‟lik bir artış EF‟yi %0,118 

azaltırken, ithalattaki %1‟lik bir artış, EF‟yi %0,129 artırmaktadır. 

 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada, ARDL sınır testi kullanılarak 1973-2015 yılları arasında 

Türkiye‟de ÇKE hipotezinin geçerliliği kişi başına düşen EF, ihracat, ithalat, 

kişi başına düşen GSYİH, kentleşme ve kişi başına temiz enerji tüketimi 

değişkenleri yardımıyla analiz edilmiştir. Eşbütünmeşme testi sonuçları, 

seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.  
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ARDL modeline göre bulunan katsayılar uzun dönemde kişi başına 

düşen gelir ile kişi başına düşen EF arasında ters-U şeklinde bir ilişki olduğu 

sonucunu göstermektedir. Dolayısıyla bulunan modelde ÇKE hipotezi geçerli 

olmaktadır. Modelde bulunan 16.045$‟lık dönüm noktası değeri, ilgili 

dönemin dışındadır. 

Uzun vadede, GSYİH‟daki değişkenlere ek olarak, ithalattaki %1‟lik 

bir artış, kişi başına EF‟yi %0,116 artırırken, ihracattaki %1‟lik bir artış, kişi 

başına EF‟yi 0,103 oranında azaltmaktadır. Dolayısıyla ithalata dayalı 

büyüme yaklaşımı yerine yerli hammaddeleri kullanarak ve çeşitli destekler 

sağlanarak ihracat değerinin arttırılması ve bu sayede de çevre kirliliğinin 

önüne geçilmesi gerekmektedir. Kişi başına temiz enerji tüketiminin ve 

şehirleşmenin kişi başına EF‟ye etkisi olmamıştır. Temiz enerji tüketiminin 

çevre kirliliğini etkilememesi, toplam enerjiye göre oranının düşük olduğunu 

göstermektedir. Kısa vadede ithalat ve ihracatın EF üzerinde etkisi 

bulunmaktadır. 

Fosil yakıt kaynaklı ve çevreye zarar veren teknolojilerin yerine 

çevreyle barışık teknolojilerin uygulanması ve devletin bu uygulamalara 

destek vermesi Türkiye için sürdürülebilir büyüme ve kalkınma açısından 

büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca bu faaliyetlerin uzun vadeye yayılması 

maliyetlerin azalmasına katkı sağlayabilir. Alternatif enerji kaynaklarının fosil 

yakıtların ikamesi olarak kullanılması için uzun vadeli yapısal reformlar 

gerekmektedir. Bu nedenle, yenilenebilir enerji kapasitesinin oranını 

yükseltmek CO2 yoğunluğunu azaltmada faydalı olabilir. 

CF, EF‟nin Türkiye‟deki en büyük payını oluşturmaktadır. EF‟nin ana 

vurgusu, gelecek nesiller için korunan bir çevre bırakma fikridir. Yaşamın 

sürdürülebilirliği için politika yapıcılar, gezegenin taşıma kapasitesini göz 

önünde bulundurarak insanların yaşam koşullarını ve ekonomik faaliyetlerini 

düzenlemelidir. Bu nedenle, çevre kirliliğini önlemek için CO2 yakalama ve 

depolama teknolojileri kullanılabilir ve CF‟yi önlemek için CO2 vergileri 

artırılabilir. Bu tür faaliyetlerde düzen ve istikrar sağlanırsa, CF sorununun 

üstesinden gelmek daha kolay olacaktır. Türkiye‟de gerekli yapısal 

reformların gerçekleştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanması ve sürdürülmesi ve gelecek nesillere temiz bir çevre 

bırakılarak gelir düzeylerinin artırılması konusunda politika yapıcılara önemli 

bir sorumluluk düşmektedir. 
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GİRİŞ 

21. yüzyılda hızla gelişen teknoloji, ekonomiyi de etkisi altına 

almaktadır. Ekonomide yaşanan gelişmeler ise işletmelerin piyasadaki 

sürekliliğini sağlaması ve rekabet gücünü koruyabilmesi için sadece öz 

sermayelerinin yeterli olmadığını  ortaya koymuştur. Günümüz bilgi çağında  

işletmelerin finansal yapısını, durumunu ve performansını gösteren muhasebe 

kayıtları finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarına tam manasıyla  cevap 

verememekte ve gerçeğe uygun bilgileri yansıtamamaktadır (Sarıay ve 

Özulucan, 2019:14). Bu durum ise işletmelerin müşteri yapısı, patent, marka 

ve kullandığı teknoloji gibi unsurlarında sermayeye dahil edilmesini gündeme 

getirmiştir. İşletmelerin rekabet avantajı elde edebilmeleri için sahip oldukları 

entelektüel sermayelerinin  farkına varıp onu  geliştirmeleri oldukça önem 

kazanmıştır. Bunun yanı sıra entelektüel varlıkların da doğru, açık ve 

anlaşılabilir bir şekilde ölçülmesi ve raporlanması gerekmektedir (Alagöz ve 

Özpeynirci, 2007:168).  

Türkiye Muhasebe Standartları‟na göre işletmelerin piyasa değerleri 

ile defter değerleri arasındaki fark,  maddi olmayan duran varlıklara dahil 

edilememektedir. Dolayısıyla  entelektüel sermayenin, gerçeğe uygun bir 

şekilde ölçülerek raporlanması finansal bilgi kullanıcıları açısından bir 

ihtiyaçtır. Bu sebeple literatürde birçok çalışmada entelektüel sermayenin 

ölçülmesine ve raporlanmasına yönelik çeşitli yaklaşımlar ortaya 

konulmuştur. Buna rağmen, entelektüel sermayenin ölçülmesi ve 

raporlanması konusunda genel kabul görmüş bir standart geliştirilememiştir 

(Pazarceviren ve Kaya, 2018:332). 

Bu çalışmayla entelektüel sermaye kavramı, unsurları, 

muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasına ait konulara vurgu yapılmaktadır. 

Entelektüel sermayenin unsurları; insan sermayesi, yapısal sermaye ve 

müşteri sermayesidir. İnsan sermayesi personellerin bilgilerini, kapasitelerini, 

yeteneklerini ve uzmanlıklarını kapsamaktadır. Yapısal sermaye personellerin 

verimliliğini destekleyen donanım, yazılım, veri tabanı, örgütsel yapı, 

patentler, markalar, teknolojiler, buluşlar ve yayınları içermektedir. Müşteri 

sermayesi ise işletmelerin dağıtım kanalları, müşterilerin devamlılığı ile 

ilişkilerinden oluşmaktadır. Entelektüel sermayeyi ölçmek için kullanılan 

çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunların başlıcaları ve bu çalışmada yer alan 

Piyasa Değeri – Defter Değeri, Yaklaşık Tobin Q Değeri, Hesaplanmış Maddi 

Olmayan Değer Ve Ekonomik Katma Değer yöntemleri hakkında bilgilere yer 

verilmiştir. 
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1. ENTELEKTÜEL SERMAYE KAVRAMI 

İşletmelerde son yıllarda sermaye yoğun üretim sürecinden, bilgi 

yoğun üretim sürecine geçilmiştir. Bilginin, işletmelerde hayati öneme sahip 

sermaye öğesi olarak kabul edilmesi, günümüzde de bilginin ve bilgi 

yönetiminin işletmeler için önemini en açık şekilde ortaya koymaktadır. 

Ayrıca günümüzdeki işletmelere bakıldığında en hızlı büyüyen ve en hızlı 

değer yaratan işletmelerin bilgi ağlarını en iyi yöneten işletmeler olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla işletmelerin bilgi yoğun üretim sürecine geçmeleri 

sonucunda entelektüel sermaye kavramı işletmeler için önemli bir unsur 

haline gelmiştir. 

Kökeni interlectio olan entellektüel kelimesiLatince'den gelmektedir. 

İnter, arasında anlamındadır ve ilişkiyi içerir, lectio da okuma,edinilen, 

ulaşılan ve toplanan bilgi demektir (Arıkboğa, 2003: 73). Entellektüel 

kelimesi bilim, sanat ve kültür alanlarında kendini yetiştirmiş kişiyi, aydın 

kesimi ifade eder. Entellektüel kelimesinin anlamı bilgide yatmaktadır 

(Altunoğlu ve Demir, 2012: 298). Sermayenin anlamı ise; bilimsel 

perspektiflerce değişiklik göstermektedir. Örneğin muhasebe bilimi açısından; 

işletme sahipliğindeki her türlü iktisadi kıymetlerin kaynağı, iktisat bilimi 

açısından; mal ya da hizmet üretiminde kullanılan üretilmiş üretim araçları, 

işletme bilimi açısından; işletmenin amaçlarına ve üretim çabalarına uygun 

olarak sahip olduğu tüm maddi ve maddi olmayan varlıkların toplamı, 

gündelik yaşamda ise geçmiş tasarruflarla biriken para stoku şeklindedir 

(Çıkrıkçı ve Daştan, 2002: 19). 

Entelektüel sermayenin günümüze kadar hem fikir olunan bir tanımı 

bulunmamakla beraber farklı araştırmacıların yapmış olduğu bazı tanımlar 

Tablo 1‟de verilmiştir. (Argüden, 2005: 9). 

Tablo 1. Farklı Araştırmacılar Tarafından Yapılan Entelektüel Sermaye Tanımlarının 

Bazıları 

Yazar Entelektüel Sermaye Tanımı 

Hall (1992) Markalar, sözleşmeler, veri tabanları gibi varlıklar ile know 

how,örgütsel kültür gibi yeteneklerden oluşan bilgi 

birikimidir.. 

Edvinssson ve 

Sullivan (1996) 

Pazar ve insan merkezli varlıklar gibi bileşenleriiçeren aynı 

zamandada değişim ve dönüşüme ayak uyduran bilgidir. 

Brooking Entelektüel mülkiyet varlıkları ve altyapı varlıkları 
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(1996) 

Sveiby (1997) Maddi olmayan içsel ve dışsal yapı, insan yetenekleri gibi 

değerlerdir. 

Roos vd. (1997) Düşünce olan kısım (insan sermayesi) ve düşünce olmayan 

(yapısal sermaye) kısımdan oluşmaktadır.   

Stewart (1997) Daha yüksek değerde varlıklar üretmek için düzenlenen, ele 

geçirilen ve kaldıraç özelliği olan entelektüel materyaldir. 

Edvinsson ve 

Malone (1997) 

İnsan ve yapısal sermayenin bileşiminden oluşan “örgütsel , 

teknoloji, müşteri ilişkileri ve mesleki becerileri” bünyesinde 

barındıran bir süreçtir. 

Bontis vd. 

(1999) 

Soyut kavramlarlabunların birbiriyle etkileşimini ortaya koyan 

sistemdir. 

Lev (2001) Yenilik, eşsiz örgütsel tasarımlar veya insan kaynakları 

uygulamaları yoluyla yaratılan gelecek değeri olan 

kaynaklardır. 

Marr ve 

Schiuma (2001) 

Tüm bilgi varlıklarını içerir ve örgütsel aktörler (ilişkiler, 

insan kaynağı) ve altyapı (sanal ve fiziksel) arasında ayrılır. 

Kaynak: Marr, Schiuma ve Neely 2004:554; Aktaran Akkaya ve Balı, 2018:1146 

Yukardaki tanımlardan hareketle “entelektüel sermaye maddi 

olmayan varlıklar ve işletmenin defter değeri ile piyasa değeri arasındaki” 

farktır diyebiliriz  

             1.1. Entelektüel Sermayenin Tarihsel Gelişimi 

Entelektüel sermayenin tarihsel gelişimine bakıldığında  1969 yılında 

gelişimine ilk çalışmaların ünlü ekonomist J. K. Kenneth Galbraith'e ait 

olduğu görülmektedir. Fakat uygulamaya geçmesi 1990‟lı yıllara 

dayanmaktadır. İş ortamındaki çalışan-işyeri ve müşteri ilişkilerinin katı kural 

içermesi, bu katılığın yeni fikirlere ve iş alanlarının gelişimini sınırlandırması 

entelektüel sermayenin gelişimini yavaşlatmış olsada, bilgisayarların iş 

hayatında yerini alması, teknolojinin hızlı bir şekilde  gelişmesi geleneksel 

yapıyı derdest ederek yeni bir çağın açılmasına yol açmıştır. (Akpınar, 

2002:728).  Arıca bilgi ve bilgi temelli ekonominin öneminin artması,istihdam 

edilen  kitlenin profilinin değişmesi,yaratıcı fikirlerin ve yeniliğin rekabet 

koşullarının yönünü değiştirmesi,patent ve lisanslamanın  hem iş süreçleri 



TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR| 206 

 

hem yazılımları çevreleyen yapıya sahip olması  entelektüel sermayenin 

gelişimine ivme kazandırmıştır (Şamiloğlu, 2002:76). .Entelektüel sermayenin 

gelişim seyri  Tablo2‟de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Entelektüel Sermaye Konulu Çalışmaların Tarihi Gelişimi 

DÖNEMLER İLERLEME 

1980’lerin 

başları 

 Maddi olmayan değere ilişkin genel düşünce genellikle “iyi 

niyet” olarak nitelendirilmiştir. 

1980’lerin 

ortaları 

 “Bilgi çağı” hüküm sürerken defter değeri ve pazar değeri 

arasındaki boşluk birçok örgüt için önemli hale gelmeye 

başlar. 

1980’lerin 

sonları 

 Entelektüel sermayeyi ölçen raporlar/hesapların 

oluşturulması konusunda ilk girişimler yapılmaya başlanır 

(Sveiby, 1988). 

1990’ların 

başları 

 Örgütlerin entelektüel sermaye stoklarını ölçen ve örgüt 

dışındaki taraflara raporlayan sistematik girişimler (örn. 

Celemi ve Skandia SCSI, 1995).  

 1990 yılında Skandia AFS, Leif Edvinsson‟u “Entelektüel 

Sermaye Yöneticisi” olarak atar. Bu, entelektüel sermayenin 

yönetim rolünün resmi statü kazandığı ve bir kurumsal 

meşruluk havasının yaratılmış olduğu ilk durumdur.  

 Kaplan ve Norton (1992), dengeli puan tablosu konseptini 

geliştirir. Puan tablosu, “ölçtüğünüz, elde ettiğiniz şeydir” 

önermesi şeklindedir.   

1990’ların 

ortaları 

 Nonaka ve Takeuchi (1995), “bilgi yaratan örgüt” isimli 

oldukça etkili çalışmalarını sunmuşlardır. Kitap “bilgi”ye 

yoğunlaşmış olsa da, bilgi ve entelektüel sermaye arasındaki 

ayrım kitabı tamamen entelektüel sermayeye odaklanmış 

olan kitaplar kadar iyi kılmıştır.  

 Celemi‟nin Tango simülasyon aracı 1994 yılında başlamıştır. 

Tango (1994), maddi olmayan değerlerin önemi hakkında 

idari eğitim sağlamak üzere geniş anlamda pazarlanan ilk 

üründür.  

 Ayrıca 1994 yılında, Skandia‟nın yıllık raporu için örgütün 

entelektüel sermaye stokunun bir değerlendirmesini sunmaya 

odaklanmış olan bir ek oluşturulmuştur.  

 Entelektüel sermayenin görselleştirilmesi, Skandia‟nın açtığı 

yolu takip eden diğer örgütlerden oldukça ilgi görmüştür 

(Edvinsson, 1997).  

 Celemi (1995), entelektüel sermayesinin durumu hakkında 

ayrıntılı bir değerlendirme sunmak için “bilgi denetimi”ni 

kullandığında yeni bir sansasyon oluşmuştur.  

 Entelektüel sermaye hareketinin öncüleri konuyla ilgili çok 

satan kitaplar yayınlamıştır (Kaplan ve Norton, 1996; 

Edvinsson ve Malone, 1997; Sveiby, 1997). Özellikle 
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Edvinsson ve Malone‟nin çalışması süreç ve entelektüel 

sermayenin “nasıl” ölçüleceği konularıyla oldukça ilgilidir. 

1990’ların 

sonları 

 Entelektüel sermaye araştırmacılar arasında popüler bir konu 

haline gelmeye ve akademik konferanslar, çalışma tabloları 

ve diğer yayınlarda kitlesi oluşmaya başlar.  

 Entelektüel sermaye hakkındaki araştırmalara bir parça 

akademik özen katmayı amaçlayan çok sayıda büyük ölçekli 

proje (örn. MERITUM projesi; Danimarka Rehberi) başlar.  

 1999 yılında, OECD entelektüel sermaye üzerine 

Amsterdam‟da bir uluslararası sempozyum düzenler. 

2000’lerin 

başları 

 Entelektüel sermayenin önemi küresel anlamda anlaşılmaya 

başlanmıştır.   

 Dünyanın birçok ülkesinde entelektüel sermayenin 

ölçülmesine, raporlanmasına ve yönetilmesine yönelik 

çalışmalar yapılmaya devam etmektedir.   

Kaynak: (Petty ve Guthrie, 2000: 161;Aktaran Özevren ve Yıldız, 2010:277-278) 

Entelektüel sermaye yıllar itibariyle gelişimini sağlarken bilim 

dünyasında da yerini almaya başlamıştır. Hiroyuki Itami‟ye ait olan  Japonca 

yazılan ve İngilizceye çevirisi yapılan “Görünmeyen Aktifleri Harekete 

Geçirme” adlı çalışmayla Japonya‟da faliyetine devam eden işletmelerin 

performans farklılıklarına dikkat çekilmiş ve işletmelerin soyut aktif ve varlık 

yönetiminin etkileri anlatılmıştır   (Harrison ve Sullivan, 2000: 33). 

Sweiby entelektüel sermayeye insan sermayesi olarak bakmış, 

çalışanların yeteneklerinin ve know-howlarının önemine dikkat çekerek 

konuya farklı bir bakış açısı getirmiş ve “Görünmeyen Bilanço” adlı eserinde 

bilgi sermayesinin ölçülmesi gerekliliğini vurgulamıştır. İşveç Hizmet 

Söktörü Konseyi bilgi sermayesiyle ilgili standartlar geliştirmiş ve söz konusu 

standartları uygulamışlardır. 

1.2. Entelektüel Sermayenin Unsurları 

 Literatürde bir çok entelektüel sermayenin bileşenleri noktasında  

yaklaşım söz konusu olsada Sweiby, Stewart ve Edvınsson‟ un birbirlerinde 

bağımsız ama birbirleriyle aynı doğrultuda sınıflandırdıkları 

görülmüştür.Dolayısıyla söz konusu bilim adamlarının baz aldığı unsurlar 

Tablo 3‟te gösterilmiştir. (Bukh vd., 2001:91). 
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Tablo 3. Entelektüel Sermaye Unsurları Raporlaması 

Entelektüel Sermaye Raporlama (ICR) Unsurları 

Yapısal (İç) Sermaye Müşteri (Dış) Sermayesi İnsan Sermayesi 

Fikri mülkiyet 

Yönetim felsefesi 

Örgüt kültürü 

Yönetim süreçleri 

Bilgi sistemleri 

Mali ilişkiler 

Markalar 

Müşteriler 

Müşteri memnuniyeti 

Örgüt (işletme) ismi 

Dağıtım kanalları 

İş ortaklıkları 

Lisans anlaşmaları 

Çalışanlar 

Eğitim 

Öğrenimler 

İş ve teknik bilgiler 

Girişimci ruh 

Kaynak: Guthrie vd., 2007: 6 

Tablo 3‟de entelektüel sermayenin unsurlarının genel olarak 

kabul görmüş haliyle yapısal sermaye, müşteri sermayesi ve insan 

sermayesi adı altında toplandığı görülmektedir. 

1.2.1. İnsan Sermayesi 

İnsan sermayesi kavramı 1950‟lerin sonlarında 1960‟ların 

başlarında ortaya çıkmıştır. Söz konusu kavram “bireylerin genel ve 

mesleki eğitim yoluyla edindikleri beceri ve öğrenim ile kendi doğal 

yetenek ve kabiliyetlerinin bir birleşimini kapsar şekilde” 

tanımlanmaktadır.18. yüzyılda Adam Smith ve Theodore Schultz gibi 

ekonomistler insanların genel ve mesleki eğitimlerinin 

desteklenmesinin uzun vadede milli ekonomi ve büyümeye katkı 

sağlayacağını vurgulamışlardır (OECD Insights, 2007:2). Her ne kadar 

iş dünyası “esas itibariyle işgücünün, bir şirketin ya da belirli bir 

sektörün başarısıyla doğrudan ilgili beceri ve yetenekleri” olarak dar 

kapsamlı görsede artan rekabet ortamı ve teknolojik yenilikler insan 

sermayesinin verimsiz kullanılma lüxsünün olmadığını zaman 

içerisinde göstermiştir.  İçinde bulunduğumuz bilgi çağının hedefleri 

arasında  da insan sermayesinin kullanılması yer almaktadır. 

Dolayısıyla ister çağın gereklilikleri ister işletmenin hedeflerinde tüm 

insan kaynakları devreye girerek onların fikirlerinden maximum 
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seviyede yararlanılmak istenmektedir.İşte insanların bilgi ve 

kabiliyetlerinden yararlanma amacı güden kollektif yetenek olarakta 

nitelenen insan sermayesi unsurları  aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür (Guthrie, 2001:35); 

 Teknik bilgi (know –how), 

 Eğitim, 

 Mesleki yeterlilik, 

 Bilgi üretimine yönelik çalışmalar, 

 Yetenek/beceri oluşturmaya yönelik çalışmalar, 

 Girişimcilik coşkusu, mucitlik, kabullenici ve reddedici yetenekler, 

değişimcilik. 

 

1.2.2.Yapısal Sermaye 

İşletme içinde yapısal sermayenin korunması için işletme içi bilgilerin tedbirli 

şekilde korunması, kullanılmak istenilen bilgiye  hızlı ve rahat ulaşılabilmesi 

ve bu bilgilerin işletme sahip ve personelin işten ayrılması noktasında iyi 

mufaza edilmesi gibi hususlar üzerinde durulması gerekliliğini ifade eder 

(Büyükozan, 2002:37). 

Brooking'e (1997) göre, yapısal sermaye bileşik ve merkez odaklı bir metottur 

ve bu unsurlar şöyledir:   

 Yönetim Felsefesi: Örgüt liderinin, çalışan veya çalışanlarının örgüt 

kültürüyle ilgili düşünce ve beklentileridir. 

 Kurum Kültürü: Kurum işlerini hangi politika ve prosedürlere göre 

yürüttüğü manasını taşır ayrıca  yönetim felsefesi ve kurum hedefleriyle 

yakından ilişkilidir. 

 Yönetim Süreçleri: İşletme çalışanlarının kalite kontrol süreçlerine ve 

işletme problerine  hangi kalıp ve değerlerin uygulanacağı gösteren 

organizasyonun felsefesini  temsil eden bir sistemdir..  

 Bilgi Teknolojisi: Örgütünverimliliğinin müşteri hizmet ve çalışan 

memnuniyeti gelişimine destek sağlayan kullanılan bilgileri pratiğie 

dönüştüren  veri tabanları ve diğer araçlardır..  

 Ağ sistemi: müşterilere erişim sağlayarak bilgisayarları diğer taraflarla 

bağlayabilme.  

 Finansal İlişkiler:  Kurumun likitite ihtiyacını gidermek piyasa 

gereksinimlerinin azami ölçüde  sağlanması için bankalar ve 

yatırımcılarla sürekli ilişkileri canlı tutabilme kabiliyetidir. 
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1.2.3. Müşteri Sermayesi 

İşletmelerin pazarlama kanallarıyla ve müşteri ilişkileriyle elde ettiği 

bilgiler müşteri sermayesinin temelini teşkil eder. Ayrıca işletmelerin 

çevresiyle olan ilişki düzeyini de baz aldığı için ilişki sermayesi diye de 

adlandırılmaktadır. İşletmenin çevresinde kasıt “hisse sahipleri, tedarikçiler, 

rakipler, devlet, resmi kuruluşlar ve toplumu” kapsamaktadır. Hatta işletmeyle 

alışveriş ilişkisi olan tüm paydaşlarda bu kapsam içinde yer almaktadır 

(Bozbura ve Toroman, 2004:57). 

Müşteri sermayesinin işlevleri arasında “yeni müşteri kazanımı, 

mevcut müşterilerinin tatmini,müşteri başına karlılığın artırılması” gibi 

konular yer alır. Bu işlevleri yerine getirebilmenin temelinde ise bilgi yer 

almaktadır. Özellikle teknolojinin kullanımı ve enformasyon etkili ve verimli 

işletilmesi müşteri sermayesinin başarı düzeyini artırmaktadır 

(www.isguc.org). 

 

Şekil 1. Müşteri Sermayesinin Oluşum Aşamaları 

              Kaynak: Saint-Onge, 1998: 16 

Şekil 1 „de görülen şirket-müşteri ilişkilerini şöyle özetlenebilir 

(Saint-Onge, 1998: 16): 
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 Ticari İşlemler: Ürün ve hizmetlerin bir kez sadece satıcının satış, alıcının 

alış yaptığı faliyetlerdir. 

 Ürün Çözümleri: Müşteri istekleri doğrultusunda üretilen ürün veya 

servisin önerilmesidir. 

 İş Çözümleri: Mal ve hizmetlerin müşteri ihtiyaçlarını karşılayarak ve bu 

şekilde kazanç ve özelliklerin değer yaratma çabasıdır. 

 Partnerlik: İş fırsat  ve olanaklarının etkin bir şekilde 

değerlendirilebilmesi amacıyla müşteriyle karşılık anlayış ve güvenin 

geliştirilmesidir. 

 

1.3.Entelektüel Sermayenin Ölçülmesinin Gereklikleri ve 

Faydaları  

Muhasebe yaklaşımına göre işletme varlıkları doğrudan 

değerlendirmeye alınırken entelektüel sermaye yenilik ve yaklaşımlar 

doğrudan dikkate alınmamaktadır. Ancak küreselleşmenin etkisiyle 

entelektüel sermaye işletmelerin rekabet avantajı elde etmesi ve sektörde 

faliyetlerine kesintisiz devam etmesinin neredeyse ön koşulu haline gelmiştir 

(Ertaş ve Coşkun, 2005:126). 

Her geçen gün önemi artan ve finansal tablolarda ölçülmeyen bu 

değerlerin değerleme ve ölçümünün yapılması gerekliliği kaçınılmaz 

olmuştur. Fakat işletme varlıklarının maddi olanları “tarihi, yenileme, ikame 

maliyet”  yöntemler rahatça uygulanırken elde tutulur, gözle görülür varlık 

olmaması, piyasada alım satım değerinin bilinmemesi , işletmeden işletmeye 

faklılık göstermesi entelektüel sermayeyi maddi varlıklara göre ölçülmesini 

zorlaştırmaktadır (Acar ve Dalğar, 2005:35). 

Entelektüel sermayenin sağlayacağı yararları şöyle sıralmak 

mümkündür  (Önce, 1999:31); 

  Yöneticiler, işletmelerinde yer alan entelektüel kapsamda bulunan 

varlıklarını mali tablolarda görünür hale getirmeleri kredi kuruluşlarına 

söz konusu değerlerin teminat olarak gösterilebilmesini sağlayacak bu 

sayede teknolojik manada yatırım yapmak isteyen küçük ve orta 

büyüklükteki işletmeler sermaye bulma konusunda güçlük 

çekmeyeceklerdir . 

 Piyasadaki değerini yüksek tutan işletmeler satın alma ve birleşme gibi 

durumlarda oluşan yüksek değerli kaynaklarını yatırımcılara kolaylıkla 

gösterebileceklerdir. 
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 Firmaların piyasadaki rakipleri karşısındaki muhtemel durumlarının 

analizini gerçekleştirerek üstün yönlerinin ve zayıf taraflarının tespit 

edilmesinde, zayıf yönleri bulunuyorsa en kısa zamanda geliştirmek için 

gerekli olan girişimlere yönelmelerine katkı sağlayacaktır. 

 Mevcut halde halka açılmış olan veya açılması düşünülen işletmelerin 

entelektüel sermayelerini ve gelecek süreçte oluşturacağı potansiyel gelir 

etkisini rakamsal olarak ifade etmesi sayesinde, işletmenin hisse 

senetlerinin fiyatını olumlu yönde etkileyecektir. 

 

2. ENTELEKTÜEL SERMAYEYİ İŞLETME 

DÜZEYİNDE ÖLÇEN YÖNTEMLER 

Entelektüel sermaye hesaplanırken dört yöntemden bahsetmek 

mümkündür. Söz konusu yöntemler şunlardır: 

2.1. Piyasa Defter Değeri Oranı 

Bu yöntemde entelektüel sermaye bir bütün şeklinde işletmenin 

değerini tutar olarak tespit etmektedir. Stewart, “ piyasa değeri, bir işletmenin 

dolaşımda bulunan tüm hisse senetlerine belirli bir tarihte yatırımcılar 

tarafından ödenmeye razı olunan tutar” olarak tespit etmektedir. Buradan 

hareketle borsada işlem gören hissesenetlerine verilen değer olarak 

nitelendirilebilir. Dolayısıyla piyasa değeri,” bir işletmenin dolaşımda 

bulunan tüm hissesenetlerine belirli bir tarihte yatırımcılar tarafından 

ödenmeye razı olunan tutar” şeklinde de tanımlamak mümkündür.  Defter 

değeri ise, “işletmenin finansal durum tablosundaki öz sermayesinin toplam 

değeridir”. Stewart‟ın varsayımına göre, işletmenin borsa değerinden sabit 

varlıkları çıkarıldıktan sonra geriye kalan tüm değerler maddi olmayan 

varlıklardır (Aşıkoğlu vd., 2008: 66). 

Piyasa Değeri (Borsa Değeri) = Hisse Senedi Fiyatı X Hisse Senedi Sayısı 

Piyasa Değeri = Defter Değeri (Finansal Sermaye) + Entelektüel Sermaye  

Entelektüel Sermaye = Piyasa Değeri – Defter Değeri  

Piyasa değeri ve defter değeri arasındaki farkın hesaplanması yönteminde, 

piyasa değeri bir işletmenin borsa değerini ifade etmektedir. Bu da aynı 

zamanda bir bütün olarak firmanın değeridir (Kızıl 2009:82).  

Entelektüel Sermaye Oranı = Piyasa Değeri / Defter Değeri  

ES Oranı= PD/ DD 
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“Piyasa değeri/defter değeri oranı, entelektüel sermayenin çok genel 

ve dolaylı bir ölçüm yöntemidir. Bu yöntem kuramsal olarak ve uygulama 

açısından, genel ekonomik koşullardaki değişkenlik, işletmeler tarafından 

kontrol edilemeyen dış etkenler ve sermaye piyasalarının oynaklığı 

(volatality) nedenleriyle sorunlar içermektedir”  (Erhan, 2003:55).  

Oran ile entelektüel sermaye arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişki 

söz konusudur. Yani oran yüksekse entelektüel sermaye yüksek, düşükse 

entelektüel sermaye de düşüktür (Hobikoğlu, 2011: 93). 

Sözkonusu model işletmenin pazar değeriyle bilançoda varlıkların 

karşılaştırılması neticesinde meydana gelen değerdir. Yöntem işletmenin 

entelektüel sermayesi hakkında tahmini ve yüzeysel bilgileri yansıtmaktadır 

(Erkuş, 2006:109). Pazar değeri ile defter değeri arasındaki ilişkiler Şekil 3‟de 

verilmektedir. 

 

Şekil 3. Defter Değeri ve Pazar Değeri Unsurları 

Kaynak: (Cetin, 2000: 6). 

Şekil 3‟de piyasadaki mal ve hizmetin değerlerini alıcılar 

belirlemektedirler.  Piyasa değeri, işletme hisse senetleri faaliyette bulunduğu 

borsadaki işlem neticesinde vuku bulan değeri ile net defter değerinin farkıdır. 

İşletme bilançosundaki borçların çıkartılması sonucunda ortaya çıkan 

değerleri ise defter değerini oluşturmaktadır (Stewart, 1997:299). 

2.2. Tobin Q Oranı 

İktisatçı Sames Tobin yatırım kararlarının tahminlenmesi amacıyla 

geliştirdiği bir yöntemdir. Q oranını, yatırımcıların belirlediği piyasa 
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değerinin mevcuttaki üretim kapasitesinin yenilenme maliyetini “ yerine 

koyma maliyeti”‟ne bölünmesiyle elde edilir  (Bulgurcu, 2011:9). 

Q = İşletmenin piyasa değeri/İşletme varlıklarını yerine koyma değeri 

Q oranı 1‟den küçükse piyasa işletmelerin 1 birimlik varlığını 1 

liradan daha az fiyat ile değerliyor anlamına gelmektedir. Dolayısıyla işletme 

aynı tür varlıklara  yatırım yapmaktansa ya karını ortaklara dağıtmalı yada 

hazine bonosu gibi finansal enstüramanlara yatırım yapmayı tercih etmelidir. 

Bu sonuca işletmelerin  Q değerinin tespitiyle ancak ulaşılabilir. Eğer Q oranı 

1‟den büyükse piyasadaki işletmelerin 1 birimlik varlıklarına 1 liradan daha 

fazla değer verildiği söylenebilir. Bu durumda işletmenin yatırım kararı 

almasının daha sağlıklı sonuçlar doğuracağı ortaya çıkmaktadır. Bu yöntem 

piyasa değeri /defter değerinden ayıran özelliği “ yerine koyma maliyetini 

“kullanıyor olmasıdır. Q oranı işletmelerin olağanüstü yüksek kar sağlama 

gücünü ölçmekte ve böylece entelektüel sermayenin gücünün önemi bir daha 

vurgulanmaktadır (Demirkol 2007:88).Amerikan Merkez Bankası eski 

başkanı Alan Greenspan, yüksek Q ve Piyasa değerri /Defter değeri 

oranlarının teknoloji ve insan yatırımına yapılan değeri ifade ettiğini 

vurgulamıştır (Ertuğrul, 2006:3). 

2.3. Hesaplanmış Maddi Olmayan Varlıkların Değerinin 

Hesaplanması 

Maddi olmayan değer yöntemi hesaplamaları işletmenin elde ettiği 

tüm gelirler toplamından yalnızca maddi varlıklardan elde ettiği kısmının 

çıkarılmasıyla tespit edilir. Söz konusu yöntemle maddi varlıklardan elde 

ettiği gelirler dışındaki gelirlerin ne kadar olduğu bulunur. NCI Research 

şirketince geliştirilmiş bu yöntemle çoğunlukla az miktarda maddi varlığa 

sahip bilgi yoğun işletmeler tarafından maddi olmayan varlıklarını 

diğerlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır (Stewart, 1997:302). 

Maddi olmayan varlıkların değerini, işletmelerin maddi veya benzeri 

varlıkların sektör ortalamasından daha iyi performans gücüyle ölçülür. 

Dolayısıyla işletmenin maddi varlık getirisi sektör ortalamasının üzerindeyse 

söz konusu fazlalığın değilse maddi olmayan varlık değerinin olmadığı 

sonucuna ulaşalabilir (Acar ve Dalğar, 2005:35). 

Hesaplama sırasısıyla şöyle gerçekleşmektedir (Steward, 1997:254-

255). 

1. İşletme üç yılının öncesindeki ortalama kazancı hesaplanır. 

2. Üç yılın maddi varlıklarının ortalaması alınır. 
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3. Elde edilen kazanç varlıklara bölünür ve varlıklardan elde edilen getiri 

bulunur. 

4. Hesaplamalara temel teşkil edecek üç yıl için sektör ortalama getiri oranı 

dikkate alınır. 

5. Sektör ortalama getiri oranıyla şirket maddi varlıkları çarpılıp “ek getiri” 

hesaplanır. 

6. Üç yıllık ortalama gelir vergisi oranı ek getiriyle çarpılarak vergi miktarı 

bulunur. Vergiden sonraki ek getiriyi hesaplayabilmek için bulunan vergi 

miktarı ek getiriden çıkartılır. Böylece maddi olmayan varlıkların yarattığı 

prim ortaya çıkar. 

7. Prime ait net bugünkü değeri hesaplanan maddi olmayan değere ulaştırır. 

Net bugünkü değer ise şirket sermayesi maliyetlerine bölünür. 

Hesaplanmış maddi olmayan değer yöntemi, bir işletmenin sektördeki 

diğer işletmelerden daha iyi başarım göstermesi için entelektüel varlıklarından 

yararlanabilme gücünün bir ölçütüdür. Ancak bu yaklaşım sektörün ortalama 

getiri oranı ve işletmenin sermaye maliyetinin hassasiyetle belirlenemediği 

durumlarda gerçekçi olmayan sonuçlara yol açma riskine sahiptir. Ayrıca, 

yöntem az sayıda işletmenin var olduğu sektörlerde kısıtlı bir kullanıma sahip 

görülmektedir. Bu sakıncalarına karşın hesaplanmış maddi olmayan değer 

yöntemi işletmelerin entelektüel sermayelerinin kıyaslanmasında 

kullanılabilecek faydalı bir yaklaşımdır. 

2.4. Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi 

Entelektüel Katma Değer Katsayısı (EKDK) yöntemiyle muhasebe 

çıkar guruplarının  ( ortaklar, yönetim, hissedarlar, devlet vb.) işletme 

kaynaklarının ve meydana getirdiği bileşenlerin oluşturduğu katma değerinin 

ve bunun sonucundaki etkilerinin ölçümünü mümkün kılan analitik bir 

yöntemdir. EKDK yöntemiyle işletme finansal ve entelektüel sermayesinin 

performanslarının ölçümüne yönelik bir metodoloji oluşturmaktadır.  Söz 

konusu metodolojide çalışanlara ait “yetkinlik ve uzmanlık” alanları işletmeye 

en çok fayda sağlayan bileşenlerdir.Bu bağlamda insana yapılan yatırımın 

maliyet olarak değilde yatırım olarak dikkate alınması  gerektiği bu yöntemle 

ön plana çıkarılmaktadır  (Genç, 2020:599). 

Entelektüel katma değer katsayısının elde edilebilmesi aşağıdaki gibi 

gösterilmiştir: 

EKD = Vergi Sonrası Faaliyet Karı – [Ağırlıklı Ortalama Sermaye 

Maliyeti x (Toplam Kaynaklar – Faizli olmayan Borçlar)] 
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İşletme entelektüel katma değer sayısının büyüklüğünün işletme 

kaynaklarının sağlayacağı katma değerin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. 

Dolayısıyla işletme katsayısını oluşturan ögelerin (karlılık, verimlilik, piyasa 

değeri vb.) ne şekilde etki ettiği iyi bir şekilde tespit edilmelidir (Yörük ve 

Erdem, 2008:402). 

3. ENTELEKTÜEL SERMAYEYİ İŞLETME 

DÜZEYİNDE ÖLÇEN YÖNTEMLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Tablo 4‟de Piyasa Değeri – Defter Değeri, Yaklaşık Tobin Q Değeri, 

Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer ve Ekonomik Katma Değer 

Yöntemlerinin benzerlikleri ve farklılıklarına ilişkin özet bilgilere yer 

verilmiştir. 
 

Tablo 4. Entelektüel Sermayeyi İşletme Düzeyinde Ölçen Yöntemlerinin 

Karşılaştırılması 

 
PD – DD 

Yöntemi 

Tobin Q 

Yöntemi 

MOD 

Yöntemi 

EVA 

Yöntemi 

Kullanılan Temel 

Finansal Tablo 

Unsurları 

Finansal Durum 

Tablosu 

Unsurları 

Finansal Durum 

Tablosu 

Unsurları 

Finansal Durum 

Tablosu ve Gelir 

Tablosu 

Unsurları 

Finansal Durum 

Tablosu ve Gelir 

Tablosu 

Unsurları 

Temel Finansal 

Tablo Unsurları 

Dışında Veri 

Kullanımı 

Hisse 

Senetlerinin 

Piyasa Fiyatına 

İlişkin Veriler 

Hisse 

Senetlerinin 

Piyasa Fiyatına 

İlişkin Veriler 

Ağırlıklı 

Ortalama 

Sermaye 

Maliyeti 

Verileri 

Ağırlıklı 

Ortalama 

Sermaye 

Maliyeti 

Verileri 

Borsa Endeksinin 

Kullanımı 

Hisse 

Senetlerinin 

Piyasa Fiyatı 

Tespit Edilirken 

Kullanılır 

Hisse 

Senetlerinin 

Piyasa Fiyatı 

Tespit Edilirken 

Kullanılır 

Ağırlıklı 

Ortalama 

Sermaye 

Maliyetinde 

Kullanılır 

Ağırlıklı 

Ortalama 

Sermaye 

Maliyetinde 

Kullanılır 

Hesaplama Süreci 

Çok Sayıda 

Hesaplama 

Gerektirmez 

Çok Sayıda 

Hesaplama 

Gerektirmez 

Çok Sayıda 

Hesaplama 

Gerektirir 

Çok Sayıda 

Hesaplama 

Gerektirir 

Geçmiş Yıllara Kullanılmaz Kullanılmaz Kullanılır Kullanılır 
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İlişkin Veri 

Kullanımı 

Dikkate Alınan 

Yatırım Maliyet 
Öz Sermaye Aktif Toplam 

Maddi Duran 

Varlıklar 

(Kaynaklar – 

Kısa Vadeli 

Borçlar)t-1 

Varsayımlar 
Varsayım 

İçermez 

Varsayım 

İçermez 
Varsayım İçerir Varsayım İçerir 

Ölçümde 

Güvenilirlik Düzeyi 
Yüksek Yüksek Orta Orta 

Parayla İfade Etme 
Parayla İfade 

Edilebilir 

Parayla İfade 

Edilebilir 

Parayla İfade 

Edilebilir 

Parayla İfade 

Edilebilir 

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilir Karşılaştırılabilir Karşılaştırılabilir Karşılaştırılabilir 

Doğrulanabilirlik Doğrulanabilir Doğrulanabilir Doğrulanabilir Doğrulanabilir 

Anlaşılabilirlik 

Düzeyi 
Yüksek Yüksek Orta Orta 

Verilere Ulaşım Basit Basit Zor Zor 

Uygulama Basit Basit Zor Zor 

Kaynak: Sarıay, 2016: 67. 

Tablo 4‟te entelektüel sermayenin hesaplanmasında rol oynayan 4 

yöntemde de temel mali tablolardan faydanılandığı tespit edilmiştir. “Piyasa 

Değeri – Defter Değeri ve Yaklaşık Tobin Q Değeri Yöntemlerinde, finansal 

durum tablosu unsurları veri olarak kullanıldığı için, benzerlik 

göstermektedirler. Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer ve Ekonomik Katma 

Değer Yöntemlerinde ise, finansal durum tablosu ve gelir tablosu unsurları 

veri olarak kullanıldığı için, benzerlik göstermektedirler (Sarıay, 2016:67). 

4.ENTELEKTÜELSERMAYENİN 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

İşletme çıkar guruplarının doğru kararlar vermesi için işletmenin 

bütün şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bu durum  da maddi varlıkları veya 

maddi olmayan varlıklarının (entelektüel) bilonçoda gerçek değerleriyle 

gösterilmesi önem arz etmektedir. Bu sebepten hem entelektüel sermayenin 

unsurlarının bazılarının hem de işletmelerin varlıklarının bilançolarda yer 
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almasının işletme çıkar gruplarının kararlarının doğruluğunu etkileyecektir ve 

doğru yatırım kararları alamasına destek olacaktır (Çırıkcı ve Daştan, 

2002:27). 

Genellikle entelektüel sermaye işletmenin piyasa değeri ile defter 

değeri arasındaki fark yani diğer bir ifadeyle şerefiye olarak bilinsede bu 

değer işletmenin değerini değil aynı zamanda şerefiyesinde ön plana 

çıkarmaktadır. İşletmelerin satın alındığı tarih itibariyle şerefiye değeri 

işletmenin yakından ve uzaktan entelektüel  varlık değerini ortaya koysada, 

işletme içi ve dışı bilgi, geliştirilen süreç, yönetim başarısıve maddi olmayan 

varlıklar kapsamında oluşturulan katma değerleri göstermemektedir (Çıkrıkçı 

ve Daştan, 2002:11). Bu sepepledir ki entelektüel sermaye, şerefiye ile aynı 

bağlamda değerlendirilmemelidir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliği‟nde şerefiye, firma devralınca katlanılmış olan maliyetle firmanın 

özkarlılıklarının değeri arasındaki olumlu fark şeklinde yer almaktadır. Söz 

konusu Tebliğ‟de şerefiyeler hesaplanırken rayiç bedeli belirlenemezse ise net 

defter değerinin temel alınacağının altı çizilmiştir. Bunların yanı sıra şerefiye 

oluşumuna yüksek pazar payı ve sektör ortalamasının üstündeki kar 

beklentiside etki etmektedir  (Akışık, 2003:87).   

Entelektüel sermaye kayıt altına alınacaksa 26.12.1992 tarih ve 21447 

sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliği ya da daha sonra çıkarılmış bulunan tebliğler ile 

düzenlenen “Tek düzen Hesap Planı”nda 2 numaralı hesap sınıfının 26 

numaralı hesap grubu olan “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” hesap 

grubunda yer alması gerekecektir. Buna göre 265 ve 266 kodlu hesaplar 

serbest bırakılmıştır ve 265 kodlu hesap “Entelektüel Varlıklar Hesabı” olarak 

tanımlanabilir. Bu hesap aktif karakterli bir hesap olacaktır. Entelektüel 

sermayenin ölçüldüğü farz edildiği durumlarda entelektüel sermayedeki 

artışlar bu hesaba borç kaydedilecektir (Yıldız, 2010:202).   

Entelektüel sermayenin ise, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Hesap 

Planı‟nda “5” numaralı “Özkaynaklar” hesap sınıfındaki boş bırakılmış 

hesaplardan birinde yer alması gerekecektir. Bunun için ilgili hesap sınıfında 

boş bırakılmış “51” numaralı hesap grubunun “Entelektüel Sermaye” hesap 

grubu olarak ele alınması uygun olacaktır. Bu hesap grubunda “510” kodlu 

ana hesap “510-Entelektüel Sermaye” hesabı olarak tanımlanabilir. Bu hesap 

ise pasif karakterli bir hesap olacaktır (Kerimov, 2011:85). 

Bununla bağlantılı olarak, aşağıdaki şekilde bir muhasebe kaydı 

önerilmektedir. 
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Kaynak: Kutlu, 2009:25 

Belirtilen muhasebe kaydının bilançoya aktarımı ise aşağıdakişekilde 

gerçekleştirilmektedir.

Kaynak: Kutlu, 2009:254 

SONUÇ 

Teknoloji ve ekonomide yaşanan değişim süreci işletmelerin rekabet 

gücü sağlayabilmesi için gereken bilgi gereksinimlerini değiştirmiştir. 

İşletmelerin sahip olduğu entelektüel sermaye unsurlarının finansal tablolara 

tam olarak yansıtılması gerekmektedir. İşletmelerin piyasadaki gerçek 

değerlerinin raporlanması piyasa değerini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, 

finansal tablo kullanıcılarının doğru kararlar vermesini sağlamaktadır. 

Geleneksel muhasebe sistemine uygun bir şekilde oluşturulan finansal 

tablolara ve analizlere işletmelerin enetellektüel sermayesini dahil edilmemesi  

hatalı kararlar verilmesine yol açmaktadır.  
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İşletmeler entelektüel sermaye unsurlarından olan insan sermayesi, 

yapısal sermaye ve müşteri sermayesinin doğru bir şekilde kullanılması 

işletmelerin stratejik amaçlarına daha kolay ulaşmalarını sağlamaktadır. 

İşletmeler önceki dönemlerde maddi varlıklara yatırım yaparak sermaye 

yapılarını güçlendirip rekabet avantajı elde edebilirken günümüzde bilgi 

teknolojisilerinden faydalanarak maddi olmayan varlıklara yatırım yapıp 

rekabet gücü elde edebilir duruma gelmiştir. 

Entelektüel sermayenin gün geçtikçe önemi daha fazla artsa bile 

maddi varlıklara göre değerinin ölçülmesi zordur. Bu sebeple birçok işletme 

entelektüel sermayeyi göz ardı etmektedir. Fakat enetellektüel sermayenin  

finansal tablolarında gösterilmesi ile firmanın değeri artmakta bu sayede kredi 

kuruluşlarına söz konusu değerlerin teminat olarak gösterilebilmesini 

sağlamakta, halka açık işletmelerin hisse senetlerinin fiyatı olumlu yönde 

etkilenmekte ve rekabet gücü oluşturulmaktadır . 

Bu doğrultuda işletmeler faaliyet sektörlerine, ölçeklerine ve istihdam 

ettiği personellerine uygun entelektüel sermaye ölçümlerini kullanarak 

finansal tablolarını gerçeğe uygun bir şekilde düzenlemeleri gerekmektedir. 

Entellektüel sermayenin muhasebeleştrilimesine ilişkin Tek Düzen Hesap 

Planı‟nda  entelektüel sermayenin  “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” hesap 

grubunun  265 kodlu hesabında “Entelektüel Varlıklar Hesabı”  tanımlanarak 

artışları,  “Özkaynaklar” hesap sınıfındaki boş bırakılmış “510” kodlu hesabı 

“Entelektüel Sermaye” olarak tanımlanmasıyla da azalışların izlenebilmesinde 

kolaylıklar sağlanabilmiştir. 
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